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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة

ا�ستجابًة  الأدبي,  ع�سر  الثاني  ال�سف  في  الطلبة  لأبنائنا  المعا�سر  والعالم  العرب  تاريخ  كتاب  نقدم 
الترجمة  يكفل  بما  وتطويرها,  المناهج  تحديث  مجال  في  والتعليم  التربية  لوزارة  التربوية  للتوجهات 
ال�سليمة للأ�س�ص والمنطلقات الرئي�سة لمنهاج التاريخ , وجعل التعليم اأداة فاعلة لبناء اأجيال تكون قادرة 
على مواجهة التحديات, وا�ستيعاب التغيُّرات, والطلع على الواقع التاريخي العربي والعالمي المعا�سر, 
الحا�ضر،  فهم  من  طالبنا  يمّكن  بما  والدرو�س  العبر  وا�ضتنباط  التاريخية،  الأحداث  من  وال�ضتفادة 

وا�ست�سراف الم�ستقبل.
وقد جاء كتاب تاريخ العرب والعالم في خم�ص وحدات درا�سية على النحو الآتي:

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية   بجوانبه  العربي  للوطن  المعا�سر  الواقع  تناولت  الوحدة االولى: 
العربي  العالم  في  والأحداث  التطورات  واأهم  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  والتربوية  والثقافية 
وعلقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والعالمي, لتكون منطلًقا لأبنائنا الطلبة نحو درا�سة التاريخ 

المعا�سر.
الوحدة الثانية: تحدثت عن الق�سية الفل�سطينية بو�سفها الق�سية المركزية الأ�سا�سية للعرب والم�سلمين, 
للق�ضية  التاريخية  الجذور  على  التركيز  تم  حيث  والعالمية،  الإقليمية  بالأحداث  الوثيق  لرتباطها 
المخططات  من  الدولية  والمواقف  ال�سهيوني,  لل�ستيطان  الفل�سطينية  المقاومة  وتطور  الفل�سطينية 

ال�سهيونية ال�ستعمارية في تهويد الأماكن المقد�سة والمعالم التاريخية والأثرية في فل�سطين.
الع�سكرية  و�سراعاتها  التاريخية,  الدولية, وجذورها  والتكتلت  الأحلف  تناولت  الثالثة:  الوحدة 

والأيديولوجية, وتاأثيراتها الدولية والإقليمية, وانعكا�ساتها على البلد العربية. 
الوحدة الرابعة: تحدثت عن المنظمات الإقليمية والدولية, ودورها ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي 

والإن�ساني في اأوقات ال�سلم والحرب, واأهميتها في حفظ الأمن وال�سلم الدوليين. 
مختلف  في  كبيرة  اإنجازات  حققت  رائدة  دول  لتجارب  نماذج  ا�ستعر�ست  الخام�سة:  الوحدة 

المجالت, مثل اليابان وماليزيا وال�سويد والبرازيل وجنوب اأفريقيا. 
واأخيًرا, نرجو اهلل اأن يحقق هذا الكتاب الأهداف التعليمية والتربوية المن�سودة.



الوحدة األولى

»Hô©dG øWƒ∏d ô°UÉ©ªdG ™bGƒdG

يتمّيز الوطن العربي بموقع اإ�ستراتيجي مهم, وثروات طبيعية متنوعة, ومكانة ح�سارية وتاريخية • 
كبيرة؛ ما جعله من اأكثر مناطق العالم اأهمية في اأوقات ال�سلم والحرب. ناق�ص ذلك.
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والقيام  الوحدة،   √òه درا�سة  بعد  الطالب  من  يتوقع 
بالواجبات واالأن�سطة الواردة فيها اأن يكون قادًرا على اأن:

ي�ستوعب المفاهيم والم�سطلحات الواردة في الوحدة.
يتعرف الأو�ساع ال�سيا�سية للوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية.

يتعّرف اإنجازات جامعة الدول العربية.
يتعّرف الم�ساريع الوحدوية العربية بعد الحرب العالمية الثانية.

يحلل اأ�سباب قيام التجمعات الوحدوية العربية.
ي�ستنتج ال�سمات العامة للقت�ساد العربي.

ح الآثار ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية للنفط في الوطن العربي. يو�سّ
يحلل اآثار الأزمة المالية العالمية في الدول العربية.

يتعّرف ال�سمات العامة للمجتمع العربي.
يحلل اأبرز التحديات التي تواجه الثقافة العربية.

ي�ستنتج مظاهر التبعية الثقافية.
يبّين التحديات التي يواجهها التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.

يكت�سب المهارات الواردة في الوحدة.
يَتَمّثل القيم والتجاهات الواردة في الوحدة.

يقّدر اأهمية الوحدة العربية.
يعتز بهويته العربية الإ�سلمية.

النتاجات العامة

7
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نشاط

فسر

فكر

ناقش

»Hô©dG øWƒ∏d ô°UÉ©ªdG »°SÉ«°ùdG ™bGƒdG  : ول�الفصل ا

ترتب على ذلك  الأوروبي, وقد  لل�ستعمار  التا�سع ع�سر  القرن  منذ   العربي  الوطن  تعّر�ص   
خ�سوع  معظم اأجزائه ل�سيطرة اأربع دول اأوروبية غربية, هي: بريطانيا وفرن�سا واإ�سبانيا واإيطاليا, 

وتجزئة الدول العربية التي كان يجمعها وحدة واحدة , وبروز مفهوم الدولة القطرية.
�سيطرتها  تحت  المنطقة  لإبقاء  بريطانيا  �سعت 
عن طريق التفاقيات التي عقدتها مع بع�ص الدول 
والثانية  الأولى  العالميتين  الحربين  بين  العربية 
والجنوب  الخليج  واإمارات  والعراق  كالأردن 
ثقافية  �سيا�سة  انتهجت   فقد  فرن�سا  اأما  العربي. 
هدفت اإلى ن�سر اللغة والثقافة الفرن�سية وا�ستهداف 
�سّيما  ل  الوطنية  والهوية  والتعليم,  العربية,  اللغة 
في دول المغرب العربي التي خ�سعت لل�ستعمار 
اأوائل  من  تعد  التي   الجزائر  وخا�سة  الفرن�سي, 
له  اإذ خ�سعت  العربية خ�سوًعا لل�ستعمار؛  الدول 

في عام 1830م وعّدتها فرن�سا قطعة من اأرا�سيها, بينما كانت تلك التاأثيرات اأقل وطاأة في اأقطار 
الم�سرق العربي ب�سبب ق�سر مدة ال�ستعمار , وعمق الثقافة والهوية العربية الإ�سلمية.

ال�سهيوني  الكيان  باإن�ساء  كبير  لختراق  العربي  الوطن  تعر�ص  الثانية  العالمية  الحرب  وبعد 
الأمريكية  المتحدة  والوليات  ال�سوفييتي  التحاد  ولجوء  العربي,  الوطن  قلب  في  فل�سطين  في 
الأمريكية  المتحدة  الوليات  �سيا�سة  المنطقة, وكانت  هيمنتهما على  لفر�ص  متنوعة  اأ�ساليب  اإلى 
الم�سرق  نفط  على  المبا�سرة  غير  ال�سيطرة  اإلى  اإ�سافة  ال�سوفييتي,  النفوذ  انت�سار  منع  ت�ستهدف 
ا ن�ساًطا �سعبيًّا ور�سميًّا يدعو للوحدة العربية,  العربي. و�سهدت المنطقة العربية في تلك المدة اأي�سً

ومحاربة الأحلف ال�ستعمارية, وقيام حركات تحررية �سد ال�ستعمار.

الدولة القطرية: م�سطلح يطلق على الدول 
العربية التي ظهرت بعد حقبة ال�ستعمار, 
القرن  منذ  العربي   المغرب  ء  زِّ ُجُ حيث 
العربي  الم�سرق  ء  زِّ وُجُ ع�سر,  التا�سع 
طريق  عن  الأولى  العالمية  الحرب  بعد 
اتفاقية �سايك�ص بيكو في عام 1916م, 
1920م.  عام  في  ريمو  �سان  وموؤتمر 
�سيا�سية  بحدود  القطرية  الدولة  وترتبط 

م�سطنعة  ر�سمها الم�ستعمر.

اأ�سهم وجود الكيان ال�سهيوني في تعميق التجزئة في الوطن العربي.فكر:
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للدول  الوطني  ال�ستقلل  تحقق  اإلى  الوطنية  المقاومة  روح  وتنامي  الوعي,  حالة  واأدت 
العربية، والذي تم على ثالث مراحل:

المرحلة االأولى: كانت م�سر والعراق اأول من ح�سل على ا�ستقلل ا�سمي من ال�ستعمار في   •
عامي 1922م, و1932م على التوالي، وبقيتا على ارتباط   بالدولة الم�ضتعمرة بريطانيا بعدة 
اتفاقيات تحفظ التواجد الع�سكري لبريطانيا على اأرا�سيها, ولم تح�سل على ا�ستقلل حقيقي 

اإل في خم�سينيات القرن الع�سرين.
المرحلة الثانية: في اأعقاب الحرب العالمية الثانية, والتي �سحبتها وعود من القوى ال�ستعمارية   •
اإلى جانب الدول الم�ستعِمرة في  بمنح ال�ستقلل للدول العربية الخا�سعة لها مقابل وقوفها 

الحرب. 
وبروز  وفرن�سا(,  )بريطانيا  التقليدية  ال�ستعمارية  للقوى  تراجًعا  المرحلة  هذه  �سهدت  وقد   
ا اإنهاء  الوليات المتحدة الأمريكية والتحاد ال�سوفييتي بو�سفها قوى عظمى, و�سهدت اأي�سً
1946م,  عام  في  الأردن  على  البريطاني  والنتداب  ولبنان  �سورية  على  الفرن�سي  النتداب 

واإنهاء الحماية الفرن�سية على تون�ص والمغرب في عام 1956م. 
عام  وحتى  الكويت,  با�ستقلل  1961م  عام  منذ  المرحلة  هذه  بداأت  الثالثة:  المرحلة   •
1971م, حين ح�سلت دول الخليج )قطر والبحرين والإمارات( على ال�ستقلل, وح�سل ت 
ون�سف  مليون  من  يقرب  ما  قدمت  اأن  بعد  عام 1962م,  في  ا�ستقللها  على  ا  اأي�سً الجزائر 

المليون �سهيد ثمًنا ل�ستقللها.

من درا�ستك لما �سبق, املأ الجدول الآتي بالمعلومات المنا�سبة:نشاط:

رة pتاريخ اال�ستقاللالدول العربية التي ا�ستعمرتهاالدولة الم�ستعم
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Ék«fÉKاالأحزاب ال�سيا�سية في الوطن العربي

عرف الوطن العربي �سكلين من اأنظمة الحكم هما:
الوراثي  ال�سكل  باأ�سرة محددة, مع اختلف  ال�سلطة  فيها  تنح�سر  التي  الملكية: وهي  االأنظمة   - 1
لأنظمة الحكم في الوطن العربي من بلد لآخر؛ ففيه وراثة مغلقة, اأي محددة في خط معين اأو 
م�سار واحد, مثل البحرين والأردن والمغرب؛ حيث ينتقل الحكم من الأب اإلى البن الأكبر, 
ينتقل  الأخوة, ويوجد وراثة مفتوحة كالكويت حيث  الحكم في خط  ينتقل  ال�سعودية  وفي 
الحكم على نحو تناوبي بين فرعي اأ�سرة اآل ال�سباح الأحمد وال�سالم ال�سباح. وتتميز الأنظمة 

الملكية بوجه عام بالنتقال  ال�سل�ص وال�سلمي لل�سلطة. 
الجمهوري  للنظام  بع�سها  وتحول  ملكية,  العربية  الدول  معظم  كانت  الجمهورية:  االأنظمة   -2
تموز  الم�سرية في 23  الثورة  قيام  اأثر  فعلى  الع�سكرية,  الثورات والنقلبات  بفعل  الرئا�سي 
اإلى النظام الجمهوري في عام 1953م,  من عام 1952م تحولت م�سر من النظام الملكي 
وبعد ا�ستقلل ال�سودان في عام 1956م تحولت كذلك اإلى النظام الجمهوري. اأما ليبيا فقد 
بعد  لليبيا  اأول حاكم  هو  ال�سنو�سي  اإدري�ص  الملك محمد  وكان  ال�سنو�سية,  الأ�سرة  حكمتها 
ال�ستقلل عن اإيطاليا وحتى عام 1969م. وفي الأو∫ من اأيلو∫ اأطاì عدد من ال�ضباط الليبيين 
بقيادة العقيد معمر القذافي بالنظام الملكي, فانتقلت ليبيا اإلى النظام الجمهوري. وفي العراق 
انتهت الملكية بعد قيام ثورة 14 تموز من عام 1958م بقيادة عبد الكريم قا�سم, وفي اليمن 

قاد عبد اهلل ال�سلل ثورة �سد الإمام البدر نقلت اليمن اإلى الحكم الجمهوري.
الت�سريعية  الموؤ�س�سات  اختلف  اإلى  العربي  الوطن  في  الحكم  اأنظمة  اختلف  اأدى  وقد   
والتنفيذية واأ�ساليب عملها, وانعك�ص على تباين الأنظمة القت�سادية والجتماعية, حيث تبنى 
بع�سها النظام الراأ�سمالي, واآخر النظام ال�ستراكي, وثالث اعتمد النظام القت�سادي المختلط, 

الذي يجمع بين النظامين الراأ�سمالي و ال�ستراكي.

ال�ستعمار   لمواجهة  ال�ستقلل  قبل  العربي  الوطن  في  ال�سيا�سية  والتجمعات  الأحزاب  ظهرت 
واأدت  برلمانية,  حياة  واإيجاد  الد�ساتير,  ل�سياغة  اإ�سافة  ال�ستقلل,  على  والح�سول  ومقاومته 
التطورات التي �سهدتها الدولة العثمانية منذ بدايات القرن التا�سع ع�سر حتى �سقوطها عقب الحرب 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

اأنظمة الحكم في الوطن العربي
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حركة  لتاأ�ضي�س  ال�ضروط  توفير  في  اأ�ضهمت  وظروف  عوامل  مجموعة  وجود  اإلى  الأولى  العالمية 
بعد, وُتظهر  ما  العربية في  ال�سيا�سية  الأحزاب  لن�سوء  المناخ  ثقافية وفكرية و�سيا�سية عربية وفرت 
هذه التطورات اأن ظروف ن�ساأة الأحزاب ال�سيا�سية العربية كانت مختلفة عن غيرها, حيث كانت 

محكومة برد الفعل, وكان العامل الخارجي هو العامل المحدد في قيام معظم تلك الأحزاب.
وتزايد  وتاآكلها,  العثمانية  الدولة  تفكك  بمظاهر  العربية  الأحزاب  ن�سوء  دوافع  تمثلت  وقد 
فيها  الطورانية  القومية  النزعة  وت�ساعد  والترقي,  التحاد  حزب  انتهجها  التي  التتريك  ممار�سات 
تق�سيم  م�ساريع  من  عنه  اأ�سفرت  وما  المنطقة,  على  ال�ستعمارية  الهجمة  ت�ساعد  ثم  العرب,  �سد 
وان�سحاب  الأولى  العالمية  الحرب  في  الحلفاء  انت�سار  فبعد  عليه,  مبا�سرة  و�سيطرة  العربي  للوطن 
القوات التركية من الأرا�سي العربية التي كانت تمثل جزًءا من الدولة العثمانية, ان�سّدت اأنظار القادة 
وال�سيا�سيين العرب اإلى تحقيق م�سروع الدولة العربية التي نادى بها ال�سريف الح�سين بن علي, اإل 
اأن هذا لم يتحقق, فما كادت طلئع الجي�ص العربي تدخل اإلى دم�سق في اأواخر العام 1918م حتى 
ثم  وفل�سطين(  والأردن  ولبنان  )�سوريا  ال�سام  بلد  في  العربية  الدولة  قيام  الح�سين  بن  في�سل  اأعلن 
ُووجه في موؤتمر ال�سلح في باري�ص في بداية عام 1919م بتناق�ص الم�سالح ال�ستعمارية الفرن�سية 
احتلل  البريطانية  والقوات  الفرن�سية  القوات  فتقا�سمت  تلك,  الدولة  م�سروع  مع  والبريطانية 

المنطقة, وق�سمتها اإلى كيانات قطرية.
وقد اأ�سفر ذلك عن ظهور نماذج عدة من الأحزاب ال�سيا�سية العربية كان من اأبرزها: الأحزاب 
القومية العربية التي لم تعترف ب�سرعية الكيانات القطرية الوليدة, وعملت من اأجل تحقيق الوحدة 
مثل  الطبيعية؛  �سورية  توحيد  اإلى  ال�سام, حيث دعت  وبلد  م�سر  في  اأ�سا�ًسا  تركزت  التي  العربية, 
اإلى جانب الأحزاب الوطنية القطرية؛ والأحزاب ال�سيوعية,  الحزب القومي ال�سوري الجتماعي 

والأحزاب الإ�سلمية. 
ال�سيا�سية  التجاهات  م�سير  في  جميعها  اأثرت  تاريخية  تحولت  العربي  الوطن  �سهد  وقد 
والفكرية العربية, بدًءا من حرب عام 1948م, وتعمقت بعد حرب عام 1967م التي اأحدثت تغيًرا 

جذريًّا  في توجه الأحزاب ال�سيا�سية العربية ذات التجاه القومي.
ول تزال هذه التحولت التي مثلت عنا�سر حفز لبروز الحركة ال�سيا�سية في الن�سف الثاني من 
القرن الع�سرين وبداية القرن الحادي والع�سرين, في معظمها عنا�سر �ساغطة بفعل العوامل الداخلية 
تفتيت  وم�ساريع  الإ�سرائيلي,  الحتلل  وا�ستمرار  ال�سهيوني  الم�سروع  اأهمها:  ومن  والخارجية, 
الوطن العربي, والتبعية القت�سادية, والتخلف الجتماعي, وتركز الثروة؛ والديمقراطية, التي باتت 
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ًنا لدى اأي تجربة حزبية و�سيا�سية.   تفر�ص نف�سها ب�سفتها �سرورة تاريخية لم يعد تجاهلها ممكَّ
وبعد ح�سول الأقطار العربية على ا�ستقللها مار�ست نوًعا من الديمقراطية الليبرالية على النمط 
م�سر  في  وخا�سة  متعددة  اأحزاب  بوجود  منتخبة  وت�سريعية  وطنية  مجال�ص  قامت  حيث  الغربي, 

والعراق ولبنان والأردن والمغرب و�سوريا.
الأحزاب  من  والموقف  الأحزاب,  باإن�ساء  ال�سماح  حيث  من  العربية  الدول  تق�سيم  ويمكن 

ال�ضيا�ضية اإلى ثالث مجموعات:
دول ت�سمح بالعمل الحزبي وهي الأردن وم�سر وال�سودان واليمن وتون�ص والمغرب والجزائر   - 1

وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.
دول اعتمدت نظام الحزب الواحد الحاكم كما في �سوريا والعراق قبل الحتلل الأمريكي   - 2

عام 2003م.
دول ل ت�سمح بالعمل الحزبي مثل دول الخليج العربي )ال�سعودية, الكويت, البحرين, قطر,   - 3

الإمارات, و�سلطنة عمان(.
ولتعّرف ت�سنيف التجاهات الفكرية للأحزاب ال�سيا�سية العربية انظر ال�سكل الآتي:

ويرّكز  القوم��ي:  التيّ��ار 
عل��ى مب��ادئ الوحدة 
واأفكاره��ا,  العربي��ة 
مب��داأ  م��ن  وينطل��ق 
العرب��ي  الوط��ن  اأّن 
�سيا�س��ية  وح��دة  ه��و 
واجتماعية  واقت�سادية 
تتج��ّزاأ.  ل  واح��دة 
التّي��ار  ه��ذا  ومّث��ل 
العربي  البع��ث  حزب 
والتّي��ار  ال�س��تراكي, 
وحرك��ة  النا�س��ري, 

القوميين العرب.

ويرّكز  الي�س��اري:  التيّار 
عل��ى �س��مان العدال��ة 
الجتماعي��ة وحق��وق 
والطبق��ات  العّم��ال 
الفقي��رة, وتاأكيده على 
ال�س��تراكية,  القي��م 
ودور القط��اع الع��ام. 
التّي��ار.  ه��ذا  ومّث��ل 
ال�س��تراكية   الأحزاب 
معظم  في  وال�س��يوعية 

البلدان العربية. 

التيّار االإ�سالمي: ويرّكز على 
تقدي��م الدي��ن الإ�س��لمي 
م��ن  منظوم��ة  بو�س��فه 
القادرة  والأفكار  المبادئ 
الحل��ول  اإيج��اد   عل��ى 
ال�سي�ا�س��ي�ة  للم�س��كلت 
والقت�سادية والجتماعية, 
وجعل ال�س��ريعة الإ�سلمية 
الرئي���ص  الم�س��در  ه��ي 
التيار  هذا  للت�س��ريع.ومّثل 
جماعة الإخوان الم�سلمين 

والأحزاب المنبثقة عنها

التيّار الو�سطي الليبرالي: 
ف��ي  قري��ب  وه��و 
الأنظمة  م��ن  الغالب 
ال�سيا�سية, ويرّكز على 
عام��ة وطنية  مب��ادئ 
مثل الحريات العامة, 
الهوية  على  والحفاظ 
وتح�س��ين  الوطني��ة, 
القت�سادية  الأو�ساع 

والجتماعية

ال�سكل )1-1(: التجاهات الفكرية للأحزاب ال�سيا�سية العربية.
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وعلى الرغم من التباينات الفكرية بين الأحزاب العربية اإل اأنه ما تزال توجد تحديات تواجه 
هذه الأحزاب يمكن اإجمالها بما ياأتي:

�سيوع ظاهرة الن�سقاقات الحزبية لأ�سباب �سيا�سية اأو �سخ�سية.  - 1
عجز الأحزاب العربية عن اإيجاد ثقافة �سيا�سية مدنية ووعي �سيا�سي, اإ�سافة اإلى الق�سور في   - 2

الت�سريعات ال�سيا�سية خا�سة قوانين الأحزاب والنتخابات.
�سدة  اإلى  و�سلت  ما  اإذا  للتنفيذ  قابلة  عملية  برامج  العربية  الأحزاب  اأغلب  امتلك  عدم   - 3

الحكم. واكتفائها بال�سعارات والمبادئ العامة.
ه�سا�سة التنظيم الداخلي للأحزاب ب�سبب حداثة الن�ساأة, وغياب الديمقراطية الداخلية, و�سعف   - 4

مواردها المالية, وال�سدام مع ال�سلطة التي تلجاأ في كثير من الأحيان لحل هذه الأحزاب.
تم�سك المجتمعات العربية بالبنى الع�سائرية والولءات القبلية اأكثر من ميلها نحو النتماء   - 5

الحزبي. 
الأخطار  اأكبر  من  تعد  التي  الطائفية  بروز   - 6
في  �سيما  ول  والمجتمعات  الدول  تهدد  التي 
الوطن العربي؛ نظًرا للتنوع المذهبي والطائفي 
والعرقي الذي يمّيز بع�ص المجتمعات العربية. 
المجتمع  انق�سام  للطائفية  ال�سلبية  الآثار  ومن 
م�سكلت  وظهور  متناحرة,  جماعات  اإلى 

اإلى  اإ�ضافة  الجتماعية،  الفو�ضى  الجتماعي، وحدوث  الأمن  اجتماعية مختلفة، وغياب 
ن�سوب الحروب الطائفية بين مكونات المجتمع المختلفة, وتوقف عملية تقدم المتجمع 

واإخفاقه باللحاق بركب المجتمعات المتقدمة.
واأ�سراره  الطائفي  التع�سب  باأخطار  الأفراد  وعي  تعميق  من  بد  ل  الطائفية  على  وللتغلب   
واإ�سدار  التربوية والدينية,  الإعلم, والموؤ�س�سات  الفرد والمجتمع عن طريق و�سائل  على 
المجتمع,  في  والنق�سام  الطائفية  دعاة  �سد  العقوبات  تفر�ص  التي  القانونية  الت�سريعات 
واعتماد الحوار والت�سامح بين فئات المجتمع كلها, وتحقيق العدالة القت�سادية والجتماعية 

وال�سيا�سية.

اأو  دينية  لطائفة  التع�سب  هي  الطائفية: 
معينة,  عرقية  اأو  مذهبية  اأو  اجتماعية 
على  �سلبية  انعكا�سات  اإلى  يوؤدي  ما 

مكونات المجتمع.
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تون�ص  با�ستثناء  لل�سلطة  ال�سلمي  التداول  م�ستوى  اإلى  ترق  فلم  العربية  البرلمانية  الحياة  اأما 
البرلمانية  الحياة  تزال  ول  برلمانيًّا.  المنتخبة  الحكومات  تجربة  حديًثا  بداأت  التي  والمغرب 
تقت�سر على الرقابة والت�سريع وتقديم الم�سورة والراأي, وهي واإن كانت بو�سعها الحالي ت�سهم 
ت�سبح  لم  فاإنها  الحكومات,  العامة, والرقابة على  الحقوق  ال�سيا�سية, وحفظ  الحياة  في تطوير 

بعد مرجعية لتداول ال�سلطة.

- اأعط اأمثلة من الواقع العربي المعا�سر على اأ�سرار التع�سب الطائفي.  

يعد الأردن اأنموذًجا في التعاي�ص والتاآخي بين فئات المجتمع الأردني وطوائفه كلها.فسر:

بالرجوع اإلى الم�سادر المتوافرة لديك اكتب تقريًرا عن تطور الحياة الحزبية نشاط:
في الأردن واأعر�سه اأمام زملئك.
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عّرف ما ياأتي:  - 1

الدولة القطرية, التّيار القومي, الوراثة المغلقة.  

ف�سر ما ياأتي:  - 2

اأ   - ظهور الأحزاب ال�سيا�سية في الوطن العربي قبل ال�ستقلل.

ب- انتهاء الحكم الملكي في ليبيا في عام 1969م.

عّدد الدول الغربية التي ا�ستعمرت الوطن العربي.  - 3

اذكر التجاهات الفكرية للأحزاب ال�سيا�سية العربية , مع ذكر مثال على كل اتجاه.  - 4

األسئلة
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الم�ساريع الوحدوية العربية

جامعة الدول العربية  - 1
لن�سوج  طبيعيًّا  نتاًجا  العربية  الدول  جامعة  قيام  كان 
فكرة الوحدة العربية بعد الحرب العالمية الثانية, حيث 
للجنة  اجتماع  عقد  اإلى  الدعوة  بتوجيه  م�سر  قامت 
ممثلون  وح�سره  الإ�سكندرية,  مدينة  في  التح�سيرية 
عن م�سر و�سورية ولبنان والعراق والأردن وال�سعودية, 
بروتوكول  توقيع  اإلى  اللجنة  هذه  اأعمال  وانتهت 
الإ�سكندرية في عام 1944م, والذي ت�سمن المبادئ 

الأ�سا�سية التي تقوم عليها الجامعة العربية.
 وفي عام 1945م وّقع ممثلو الدول العربية  �سورية ولبنان والأردن والعراق وال�سعودية وم�سر 
واليمن على ميثاق جامعة الدول العربية. وقد ن�ص ميثاق الجامعة على اأن تكون مدينة القاهرة 

المقر الدائم لها, وكان عبد الرحمن عزام اأول اأمين عام للجامعة العربية.
اأهداف جامعة الدول العربية اأ    - 

�سيانة ا�ستقلل الدول العربية.  .1
العرب��ي في  التع��اون  ت�س��جيع   .2
ال�سيا�س��ية  المج��الت  �س��تى 
والجتماعي����ة  والقت�س��ادي��ة 

والثقافية.
حل النزاع��ات العربية بالطرق   .3
ال�سلمية من غير اللجوء للقوة.

عدم التدخل في ال�سوؤون الداخلية للدول الأع�ساء.  .4

ال�سكل )1-2(: �سعار جامعة الدول العربية.

ال�سكل )1-3(: موؤتمر القمة العربي في عام 2001م.
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 بالرجوع اإلى ال�سبكة العنكبوتية اكتب تقريًرا عن موؤتمرات القمة العربية التي نشاط:
ا�ست�سافها الأردن, وناق�سه اأمام زملئك في ال�سف.

اإنجازات جامعة الدول العربية ب - 
حققت الجامعة العربية منذ ن�ساأتها اإنجازات عدة كان من اأبرزها:  

دعم ق�سايا التحرر الوطني في الوطن العربي, وفي مقدمتها دعم الق�سية الفل�سطينية   .1
الأولى,  الع��رب  ق�س��ية  باعتباره��ا 
وم�س��اعدة الأقط��ار العربي��ة عل��ى 
الح�سول على ا�ستقللها؛ ف�ساندت 
ثورة ال�سعب في المغرب الأق�سى, 
والثورة التون�سية, والثورة الجزائرية. 
��ا للمخطط  وت�س��دت الجامعة اأي�سً
البريطاني الفرن�س��ي الإيطالي الذي 

كان يعمل على تق�سيم ليبيا.
م�ساعدة الدول الم�س��تقلة على بناء   .2
قدراته��ا ع��ن طريق انت��داب خبراء 
ومتخ�س�س��ين في �س��ياغة الد�ساتير 
والقوانين, وفي اإعداد برامج تعليمية 
العربي��ة  الثقاف��ة  ون�س��ر  و�س��حية, 
بهدف الحف��اظ على الهوية الثقافية 

والنتماء العربي.
تعر�س��ت  التي  الأزم��ات  معالج��ة   . 3
له��ا بع���ص ال��دول العربي��ة, ومنها 
على �س��بيل المثال: الأزم��ة العراقية 
الكويتي��ة �س��نة 1961م, والأزم��ة 

اللبنانية )1975م – 1990م(.
ح�س��د القدرات العربية لم�س��اعدة   .4

حدثت  اأزمة  هي  الكويتية:  العراقية  االأزمة 
1961م  عام  في  والكويت  العراق  بين 
في اأثناء مدة حكم عبد الكريم قا�سم الذي 
بعد  الكويت  با�ستقلل  العتراف  رف�ص 
بريطانيا,  عن  ا�ستقللها  على  ح�سلت  اأن 
وطالب ب�سمها اإلى العراق, حيث اتخذت 
ع�سوية  بقبول  قراًرا  العربية  الجامعة 
واإر�سال  العربية,  الجامعة  في  الكويت 
قوات عربية من الأردن وم�سر وال�سودان 

لتحل محل القوات البريطانية.

هي  1990م:   - 1975م  اللبنانية  االأزمة 
من  لأكثر  دامت  التي  الأهلية  الحرب 
القمة  موؤتمر  بعد  وانتهت  عاًما,   15
العربي غير العادي الذي عقد في مدينة 
الدار البي�ساء المغربية, واأّكد حل الأزمة 
ب�سط  و�سرورة  العربي,  الإطار  �سمن 
�سيطرة الدولة اللبنانية على كامل التراب 
ال�سوري  الجي�ص  ن�سر  وتقرر  اللبناني, 

بو�سفه قوة ردع عربية.
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م�س��ر و�س��ورية في ح��رب عام 1973م, وا�س��تعمال النفط �س��لًحا ف��ي المعركة, 
واأ�سهمت بع�ص الدول العربية كالعراق والأردن والجزائر ع�سكريًّا في هذه الحرب.
بن��اء �س��راكات مع عدد من التجمع��ات الإقليمي��ة والدولية مثل عق��د القمة العربية   .5
الإفريقية, والقمة العربية مع دول اأمريكا الجنوبية, والمنتدى العربي ال�سيني, وذلك 
بهدف اإقامة �س��راكات اقت�سادية, وال�س��تفادة من الخبرة العلمية والقت�سادية لهذه 

الأطراف, وتوطيد اآلية الحوار ال�سيا�سي لدعم الق�سايا العربية.
اأ�سباب �سعف اأداء جامعة الدول العربية  ج�  - 

بالرغم من الإنجازات التي حققتها الجامعة العربية اإل اأنها واجهت تحديات اأ�سهمت   
في �سعف اأدائها, ومن اأبرزها:

غي��اب مبداأ الإلزام واللتزام في تنفيذ القرارات, حيث اإّن ميثاق الجامعة ل يمنحها   .1
اأي �سلطة اإلزامية تلزم الأطراف المختلفة بتنفيذ القرارات ال�سادرة عنها.

ع��دم امتلك الأمين العام اأية �س��لحيات تخوله المبادرة للدع��وة اإلى عقد اجتماع   .2
ط��ارئ لمواجهة المواقف الطارئة, اإذ ل يمكن عقد اأية جل�س��ة غير عادية لمجل�ص 

الجامعة اإل بناًء على طلب دولتين على الأقل.
لم تتخذ جامعة الدول العربية حتى الآن الإجراءات اللزمة من اأجل اإلغاء تاأ�س��يرات   .3
ال�سفر والحواجز الجمركية, وتاأمين حرية انتقال الأيدي العاملة بين الدول العربية, 

لتوثيق ال�سلت بين هذه الدول اإ�سوة بالتحاد الأوروبي. 
العجز عن اإنجاز اأي برنامج يتعلق باتخاذ القرارات التي تخ�ص الأمن القومي العربي   .4

ا عن تطوير منظومة للعمل العربي الم�سترك . وتنفيذها, والعجز اأي�سً
وج��ود فجوة وا�س��عة بين القرارات ال�س��ادرة ع��ن الجامعة وبين �سيا�س��ات الدول   .5
الأع�ساء, حيث لم تعد الجامعة العربية تر�سي تطلعات ال�سعوب العربية في مختلف 

الق�سايا.
الوحدة الم�سرية ال�سورية :  - 2

اأُْعِلن عن وحدة م�ضر و�ضورية با�ضم الجمهورية العربية المتحدة في �ضباط من عام 1958م, 
الرئي�ص  تنازل  بعد  الجديدة  الدولة  لهذه  رئي�ًسا  عبدالنا�سر  الم�سري جمال  الرئي�ص  وانُتِخب 
اإقليمين  من  المتحدة  العربية  الجمهورية  وتكونت  الحكم.  عن  القوتلي  �سكري  ال�سوري 
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هما: �سورية وت�سكل الإقليم ال�سمالي, وم�سر 
وت�سكل الإقليم الجنوبي.

وقد ت�سافرت مجموعة من العوامل الداخلية   
اإلى  العربيين  بالبلدين  التي دفعت  والخارجية 
تحقيق الوحدة, ويمكن اإجمال هذه العوامل 

بما ياأتي:
التق��ارب واللتقاء وتن�س��يق ال�سيا�س��ة  اأ    - 

ل��كل م��ن الدولتين م�س��ر  الخارجي��ة 
و�س��ورية منذ عام 1955 م وحتى عام 

1958م.
تاأكيد الد�س��تورين الم�سري وال�سوري  ب - 
�س��رورة الوح��دة العربي��ة, واإقرارهما 

باأنهما جزء من اأمة عربية واحدة. 
التاأييد ال�سعبي الكبير للوحدة. ج� - 

بلغ  والذي  �سورية  على  الغربي  ال�سغط  د   - 
و1957م؛  1956م  عامي  في  ذروته 
اإلى  الن�سم�ام  �سوري�ة  رف��ص  ب�سبب 
لت اتباع �سيا�سة  حلف بغداد, حيث ف�سّ
م��سر  م�ع  و�سّكلت  الإيجابي,  الحي��اد 
التي  الأحلف  �سيا�س�ة  لمواجهة  جبهة 
الوط��ن  الغربي��ة في  ال��دول  انتهجته��ا 
مبداأ  وم�سر  �سورية  ورف�ست  العربي. 
بو�سفه  1957م  ع��ام  في  اأي��زن��ه��اور 
لل�دول  الداخلي�ة  ال�س�وؤون  في  تدخ�ًل 

العربية.

ال�سكل )1-4(: علم الجمهورية العربية المتحدة.

في  اأن�سئ  ع�سكري  حلف  بغداد:  حلف 
الوليات  طلب  على  بناًء  1955م  عام 
في  للوقوف  وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة 
ال�سرق  بلدان  في  ال�سوفييتي  التو�ّسع  وجه 
اأول  والعراق  تركيا  وكانت  الأو�سط. 
اإليهما  ان�سمت  ثم  ميثاقه,  على  الموّقعين 
اأما  واإيران,  وباك�ستان  بريطانيا  من  كل 
الحلف  اإلى  تن�سم  فلم  المتحدة  الوليات 
بع�ص  في  بالم�ساركة  اكتفت  بل  ر�سميًّا 

لجانه.

الرئي�ص  و�سعه  م�سروع  اأيزنهاور:  مبداأ 
الأمريكي دوايت اأيزنهاور في عام 1957م 
بهدف ملء الفراغ ال�ستعماري في ال�سرق 
محل  الأمريكي  النفوذ  واإحلل  الأو�سط, 
الدول  ودعم  والفرن�سي,  البريطاني  النفوذ 
في  ال�سوفييتي  المد  مواجهة  في  ال�سديقة, 

ال�سرق الأو�سط.
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الح�سود التركية على حدود �سورية في عام 1957م لل�سغط على �سورية نتيجة مواقفها  ه�  - 
ع�سكرية  قوات  باإر�سال  �سورية  م�سر  �ساندت  حيث  الأحلف,  ل�سيا�سة  المعار�سة 
للإ�سهام في الدفاع عنها في وجه التهديدات الخارجية, ما �ساعد على ت�سريع التقارب 

ال�سوري الم�سري.  

 ما �سكل الوحدة التي قامت بين م�سر و�سوريا.فكر:

وت�سافرت عوامل عدة اأدت اإلى ف�سل الوحدة الم�سرية 
ال�سورية منها: تدخل القوى الخارجية وخا�سة الدول 
للقرارات  ال�سديدة  المعار�سة  اإلى  اإ�سافة  الغربية, 
�سورية,  في  الوحدة  حكومة  طبقتها  التي  القت�سادية 
وفي اأيلول من عام 1961م قام مجموعة من ال�ضباط 
في الجي�ص ال�سوري بانقلب ع�سكري اأطاح بالوحدة 
عن  �ضوريا  انف�ضا∫  اأُْعِلن  حيث  ال�ضورية،  الم�ضرية 

الجمهورية العربية المتحدة. 
االتحاد العربي الها�سمي   - 3

وّقعت المملكة الأردنية الها�ضمية ومملكة العراق في �ضباط من عام 1958م التحاد العربي 
وتولى  ال�سيا�سي,  نظامه  على  فيه  البلدين  من  التحاد كونفدراليًّا حافظ كل  الها�سمي, وكان 
الملك في�سل الثاني رئا�سة التحاد, بينما تولى الملك الح�سين بن طلل من�سب نائب رئي�ص 
التحاد. وفي تموز من عام 1958م قام مجموعة من ال�ضباط في الجي�س العراقي وعلى راأ�ضهم 
العميد عبد الكريم قا�سم والعقيد عبد ال�سلم عارف بتنفيذ انقلب ع�سكري في بغداد اأطاح 

بالنظام الملكي، واأُْعِلن قيام الجمهورية العراقية، وان�ضحابها من التحاد العربي الها�ضمي.
- ما الفرق بين الوحدة الم�سرية ال�سورية واالتحاد العربي الها�سمي من حيث �سكل االتحاد.  

اتحاد االإمارات العربية المتحدة  - 4
اإمارة  فكل  البريطاني,  ال�ستعمار  ر�سخها  ال�سيا�سية  التجزئة  من  حالة  تعي�ص  الإمارات  كانت 
هذه  بين  التعاون  من  قدر  وجود  ومع  بذاتها,  م�ستقلة  وقانونية  �سيا�سية  وحدة  ت�سكل  كانت 

ال�سكل )1-5(: �سورة الملك في�سل الثاني. 
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والأ�سري,  الجغرافي  التقارب  بحكم  الإمارات 
ب�سبب  الأدنى  في حده  كان  التعاون  هذا  اأن  اإل 
اأعلنت  البريطاني. وفي عام 1968م  ال�ستعمار 
منطقة  من  الن�سحاب  على  عزمها  بريطانيا 
على  الم�سيخات  حّكام  اتفق  حيث  الخليج, 
ظبي,  واأبو  وقطر,  البحرين,  ي�سم  اتحاد  اإن�ساء 
ودبي, وال�سارقة, وعجمان, واأم القيوين, وراأ�ص 
الذي  الفراغ  من  جزًءا  ليملأ  والفجيرة  الخيمة, 
المنطقة.  من  بريطانيا  ان�سحاب  عن  �سينتج 
�سيوخ   بين  موؤتمرات  اأربع  ذلك  لأجل  وعقدت 
اإقامة هذا  في  اأخفقت  اأنها  اإل  الت�سع,  الإمارات 
اإعلن  اإلى  الإخفاق  هذا  اأدى  وقد  التحاد, 
�ست م�سيخات قيام اتحاد �سدا�سي بينها في عام 
عام  في  الخيمة  راأ�ص  اإليه  ان�سمت  1971م, 
1972م عرف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واحدة  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وتعد 
من اأنجح التجارب الوحدوية في الوطن العربي 

المعا�سر؛ حيث مزجت بين الخبرات التجارية لمواطنيها كونها مركًزا للتجارة البحرية و�سيد 
اللوؤلوؤ والتجار به منذ القدم, وبين العائدات النفطية, واإيجاد دولة رفاه تت�سم باقت�ساد متنّوع, 
واأ�سبحت مركًزا اإقليميًّا لل�سناعات والخدمات. ويعد ميناء دبي من اأكبر موانئ الحاويات في 

العالم, في ما يعد ميناء الفجيرة الثالث في العالم من حيث تزويد ال�سفن بالوقود.

ال�سكل )1-6(: ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان.

في  ولد  نهيان:  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
تولى  1918م,  عام  في  العين  مدينة 
حكم مدينة العين في اإمارة اأبو ظبي. يعد 
موؤ�س�ص دولة الإمارات العربية المتحدة 
عام 2004م.  في  توفي  اأمرائها,  واأول 
ليخلفه ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.

اأهمية قيام الإمارات العربية المتحدة بتنويع مواردها القت�سادية.ناقش:



22

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKالتجمعات االإقليمية العربية في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين

ظهرت في الوطن العربي تجمعات اإقليمية على �سكل اتحادات كونفدرالية, من اأهمها: 
1 -  مجل�س التعاون الخليجي

في الرابع من �ضباط من عام 1981م اجتمع وزراء 
خارجية كل من: ال�سعودية, والبحرين, والإمارات 
العربية المتحدة, و�سلطنة عمان, وقطر, والكويت 
اأنهم  فيه  جاء  بياًنا  واأ�سدروا  الريا�ص,  مدينة  في 
اإن�ساء مجل�ص للتعاون بين دول الخليج  اتفقوا على 
على  العمل  بهدف  الريا�ص؛  مقره  يكون  العربية 
في  الأع�ساء  الدول  بين  والتكامل  التن�سيق  تحقيق 
المجالت كلها و�سوًل اإلى وحدتها, وو�سع اأنظمة 

متماثلة في مختلف الميادين القت�سادية والجتماعية والثقافية, ودفع عجلة التقدم العلمي 
واإقامة  علمية،  بحوث  مراكز  واإن�ضاء  والزراعة،  والتعدين  ال�ضناعة  مجالت  في  والتقني 

م�ساريع م�ستركة.
وقد اأ�سمهت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في قيام مجل�ص التعاون الخليجي 

من اأهمها:
والموارد  ال�سيا�سية  الأنظمة  في  الكبير  الت�سابه  اأ  - 
القت�سادية والتاريخ والثقافة والم�سير الم�سترك.
والتي  )1978-1979م(,  الإيرانية  الثورة  ب - 

ت تهديًدا اأمنيًّا لدول الخليج العربي. ُعدًّ
الحرب العراقية الإيرانية )1980 – 1988م(  ج� - 
تحديات  اأمام  الخليج  منطقة  و�سعت  التي 
اأمنية خطيرة, والخوف من امتداد الحرب اإلى 

اأرا�سيها.

ال�سكل )1-7(: �سعار مجل�ص التعاون الخليجي.

الحرب العراقية - االإيرانية
)1980- 1988(: ن�س��بت بي��ن 
ب�س��بب الخلف  الع��راق واإيران 
حول تر�س��يم الح��دود في منطقة 
المطلة على الخليج  العرب  �س��ط 
العربي, وُتعد من اأطول الحروب 

في القرن الع�سرين.
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معاهدة  على  التوقيع  اأعقاب  في  العربي  الإقليمي  النظام  له  تعر�ص  الذي  ال�سطراب  د  - 
الم�سرية الإ�سرائيلية في عام 1979م, وما تله من تجميد لع�سوية م�سر في  ال�سلم 
اإ�ستراتيجي عربي  جامعة الدول العربية, فبات الخليج العربي مك�سوًفا وبل اأي عمق 

ي�سانده.
وقد حقق مجل�ص التعاون الخليجي العديد من المنجزات كان من اأبرزها:

اإعلن قيام ال�سوق الخليجية الم�ستركة في عام 2008م.  .1
اإقام��ة التحاد الجمركي الذي يه��دف اإلى توحيد التعرف��ة الجمركية بين الدول   .2

الأع�ساء.
حرية التنقل والإقامة والتملك للمواطن الخليجي بين دول المجل�ص.  .3

َة دفاع م�سترك. ت�سكيل قوة درع الجزيرة قوَّ  .4
مجل�س التعاون العربي  - 2

التعاون  مجل�ص  فكرة  كانت 
اأردنية  فكرة  الأ�سل  في  العربي 
عراقية رّحبت بها م�سر واليمن. 
قد  الثنائية  العلقات  وكانت 
في  الأربع  الدول  بين  تطورت 
الثمانينيات من القرن الما�سي, 
مجلـ�س  تـاأ�ضيـ�س  عـن  واأُْعِلــن 

التعاون العربي في القمة الرباعية التي انعقدت في بغداد في عام 1989م, وح�سرها قادة 
الأردن, والعراق, واليمن, وم�سر.

دوافع الدول العربية االأربع لت�سكيل المجل�س اأ   - 
 تعددت الدوافع التي �سجعت الدول الأربع لت�سكيل المجل�ص, فقد كان الأردن بحاجة 
واليمن  وم�سر  العراق  اأ�سواق  وفتح  اإ�سرائيل,  وجه  في  للوقوف  عربية  ردع  قوة  اإلى 
ل�سادراته, وا�ستيعاب الفائ�ص من قوته العاملة في العراق واليمن, وتوظيف الأموال في 
العراق في حقبة البناء والتعمير, وال�ستفادة من مياه نهر الفرات لإحياء البادية الأردنية.

ال�سكل )1-8(: روؤ�ساء دول مجل�ص التعاون العربي.
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اأما العراق فقد كان بحاجة اإلى عمق اإ�ستراتيجي وب�سري في مواجهة اإيران, والحفاظ 
لحل  موقفه  وتقوية  والتكنولوجية,  العلمية  قدراته  وتنمية  الع�سكرية,  قدراته  على 
عليها  فر�ستها  التي  العزلة  من  الخروج  اإلى  بحاجة  م�سر  وكانت  الكردية.  الم�سكلة 
وم�سكلة  البطالة  م�سكلة  وحل  اإ�سرائيل,  مع  ال�سلم  ومعاهدة  ديفيد  كامب  اتفاقية 
في  الثالث  العربية  الدو∫  دعم  اإلى  بحاجة  فكانت  اليمن  اأما  الخارجية.  المديونية 

م�ساعيها للتنمية القت�سادية والجتماعية.

�سيا�سيةنشاط: اإلى  ال�سابقة  الدوافع  فيه  ت�سّنف  جدوًل  ار�سم  الحا�سوب   با�ستخدام  
واقت�سادية وع�سكرية.

اأهداف مجل�س التعاون العربي ب - 
�سعى المجل�ص لتحقيق عدد من الأهداف , كان اأهمها :  

تحقيق التكامل تدريجيًّا في المج�الت القت�س��ادية وال�س��ناعية والزراعية والتعليم   .1
والبحث العلمي.

اإقامة �س��وق م�س��تركة بين الدول الأع�س��اء و�س��وًل اإلى ال�س��وق العربية الم�ستركة,   .2
والوحدة القت�سادية العربية.

اإنجازات المجل�س: ج� - 
مهمة  اقت�سادية  انجازات  حقق  اأّنه  اإل  العربي  التعاون  مجل�ص  عمر  ق�سر  من  بالرغم   
اأخذت طريقها اإلى التنفيذ, منها اتفاقية تي�سير نقل الأيدي العاملة بين الدول الأع�ساء, 
والربط الكهربائي بين م�سر والأردن والعراق. وعلى الم�ستوى ال�سيا�سي عقدت الهيئة 
اليهود  هجرة  مو�سوع  لدرا�سة  1990م  عام  من  �ضباط  في  عمان  في  ا  kاجتماع العليا 
وزراء  وعقد  والأردن,  المحتلة  فل�سطين  في  ال�سلبية  واآثارها  اإ�سرائيل,  اإلى  ال�سوفييت 
1990م,  عام  من  ني�سان  مطلع  في  عمان  في  اجتماًعا  ا  اأي�سً المجل�ص  دول  خارجية 
اأعلنوا فيه م�ساندتهم العراق في مواجهة الحملة عليه من الإعلم الغربي ب�سبب تعاظم 
قوته الع�سكرية, واعتبار الأمن الوطني العراقي جزًءا ل يتجزاأ من الأمن القومي العربي. 
اأن احتلل العراق للكويت في اآب من  وقد �سار المجل�ص �سيًرا ح�سًنا منذ ن�ساأته, غير 

عام 1990م اأدى اإلى توقف اأعمال المجل�ص, واإنهاء وجوده في عام 1991م.
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اتحاد المغرب العربي  - 3
تاأ�س�ص اتحاد المغرب العربي في عام 
والتكامل  للتعاون  تج�سيًدا  1989م 
وا�ستجابة  العربي,  اأقطارالمغرب  بين 
منها لتحا�سي اأخطار التهمي�ص الناجمة 
وفي  الإقليمية,  التحادات  نمو  عن 
ال�سريك  الأوروبي  التحاد  مقدمتها 
وفي  العربي.  المغرب  لبلدان  الرئي�ص 
دول  زعماء  اأعلن  1989م,  عام 
والجزائر,  المغرب  العربي؛  المغرب 

وتون�ص, وليبيا, وموريتانيا في مدينة مراك�ص المغربية قيام اتحاد المغرب العربي, وقد ت�سمن 
الميثاق التاأ�سي�سي لتحاد المغرب العربي اأهداف عدة كان من اأهمها:

توثيق اأوا�سر الأخوة التي تربط  الدول الأع�ساء وال�سعب العربي. اأ   - 
تحقيق تقدم مجتمعاتهم ورفاهيتها والدفاع عن حقوقها. ب - 

العمل تدريجيًّا على تحقيق حرية تنقل الأ�سخا�ص وانتقال الخدمات وال�سلع وروؤو�ص  ج� - 
الأموال بين الدول الأع�ساء.

من  الكثير  واجه  اأنه  اإل  التحاد  هذا  تاأ�سي�ص  على  طويل  وقت  مرور  من  وبالرغم   
التحديات التي اأعاقت تحقيق اأهدافه, ومنها:

عدم التماثل بين دول المغرب العربي اقت�س��اديًّا, فالجزائر وليبيا مثل ت�س��تركان في   .1
اعتماد اقت�س��ادهما على ت�س��دير المحروقات من نفط وغاز, واأما المغرب وتون�ص 
فيعتم��دان عل��ى قطاع��ات الزراعة وال�س��ناعة وال�س��ياحة, وتعتمد ه��ذه الدول في 

مبادلتها التجارية على ال�سوق الأوروبي.
الم�سكلت الحدودية واأبرزها م�سكلة ال�سحراء الغربية بين الجزائر والمغرب.  .2

- براأيك هل مقومات الوحدة العربية موجودة؟ دلل على ذلك.  

ال�سكل )1-9(: علم مجل�ص التعاون المغربي.
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عرف ما ياأتي:  - 1

بروتوكول الإ�سكندرية, حلف بغداد, التحاد العربي الها�سمي, مبداأ اأيزنهاور.  

بّين اأ�سباب كل مما ياأتي:  - 2

اأ    - بناء الجامعة العربية �سراكات مع عدد من التجمعات الدولية والإقليمية.

ب - ال�سغط الغربي على �سورية في عامي 1956 م و1957م.

ج� - انهيار الوحدة الم�سرية ال�سورية في عام 1961م.

د   - �سعي الأردن لتاأ�سي�ص مجل�ص التعاون العربي في عام 1989م.

رّتب الأحداث التاريخية  الآتية ح�ضب �ضنة حدوثها:  - 3

قيام  العربي,  التعاون  مجل�ص  تاأ�سي�ص  المتحدة,  العربية  الجمهورية  عن  �سورية  انف�سال   
مجل�ص التعاون الخليجي, الحرب العراقية الإيرانية. اإعلن مبداأ اأيزنهاور.

و�سح اأهم الإنجازات التي حققتها جامعة الدول العربية.  - 4

بّين اأهم التحديات التي واجهت اتحاد المغرب العربي.  - 5

6 - قارن بين مجل�ص التعاون العربي ومجل�ص التعاون الخليجي من حيث:

اأ    - دوافع قيام كل من المجل�سين.

ب - الإنجازات التي حققها كل من المجل�سين.

ج� - مدى ال�ستمرارية لكل من المجل�سين.

األسئلة
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ال�سكل )1-10(: مقومات الزراعة في الوطن العربي.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

»Hô©dG øWƒ∏d …OÉ°üàb’G ™bGƒdG  : الفصل الثالث

الإقليمي  للتنّوع  نظًرا  القت�سادية,  خ�سائ�سها  حيث  من  كبيًرا  تنوًعا  العربية  الأقطار  تتنوع 
والمناخي, والثروات الطبيعية. وتتمّثل القطاعات الرئي�سة للقت�ساد العربي بما ياأتي:

التي  المقومات  العربي كثيًرا من  الوطن  القدم, ويمتلك  الزراعة منذ  العربية  المنطقة  عرفت 
ت�ساعد على تحقيق التنمية الزراعية, وال�سكل الآتي يو�سح هذه المقومات. 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

قطا´ الزراعة

مقومات الزراعة في الوطن العربي

امتداد الوطن العربي في 
بيئات مناخية متعددة

ي�سل  اإذ  العربية؛  الدول  في  التنمية  ق�سايا  معالجة  في  حيويًّا  مدخًل  الزراعة  قطاع  وي�سّكل 
اإ�سهامه في الناتج المحلي الإجمالي اإلى )30%( ول �سيما في م�سر وال�سودان والعراق و�سورية, 

ا من م�سادر الدخل, وتوفير فر�ص العمل. ويمّثل م�سدًرا مهمًّ

وجود الفائ�ص المالي 
الذي يمكن اأن ُي�ْضتثمر في 

الزارعة في بع�ص الدول

توافر الم�سادر المائية 
كاأنهار دجلة والفرات 

والنيل والليطاني, واأنهار 
المغرب العربي.

توفر م�ساحات كبيرة 
�سالحة للزراعة في 

الوطن العربي
توافر الأيدي العاملة
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وتع�اني ال�زراع�ة ف�ي الوط�ن الع�رب�ي م�ن 
مع�دلت  ت�ذب�ذب  مث�ل  كثي�رة,  تح�دي�ات 
الإنت�اج ب�سب�ب اعتم�اد ال�زراع�ة ف�ي معظ�م 
العربية على مياه الأمطار, ومحدودية  البلد 
تكاليف  وارتفاع  للري,  الم�ستخدمة  المياه 
ال�دع�م  وانخف�ا�ص  الإن�ت�اج,  م�ستل�زم�ات 
وقطاع  المزارعين  اإلى  المقّدم  الحكوم�ي 

الزراعة, وتدهور خ�سوبة التربة ب�سبب الت�سّحر والرعي الجائر.

ال�سكل )1-11(: �سورة لجانب من غور الأردن.

اأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي العربي.ناقش:

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKقطا´ ال�سناعة

تزويد  على  ومقت�سرة  بدائية  الع�سرين  القرن  مطلع  حتى  العربي  الوطن  في  ال�سناعة  كانت 
المعدات  المنزلية, وكانت  والأدوات  والملب�ص  الغذائية  المواد  من  بما هو �سروري  ال�سكان 
خ�سوع  وبعد  الحيوانات.  با�ستعمال  واأحياًنا  العاملة  الأيدي  بو�ساطة  تدار  ب�سيطة  الم�ستعملة 
اإلى  الوطن العربي لل�ستعمار الغربي اأ�سبح �سوقًا لت�سريف المنتجات ال�سناعية الغربية, ما اأدى 
ال�سناعات  مناف�سة  عن  عاجزة  نف�سها  وجدت  التي  المحلية  الحرفية  ال�سناعات  بع�ص  اندثار 
الأجنبية. وبعد الحرب العالمية الثانية بداأت ال�سناعة العربية تتطّور ب�سرعة, ولكن بن�سب متفاوتة 

في الدول العربية. 
ال�سناعية,   الموؤ�س�سات  العربي �سغر حجم  الوطن  ال�سناعة في  العامة لقطاع  ال�سمات   ومن 
ويترّكز  الأجنبية.  ال�سناعة  مناف�سة  على  قادرة  غير  يجعلها  ما  ال�ستهلكية,  ال�سناعات  وتنامي 

الق�سم الأكبر منها في المدن الكبرى.

ال�سكان والبيئة فكر: الم�سانع خارج المدن وانعكا�ص ذلك على  �سرورة توزيع 
ال�سحية فيها.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKقطا´ ال�سناعة
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م��ن  ع��دًدا  العربي��ة  ال�س��ناعة  تعان��ي 
الم�س��كلت من اأهمها: محدودي��ة الإنتاج, 
و�سعف توجهها نحو ال�سناعات التكنولوجية 
والأجه��زة  الدقيق��ة,  كالآلت  المتط��ورة 
الكهربائي��ة, والنق��ل, و�س��عف التن�س��يق مع 
القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والنفط 
والخدمات. وقيام الكثير منها على �س��ناعات 

تجميع قطع م�سّنعة في الخارج.

 يوجد في الوطن العربي ما يقرب من ن�سف اآثار العالم, واأكبر عدد من الأماكن الدينية, ويتمّيز 
والخليج  العرب,  وبحر  المتو�سط,  والبحر  الأطل�سي  المحيط  على  الممتدة  البحرية  بال�سواطئ 
العربي, اإ�سافة اإلى المنتجعات ال�سياحية والمحميات الطبيعية, والمناخ المعتدل ما ي�ساعد على 

زيادة حجم ال�سياحة في الدول العربية.
في  ال�سياحة  قطاع  تطور  ت�سارع  ولقد 
الوطن العرب�ي ف�ي ال�سن�وات القليل�ة الما�سي�ة 
في اإط�ار الجه�ود المبذول�ة لتن�وي�ع م�س�ادر 
ا  مهمًّ م�س�دًرا  القطاع  هذا  ويع�د  الدخ�ل. 
العمل,  فر�ص  وتوفير  الأجنبية,  للعملت 

وي�ساعد على تطوير غيره من القطاعات مثل النقل والت�سالت والكهرباء والمياه, والخدمات 
المالية, وال�سناعات الحرفية.

ومن اأهم التحديات التي تواجه قطاع ال�ضياحة في الوطن العربي تاأثره بالأحداث ال�ضيا�ضية  في 
المنطقة, اإ�سافة اإلى ظهور اأ�سواق �سياحية جديدة مناف�سة في العالم خا�سة في دول جنوب اآ�سيا  

و�سرقها مثل ال�سين وماليزيا و�سنغافورة, ودول حو�ص البحر المتو�سط مثل تركيا واليونان.

ال�سكل )1-12(: م�سنع رينو ل�سناعة ال�سيارات في الجزائر.

ال�سكل )1-13(: الأهرامات الم�سرية.
أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉKقطا´ ال�سياحة

لماذا يعّد قطاع ال�سياحة من اأكثر القطاعات تاأثًرا بالأو�ساع ال�سيا�سية.فكر:
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k©HGQالقطا´ التجاري

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k°ùeÉNالنفط العربي

ل يزال التبادل التجاري بين الأقطار العربية محدوًدا اإذا ما قي�ص بالتبادل التجاري بينها وبين 
الأقطار الأجنبية. اأما بالن�سبة اإلى واردات الأقطار العربية فالحجم الأكبر منها ياأتي من الأقطار 
الجنوبية,  وكوريا  واليابان,  المتحدة,  والوليات  الأوروبي,  التحاد  دول  وخا�سة  الأجنبية, 

وال�سين.

في  العربي  النفط  اأهمية  ازدادت 
لعدم  الثانية  العالمية  الحرب  اأعقاب 
كفاية اإنتاج الفحم لحتياجات اأوروبا 
ل الوليات  واليابان من الطاقة, وَتَحوُّ
المتحدة الأمريكية اإلى م�ستورد للنفط  
اإلى  اإ�سافة  1948م.  عام  من  ابتداء 
التطور التقني الذي حدث في و�ضائل 

ا من م�سادر الطاقة. و�سيطرة   اإلى تزايد العتماد على النفط بو�سفه م�سدًرا مهمًّ اأدى  النقل؛ ما 
ال�سركات العالمية للنفط على اإنتاج النفط الخام وت�سويقه وت�سعيره, وقد عملت هذه ال�سركات 
على تخفي�ص اأ�سعار النفط الخام لتاأمين تزويد الدول ال�سناعية بطاقة رخي�سة؛ ما اأ�سهم في اإعادة 
بناء ما خّربته الحرب العالمية الثانية, وفي تحقيق الزدهار لدول اأوروبا الغربية, واليابان, ويتمّيز 

النفط العربي بمميزات بارزة,  ولتعّرف مميزات النفط العربي  تاأمل ال�سكل الآتي :

ال�سكل )1-14(: حقول اأرامكو النفطية في المملكة العربية ال�سعودية.

 ال�سكل )1-15(: مميزات النفط العربي.

مميزات النفط العربي

قلة تكاليف اإنتاجه 
وت�سنيعه

وفرة اإنتاجه 
وجودته

�سهولة اكت�ساف 
حقوله

الموقع المتو�سط 
للدول المنتجة بالن�سبة 
اإلى الدول الم�ستهلكة
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ظهرت في الوطن العربي منذ خم�سينيات القرن الما�سي الدعوة اإلى تحرير النفط العربي من 
ال�سيطرة الغربية وتحكم ال�سركات النفطية الأجنبية في ال�ستك�ساف والإنتاج والت�سويق, وجاءت 

الدعوة في اإطار حركات التحرر العربي, وفي ما ياأتي عر�ص لأهم التحولت في هذا المجال:
تاأميم النفط العربي؛ ففي عام 1960م  اأ�سدرت الحكومة العراقية قانوًنا تم بموجبه ا�ستعادة   - 1
معظم اأرا�سي المتياز التي اأعطيت ل�سركة نفط العراق البريطانية, ولم تقم بتطويره, ما مّكن 
العراق من ال�سيطرة التدريجية على ثروته النفطية, وتعد هذه العملية التي ا�ستكملت في عام 
1975م من اأهم عمليات التاأميم في ال�سرق الأو�سط, فقد تبعتها دول عربية اأخرى تمكنت 

من ال�سيطرة الكاملة على المتيازات النفطية, كالكويت, وقطر, وال�سعودية .
للنفط  الم�سدرة  الدول  اأن�سئت منظمة  الأوبك والأوابك؛ ففي عام 1960م  اإن�ساء منظمتي   - 2
)الأوبك( وكانت الأهداف الرئي�سة لهذه المنظمة تتمثل في الدفاع عن الم�سالح الم�ستركة 
النفط  �سركات  مع  في علقاتها  قوي  تكّتل  في  البلدان  هذه  وتجميع  فيها,  الأع�ساء  للبلدان 
النفط من ال�ستمرار في  تاأ�سي�سها من منع �سركات  الأجنبية, وقد تمّكنت هذه المنظمة بعد 
بقرارات  التحكم  اأهمها:  المنتجة  للدول  كبيرة  مكا�سب  وتحقيق  النفط,  اأ�سعار  تخفي�ص 
الدول  الأجنبية, وا�ستعادة  النفط  بيد �سركات  الذي كان في ما م�سى  النفط واإنتاجه   ت�سعير 
المنتجة للأ�سول المالية لثرواتها النفطية, ولكن اأداء هذه المنظمة ظل دون م�ستوى التوقعات 

اإلى يومنا هذا؛ ب�سبب الخلفات ال�سيا�سية بين اأع�سائها .
التي تمكنت  للبترول )الأوابك(  الم�سدرة  العربية  الدول  تاأ�س�ست منظمة  وفي عام 1968م, 

عدد  بتاأ�سي�ص  يتعلق  ما  في  رائد  بدور  القيام  من 
ال�سناعة  في  الم�ستركة  العربية  الم�سروعات  من 
البترول,  لنق��ل  الع�ربي�ة  ال�سركة  منها:  النفطية, 
وال�س�ركة العربي�ة لبن�اء واإ�س�لح ال�سفن, وال�سرك�ة 
العربي�ة لل�ستثم�ارات البترولي�ة, وال�س�ركة العربي�ة 
قائمة  تزال  �سركات ل  البترولية, وهي  للخدمات 
اإلى يومنا هذا على الرغم من التحديات ال�سيا�سية 
ال�سكل )1-16(: �سركة اأدنوك للبترول في اأبو ظبي.التي تواجهها ب�سبب الخلفات بين الدول العربية. 
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k°SOÉ°Sاآثار النفط في الوطن العربي

ترتب على اكت�ساف النفط في الوطن العربي اآثار عدة اأهمها : 
االآثار ال�سيا�سية:  - 1

اأثر حرب  الإ�سرائيلي على  العربي  ال�سراع  تاريخ  في  �سلًحا لأول مرة  النفط  ا�ستخدام  تم   
ت�سرين الأول من عام 1973, عندما قررت البلدان العربية المنتجة للنفط ا�ستخدام النفط 

�سلًحا من اأجل خدمة الق�سايا العربية, عن طريق الإجراءات الآتية:
تخفي�ص اإنتاج النفط و�سادراته.  اأ    - 

حجم  تقلي�ص  ثم  ومن  الإنتاج,  في  النق�ص  لتعوي�ص  العربي  النفط  اأ�سعار  م�ساعفة  ب - 
الخ�سارة القت�سادية التي كانت �ستتعر�ص لها الدول النفطية العربية.

والقت�سادي  ال�سيا�سي  الم�ستوى  على  النفط  �سلح  ا�ستخدام  قرار   نتائج  من  وكان   
العربي والعالمي ما ياأتي:

لفت اأنظ�ار الدول ال�س��ناعي�ة الم�س��تهلكة للنفط, وبخا�س��ة دول اأوروبا الغربي�ة   .1
والولي��ات المتحدة الأمريكية اإلى اأهمية الق�س��ية الفل�س��طينية, واإيجاد راأي عام 

عالمي وا�سع ي�سغط لإيجاد حل عادل لها.
ج�ّس��دت الإجراءاُت الت�س��امَن العربيَّ ووقوف البلدان العربية النفطية اإلى جانب   .2

�سقيقاتها من دول المواجهة .
ترتب على النق�ص في كميات النفط الم�سدرة  اإلى الأ�سواق العالمية ارتفاع كبير   .3
بالأ�س��عار لت�س��ل اإلى نحو ) 12( دولًرا للبرميل في عام 1974م,ما كان له اأثر 

اإيجابي في الدول المنتجة.
4.   دفع توقف الإمدادات النفطية للدول ال�سناعية على الم�ستوى العالمي اإلى التفكير 
عمليًّ��ا في اأمن الطاقة؛ ما تمخ�ص عنه اإن�س��اء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974م 
للدفاع عن م�س��الح الدول الم�س��تهلكة, ومن اأهم الآليات الت��ي ابتكرتها الوكالة: 
اإلزام اأع�س��ائها الحتفاظ باحتياطي نفطي يعادل )90( يوًما من ال�ستيراد لمواجهة 
اأي انقط��اع مفاج��ئ في الإمدادات. وا�س��تحدثت الوليات المتح��دة  الأمريكية 
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وللمرة الأولى في تاريخها وزارة للطاقة في عام 1977م للإ�س��راف على �سيا�سات 
الطاقة التي كانت من اخت�سا�ص الحكومات الفدرالية على م�ستوى الوليات.

- براأيك، هل ال يزال من الممكن ا�ستخدام النفط �سالًحا لخدمة الق�سايا العربية؟ ناق�س ذلك.  

و�سهد عقد الثمانينيات من القرن الما�سي حروب وثورات في المناطق الغنية بالنفط, ففي   
عام 1979م, اندلعت الثورة الإيرانية التي اأطاحت بنظام ال�ساه, ثم تلتها الحرب العراقية 
الإيرانية )1980 - 1988م( وكان من نتائج هذه الأحداث: فقدان ال�ضوق اإمدادات اأهم 
دولتين نفطيتين منتجتين في المنطقة, ونتج عن ذلك زيادة اأخرى غير م�سبوقة في الأ�سعار 
ا حربين  و�سلت اإلى )32( دولًرا للبرميل في عام 1981م . وخا�ست الدول الغربية اأي�سً
1991م,  عام  في  الثانية  الخليج  حرب  الأولى  اإ�سرائيل:  واأمن  النفط,  اأجل  من  كلتاهما 

والثانية الحتلل الأمريكي للعراق في عام 2003 م.
االآثار االقت�سادية واالجتماعية  - 2

بداأت  البلدان العربية المنتجة للنفط  با�ستثمار العائدات النفطية ال�سخمة عن طريق تنفيذ   
الت�سنيع  والم�ساكن, وبداأت حركة  والم�ست�سفيات  والمدار�ص  الطرق  لبناء  برامج طموحة 
والإنماء الزراعي. ومن ناحية اأخرى اأّثر النفط �سلًبا في الحرف التقليدية في الدول الخليجية 
ك�سيد اللولوؤ الذي كان من اأهم الأن�سطة القت�سادية الرئي�سة لأبناء الخليج, وفي ال�سناعات 
ا في العمل  والحرف التقليدية التي هجرها اأ�سحابها للعمل في ال�سناعات النفطية. واأثر اأي�سً
الزراعي؛ حيث تراجعت الزراعة في بلدان الخليج ب�سبب انتقال العمالة الزراعية اإلى العمل 

في مرافق النفط. 
البناء كالإ�ضمنت،  البتروكيماوية، ومواد  التحويلية كال�ضناعات  لل�ضناعات  ئت مناطق  واأُْن�ضِ  
الدول  بع�ص  �سادرات  من  الأكبر  الجزء  البترول  وي�سكل  والغذائية.  المعدنية  وال�سناعات 
العربية وخا�سة دول الخليج العربي وليبيا والجزائر, وي�سهم بن�سبة مرتفعة من الناتج الوطني 

الإجمالي.
وعلى الم�ستوى العربي فاإن تدفق الأيدي العاملة من البلدان غير النفطية اإلى البلدان النفطية,   
التنمية  اأ�سهم في دفع حركة  ما  النفطية؛  البلدان غير  اإلى  المالية  التحويلت  اإلى زيادة  اأدت 

القت�سادية والجتماعية فيها.
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وعلى الم�ستوى الجتماعي اأوجد النفط طبقة عمالية ذات �ساأن في دول الخليج, ومع تطور   
ر وزيادة  ال�سناعة وارتفاع العوائد المالية  بداأت المجتمعات الخليجية ت�سهد عمليات تح�سّ
اإلى المراكز الح�سرية, واأ�سهم النفط في  �سكانية وات�ساع حركة الهجرة من الريف والبادية 

قيام دولة ومجتمع الرفاه بعد ا�ستخدام العوائد المالية للنفط في رفع م�ستوى المعي�سة.
ويمكن القول اإّن الملمح وال�سمات العامة للواقع القت�سادي العربي المعا�سر تتمثل بما ياأتي:  

الإنتاجية  القطاعات  في  و�سعفها  الخدمات,  قطاع  في  الكبرى  ال�ستثمارات  ترّكز  اأ    - 
كالزراعة وال�سناعة.

الأن�سطة القت�سادية,  الحديثة في مجال  التقنيات  اإدخال  ب�سبب  البطالة  زيادة حجم  ب - 
وا�ستمرار ارتفاع معدلت النمو ال�سكاني, و�سعف معدلت النمو القت�سادي.

التباين الكبير في متو�سط ن�سيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ج� - 
تزايد مديونية الدول العربية. د   - 

ارتباط القت�ضاد العربي بالأ�ضواق العالمية. هـ  - 
عدم توظيف عائدات النفط في م�ساريع تنموية في البلدان العربية غير النفطية. و   - 

في ناقش: القت�سادي�ة والجتماعي�ة  الحي�اة  في  الأردنيين  المغتربين  تح�وي�لت  اأثر 
الأردن.

هي اأحدى الأزمات التي مر بها النظام الراأ�سمالي العالمي, بداأت في اأيلول من عام 2008م, 
وظهرت اأول بوادرها في الوليات المتحدة الأمريكية, ومن الأ�سباب التي اأدت اإلى هذه الأزمة, 
�سعف الرقابة الحكومية على النظم المالية الم�سرفية وال�ستثمارية لتتما�سى مع اأهداف ومبادئ 
الثقة في النظم الم�سرفية بعد  اإلى فقدان  التي توؤكد حرية ال�سوق المطلقة, بالإ�سافة  الراأ�سمالية 
�سحب  نتيجة  بع�سها  واإفل�ص  والم�ستهلكين,  الم�ستثمرين  ل�سغار  القرو�ص  منح  عن  توقفها 
المودعين اأموالهم, والحرب على الإرهاب, وتدخل اأمريكا في اأفغان�ستان والعراق, وما ترتب 

على ذلك من خ�سائر ب�سرية ومادية كبيرة, وارتفاع مديونية الوليات المتحدة الأمريكية.
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وتاأثرت معظم دول العالم بالأزمة المالية العالمية, ومن �سمنها الدول العربية, ب�سبب انفتاحها 
على الأ�سواق العالمية, وتعّد م�سر ودول مجل�ص التعاون الخليجي من اأكثر الدول العربية ت�سرًرا 

من الأزمة, ومن مظاهر ذلك التاأثر ما ياأتي:
فقدت الأ�سواق المالية في م�سر ودول مجل�ص التعاون الخليجي ما يقرب من ن�سف قيمتها   - 1

ال�سوقية ب�سبب انهيار اأ�سعار الأ�سهم.
المالية,  وزيادة خ�سائرها  الخارج  في  العربية  والأر�سدة  ال�ستثمارات  على  ال�سلبي  التاأثير   - 2
الخليجي  التعاون  في دول مجل�ص  العربية خا�سة  الم�سرفية  النظم  اأداء  في  اأثر  الذي  الأمر 

وم�سر. 
اأّثر في خطط التنمية في الدول العربية الم�سدرة للنفط. في  اأ�سعار النفط الأمر الذي  تدني   - 3
حين اأّثر هذا النخفا�ص اإيجابيًّا في اقت�ساديات الدول العربية الم�ستوردة للنفط, مثل الأردن 

حيث وّفر النخفا�ص في الأ�سعار مبالغ مالية يمكن ال�ستفادة منها في م�ساريع تنموية.
الخ�سائر الكبيرة التي طالت ال�سناديق الحكومية العربية, وعلى راأ�سها �سندوق هيئة ا�ستثمار   - 4

اأبو ظبي اأكبر �سندوق حكومي في العالم, حيث كانت معظم ا�ستثماراته في الأ�سهم.
م�سر  مثل  النفطية  غير  العربية  الدول  في  المبا�سرة  الخليجية  ال�ستثمارات  حجم  تراجع   - 5

وتون�ص والمغرب.

اأو اأحد المواقع الإلكترونية اكتب تقريًرا عن الأزمات نشاط:  بالرجوع الى المكتبة 
القت�سادية التي مر بها العالم في القرن الع�سرين, ثم اعر�سه اأمام زملئك.
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بهدف  العربية  الدول  بين  المتبادل  التعاون  زيادة  عملية  العربي  القت�سادي  بالتكامل  يق�سد   
التنمية  ت�سهيل عملية  اإلى  يوؤدي  ما  الدول وتدعيمها,  لهذه  القت�سادية والجتماعية  القدرة  زيادة 
القت�سادية, وتنويع الإنتاج وزيادته, ورفع م�ستوى رفاهية المواطنين, وحماية اقت�ساديات الدول 
العربية من بع�ص النتكا�سات والأزمات القت�سادية العالمية, والتقليل من العتماد على الخارج. 
اإقامة الم�سروعات الم�ستركة ال�سخمة التي ي�سعب على دولة بمفردها  ا  اأي�سً ويتيح للدول العربية 

اإقامتها, وي�سهم في ارتفاع معدل النمو القت�سادي, وزيادة فر�ص العمل.
وي�ستند التكامل القت�سادي العربي اإلى مقومات عدة, اأهمها: توافر الموارد الطبيعية المعدنية 
والزراعية بالإ�سافة اإلى الموارد الب�سرية الموؤهلة والمدّربة, واّت�ساع ال�سوق في الوطن العربي الذي 
يمتد من المحيط الأطل�سي اإلى الخليج العربي الذي ي�سم قرابة )390( مليون ن�سمة, وتوافر البنية 

التحتية الأ�سا�سية كالطرق وو�سائل النقل والت�سال.
وقد بداأت م�سيرة التكامل القت�سادي العربي مع اإن�ساء الجامعة العربية في عام 1945م, ومن 

اأهم التجارب العربية في مجال التكامل القت�سادي:
الأردن  هي  عربية  دول  اأربع  �سّمت  التي  1964م  عام  في  الم�ستركة  العربية  ال�سوق  اإن�ساء   - 1
وم�سر والعراق و�سورية. وفي عام 1977م ان�سمت اإليها اأربع دول اأخرى هي ليبيا واليمن 

وموريتانيا والإمارات.
وكان من اأهم اأهداف ال�سوق العربية الم�ستركة ما ياأتي:

حرية انتقال الأ�سخا�ص وروؤو�ص الأموال بين الدول الأع�ساء. اأ    - 
حرية تبادل الب�سائع والمنتجات الوطنية والأجنبية. ب - 
جـ - حرية الإقامة والعمل وممار�ضة الن�ضاط القت�ضادي.

د  - حرية النقل والترانزيت وا�ستعمال الموانئ والمطارات المدنية.
حققت ال�سوق العربية في حينها زيادة وا�سحة في حجم التجارة البينية لتلك الدول, وظلت   
دت ع�سوية م�سر في الجامعة العربية بعد توقيع  ال�سوق قائمة حتى عام 1980م حينما ُجمِّ
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اأكبر  خروج  بعد  التفاقية  تطبيق  عن  الأخرى  الدول  فتوقفت  اإ�سرائيل,  مع  ال�سلم  معاهدة 
اإلى  �سوق من حيث الحجم من التفاقية. ودعت قمة الكويت القت�سادية في عام 2009م 

اإعادة العمل بال�سوق العربية الم�ستركة.
التفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية لت�سهيل ال�سوق الم�ستركة, ومن اأهمها اتفاقية   - 2

ال�سندوق العربي للإنماء القت�سادي والجتماعي, واتفاقية �سندوق النقد العربي.
في عام 1997م اأ�سدر المجل�ص القت�سادي والجتماعي العربي قراًرا باإقامة منطقة تجارة   - 3
مراحل  على  العربية  الدول  بين  البينية  للتجارة  الكامل  التحرير  تحقيق  بهدف  عربية  حرة 
�سادق  وقد  1998م.  عام  في  يبداأ  �سنوات  ع�سر  مدته  زمني  لجدول  طبًقا  متدرجة  �سنوية 
بدًءا  الجماعي  العملي  التطبيق  الأردن. وبداأ  بينها  على هذه التفاقية ) 19( دولة عربية من 
اأ�سبحت الدول الأع�ساء في  من عام 2005م قبل تمام ال�سنوات الع�سر المبرمجة. وبذلك 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تطبق الإعفاء الكامل من ال�سرائب الجمركية على ال�سلع 
المتبادلة في ما بينها ذات المن�ساأ العربي, ما اأدى اإلى ارتفاع قيمة التجارة الحرة العربية البينية.

العربية,  الدول  في  التنموية  الم�ساريع  تمويل  بهدف  للتنمية  ا�ستثمارية  عربية  �سناديق  اإن�ساء   - 4
ومنها ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية  الذي تاأ�س�ص في عام 1961, و�سندوق 
اأبو ظبي للتنمية الذي تاأ�س�ص في عام 1971م. وال�سندوق ال�سعودي للتنمية الذي تاأ�س�ص في 

عام 1974م.
وبالرغم من الجهود التي بذلت للو�سول اإلى التكامل القت�سادي العربي اإل اأنها اأخفقت في   

الو�سول اإلى الهدف المن�سود, ويعود ذلك اإلى ما ياأتي:
بين  القت�سادي   التعاون  في  ال�سلبية  اآثارها  انعك�ست  التي  العربية  ال�سيا�سية  الخلفات  اأ    - 

الدول العربية والتكامل في ما بينها.
لحتكارات  منها  كل  اقت�ساد  تبعية  ب�سبب  العربية  الدول  بين  التجاري  التبادل  �سعف  ب - 
وارتباط  اأجنبي،  نقدي  بنظام  والنقدية  المالية  اأنظمتها  وارتباط  العالمية،  ال�ضركات 

معظمها بالدولر الأمريكي.
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الوطن  في  ال�سيا�سية  التجزئة  اأدت  اإذ  العربية؛  الدول  في  القت�سادية  الأنظمة  اختلف  ج� -  
العربي ون�سوء اأنظمة �سيا�سية ذات اأيديولوجيات متباينة اإلى قيام اأنظمة اقت�سادية مختلفة. 
النظام  تعتمد  اأخرى  ودول  الراأ�سمالي,  القت�سادي  النظام  تتبنى  عربية  دول  فتوجد 

القت�سادي ال�ستراكي, ودول تعتمد نظاًما يجمع بين النظامين المذكورين.
وهذا يعرقل حركة ان�سياب ال�سلع فيها ب�سورة منتظمة و�سريعة, والحواجز الجمركية, 

اإ�سافة اإلى الخلفات ال�سيا�سية بين  الدول العربية.

ما الآثار المترتبة على ارتباط النظام القت�ضادي العربي بالقت�ضاد العالمي?فكر:
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عّرف ما ياأتي:  - 1

التكامل القت�سادي العربي, �سندوق النقد العربي, الأزمة المالية العالمية.  

بّين الملمح الأ�سا�سية للواقع القت�سادي العربي.  - 2

ح مقومات التكامل القت�سادي العربي. و�سّ  - 3

اذكر اأهداف ال�سوق العربية الم�ستركة.  - 4

ف�سر ما ياأتي:  - 5

اأ    - ف�سل الجهود المبذولة للو�سول اإلى التكامل القت�سادي العربي.

ب - ازدياد اأهمية النفط العربي بعد الحرب العالمية الثانية.

ج� - اإن�ساء منظمتي الأوبك والأوابك.

د   - ظهور الأزمة القت�سادية العالمية في عام 2008م.

بّين النتائج التي ترتبت على قرار ا�ستخدام النفط �سلًحا لتحقيق اأغرا�ص �سيا�سية.  - 6

ما الآثار الجتماعية الإيجابية وال�سلبية للنفط في الوطن العربي؟  - 7

األسئلة



40

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

»Hô©dG øWƒ∏d …ƒHôàdGh  »aÉ≤ãdGh »YÉªàL’G ™bGƒdG : الفصل الرابع

الفتوحات الإ�سلمية, في ما  تاريخ طويل, وخا�سة منذ  بالتدريج عبر  العربي  المجتمع  تكّون 
ن�سميه اليوم الوطن العربي, ومن اأبرز ال�سمات العامة للمجتمع العربي اأنه مجتمع تجاري - زراعي 
في مدنه واأريافه, و�سبه رعوي في بع�ص مناطقه الريفية والبدوية. ويتمركز في تنظيمه الجتماعي 
والقت�سادي حول العائلة والع�سيرة,  وهو ل يزال في طور النمو ال�سناعي, مع وجود تفاوت كبير 

بين الدول العربية الغنية والفقيرة, وبين الأغنياء والفقراء داخل كل بلد عربي. 
- ما �سبب الفجوة بين االأغنياء والفقراء في الوطن العربي؟

الجتماعية  بالتعددية  ات�سافه  من   الرغم  على  الثقافية  هويته  في  متجان�ص  العربي  المجتمع 
دون  هم  من  ن�سبة  ارتفاع  ب�سبب  َفِتّي  �سعب  مجمله  في  العربي  وال�سعب  والعرقية.  والدينية 

الخام�سة ع�سرة من العمر من اأبنائه.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

الهوية الثقافية العربية االإ�سالمية

يق�سد بها مجموعة ال�سمات والخ�سائ�ص التي تتفرد بها ال�سخ�سية العربية وتجعلها متميزة عن 
غيرها من الهويات الثقافية الأخرى, وهي العامل الذي يحدد ال�سلوك, ونوع القرارات والأفعال 
مع  والإبداع,  التطور  بمتابعة  للأمة  ي�سمح  الذي  المحّرك  والعن�سر  والجماعة,  للفرد  الأ�سيلة 

الحتفاظ بمكوناتها الثقافية الخا�سة.
الثقافات الأخرى من حيث طبيعة ال�سخ�سية,  اأّن كل ثقافة تتميز عن غيرها من  وهذا معناه 
والقيم  المعايير  اإلى  بالإ�سافة  لل�سلوك,  المختلفة  وال�سور  اللغة,  �سيما  ول  الت�سال  واأ�ساليب 

والعلقات الجتماعية التي تربط بين اأفرادها.
- ما العلقة بين النتماء والهوية الثقافية؟

- هل يوجد تعار�ص بين وجود هوية لكل مجتمع وبين التفاعل مع متغيرات الع�سر؟
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Ék«fÉKمكونات الهوية الثقافية العربية االإ�سالمية
هذه  اأبرز  ومن  ببع�سها,  مرتبطة  عدة  عنا�سر  من  الإ�سلمية  العربية  الثقافية  الهوية  تتكون 

المكونات:
الأ�سا�سية   الركائز  من  وهي  العربية,  الثقافية  الهوية  في  الأ�سا�ص  المكون  هي  اللغة  تعد  اللغة:   - 1
اللغة  بالمحافظة على  اإل  تتم  العربية ل  البلد  بين  اللغوية والثقافية  العربي. والوحدة  للوجود 
العربية التي توؤدي اإلى وحدة ال�سعور والفكر. واللغة العربية هي الج�سر الذي عبر منه العرب 
القراآن الكريم,  الثقافي والجتماعي, وهي لغة  التوا�سل  والم�سلمون جيًل بعد جيل لتحقيق 
اإلى  العربي  الوطن  اأخرى في  اإلى وجود لغات  اإ�سافة  ثرية في محتواها ومفرداتها,  لغة  وهي 

جانب اللغة العربية كاللغة الكردية, واللغة الأمازيغية )لغة البربر في �سمال افريقيا(.

اكتب تقريًرا عن دور مجمع اللغة العربية الأردني في الحفاظ على اللغة العربية.نشاط:

الدين: ت�ستمد الهوية الثقافية العربية الإ�سلمية مقوماتها من الدين الإ�سلمي فهو الذي يحدد   - 2
اأبرز  يمثل  ال�سامل  بمعناه  فالتوحيد  الوجود,  وغاية  الحياة  �سر  عن  الأ�سا�سية  فل�سفتها  للأمة 
تعاي�ص  واليهودية,  كالم�سيحية,  اأخرى  ديانات  وجود  جانب  اإلى  الثقافية  الأمة  هوية  ملمح 
مع  علقتهم  في  الم�سلمون  انتهجه  الذي  الديني  الت�سامح  اإطار  في  الم�سلمين  مع  اأ�سحابها 

غيرهم من اأ�سحاب الديانات ال�سماوية. 
التاريخ الم�سترك:  يمثل التاريخ اأحد المقومات الأ�سا�سية لهوية الأمة, فل يمكن لأي اأمة اأن   - 3
ا.  الب�سرية عن بع�سها بع�سً التاريخ, فهو الذي يمّيز الجماعات  اإل عن طريق  ت�سعر بوجودها 

فكل الذين ي�ستركون في ما�ص واحد ويعتزون ويفخرون بماآثره يكونون اأبناء اأمة واحدة.
وتقوم الثقافة العربية الإ�سلمية على اأ�سا�ص تداخل المعرفة وتكاملها, وهي ثقافة تجمع علوم   
الدين وعلوم الدنيا, وبعد اأن اأقامت قاعدتها الفكرية والعلمية على اأ�سا�ص من الأ�سالة والتّميز 
اإليه, في�سبح  ثقافاته وعلومه ما تحتاج  تاأخذ من  العالم من حولها  تتردد في النفتاح على  لم 
جزًءا منها, وت�سيف اإليه, ثم تعطي غيرها من الثقافات مثلما اأخذت منها. وهي ثقافة �سّيدت 

ح�سارة ذات ثقافة اإن�سانية توازنت فيها القيم الروحية والمادية. 

اأثر الح�سارة العربية الإ�سلمية في الح�سارة الأوروبية ونه�ستها.ناقش:
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لتطورات  مواكبتها  عدم  ب�سبب  كبيرة,  لتحديات  الإ�سلمية  العربية  الثقافية  الهوية  تعر�ست 
الع�سر,  و�سرورة الحوار والتفاعل مع الثقافات الأخرى. وعدم ال�ستفادة من الثورة المعلوماتية, 

ومن اأبرز التحديات التي تواجه الثقافة العربية :
التبعية الثقافية التي كان الم�ستعمر الأوروبي يهدف بها اإلى الق�ساء على الرموز الأ�سا�سية للثقافة   - 1

العربية الإ�سلمية, وقد ترّتب على هذا الّتحدي بروز ثلثة اتجاهات في الثقافة العربية:
اإلى التم�سك ال�سديد بالما�سي الثقافي والتراثي للأمة بكل ما  التجاه التقليدي: ويدعو  اأ    - 

فيه, والدعوة اإلى ممار�سة الحياة على اأ�سا�ص منه.
التجاه الحداثي: ويدعو اإلى اإحلل الثقافة الغربية بدًل من الثقافة العربية طريًقا للنهو�ص. ب - 

التراث من  اإلى المواءمة بين التجاهين الأو∫ والثاني وما في  التوفيقي: ويدعو  التجاه  جـ - 
والإفادة  التجاهين  بين  الجمع  يريد  عملي  اتجاه  وهو  متعددة,  وعلوم  ومعارف  ن�سج 

منهما.
والعادات  القيم  محل  جديدة  وعادات  قيم  اإحلل  محاولة  في  الثقافية  التبعية  تج�سدت  وقد   
والعمل  الإ�سلمي,  العربي  التاريخ  وت�سويه  الأعمى,  والتقليد  كالمباهاة,  والإ�سلمية,  العربية 

على اإ�سعاف اللغة العربية والنيل منها.
�سعف التكيف الإيجابي مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والتكنولوجية المت�سارعة    - 2

وثورة المعلومات؛ ب�سبب عدم ت�سجيع الإبداع, والتنوع الفكري.
انعكا�ص التجزئة ال�سيا�سية على الواقع الثقافي؛ حيث كان من النتائج ال�سلبية للتجزئة ال�سيا�سية   - 3

غلبة ثقافة القطر على ثقافة الأمة, و�سعف التن�سيق والتعاون الثقافي بين الدول العربية.
الثقافي,  النهو�ص  بن�سب متفاوتة, ما يحد من محاولت  الأمية  العربية تف�سي  الأقطار  معاناة   - 4

ومواجهة التحديات الثقافية التي تواجه الأمة.
الثقافي  الغزو  مكوناتها عن طريق  و�سلب  هويتها  وتذويب  وزعزعتها  الأمة  ثقافة  اختراق   - 5
الأعمى.  والتقليد  المعي�سة  والأخلقيات ونمط  وال�سلوك  اللغة  في  التاأثير  يقوم على  الذي 
وتتن�وع و�س�ائ�ل ه�ذا الغ�زو؛ فتدخ�ل عن طري�ق التعليم, وال�سحاف�ة, والأف�لم ال�سينمائي�ة 

والتلفازية, وو�سائل التوا�سل والت�سال الجتماعي الحديثة.
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ÉkãdÉKالتحديات التي تواجه الهوية الثقافية العربية االإ�سالمية
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É k©HGQدور التربية والتعليم في الحفا® على الهوية الثقافية العربية االإ�سالمية 
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É k°ùeÉNالتعليم في الوطن العربي

      يعد الغزو الثقافي من اأخطر �سور ال�ستعمار واأعظمها فتًكا بحياة  الأمم وال�سعوب.فكر:

 عن طريق العمل في مجموعات, و�سح الفرق بين الغزو الثقافي والتفاعل الح�ساري,نشاط:
 ثم اعر�سه اأمام زملئك

توؤدي التربية  والتعليم دوًرا اأ�سا�سيًّا في مجال تعزيز الهوية الثقافية, حيث يرتبط بالتعليم تربية 
الن�صء, وغر�ص قيم الولء والنتماء لأوطانهم, وتاأكيد الثوابت القومية, وال�سعي اإلى تاأكيد الهوية 
العربية الإ�سلمية بثوابتها ومكوناتها, وتح�سينها �سد محاولت ال�سيطرة والهيمنة. وتاأكيد تعزيز 
التفاعل الإيجابي مع معطيات الثقافات الأخرى بل انبهار اأو ذوبان, فالأ�سالة ل تعني النغلق 
اأو القطيعة مع ثقافتنا وما�سي الأمة الح�ساري, واإنما تعني الفهم  عن مكت�سبات العلم الحديث 

ال�ضحيح للتراث، وعدم الكتفاء بحفظه، وربط العلم بالعمل والحياة.

ودور ناقش: الأعلم  وو�سائل  والمدر�سة  البيت  من  كل  يوؤديه  اأن  يمكن  الذي  الدور 
العبادة في المحافظة على الثقافة العربية الإ�سلمية, وقيم المجتمع الأ�سيلة.

ن�ساأ النظام التعليمي الحديث في الوطن العربي مع نهاية القرن التا�سع ع�سر الميلدي في مراكز 
محددة لم تتعدَّ الدولة العثمانية وم�سر, وذلك قبل اأن يتو�سع نطاقها مع مطلع القرن الع�سرين لتعم 

الأقطار العربية جميعها في الن�سف الأول من القرن الما�سي.
التعليم الحكومي في الوطن العربي  - 1

�ساد نظام التعليم الحديث, بعد ظهور الدولة الع�سرية في الوطن العربي؛ اإذ بداأت الحكومات   
ا�سم  حمل  الحكومة  في  ر�سمي  جهاز  تاأ�سي�ص  في  ذلك  وتمثل  التعليم,  ب�سوؤون  بالهتمام 
“نظارة المعارف” كما كان ال�ساأن في م�سر في الثلث الأخير من القرن التا�سع ع�سر. ويواجه 

التعليم العام في الوطن العربي عدًدا من الم�سكلت والتحديات, من اأبرز تلك التحديات:
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والمناهج  النظم  وتعدد  العربية,  البلدان  في  والتعليمية  التربوية  ال�سيا�سات  اختلف  اأ    - 
الروابط  اإ�سعاف  العربية عن بع�سها تربويًّا, وفي ذلك  الدول  اأ�سهم في عزل  المعتمدة, 
الثقافية والمعرفية بين هذه الدول, وتقليل فر�ص ال�ستفادة المتبادلة من الخبرات لتطوير 

التعليم في اإطار الجوامع الفكرية والح�سارية.

اقراأ الن�ص الآتي, ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

التربية  عام  1964م هدف  العربية  الجامعة  عن  ال�سادر  العربية  الثقافية  الوحدة  ميثاق  حدد 
بنف�سه  يثق  العربي,  للوطن  باهلل, مخل�ص  موؤمن  م�ستنير  واع  “تن�سئة جيل عربي  باأنه  والتعليم 
والجمال,  والخير  الحق  بمبادئ  ويتم�سك  والإن�سانية,  القومية  ر�سالته  ويدرك  وباأمته, 
تنمو  اأن  لأفراده  ويهيئ  والجماعي,  الفردي  ال�سلوك  في  والإن�سانية  العليا  المثل  وي�ستهدف 
�سخ�سياتهم بجوانبها كافة, ويملكوا اإرادة الن�سال الم�سترك, واأ�سباب القوة والعمل الإيجابي, 
العربي وال�سير به قدًما في معارج  بالعلم والخلق كي ي�سهموا في تطوير المجتمع  مت�سلحين 
والأمن  الحرية  في  حقها  وتاأمين  المجيدة,  العربية  الأمة  مكانة  تثبيت  وفي  والرقي,  التطور 

والحياة الكريمة”.
 ,www.alecso.org :انظر الن�ص الكام�ل لميث�اق الوح�دة الثقافية العربي�ة على الم�وق�ع الآت�ي

)المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة(.

- ما الأهداف التي ت�سعى التربية العربية لتحقيقها؟
- ما مدى تمّكن التعليم في الوطن العربي من تحقيق هذه الأهداف؟

- ما اأثر تحقيق هذه الأهداف في م�ستقبل الأمة العربية؟
عدم مواكبة كثير من مناهج التعليم لتطورات الع�سر وتقنياته, والتقدم الهائل في مجالت  ب - 
في  التعليم  بين  الهوة  تعميق  في  اأ�سهم  ما  الرقمية؛  والتكنولوجيا  والمعلومات  الت�سال 

الوطن العربي, والتعليم في العالم المتقدم.

تقدمها نشاط: التي  التدريبية  البرامج  اأهمية  ناق�ص  مجموعات  في  العمل  طريق  عن 
وزارة التربية والتعليم للمعلمين الأردنيين قبل الخدمة وفي اأثنائها.
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 دور مدار�ص الملك عبد هلل الثاني للتمّيز في رعاية المتفوقين.ناقش:

عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات �سوق العمل المتنامية. د   - 
محدودية الميزانيات العامة المخ�س�سة للتعليم في معظم البلدان العربية. ه�  - 

غياب التن�سيق الفعال ما بين الأقطار العربية في مجال تنفيذ الإ�ستراتيجيات التربوية.  و  - 
�سعف قدرة معظم الدول العربية على جذب الكفاءات العالية للتعليم. ز   - 

اأو  الر�سوب  ب�سبب  الإلزامي  التعليم  اإنهاء  قبل  �سيما  ول  المدار�ص  من  الت�سرب  ظاهرة  ح  - 
النقطاع, ومن اآثارها زيادة معدلت الأمية والجهل والبطالة, واإ�سعاف البنية القت�سادية 
الزواج  وظاهرة  وا�ستغللهم,  الأطفال  كعمل  خطيرة  ظواهر  ا  اأي�سً وت�سبب  والإنتاجية, 

المبكر وغيرها.
محو  مجا∫  في  العربية  الدو∫  من  عدد  حققها  التي  النجاحات  من  الرغم  على  الأمية:  ط  - 
الأمية اإل اأن معدلت الأمية في الوطن العربي ل تزال اأعلى من المتو�سط الدولي, بل اأعلى 
من متو�سطها في الدول النامية, اإذ ت�سير الإح�سائيات اإلى وجود نحو )90( مليون اأمي 
من اإجمالي �سكان الوطن العربي البالغ )390( مليون ن�سمة, اأي ما يعادل نحو)%30( 
لنا مدى  يت�سح  المختلفة  العالم  البالغين. وبمقارنة هذه الأرقام بمثيلتها في مناطق  من 
الأمريكية ورو�سيا  المتحدة  الوليات  في  الأمية  ن�سبة  تتعدى  اإذ ل  الم�سكلة,  حدة هذه 
)1%(, ول تزيد في اأوروبا على )3%(, بينما ي�سل المتو�سط في اأمريكيا اللتينية, واآ�سيا,  

)26%( و)33% ( على التوالي. 

ج� - عدم توافر البيئة المدر�سية في عدد من البلدان العربية التي تتفق مع المتطلبات الأ�سا�سية 
التعبير الحر عن الآراء,  المباني والمختبرات وفر�ص  التربوية من حيث  العملية  لإنجاح 
التعليمية, ويحد من  العملية  �سلبيًّا في  يوؤثر  ما  الإدارة,  ال�سديدة في  المركزية  اإلى  اإ�سافة 
حرية المبادرة، والتفكير، وا�ضتنباط الحلو∫ للم�ضكالت القائمة على م�ضتوi الإدارات 

التعليمية, وعلى م�ستوى الهيئات التدري�سية في المدار�ص.
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تقديرات  ح�سب  العربية  الدول  بع�ص  في  الأمية  ن�سب  يبين  الذي  الآتي  الجدول  تاأمل   
منظمة اليون�سكو لعام 2015م, ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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ال�سكل )1-17( جدول يبّين ن�سب الأمية في الدول العربية ح�سب تقديرات منظمة اليون�سكو لعام 2015م.

- لماذا يعد الأردن من الدول العربية التي تنخف�ص فيها ن�سبة الأمية؟
- اقترح حلوًل للتخل�ص من الأمية على الم�ستوى العربي.

التعليم العالي في الوطن العربي  - 2
في الإ�سلمية,  العربية  الح�سارة  بداية  منذ  والإ�سلمي  العربي  العالم  في  العالي  التعليم   بداأ 
 الم�ساجد وجوامع تدر�ص القراآن الكريم وعلومه والمذاهب الفقهية والحديث ال�سريف وعلم
اإ�سلمية, اأول جامعة   الكلم, ويعد جامع الزيتونة في تون�ص الذي بني في عام 732م بمثابة 
 واأول جامعة في العالم, ويعد الجامع الأزهر  في م�سر من اأهم الم�ساجد واأ�سهرها في العالم
 الإ�سلمي, وهو جامع وجامعة منذ اأكثر من األف عام, وقد ُبنَي في عام 970م باأمر من الخليفة
 المعز لدين اهلل اأول الخلفاء الفاطميين في م�سر. وقد حافظ هذا النوع من التعليم على وحدة
 الفكر واللغة والثقافة العربية. ومع تراجع تاأثير الح�سارة العربية الإ�سلمية و�سعفه, وما رافقه
 من تاأّخر علمي وح�ساري, وخ�سوع الوطن العربي لل�ستعمار الأوروبي وجد العرب اأنف�سهم
 اأمام تكنولوجيا الغرب الحديثة. وعندما انتهت حروب التحرير, ونال العرب ا�ستقللهم بعد
لبناء وطنهم, بها  التي عملوا  الإ�ستراتيجيات  اأول  العلم والتعليم  الثانية, كان  العالمية   الحرب 

موؤ�س�سات ن�ساأت  الأ�سا�ص  هذا   وعلى 
والمعاهد )الجامعات  العالي   التعليم 
العربي الوطن  بلدان  كل  في   العليا( 

تقريًبا.
عامة ب�سفة  العربية  الجامعات   وتعد 
 جامعات نا�سئة, اإذ اإن حوالي )%80(

الكبيرة المدن  في  غالًبا  العربية  الجامعات  وتتركز  عاًما.    )40( على  عمرها  يزيد  ل   منها 
ال�سكل )1-18(: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
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 با�ستثناء بع�ص البلد العربية مثل م�سر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر. وتختلف الجامعات
العلمي, فتوجد جامعات عامة و�ساملة ت�سم معظم التخ�س�سات والهتمام   العربية من حيث 
 التخ�ض�ضات مثل جامعة القاهرة، وجامعة دم�ضق، وجامعة محمد الخام�س بالرباط، والجامعة
مثل متخ�س�سة  جامعات  ا  اأي�سً وتوجد  بالريا�ص,  �سعود  الملك  وجامعة  عمان,  في   الأردنية 

جامعة الفاتح للعلوم الطبية بطرابل�ص ليبيا, وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
 وحقق التعليم العالي اإنجازات نوعية وكمية, واأ�سهم في بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي,
 فقد اأن�سئت الجامعات والمعاهد العليا التي خرجت اأجياًل من الموظفين والخت�سا�سيين في
الخريجين حّلوا تدريجيًّا اإّن هوؤلء  العربي الحديث, بل  المجتمع  الحياة في   مختلف �سوؤون 
معظم في  الدولة  اأجهزة  يديرون  كانوا  الذين  الأجانب  والخبراء  الموظفين  من  الكثير   محل 
 البلد العربية. واأ�سهم التعليم العالي ول يزال ي�سهم  اإلى جانب موؤ�س�سات تعليمية اأخرى في
في الحديثة  الدولة  في  والواجبات  الحقوق  المواطنة, وفكرة  مبداأ  المواطن, وتر�سيخ   اإعداد 
وم�سكلته, بوطنه  ي�سعر  واأ�سبح  ومداركه,  العربي  المواطن  اآفاق  فتو�سعت  العربي,   الوطن 

والعالم وتحدياته.
 وبالرغم من كل ما �سبق من اإنجازات, فاإن تطّور التعليم العالي في الوطن العربي ل يزال  يواجه

م�سكلت وتحديات كثيرة, اأهمها:
الكثيرة  الإ�سلح  محاولت  على  الأجنبية  النماذج  من  وال�ستعارة  النقل  طابع  غلبة  اأ   - 
التنمية  لحاجات  والملءمة  التجديد  بطابع  ات�سافها  وعدم  العالي,  التعليم  �سهدها  التي 

الجتماعية والقت�سادية في البيئة العربية المعا�سرة.
تدني نوعية الخريجين, وعدم ملءمة اإعدادهم وتدريبهم مع حاجات التنمية الجتماعية  ب - 

والقت�سادية, وقدرة �سوق العمل على ا�ستيعابهم.
والقانون  والآداب  الإن�سانية  العلوم  في  التخ�س�سات  بع�ص  خريجي  من  فائ�ص  وجود  ج� - 
في  �سديد  النق�ص  جانب  اإلى  ظاهرة,  اأو  مقنعة  بطالة  عنه  نتج  الذي  الأمر  والقت�ساد 
العمالة  ا�ستيراد  اإلى  اأدى  ما  والتطبيقية,  المتقدمة  التقنية  العلوم  مثل   اأخرى  تخ�س�سات 

الأجنبية المدربة.
يواجه التعليم العالي طلًبا اجتماعيًّا متزايًدا على موؤ�س�ساته, ب�سبب النمو ال�سكاني ال�سريع,  د  - 
واعتبار الدرا�سة في الجامعة قيمة اجتماعية بحد ذاتها بغ�ص النظر عن جدوى ال�سهادة 

الجامعية. 
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في  الإ�سهام  اأ�سعف  ما  الكبرى,  والمدن  العوا�سم  في  العالي  التعليم  موؤ�س�سات  انت�سار  ه� - 
تنمية الريف , و�ساعد على الهجرة من الريف اإلى المدن, وقلل من تكافوؤ الفر�ص.

الحاجة  تزايد  ب�سبب  وذلك  با�ستمرار,  واقت�سادية  مالية  اأزمات  العالي  التعليم  مواجهة  و  - 
للموارد المالية للإنفاق على موؤ�س�سات التعليم, وتمويل الزيادة المطردة بعدد الجامعات, 
ميزانياتها  في  العالي  للتعليم  العربية  البلد  تخ�س�سه  ما  وتقل�ص  طلبها,  عدد  وزيادة 

ال�سنوية.
-  اقترح حلواًل للم�سكالت والتحديات التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي.

البحث العلمي في الوطن العربي  - 3
البحث العلمي هو الدرا�سة العميقة والحقيقية لم�سكلة من الم�سكلت التي تواجه المجتمع 
كان  واإذا  الإن�سانية.  العلوم  اأو  الطبيعية,  العلوم  ميادين  من  ميدان  اأي  في  المختلفة  وقطاعاته 
الو�سيلة  العلمي هو  البحث  فاإن  الأمم,  عليها ح�سارة  تبنى  التي  الأ�سا�سية  القاعدة  التعليم هو 
لتحقيق نه�ستها وتقدمها.  وقد ت�سمنت قاعدة البيانات الخا�سة بالبنك الدولي ك�سًفا بن�سبة 
الدول  لعدد من  في عام 2008م  القومي  الدخل  العلمي من  البحث  الإجمالي على  الإنفاق 

العربية وجاءت هذه الن�سب على النحو الآتي:
تون�سال�سودانم�سراالأردنالكويتالجزائرال�سعوديةالدولة
1.13%0.29%0.27%0.24%0.18%0.7%0.5%الن�سبة

ال�سكل )1-19( يمثل معدل اإنفاق بع�ص الدول  العربية على البحث العلمي.
العربي مقارنة بما ينفق  العلمي  في الوطن  البيانات �ساآلة ما ينفق على البحث  وتعك�ص هذه 
في بلد العالم الأخرى, حيث يقدر معدل الإنفاق العالمي على البحث العلمي)1.8%( من 
الدخل القومي؛ ففي كوريا الجنوبية ي�سل الإنفاق اإلى )3.4%(, وفي اليابان )3.3%(, وفي 

الوليات المتحدة )%2.8(.
اأهمها عدم  الم�سكلت والعقبات, ومن  العربي عدًدا من  الوطن  العلمي في  البحث  ويواجه 
مواكبة برامج الأبحاث لمتطلبات التنمية ال�ضاملة، و�ضعف التفاعل بين الجامعات والمعاهد 
وعدم  والباحثين,  للعلماء  المقدمة  الحوافز  و�سعف  العلمي,  البحث  وموؤ�س�سات  التطبيقية 

تخ�سي�ص الموارد المالية والب�سرية الكافية. 
- براأيك كيف يمكن التغلب على الم�سكالت التي تواجه البحث العلمي في الوطن العربي.
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عّرف ما ياأتي:  - 1

الهوية الثقافية, الغزو الثقافي, الأ�سالة, البحث العلمي.  

بّين ال�سمات العامة للمجتمع العربي.  - 2

ف�ّسر ما ياأتي:  - 3

اأ    - تعد اللغة العربية من اأهم مكونات الهوية الثقافية.

ب - يمثل التاريخ اأحد المقومات الأ�سا�سية لهوية الأمة.

ج� - تتعر�ص الهوية الثقافية العربية الإ�سلمية لتحديات كثيرة.

د   - يواجه التعليم العالي في المجتمع العربي طلًبا اجتماعيًّا متزايًدا.

ما ال�سمات العامة للثقافة العربية الإ�سلمية؟  - 4

و�سح التجاهات التي ظهرت في الثقافة العربية بو�سفها رد فعل على التبعية الثقافية.  - 5

اذكر نتيجتين لكل مما ياأتي:  - 6

اأ    - اختلف ال�سيا�سات التربوية والتعليمية في البلدان العربية.

ب - ظاهرة الّت�سّرب المدر�سي.

بّين الإنجازات التي حققها التعليم العالي في الوطن العربي.  - 7

األسئلة
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للقد�ص مكانة تاريخية ودينية عبر الع�سور, ناق�ص ذلك.• 

2
الوحدة الثانية

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG



يoتnوقع من الطالب بعد درا�سة هò√ الوحدة، والقيام بالواجبات، 
واالأن�سطة الواردة فيها اأن يكون قادًرا على اأن:

ي�ستوعب المفاهيم والم�سطلحات الواردة  في الوحدة. 
 يتعرف الجذور التاريخية للق�سية الفل�سطينية.

 يتتبع مراحل المقاومة الفل�سطينية.
يدرك مكانة القد�ص في نفو�ص العرب والم�سلمين.
يتعرف المعالم الدينية والتاريخية في مدينة القد�ص.

يو�سح الممار�سات الإ�سرائيلية لتهويد مدينة القد�ص.
يتعرف المواقف الدولية والعربية من الق�سية الفل�سطينية.

يكت�سب المهارات الواردة في الوحدة.
يتمثل القيم والتجاهات الواردة في الوحدة.

مدينة  في  والم�سيحية  الإ�سلمية  الدينية  المقد�سات  عن  الدفاع  في  الأردن  بدور  يعتز 
القد�ص.

يقدر دور المقاومة الفل�سطينية في الدفاع عن فل�سطين. 
لتهويد  الوقوف �سد المخططات الإ�سرائيلية  الها�سمية في  المملكة الأردنية  يثمن دور 

مدينة القد�ص.

النتاجات العامة للوحدة

51
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d á«îjQÉàdG QhòédG  : ول�الفصل ا

تقع فل�سطين على ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأبي�ص المتو�سط, وتتمتع بموقع اإ�ستراتيجي مهم, 
اإذ تتو�سط الوطن العربي, وتعد حلقة الو�سل بين قارتي اآ�سيا واأفريقيا. وتعاقبت على اأر�سها كثير 

من الح�سارات, وكان اأول من �سكنها العرب الكنعانيون حتى اأنها عرفت )باأر�ص كنعان(.
تعر�ست فل�سطين اإلى الغزوات الأ�سورية والبابلية والفار�سية واليونانية والرومانية حتى مجيء 
الفتح العربي الإ�سلمي, ومن ثم �سهدت غزو الفرنجة والمغول ب�سبب ما اعترى الدولة العربية 

الإ�سلمية من �سعف.
وفي اأواخر القرن التا�سع ع�سر ظهرت الأطماع ال�سهيونية 
وطن  اإن�ساء  اإلى  ال�سهيونية  الحركة  �سعت  اإذ  فل�سطين,  في 
ال�ستعمارية  الدول  مع  بالتعاون  فل�سطين  في  لليهود  قومي 
اآنذاك )بريطانيا, فرن�سا, رو�سيا(, ولتحقيق هذا الهدف عقد 
اليهود مجموعة من الموؤتمرات في الربع الأخير من القرن 

التا�سع ع�سر, من اأهمها الموؤتمر ال�سهيوني الأول.

الحركة ال�سهيونية
ه�ي ح��رك�ة �سي��ا�سي��ة عن�س�ري�ة 
ا�ستيطانية, هدفت الى اإن�ساء وطن 
قومي لليهود في فل�سطين ا�ستناًدا 
اأ�سا�ص لها  تاريخية ل  اإلى مزاعم 
من ال�سحة, و�سميت بذلك ن�سبة 

اإلى تل �سهيون في القد�ص.

ُعِقَد الموؤتمر ال�سهيوني الأول في مدينة بال ب�سوي�سرا في عام 1897م بزعامة ثيودور هرتزل,  
الذي تقرر فيه:

اإقامة وطن قومي لليهود في فل�سطين عن طريق الو�سائل والإجراءات الآتية:  -1
ت�سجيع الهجرة اليهودية اإلى فل�سطين. اأ    - 

ك�سب تاأييد دول العالم لتحقيق اأهداف ال�سهيونية. ب - 
تنظيم اليهود وربطهم بالحركة ال�سهيونية. ج� - 

ت�سكيل المنظمة ال�سهيونية العالمية )بزعامة ثيودور هرتزل(.  -2
فل�سطين, وجمع  في  وتوطينهم  اليهود  المهاجرين  باإ�سكان  ُتعنى  التي  اليهودية  الوكالة  اإن�ساء   -3

الأموال في �سندوق قومي بهدف �سراء الأرا�سي في فل�سطين.
أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

الموؤتمر ال�سهيوني االأول 
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تنمية الح�ص والوعي القومي عند اليهود, وتعزيزهما.  -4
اإذا علمت اأن عدد اليهود في العالم مع نهاية القرن التا�سع ع�سر لم يتجاوز خم�سة ماليين ن�سمة، فكيف   -

تف�سر نجاح م�ساعيهم في اإقامة وطن لهم في فل�سطين؟
وق�د ح�ر�ص ه�رت�زل عل�ى تحقي�ق الم�س�روع 
الدبلوما�سية,  الت�سالت  طريق  عن  ال�سهيوني 
�سيما  ول  الكبرى,  الدول  ت�سجيع  ومحاولة 
بريطانيا على تبني هذا الم�سروع, وحاول هرتزل 
لهجرة  ت�سهيلت  بمنحه  العثمانية  الدولة  اإقناع 
اليهود اإلى فل�سطين, اإل اأن طلبه قوبل بالرف�ص من 

ال�سلطان العثماني عبد الحميد الثاني. 
وعندم��ا فق��د اليهود الأم��ل بم�س��اعدة الدولة 
العثمانية توجهوا للتحالف مع القوى ال�س��تعمارية 
للح�سول على م�س��اندتها والم�ساركة في خططها 

الح�رب  وف�ي  ال�س��تعمارية, 
عق����دت  الأول��ى  العالمي��ة 
ال�س��تعم��اريت��ان  الدولت���ان 
اتفاقي��ة  وفرن�س��ا(  )بريطاني��ا 
�س��ايك�ص - بيكو ال�س��رية في 
ع��ام 1916م الت��ي كان م��ن 
بنودها و�س��ع فل�سطين تحت 
اإ�س��راف دول��ي, ولمزي��د من 
ال�س��كل  انظ��ر  المعلوم��ات 
المجاور رق��م )2-1(. وفي 
الثاني من ت�سرين الثاني من عام 
بريطاني��ا  اأ�س��درت  1917م 

�سايك�س - بيكو
ودبلوما�سي  �سيا�سي  م�ست�سار  �سايك�س:  مارك 
ا ب�سوؤون  وع�سكري بريطاني, كان متخ�س�سً
في  الطبيعية  �سوريا  ومناطق  الأو�سط  ال�سرق 

الحرب العالمية الأولى.
فرن�سوا جورج بيكو: �سيا�سي دبلوما�سي فرن�سي 
الجانب  عن  بيكو   - �سايك�ص  اتفاقية  وقع 
الفرن�سي بعد الحرب العالمية الأولى لقت�سام 
الهلل  منطقة  في  بريطانيا  مع  النفوذ  مناطق 

الخ�سيب.

ال�سكل )2-1(: خريطة تبين تق�سيم مناطق النفوذ ح�سب ما جاء
 في اتفاقية �سايك�ص بيكو.
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وعد بلفور الذي يق�سي باإن�ساء وطن قومي لليهود في فل�سطين, وبذلك تن�سلت من وعودها للعرب 
بزعامة ال�س��ريف الح�س��ين بن علي, الذي اأ�س��ر على عروبة فل�س��طين بو�س��فها جزًءا ل يتجزاأ من 
الأر�ص العربية, ومن الدولة العربية التي وعد الحلفاء با�ستقللها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى, 
��ل ال�سريف الح�سين بن علي خ�س��ارة عر�سه والنفي على التفريط بفل�سطين, حيث قال:“ل  وقد ف�سّ
يمكن اأن يذهب �س��بر من اأرا�سي فل�س��طين واأنا واأولدي اأحياء على وجه الأر�ص, فاإنا نحافظ على 
اأ�سغر قرية في فل�سطين محافظتنا على بيت اهلل الحرام, ونريق في �سبيل ذلك اآخر قطرة من دمائنا”. 

- بيّن دور بريطانيا في اإقامة الوطن القومي لليهود في فل�سطين.

بالحرب  العثمانية  الدولة  ان�سغال  م�ستغلة  عام 1917م  في  فل�سطين  البريطانية  القوات  دخلت 
العالمية الأولى, واأر�سلت بعثة �سهيونية اإلى فل�سطين, للقيام بما ياأتي:

1 -  فتح مكتب للبعثة ال�سهيونية في فل�سطين لمتابعة �سوؤون اليهود فيها .
الت�سال بالأقلية اليهودية في فل�سطين للتمهيد لإقامة الوطن القومي اليهودي.  - 2

محاولة ال�سيطرة على بع�ص المواقع والممتلكات الإ�سلمية المهمة ب�سراء المنطقة المحيطة   - 3
بالممر الموؤدي اإلى حائط البراق.

عقد موؤتمر �سهيوني في مدينة يافا في عام 1918م وكان من قراراته :  - 4
اأ - تاأكيد اإن�ساء وطن قومي لليهود في فل�سطين .

ب - اإطلق كلمة اإ�سرائيل على الأرا�سي المعروفة تاريخيًّا با�سم فل�سطين.
ولتوحيد ال�سف الوطني والت�سدي للم�ساريع ال�سهيونية عمل زعماء فل�سطين ووجهاوؤها على 
ت�سكيل الجمعية الإ�سلمية الم�سيحية الفل�سطينية في القد�ص, والتي دعت اإلى عقد الموؤتمر العربي 
الفل�سطيني الأول في عام 1919م الذي اأكد فيه الموؤتمرون اأن فل�سطين و�سرق الأردن جزء ل يتجزاأ 

من �سوريا الكبرى. 
وبناًء على مبادئ الرئي�ص الأمريكي ويل�سون في حق ال�سعوب في تقرير م�سيرها, اقترح اإر�سال 
للنظر في مطالب  با�سم لجنة كينغ- كراين في عام 1919م  ال�سام والعراق عرفت  اإلى بلد  لجنة 
اأهالي البلد ورغباتهم, حيث اجتمعت كلمة العرب في العراق وبلد ال�سام على المطالبة با�ستقلل 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKاالإدارة الع�سكرية واالنتداب البريطاني على فل�سطين
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�سوريا الكبرى ورف�ص اتفاقية �سايك�ص - بيكو ووعد بلفور, وقد اأيد اأهالي القد�ص وغيرها من مدن 
فل�سطين هذا القرار.

اقراأ الن�ص الآتي ثم اأجب عما يليه:

بعد اأن اأنهت لجنة )كينغ كراين( مهمتها في مدن فل�سطين �سافرت اإلى عمان وا�ستمعت اإلى 
المحررة  العربية  للبلد  بال�ستقلل  فطالبوا  اآراءهم,  وا�ستطلعت  الأردن,  �سرق  اأهالي  ممثلي 
جميعها بل حماية ول و�ساية, وعدم تجزئة هذه البلد, ورف�ص النتداب البريطاني والفرن�سي 
عليها, ورف�ص اتفاقية �سايك�ص بيكو ووعد بلفور, وكل اتفاقية من �ساأنها تق�سيم البلد, واإقامة 

وطن قومي لليهود فيها على ح�ساب العرب الم�سلمين والم�سيحيين.

بت�سرف, اأكرم زعيتر, وثائق الحركة الوطنية الفل�سطينية 1918-1939م, �ص30

- علم يدل ت�سكيل الجمعية الإ�سلمية الم�سيحية الفل�سطينية عام 1919م؟
وفي عام 1920م عقدت بريطانيا وفرن�سا واإيطاليا موؤتمر �سان ريمو لتطبيق بنود اتفاقية �سايك�ص 
بيكو  التي ن�ست على و�سع كل من الأردن والعراق وفل�سطين تحت النتداب البريطاني, و�سورية 
ولبنان تحت النتداب الفرن�سي, وت�سمن التفاق اأن تلتزم الدولة المنتدبة على فل�سطين بتنفيذ بنود 

وعد بلفور.
وعلى اإثر موؤتمر �سان ريمو دخل الجي�ص الفرن�سي اإلى دم�سق بعد انت�ساره على الجي�ص العربي 
القائد  يو�سف العظمة, وقررت الحكومة  التي ا�ست�سهد فيها  في معركة مي�سلون في عام 1920م 
البريطانية تحويل الإدارة الع�سكرية في فل�سطين اإلى اإدارة مدنية, وتعيين هربرت �سموئيل اليهودي 

مندوًبا �سامًيا في فل�سطين, فاأ�سدر من جهته قانوًنا ي�سمح بتدفق المهاجرين اليهود اإلى فل�سطين.
ما االإجراءات التي قامت بها بريطانيا لتنفيò وعد بلفور ؟  -

بيّن راأيك في القول )اإن وعدn بلفور وعدl ممن ال يملك  لمن ال ي�ستحق(.  -

اعقد جل�سة حوارية تقارن فيها بين اتفاقية �سايك�ص- بيكو وموؤتمر �سان ريمو.نشاط:
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عرف ما ياأتي:  - 1

الحركة ال�سهيونية , موؤتمر بال, وعد بلفور , معركة مي�سلون, لجنة كنج -كراين.  

اذكر قرارات موؤتمر بال في عام 1897م.  - 2

بّين اأ�سباب كل مما ياأتي:  - 3

اأ    - عقد موؤتمر �سان ريمو في عام 1920م

ب - ت�سكيل الجمعية الإ�سلمية الم�سيحية في القد�ص. 

اذكر اأهم قرارات الموؤتمر العربي الفل�سطيني الأول في عام 1919م؟  - 4

5 - املأ الجدول الآتي بالمعلومات المنا�سبة:

اأهم االأحداث التاريخية في فل�سطينال�سنة

1897م

1916م

1917م

1918م

1920م

األسئلة
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والنتداب  1917م,  عام  من  الثاني  ت�سرين   2 في  ال�سادر  بلفور  وعد  فل�سطين  اأبناء  رف�ص 
البريطاني, والهجرة اليهودية اإلى فل�سطين, وقاوموا الأطماع ال�سهيونية عن طريق الن�سال ال�سيا�سي, 

والكفاح الم�سلح.

أسئلة الدرس
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فسر

فكر
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ÉgQƒ£Jh á«æ«£°ù∏ØdG á«æWƒdG áehÉ≤ªdG  : الفصل الثاني

ال�سهيوني,  للم�سروع  ال�سلمية  المقاومة  على  الفل�سطينية  الوطنية  الحركة  بع�ص جهود  ركزت 
العرب  لمطالب   kبال ُتْلق  لم  بريطانيا  لكن  بلفور،  وعد  عن  بالعدو∫  بريطانيا  اإقناع  ومحاولة 
والفل�سطينيين, الأمر الذي �ساعد على قيام المظاهرات ال�سعبية والمهرجانات الوطنية والإ�سرابات 
العامة والحملت الإعلمية, واإر�سال برقيات الحتجاج للمحافل الدولية, وتوجيه الوفود ال�سيا�سية 
ت  �سَ واأُ�سِّ الفل�سطيني,  ال�سعب  تجاه  اليهود  تجاوزات  ل�سرح  العالم,  لدول  اأو  العربية  للدول  �سواء 
حزب  الأحزاب  هذه  اأ�سهر  ومن  فل�سطين,  بتحرير  المطالبة  اإلى  دعت  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب 
ر�سالة  يافا  في  الم�سيحية  الإ�سلمية  الجمعية  واأر�سلت  الفل�سطيني.  العربي  والحزب  ال�ستقلل, 

احتجاج اإلى الحاكم البريطاني ب�ساأن العتداءات ال�سهيونية على ال�سعب العربي الفل�سطيني.
أسئلة الدرس
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الن�سال ال�سيا�سي
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Ék«fÉKíالكفاح الم�سل

الن�سال ال�سيا�سي �سورة من �سور المطالبة بال�ستقلل والتحرر.ناقش:

الم�ستوطنين  اأيدي  اإلى  الفل�سطينية  الأرا�سي   وانتقال  اليهود  المهاجرين  اأعداد  تزايد  اأدى 
الثورات   من  بعدد  الفل�سطيني  ال�سعب  قيام  اإلى  البريطاني  النتداب  �سلطات  وتواطوؤ  اليهود, 

الم�سلحة, من اأبرزها :
ثورة يافا في عام 1921م : قامت ب�سبب مهاجمة عدد من اليهود بع�ص اأحياء العرب في   - 1
مدينة يافا, الأمر الذي اأدى اإلى قيام الأهالي بالدفاع عن اأر�سهم, وات�سع نطاق المواجهات 

لي�سمل �سائر مدن �سمال فل�سطين.
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ثورة البراق في عام 1929م: اندلعت ب�سبب ادعاء ال�سهاينة باأن حائط البراق من الأماكن   - 2
رف�ص  اإلى  الفل�سطينيين  دفع  الذي  الأمر  المبكى,  حائط  واأ�سموه  اليهود  عند  المقد�سة 
اليهود  تجمعات  فهاجموا   , الإ�سلمية  المقد�سات  على  تعدي  من  تبعه  وما  الدعاء,  هذا 
حائط  يزال  ول  الفل�سطينية.  المدن  معظم  الثورة  و�سملت  البراق,  حائط  عند  المحتفلين 

البراق ي�سكل اأحد اأ�سباب الحتكاك المبا�سر بين العرب واليهود في مدينة القد�ص.
ع�ام  ف�ي  الق�س�ام  الدين  ع�ز  ال�سي�خ  ث�ورة   - 3
ا�ستمرار  ب�سبب  الثورة  قامت  1935م: 
العتداءات والهجرات اليهودية اإلى الأرا�سي 
البريطاني,  النتداب  ظل  في  الفل�سطينية 
والتن�سيق  بالإعداد  الثورة  هذه  وتميزت 
على  فيه  اعتمد  الذي  والتجهيز  الميداني 
اأهالي المدن والأرياف للم�ساركة في  دعوة 
الثورة, وانتهت با�ست�سهاد  ال�سيخ عز الدين 
يد  على  المنا�سلين  من  كبير  وعدد  الق�سام, 

الجنود البريطانيين قرب مدينة جنين.
- بيّن البعد التنظيمي والقومي في ثورة عز الدين الق�سام.

الثورة الفل�سطينية الكبرى في عام 1936م: زاد التوتر بين الفل�سطينيين واليهود, بعد ا�ست�سهاد   - 4
ال�سيخ عز الدين الق�سام, وازدياد الهجرة اليهودية اإلى فل�سطين, وت�سكلت لجان قومية في كل 
مدن فل�سطين وقراها دعت اإلى الإ�سراب العام, من اأهمها اللجنة العربية العليا برئا�سة الحاج 

اأمين الح�سيني, وتحول الإ�سراب اإلى ثورة م�سلحة عمت مدن فل�سطين وقراها جميًعا.
ووقفت بريطانيا في وجه الثورة وقاومتها بعنف, حيث اأنزلت قواتها في كل مكان من البلد, 
واأعلنت قانون الطوارئ في فل�سطين, واأقامت المحاكم الع�سكرية للم�ساركين في اأعمال الثورة 
وهدمت البيوت, وعند ذلك اأخذت اأعداد من الثوار العرب ت�سل اإلى فل�سطين من الأردن و�سوريا, 
وا�ستمر الإ�سراب مدة �ستة اأ�سهر, وبعد توقف الإ�سراب اأر�سلت بريطانيا لجنة بيل الملكية, وفي 
كبيرة  اأعداد  هجرة  على  الموافقة  ت�سمن  الذي  الأبي�ص  الكتاب  بريطانيا  عام 1939اأ�سدرت 

عز الدين الق�سام )1882 – 1935م( 
من  فل�سطين  اإلى  قدم  �سوري,  وزعيم  قائد 
�سوريا في عام 1920 بعد الحتلل الفرن�سي 
وفي  بحقه,  الإعدام  حكم  و�سدور  لها, 
فل�سطين تزعم حركة الن�سال �سد النتداب 
رمًزا  واأ�سبح  اليهودية,  والهجرة  البريطاني 
مدافًعا  ا�ست�سهد  وقد  الفل�سطينية,  للمقاومة 

عن ثرى فل�سطين في عام 1935م. 
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ال�سنوات  فل�سطين خلل  اإلى  اليهود  من 
بعد  الهجرة  واإيقاف  القادمة,  الخم�ص 
دولة  باإقامة  بريطانيا  وتعهدت  ذلك, 
�سنوات,  ع�سر  خلل  م�ستقلة  فل�سطينية 
انتقال الأرا�سي لليهود, لتمكين  ووقف 
المزارعين العرب من الحتفاظ بم�ستوى 
رف�سوا  اليهود  اأن  اإل  منا�سب,  معي�سي 

الكتاب الأبي�ص, وعدوه ن�سًرا للعرب.
الثورة  من  بريطانيا  بموقف  راأيك  ما   -

الفل�سطينية الكبرى في عام 1936م ؟ 

لجنة بيل الملكية في عام 1936م 
تحقيق  لجنة  و�سلت  1936م  عام  ثورة  اإثر  على 
الثاني  ت�سرين  �سهر  في  بيل  اللورد  برئا�سة  بريطانية 
فاأو�ست  الثورة,  اأ�سباب  لدرا�سة  1936م,  عام  من 
فل�سطين,  على  النتداب  اإنهاء  بوجوب  تقريرها  في 

وتق�سيمها اإلى دولتين عربية ويهودية.
رف�ص العرب قرار التق�سيم؛ لأن فيه هدًرا لحقوقهم 
 8 في  موؤتمًرا  ب�سوريا  بلودان  في  فعقدوا  الوطنية, 
اأن فل�سطين  اأيلول من عام 1937م قرروا فيه تاأكيد 
تق�سيم  ورف�سوا  العربي,  الوطن  من  يتجزاأ  ل  جزء 

فل�سطين و اإن�ساء دولة يهودية فيها.
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ÉkãdÉKالحروب العربية االإ�سرائيلية

حرب عام 1948م   - 1
عندما اأعلنت بريطانيا في 15 اأيار من عام 1948م انتهاء النتداب البريطاني على فل�سطين,   
اأعلنت الوكالة اليهودية قيام الكيان ال�سهيوني في اليوم نف�سه, وكانت الع�سابات ال�سهيونية 
قد احتلت المدن الكبرى في فل�سطين في هذا الوقت, وقد اأيدت الدول الكبرى قيام هذا 

الكيان ال�سهيوني, وفي مقدمتها الوليات المتحدة الأمريكية, والتحاد ال�سوفيتي.
بال�سراع  المرحلة  ال�سهيوني, وتميزت هذه  الكيان  قيام  بعد  العربية  المقاومة  وت�ساعدت 
قيام  ا على  ردًّ فل�سطين  في  التدخل ع�سكريًّا  العربية  الدول  اأعلنت  اإذ  الم�ستمر,  الع�سكري 
اأن تدخل مجل�ص  اإل  الكيان ال�سهيوني, وقد حققت القوات العربية انت�سارات ملحوظة, 

الأمن الدولي اأدى اإلى اإعلن الهدنة بين الطرفين, ووقف القتال.
اأظهرت حرب عام 1948م �سعف التن�سيق بين القوات العربية, اإ�سافة اإلى �سعف الت�سليح 
للجيو�ص العربية, في حين قامت الدول الغربية بدعم اليهود وتزويدهم بالأ�سلحة؛ ما اأ�سعف 
الروح المعنوية للجيو�ص العربية, ومن ثم فقد العرب جزًءا كبيًرا من اأر�ص فل�سطين, ولجوء 

قرابة مليون فل�سطيني من مدنهم وقراهم باتجاه الأردن و�سوريا ولبنان.
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حرب في عام 1967م   - 2
القوة  تنامي  بخطر  و�سورية(  وم�سر  )الأردن  لإ�سرائيل  المواجهة  العربية  الدول  �سعرت   
الع�سكرية الإ�سرائيلية, فدعت اإلى التن�سيق في ما بينها لمواجهة الموقف, وفي الخام�ص من 
حزيران من عام 1967م �سنت اإ�سرائيل هجوًما مباغًتا على م�سر و�سورية والأردن, ونتج عن 
هذا العدوان احتلل الكيان ال�سهيوني لأجزاء من الدول العربية, حيث احتلت اإ�سرائيل باقي 

فل�سطين )ال�سفة الغربية(, وقطاع غزة, و�سحراء �سيناء, ومرتفعات الجولن ال�سورية.
معركة الكرامة في عام 1968م  - 3

لها  ت�سدت  اآذار من عام 1968م, حيث  الأردن في 21  وا�سًعا على  اإ�سرائيل هجوًما  �سنت   
القوات الأردنية في معركة الكرامة, واألحقت بها هزيمة كبيرة, وتكبدت اإ�سرائيل بهذه الحرب 
الأردني,  للجندي  العالية  المعنوية  الروح  اإلى  نظًرا  والمعدات,  الأرواح  في  كبيرة  خ�سائر 
العربية  الجيو�ص  بين  الع�سكرية  ال�ستباكات  وا�ستمرت  اأر�سه.  عن  الدفاع  في  وا�ستب�ساله 

والجي�ص الإ�سرائيلي في ما عرف بحرب ال�ستنزاف في الأعوام من )1967-1970م(.
حرب رم�سان )ت�سرين( في عام 1973م  - 4

ظلت نتائج حرب عام 1967م تلقي بظللها ال�سلبية على الأمة العربية, ففي عام 1973م   
اإ�سرائيل  على  الحرب  اإعلن  على  اأخرى  عربية  قوات  من  وبم�ساركة  و�سوريا  م�سر  اتفقت 
ل�ستعادة الأرا�سي العربية المحتلة, وحقق العرب فيها اإنجازات ع�سكرية اأبرزها تدمير خط 
وقف  ت�سمن  الذي   )338( رقم  الأمن  مجل�ص  من  بقرار  توقفت  الحرب  اأن  اإل  بارليف, 
الحرب, وتطبيق قرار مجل�ص الأمن الدولي رقم )242( الذي يق�سي بان�سحاب اإ�سرائيل اإلى 
حدود اأرا�سي عام 1967م, والعتراف بالحقوق الم�سروعة لل�سعب الفل�سطيني التي منها 

حق العودة اإلى اأر�سه, واإقامة الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة وعا�سمتها القد�ص.
غزو جنوب لبنان  - 5

ا�ستخدمت  وقد  الفل�سطينية,   المقاومة  على  للق�ساء  1982م  عام  في  لبنان  اإ�سرائيل  غزت    
اإ�سرائيل الأ�سلحة المحرمة دوليًّا, وارتكبت فيها مجازر اأ�سهرها مذبحة �سبرا و�ساتيل.

ولتوحيد الجهود الفل�سطينية في مقاومة الحتلل الإ�سرائيلي وتنظيمها, واإبراز كيان موحد   
اإن�ساء  للفل�سطينيين, انعقد موؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة في عام 1964م, تقرر فيه 
منظمة التحرير الفل�سطينية في العام نف�سه, وتنفيًذا لقرار موؤتمر القمة العربي انعقد الموؤتمر 
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الفل�سطيني الأول في القد�ص في العام نف�سه برعاية جللة الملك الح�سين بن طلل – رحمه 
اهلل- وبح�سور ممثلين عن فل�سطين, و�سادق اأع�ساء المجل�ص على الميثاق الوطني الفل�سطيني 
اأي جزء منها, وت�سكيل  التنازل عن  الم�سلح لتحرير كل فل�سطين, وعدم  اأكد الكفاح  الذي 
جي�ص التحرير الفل�سطيني, وانتخب اأحمد ال�سقيري اأول رئي�ص للمنظمة. وفي موؤتمر القمة 
العربي في الرباط في عام 1974م ح�سلت المنظمة على العتراف بها ممثًل �سرعيًّا ووحيًدا 

لل�سعب الفل�سطيني.

 با�ستخدام الحا�سوب �سمم جدوًل تبين فيه اأ�سباب الحروب العربية الإ�سرائيليةنشاط:
ونتائجها.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k©HGQاالنتفا�سات الفل�سطينية �سد االحتالل االإ�سرائيلي

تمثلت  الن�سال  �سور  من  جديدة  �سوًرا  1987م  عام  منذ  الفل�سطينية  المقاومة  اتخذت 
الق�سية  حل  في  الدولي  المجتمع  جدية  عدم  من  التاأكد  بعد   الفل�سطيني  ال�سعب  بانتفا�سات 
الفل�سطينية, واإعطاء ال�سعب الفل�سطيني حقه في تقرير م�سيره, واإقامة دولته الم�ستقلة على حدود 

عام 1967م, وقد جاءت النتفا�سات الفل�سطينية على النحو الآتي:
1- االنتفا�سة الفل�سطينية االأولى )انتفا�سة الحجارة( في عام 1987م 

اندلعت في كانون الأول من عام 1987م, لتعلن رف�سها ل�سيا�سة اإ�سرائيل المتمثلة في انتزاع   
والتهجير  وال�سجن  العتقال  �سيا�سة  وممار�سة  الفل�سطينيين,  الفلحين  وطرد  الأرا�سي, 
الأو�ساع  وتردي  والجامعات,  المدار�ص  باإغلق  القيام  عن  ف�سًل  الأهالي,  �سد  الق�سري 
اللجان  من  العديد  فل�سطين  في  �سكلت  ثم  الفل�سطينيين,  للمواطنين  والقت�سادية  ال�سحية 

ال�سعبية التن�سيقية في المدن والأرياف جميعها.
بيّن اأثر ال�سيا�سة االإ�سرائيلية العن�سرية في قيام انتفا�سة الحجارة في عام 1987م.   -

2- االنتفا�سة الفل�سطينية الثانية ) انتفا�سة االأق�سى ( في عام 2000م 
اأرئيل �سارون بدخول �ساحة  اآنذاك  اإ�سرائيل  اندلعت هذه النتفا�سة ب�سبب قيام رئي�ص وزراء   
الحرم القد�سي ال�سريف, فكان ذلك �سبًبا مبا�سًرا في غ�سب الأهالي وخروجهم بالمظاهرات 

والم�سيرات الغا�سبة في اأنحاء فل�سطين جميعها, لتاأكيد ُحرمة هذه المقد�سات .
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كانت �سراوة المقاومة الفل�سطينية, 
على  المترتبة  الباهظة  والتكاليف 
الحتلل الإ�سرائيلي لقطاع غزة �سبًبا 
رئي�ًسا في ان�سحاب اإ�سرائيل من قطاع 
غزة في عام 2005م, حيث فر�ست 
�سامًل على  اقت�ساديًّا  اإ�سرائيل ح�ساًرا 
المقاومة  حركة  نجاح  اإثر  القطاع 
الت�سريعية  النتخابات  في  الإ�سلمية 

الفل�سطينية في عام 2006م, وقد ا�ستمل الح�سار الت�سييق على القطاع لمنع دخول المحروقات 
وال�ضلع، وقطع الكهرباء، ومنع ال�ضيد، وغلق المعابر بين القطاع واإ�ضرائيل، ولم يْبَق لأهل غزة 

منفذ ل�سراء حاجاتهم الغذائية اإل عن طريق م�سر.
وفي عام 2008م  �سنت اإ�سرائيل اعتداًء بريًّا وبحريًّا وجويًّا ا�ستهدف كل المقار الأمنية في 
القطاع,  في  التحتية  البنية  فدمرت  والم�ست�سفيات,   والم�ساجد  المنازل  من  وكثير  غزة  قطاع 
الفل�سطينية,  المقاومة  على  للق�ساء  2014م  2012م,  اأعوام  في  العتداءات  هذه  وتكررت 

ولحماية اإ�سرائيل من �سواريخ المقاومة التي طالت مدن تل اأبيب وحيفا وبئر ال�سبع.
ا على الح�سار ا�ستخدم �سكان غزة الأ�ساليب الممكنة جميًعا بما فيها حفر الأنفاق بين  وردًّ

قطاع غزة وم�سر من اأجل تاأمين المواد الغذائية والدوائية.

ال�سكل )2-2(: الحرب على غزة.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k°ùeÉN.االن�سحاب االإ�سرائيلي من قطا´ غزة في عام 2005م

دور الأردن في دعم �سمود الفل�سطينيين في غزة لمواجهة الح�سار الإ�سرائيلي.ناقش:
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k°SOÉ°Sاالأ�سرى في ال�سجون االإ�سرائيلية

تعد ق�سية الأ�سرى الفل�سطينيين في ال�سجون الإ�سرائيلية من اأكثر الق�سايا الإن�سانية وال�سيا�سية  
اإثارة للهتمام, حيث تعر�ص اأكثر من ثلث ال�سعب الفل�سطيني للأ�سر منذ الحتلل الإ�سرائيلي, 
المنافية   التعذيب  اأ�ساليب  �ستى  بحقهم  ومور�ص  والن�ساء,  الأطفال  فئة  العتقالت  طالت  وقد 
للجرحى  ًدا  متعمَّ طبيًّا  اإهماًل  اإ�سرائيل  ومار�ست  الإن�سان.  وحقوق  الدولي  القانون  لقواعد 
لفت  اأجل  من  الطعام  عن  الإ�سراب  لإعلن  دفعهم  ما  الإ�سرائيلية,  ال�سجون  داخل  والمر�سى 

اأنظار العالم اإلى ق�سيتهم. 

الإن�ساني نشاط: الدولي  القانون  الثالثة من  المادة  ابحث عن  الإنترنت  اإلى  بالرجوع 
لعام 1977م, الخا�سة بمعاملة اأ�سرى الحرب, وقارنها باأو�ساع الأ�سرى في 

ال�سجون الإ�سرائيلية.
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عرف ما ياأتي:  - 1

ثورة البراق, انتفا�سة الأق�سى, موؤتمر بلودان, لجنة بيل الملكية, الكتاب الأبي�ص.  

بّين �سبب اندلع النتفا�سة الفل�سطينية في عام 1987م.    - 2

ُتَعد ق�سية الأ�سرى الفل�سطينيين في ال�سجون الإ�سرائيلية من اأهم الق�سايا الإن�سانية وال�سيا�سية   - 3
اإيلًما في الع�سر الحديث, و�سح ذلك.

بّين مظاهر الن�سال ال�سيا�سي الذي قام به ال�سعب الفل�سطيني �سد الهجرة اليهودية والنتداب   - 4
البريطاني.

املأ الجدول الآتي بالمعلومات المنا�سبة:  - 5

اأ�سبابهاال�سنةالثورات الفل�سطينية

ثورة يافا

1929م

ثورة الق�سام

1936م

األسئلة
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التاريخية,  الع�سور  عبر  الأقوام  من  كثير  �سكنها  وقد  العالم,  مدن  اأقدم  من  القد�ص  مدينة  تعد 
اليبو�سيون  بناها  وقد  الم�سلمين.  والعرب  والبيزنطيين,  والرومان  واليونان  الكنعانيين,  كالعرب 
اإحدى القبائل الكنعانية, مند ما يقرب من عام )3000ق.م( , وعرفت باأ�سماء عدة منها: اأور �سالم, 
العبرانيين, والفر�ص,  قبل  الخارجي من  للغزو  القد�ص  المقد�ص. وتعر�ست  ويبو�ص, واإيلياء, وبيت 

واليونان, والرومان.
وتعد مدينة القد�س اأر�س الديانات ال�ضماوية، واإليها اأُ�ْضِرَي بالر�ضو∫ محمد Uضلى اˆ عليه و�ضلم، 
ومنها ُعرَج به اإلى ال�سماء ق�ال تع�الى:{                                                                                                                      
                                                                                                        |     [الإ�سراء: 1[

الرباني  الأم�ر  ج�اء  اأن  اإلى  �سهًرا  ع�سر  �ستة  مدة  للم�سلمين  الأولى  القبلة  القد�ص  وا�ستمرت 
للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بالتوجه اإلى الكعبة الم�سرفة.

- عبر بلغتك عن اأ�سباب االهتمام الكبير بالقد�س على مر الع�سور.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

¢Só≤dG áæjóªd á«æjódGh á«îjQÉàdG á«ªgC’G  : الفصل الثالث

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

المعالم الدينية والتاريخية االإ�سالمية في مدينة القد�س

احتلت مدينة القد�ص مكانة �سامية عند الم�سلمين, جعلتها محط اأنظارهم ومهوى اأفئدتهم بما 
تحويه من معالم دينية وتاريخية, ومن اأبرز تلك المعالم :

الم�سج�د  يق�ع  المب�ارك:  االأق�س�ى  الم�سج�د   - 1
الأق�سى المبارك على تلة في الزاوية الجنوبية 
�سور  وله  القديمة,  القد�ص  مدينة  من  ال�سرقية 
 )144( قرابة  م�ساحته  م�ستطيل  �سكل  على 
القد�سي, وهو قبلة  دونًما هي م�ساحة الحرم 
الم�سلمين الأولى, وثالث الحرمين ال�سريفين, 
وم�سرى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم, ويعد 
من اأقدم الأماكن الدينية بعد الكعبة الم�سرفة, 

اأعيد بناوؤه على ال�سكل الذي عليه اليوم في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.

ال�سكل )2-3(: مخطط الم�سجد الأق�سى.
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م�سجد قبة ال�سخرة: �ُسيَِّد م�سجد قبة ال�سخرة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان   - 2
اأمر ببنائه تخليًدا لل�سخرة التي عرج منها الر�سول محمد �سلى اهلل  عام 72ه�/691م, وقد 
عليه و�سلم اإلى ال�سماوات العل, ويعد م�سجد قبة ال�سخرة وقبته الجميلة اأقدم اأثر اإ�سلمي في 

تاريخ العمارة العربية الإ�سلمية, فقد تميز بروعة فن الهند�سة المعمارية الإ�سلمية.
- بيّن الفرق بين الم�سجد االق�سى وم�سجد قبة ال�سخرة.

الحماية  لغايات  القديمة  القد�ص  بلدة  بني حول  اأثري  �سور  القديمة: وهو  القد�س  بلدة  �سور   - 3
والدفاع عنها, واأول من بناه العرب الكنعانيون, ويبلغ طوله قرابة )4200( متر, وارتفاعه 

بين 11متًرا في بع�ص المناطق و30متًرا في 
مناطق اأخرى. 

للق�د�ص  القديم��ة:  الق�د�س  اأب��واب مدي�ن��ة   - 4
مع  م�ستركة  منها  ثلثة  باًبا,  ع�سر  خم�سة 
المغ�ارب�ة  ب�اب  وهي  الأق�س�ى,  الم�سج�د 

وباب الأ�ضباط، وباب ال�ضل�ضلة. 
قلعة القد�س: تقع في الجهة ال�سمالية الغربية   - 5
بناوؤها  ويعود  القديمة,  القد�ص  مدينة  من 
الحتلل  غير  وقد  المملوكي,  الع�سر  اإلى 
داود, وحولها  قلعة  اإلى  ا�سمها  الإ�سرائيلي 
مدينة  تاريخ  لعر�ص  �َص  ُخ�سِّ متحف  اإلى 

القد�ص من وجهة نظر ا�ستيطانية مزيفة.
الزوايا ال�سوفية: تعد من الموؤ�س�سات الدينية التي نالت اهتماًما لدى ال�سلطين الم�سلمين في   - 6
الع�سور الأيوبية والمملوكية والعثمانية, وبخا�سة عندما زاد انت�سار الت�سوف في بلد ال�سام. 

وهي بناء مخ�س�ص ل�ستقبال المت�سوفة المتنقلين والفقراء, لإيوائهم واإطعامهم وك�سوتهم .
الطعام  للتعليم والتعبد وتقديم  للمت�سوفة, خ�س�ست  اأماكن  الخوانق: )مفردها خانقاه( وهي   - 7
هذه  اأهم  الأيوبي  الدين  �سلح  اأ�س�سها  التي  ال�سلحية  الخانقاة  وتعد  والزائرين,  للفقراء 

الخوانق.  

ال�سكل )2-4(: باب المغاربة.

ال�سكل )2-5(: قلعة القد�ص.



67

االأ�سبلة: وهي اأماكن مخ�س�سة لتوفير مياه ال�سرب, اأقيمت في الطرقات والأحياء والم�ساجد    - 8
والمدار�ص, انت�سرت في الع�سرين المملوكي والعثماني.

واأ�سهرها  والخا�سة,  العامة  التاريخية  المكتبات  كبير من  القد�ص عدد  في  يوجد  المكتبات:   - 9
الموؤ�س�سات  تديرها  وكانت  الخالدية,  والمكتبة  البديرية  والمكتبة  الأق�سى  الم�سجد  مكتبة 

الوقفية.
- عالم يدل كثرة وجود المكتبات في القد�س؟

م فيها الطعام  التكايا: هي اأبنية كبيرة كان ُيَقدَّ  -10
للم�س�اكي�ن والف�ق�راء, واأهمه�ا  وال�س�راب 
اأن�ساأتها  الت�ي  �سلط�ان  خا�سك�ي  تكي�ة 
القانوني  �سليمان  العثماني  ال�سلطان  زوجة 

ف�ي عام 1551م.
القد�ص  اأ�س�ص الأيوبيون في  التاريخية, فقد  المدار�ص  القد�ص عدد من  المدار�س: يوجد في   -11

ع�سر مدار�ص من اأ�سهرها المدر�سة ال�سلحية التي اأن�ساأها ال�سلطان �سلح الدين الأيوبي.
ولتعّرف المدر�سة ال�سلحية اقراأ الن�ص الآتي, ثم اأجب عما يليه:

تعتبر المدر�سة ال�سلحية من اأ�سهر مدار�ص القد�ص الإ�سلمية, كما اأنها من المدار�ص التي ا�ستمرت 
ويعتبر  الميلدي,  ع�سر  الثامن  الهجري  ع�سر  الثاني  القرن  نهاية  حتى  طويلة  فترة  التدري�ص  في 
ال�سلطان �سلح الدين الأيوبي موؤ�س�ص هذه المدر�سة عام 588ه�/1192م, حيث كان للمدر�سة 
وريا�سية  ولغوية  دينية  علوم  من  تدر�سه  كانت  ما  خلل  من  والثقافية  العلمية  الحياة  في  دور 
وتاريخية. واعتبر مدر�سو المدر�سة من كبار علماء زمانهم, ومن كبار موظفي الدولة, واأ�سهرهم 

عز الدين بن �سداد, وفخر الدين بن ع�ساكر, وال�سيخ علي بن محمد بن علي بن جار اهلل.   

�سلمة النعيمات , تراجم اأهل القد�ص في القرن الثاني ع�سر , �ص 40-37

ال�سكل )2-6(: تكية خا�سكي �سلطان.

- ما الدور الòي توؤديه المدار�س في الحفا® على المقد�سات االإ�سالمية؟

علم يدل اإن�ساء  ال�سلطان �سلح الدين الأيوبي المدر�سة ال�سلحية في القد�ص؟فسر:
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واأمه  ال�سلم,  عليه  الم�سيح  موطن  فهي   , ال�سلم  بمدينة  الم�سيحيين  عند  القد�ص  مدينة  تعرف 
ال�سيدة مريم عليها ال�سلم, وتزخر القد�ص بعدد من الأماكن الم�سيحية المقد�سة منها:

كني�سة القيامة: تعد اأهم المعالم الم�سيحية في العالم لمكانتها الدينية عند كل الطوائف الم�سيحية,   - 1
اأمرت ببنائها القدي�سة هيلنه والدة الإمبراطور البيزنطي  ق�سطنطين الأول في عام 326م .

غرفة الع�ساء االأخير: وهي طبًقا للمعتقد   - 2
فيه�ا  مك�ث  الت�ي  الغ�رف��ة  الم�سيح��ي 
ال�سلم,  عليه  الم�سيح  اأتباع  الحواريون 
وكان فيها الع�ساء الأخير الذي يعد اآخر 
لقاء لل�سيد الم�سيح عليه ال�سلم مع اأتباعه 

وتلميذه.
كني�سة رقاد ال�سيدة العòراء: وهي كني�سة   - 3

واقعة على تل �سهيون في مدينة القد�ص, ويعتقد الم�سيحيون اأنها المكان الذي التجاأت اإليه 
ال�سيدة مريم عليها ال�سلم, وبقيت فيها اإلى اأن توفيت. 

أسئلة الدرس
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Ék«fÉK االأماكن الدينية الم�سيحية في مدينة القد�س

ال�سكل )2-7(: كني�سة القيامة.

حمايته ناقش: يجب  واإن�سانيًّا  ح�ساريًّا  اإرًثا  القد�ص  في  والدينية  الأثرية  الأماكن  تعد 
والمحافظة عليه.

تج�سيًدا  الدينية, وذلك  الأماكن  الها�سمية على  الأردنية  المملكة  في  الأوقاف  وت�سرف وزارة 
للو�ساية الها�سمية على المقد�سات الإ�سلمية والم�سيحية, حيث جعل الملوك الها�سميون الحفاظ 

على تراث القد�س والحفا® على عروبتها وهويتها الإ�ضالمية والم�ضيحية على راأ�س اأولوياتهم.)1(
- بيّن اأهمية الو�ساية الها�سمية على المقد�سات في فل�سطين.

تم تناول الو�ساية الها�سمية على المقد�سات في كتاب تاريخ الأردن لل�سف الثاني ع�سر- الوحدة الثالثة  )1(

با�ستخدام الحا�سوب �سمم جدوًل ت�سنف فيه المعالم الإ�سلمية والم�سيحية في نشاط:
القد�ص, واأهمية  كل منها.
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األسئلة

1 - عرف ما ياأتي :

الخوانق, الأ�سبلة, التكايا, كني�سة رقاد.  

بّين الأهمية الدينية لمدينة القد�ص عند الم�سلمين والم�سيحيين.  - 2

ح اأ�سباب كل مما ياأتي: و�سّ  - 3

اأ    - انت�سار الزوايا ال�سوفية في القد�ص.  

ب - تعد كني�سة القيامة اأحد اأهم المعالم الم�سيحية في العالم.    

اذكر اأبرز المعالم الدينية الإ�سلمية في مدينة القد�ص, واأهمية كل منها.    - 4

املأ الجدول الآتي بالمعلومات ال�سحيحة:  - 5

ا�سم الموؤ�س�سالموقع

المدر�سة ال�سلحية

تكية خا�سكي �سلطان

الخانقاة ال�سلحية

كني�سة القيامة
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بعد احتلل اإ�سرائيل للقد�ص في عام 1967م, �سكلت اإدارة ع�سكرية للمدينة, ومنذ ذلك الوقت 
تقوم �سلطات الحتلل الإ�سرائيلي ب�سل�سلة من الإجراءات غير القانونية, تهدف بها اإلى ال�ستيلء 
على الأرا�سي الفل�سطينية ل�سالح الم�ستوطنين اليهود, عن طريق تغيير التركيب�ة ال�سكانية فيها ل�سالح 

اليهود, حيث قامت اإ�سرائيل باتباع ال�سيا�سات الآتية:
1-  اال�ستيطان االإ�سرائيلي في القد�س

لزيادة  الإجراءات  من  �سل�سلة  اإ�سرائيل  اتخذت 
عدد اليهود في القد�ص وهي:    

حول  ال�ستيطانية  الكتل  من  �سريط  بناء  اأ    - 
ا�ستيطانية  مدن  بناء  طريق  عن  القد�ص, 
ال�سفة  اأرا�سي  على  محيطها  في  �سخمة 

الغربية في فل�سطين.
توفير ت�سهيلت ل�سكان البوؤر ال�ستيطانية,  ب - 
فيها  ال�سكن  على  الم�ستوطنين  ولت�سجيع 
ح�سر  ل  ميزات  باإعطائهم  اإ�سرائيل  تقوم 
حرا�ص  وتوفير  المادي,  الدعم  مثل:  لها 
في  اليهودية  الأ�سر  لحماية  م�سلحين 
الم�ستوطنات الإ�سرائيلية, وبناء المدار�ص, 
بنية  وبناء كن�ص ومعابد دينية لهم, وتوفير 

تحتية متميزة دون �سواهم من �سكان الأحياء العربية.

أسئلة الدرس
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¢Só≤dG áæjóe ójƒ¡àd á«∏«FGô°SE’G äÉ££îªdG  : الفصل الرابع

يحاول الحتلل الإ�سرائيلي تهويد  مدينة القد�ص, وطم�ص معالمها العربية الإ�سلمية والم�سيحية, 
اأر�ص  على  ي�سندها  ما  يوجد  ل  ودينية  تاريخية  مزاعم  اإلى  ا�ستناًدا  العرب,  �سكانها  من  وتفريغها 
الواقع, ولذلك تقوم اإ�سرائيل بجرائم واأعمال تخريبية كثيرة تق�سد عن طريقها ت�سويه تاريخ المدينة 

المقد�سة؛ تحقيًقا لهدفها وهو جعلها عا�سمة لدولة الكيان ال�سهيوني.

أسئلة الدرس
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محاولة تهويد مدينة القد�س

التجمعات  هي  االإ�سرائيلية:  الم�ستوطنات 
ال�سكانية ال�ستعمارية اليهودية التي بنيت 
على الأرا�سي العربية المحتلة , ل�ستيعاب 

اأكبر عدد من الم�ستوطنين اليهود.
البوؤر اال�ستيطانية وهي مجموعة من البيوت 
الأحياء  اليهود داخل  ي�ستولي عليها  التي 

العربية في القد�ص.
ال�سكل )2-8(: الم�ستوطنات الإ�سرائيلية.
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تاأمل الجدول الذي يبين اأعداد الم�ستوطنين والخريطة التي تبين اأماكن وجود الم�ستوطنات   
الإ�سرائيلية والخريطة رقم )2-9( اللذين يبينان اأعداد الم�ستوطنين  في م�ستعمرات ال�سفة 
الغربية  ح�سب التقرير الإح�سائي حول الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في الأرا�سي الفل�سطينية 

)2005-2014م(, ثم اأجب عما يليه:

عدد الم�ستوطنينال�سنة

2005451.000

2011541.000

2012561.000

2013580.000

2014750.000

فسر:

تزاي��د بن��اء الم�س��توطنات ف��ي 
ال�سنوات الأخيرة.    

قانون اأملك الغائبين: �سنت اإ�سرائيل هذا القانون الذي ي�سمح لها بم�سادرة اأي عقار اأو  ج� - 
اأر�ص تعود ملكيتها لأي فل�سطيني اأجبرته ظروف الحرب على مغادرة وطنه واللجوء اإلى 

بلد اآخر.

بناء �سبكة طرق وموا�سلت عبر اإقامة اأنفاق وج�سور ت�سهل لهم عملية تنقل الم�ستوطنين  د   -  
اإلى القد�ص.

ا لها. ت�سجيع ال�سركات والم�سانع الإ�سرائيلية على اتخاذ القد�ص الغربية مقرًّ ه�  - 

المخلة بحقوقناقش: القوانين  اأحد  اإ�سرائيل  الذي فر�سته  الغائبين  اأملك  قانون   يعد 
الإن�سان.

ال�سكل )2-9(: الم�ستوطنات الإ�سرائيلية في ال�سفة الغربية.
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محاولة التهويد ال�سكاني للقد�س   - 2
  يقوم الحتلل الإ�سرائيلي من اأجل تهويد 
الإجراءات  من  ب�سل�سلة  القد�ص  مدينة 

لطرد العرب من القد�ص منها:
تح�ت  العربي�ة  الأرا�س�ي  م�س�ادرة  اأ    - 
الأرا�سي  هذه  وتحويل  ذريعة,  اأي 
اإلى مع�سكرات ت�سمى  الم�ساحات 
عليها  بالبناء  ي�سمح  فل  الخ�سراء, 
للم�ست���وطنين  لإعطائه��ا  تمهي��ًدا 
ف��ي  الحت��لل  ولك���ن  اليه��ود. 
الم�ساحات   هذه  يحول  الحقيقة 
لب���وؤر ا�ستيطانية يه��ودية ول �سيم��ا 
للم�سجد  المل�س��ق  المحي�ط  في 

الأق�سى و�سور القد�ص التاريخي.
وجه  في  تعجيزية  �ضروط  و�ضع  ب - 
المدينة  �سكان  من  الفل�سطينيين 
ت�ساريح  على  للح�سول  المقد�سة 
بل  تبنى  التي  البيوت  وهدم  البناء, 

ت�سريح.
بناء جدار الف�سل العن�سري.  ج� - 

اأ�سل�وب  وه�و  الهوي�ات,  �سح�ب  د   - 
القد�ص  لتفريغ  اإ�سرائيل  ت�ستخدمه 

من �سكانها العرب. 
اأهل  على  الإفقار  �سيا�سات  فر�ص  ه�  - 
العرب عن طريق  القد�ص من  مدينة 
فر�ص  وت�سييق  ال�سرائب,  فر�ص 

العمل.

ال�سكل )2-10(:جدار الف�سل العن�سري.

جدار الف�سل العن�سري: هو جدار عازل تبنيه اإ�سرائيل 
من  الغربية  ال�سفة  �سكان  لمنع  الغربية,  ال�سفة  في 
الدخول اإلى القد�ص واإلى الم�ستوطنات الإ�سرائيلية, 
و قد اأخرج  الجدار اأحياء عربية من القد�ص بالرغم 
التاريخ,  عبر  المقد�سة  المدينة  من  جزء  اأنها  من 
و�سرع بالعمل به في عام 2002م, ويبلغ ارتفاعه 8 
اأمتار. وقد اأعلنت محكمة العدل الدولية في لهاي 
غير  الغربية  ال�سفة  في  العن�سري  الف�سل  جدار  اأن 
قانوني, مطالبة بهدمه على الفور, وتعوي�ص الأ�سرار 

الناجمة عن بنائه. 

)جغرافية  كتاب  يعد  االإ�سرائيلية:  المناهج  من  ن�سو�س 
فهو  تطرًفا,  الجغرافيا  كتب  اأكثر  اإ�سرائيل(  اأر�ص 
ل  ُرحَّ ب�دو  اأنه�م  على  الفل�سطينيين  الع�رب  ي�س�ور 
ول�سو�ص وقتلة خارجين عن القانون, واأنهم ع�سابة 
اإرهابية, وي�سور القرى العربية الفل�سطينية اأنها على 

بدائية, حيث جاء في الكتاب:
التي  والطرق  المركز,  عن  بعيدة  العربية  )القرى 
التغيير  بقيت خارج عملية  اإليها وعرة, وقد  تو�سل 
و التنمية, و�سكانها بالكاد يعرفون الحياة الحديثة(. 
نوريت   , اإ�سرائيل  في  المدر�سية  الكتب  في  فل�سطين 

بيلد, ترجمة يا�سين ال�سيد , �ص185  



73

اإقامة الحواجز, حيث  فر�ست اإ�سرائيل قيوًدا على حركة ال�سكان الفل�سطينيين في داخل  و   - 
ال�سفة الغربية, بهدف منع دخول الفل�سطينيين اإلى اإ�سرائيل والقد�ص ال�سرقية. وفي اأثناء 
منها  والمعيقات,  الحواجز  الغربية  ال�سفة  داخل  في  اإ�سرائيل  ن�سبت  الثانية  النتفا�سة 
ا في اإقامة الجدار  الأكوام الترابية, والمكعبات الإ�سمنتية, وحفر القنوات, و�سرعت اأي�سً

الفا�سل والبوابات التي تتخلله.
ا�ضتفزازية  باإجراءات  والقيام  العرب،  من  القد�س  �ضكان  �ضد  المفرط  العنف  ا�ضتخدام  ز  - 

يراد منها تهجيرهم.
تاريخه وتراثه, حيث  النا�سئ عن  الجيل  ل�سلخ  المناهج  التجهيل وتهويد  �سيا�سة  اإتباع  ح - 
القد�ص  مدار�ص  على  المحتل  منهاج  فر�ص  على  الر�سمية  الحتلل  موؤ�س�سات  تعمل 

ال�سرقية بالقوة.
ت�ضاريح  ا�ضت�ضدار  بعد  اإل  القد�س  زيارة  من  غزة  قطاع  و  الغربية  ال�ضفة  �ضكان  منع  ط - 

خا�سة.
الحفريات واالأنفاق   - 3

�سيا�سات  الإ�سرائيلي  الحتلل  يتبنى 
تهدف اإلى تهويد تراث مدينة القد�س 
طريق  عن  اأرا�سيها  على  وال�سيطرة 
الدعاء باأنها حفريات اأثرية, وتتركز 
البلدة  منطقة  في  الحفريات  اأغلب 
القديمة ومحيطها , وبالذات منطقة 
الأق�سى  الم�سجد  من  القريبة  �سلوان 

المبارك, حيث تقوم قوات الحتلل الإ�سرائيلية, وجماعات متطرفة باإدارة موقع الحفريات, 
ف بروايات تلموديه مزيفة لتاريخ المدينة، في محاولة من �ضلطات  وت�ضعى لربط كل ما ُيْكَت�ضَ
ا�سرائيل من  القد�ص وفل�سطين, وتقوم  تاريخية ممتدة في  اأن لهم جذوًرا  الحتلل للدعاء 
خلل الحفريات الأثرية بتدمير الآثار  و�سرقتها وهي اآثار تعود للحقب الرومانية والبيزنطية 

ال�سكل )2-11(:حفريات تحت الم�سجد الق�سى.
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محاولة  في  يهودية  لفترات  تعود  اأنها  وتدعي  اآثار  من  تبقى  ما  وُتزيّف حقيقة  والإ�سلمية, 
لتزييف الحقائق التاريخية عن طريق ما ياأتي:

حفريات عند اأ�سا�سات الم�سجد الأق�سى المبارك: نفذت �سلطات الحتلل منذ  عام  اأ    - 
اأجزاء من  الأق�سى, واحتلل  الم�سجد  المحاولت لختراق جدران  1967م ع�سرات 
الأق�سى  الم�سجد  اأ�سا�سات  عند  م�ستمرة  الحفريات  اأعمال  تزال  ول  القديم.  الأق�سى 

المبارك حتى يومنا هذا.
الأنفاق: �سق الحتلل الإ�سرائيلي �سبكة اأنفاق وحفريات بباطن اأر�ص مدينة القد�ص ت�سل  ب - 
و�ساحة  الأموية,  والق�سور  �سلوان,  منها  القد�ص,  مدينة  في  مختلفة  ومواقع  مناطق  بين 

البراق, وتلة المغاربة, مروًرا بالبلدة القديمة, وتهدف هذه الأنفاق اإلى ما ياأتي:
ا. ربط مواقع الحفريات والمرافق اليهودية مع بع�سها بع�سً  .1

طم�ص الآثار التي تعود للحقب البيزنطية والإ�سلمية اأو تجاهلها.  .2
�سرب القت�ساد العربي في البلدة القديمة.  .3

تاأمين الم�ستوطنين اليهود الذين ياأتون  للقد�ص لممار�سة طقو�سهم التلمودية, وتوفير   .4
الحماية لهم من قبل قوات الحتلل الإ�سرائيلي.

�سبل ناقش: ت�سييق  في  القد�ص  في  الإ�سرائيلي  الكيان  ين�سئها  التي  الأنفاق  اأ�سهمت 
العي�ص اأمام �سكانها الفل�سطينيين.

بناء قبور يهودية وهمية   - 4
بنى الحتلل الإ�سرائيلي منذ عام 2000م الآف القبور اليهودية الوهمية والمزيفة في محيط 
بهدف  وال�ست�سلح,  ال�سيانة  ذريعة  القد�ص, تحت  من  القديمة  والبلدة  الأق�سى,  الم�سجد 
تهويد معالم القد�ص العربية الإ�سلمية و الم�سيحية, وال�ستيلء على مزيد من الأرا�سي الوقفية, 
ا ما هو موجود  ومنع اأهل القد�ص من دفن موتاهم في مقابرها, ويزيل الحتلل الإ�سرائيلي اأي�سً
وقادة  ال�سحابة,  من  كبير  عدد  فيها  دفن  التي  اهلل  ماأمن  كمقبرة  تاريخية  اإ�سلمية  قبور  من 

الإ�سلم المعروفين وا�ستخدم الحتلل اأرا�سيها لم�ساريع ا�ستيطانية.
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Ék«fÉKالم�سجد االأق�سى تحت االحتالل االإ�سرائيلي

ي�ضعى الحتال∫ الإ�ضرائيلي لإحكام �ضيطرته على الم�ضجد الأق�ضى بطريقة تدريجية كما حدث 
للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل , ول تخفي جهات ر�سمية وجمعيات يهودية متطرفة نواياها 
العن�سرية لهدم الم�سجد الأق�سى المبارك, اأو تحويل اأجزاء منه لكني�ص يهودي. ومن �سور اعتداءات 

الحتلل الإ�سرائيلي على الم�سجد الأق�سى المبارك:
فر�ص ال�سيادة الإ�سرائيلية على الم�سجد الأق�سى المبارك, حيث زعمت اإ�سرائيل اأن الم�سجد   - 1

الأق�سى, وما حوله هو جزء ل يتجزاأ من اأرا�سى اإ�سرائيل.
اإح���راق الم�س��ج����د الأق�س�����ى المبارك,  حيث اأقدم الإ�س��رائيليون على اإحراق الم�س��جد   - 2
الأق�سى في عام 1969م, بعد �سلة الفجر, ومغادرة الم�سلين, وقد �سبت النيران  في الجامع 
 ìالقْبلي الموجود في الجهة الجنوبية للم�ضجــد الأق�ضــى، والتهمــت كامل محتويات الجنا
��ا قبة الجامع  بم��ا في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر �س��لح الدين, وهدد الحريق اأي�سً
الأثرية, وقد اأعيد اإعمار الم�سجد الأق�سى بتوجيهات من جللة المغفور له الملك الح�سين بن 

طلل في العام نف�سه, وتوا�سلت  
الها�س��مي  الإعم��ار  م�س��اريع 
عه��د  ف��ي  الأق�س��ى  للم�س��جد 
الملك عبد اهلل الثاني حيث اأُعيد  
اإعمار منبر �سلح الدين الأيوبي,  
وتركيبه في مكانه بالم�س��جد في 

عام 2007م.
اإجبار  اإلى الم�سجد الأق�سى, وذلك عن طريق  الم�سلمين  اإمكانية و�سول الم�سلين  الحد من   - 3
دخول  ت�ساريح  با�ست�سدار  العالم  الم�سلمين حول  و�سائر  غزة  وقطاع  الغربية,  ال�سفة  �سكان 
للقد�ص, وتمركز قوات �سرطة الحتلل على بوابات الأق�سى لمنع بع�ص الفئات العمرية دون 
�سن الأربعين من الم�سلين الم�سلمين من دخول القد�ص, واأ�سدرت اأوامر اإبعاد بحق المرابطين 
الذين يت�سدون للقتحامات اليهودية في القد�ص, واأهل الداخل الفل�سطيني  )فل�سطينيو1948(

عن الم�سجد الأق�سى المبارك.

ال�سكل )2-12(:حريق الم�سجد الأق�سى.
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تركيب كاميرات مراقبة ت�سهل على �سرطة الحتلل الإ�سرائيلي اعتقال المرابطين.    - 4
وتك�ضير  الأق�ضى،  للم�ضجد  الم�ضلح  القتحام  حوادث  الإ�ضرائيلي  الحتال∫  قوات  تكرار   - 5
اأبواب و�سبابيك وزخارف ذات طابع تاريخي اإ�سلمي, واإلحاق اأ�سرار ج�سيمة داخل الحرم 

القد�سي ال�سريف.
بين  و�ساحاته  الأق�سى  للم�سجد  والمكاني  الزماني  التق�سيم  اإلى  الإ�سرائيلي  الحتلل  �سعي   - 6
وما  فقط,  ال�سلة  اأوقات  في  للم�سلمين  ملًكا  الم�سجد  ليكون  والإ�سرائيليين,  الفل�سطينيين 
عداها فهي اأوقات الم�ستوطنين للتواجد داخل �ساحاته , وهذا ما نجحت في تطبيقه في الحرم 

الإبراهيمي, وياأتي هذا خطوة تمهيدية للتق�سيم الزماني والمكاني للم�سجد الأق�سى.

هدم نشاط: الإ�سرائيلي  الحتلل  محاولت  عن  تقريًرا  اكتب  المكتبة,  اإلى  بالرجوع 
الم�سجد الأق�سى وحرقه.

الإ�سرائيلي نشاط: الحتلل  اإجراءات  فيه  ت�سنف  الحا�سوب,  با�ستخدام  جدوًل  �سمم 
الجتماعية والدينية والثقافية والع�سكرية والتربوية لتهويد  مدينة القد�ص.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉKمقاومة التهويد ودعم ال�سمود الفل�سطيني في القد�س

في  ال�سراع  من  المزيد  ويخلق   , المقد�سة  المدينة  هوية  على  خطًرا  ي�سكل  القد�ص  تهويد  اإن 
المنطقة, ومن اأجل مقاومة التهويد من الواجب القيام بما ياأتي:

�سمودهم  ي�سكل  حيث  الأق�سى,  الم�سجد  باحات  في  والمرابطين  المقد�سيين  �سمود  دعم   -1
الممار�سات  من  الأق�سى  الم�سجد  ويحمي  القد�ص,  تهويد  في  اإ�سرائيل  خطط  اأمام  عائًقا 

ال�سهيونية.
ن جيًل  اأبنائنا وعقولهم حتى ُنَكوِّ تاأ�سيل اأهمية الم�سجد الأق�سى, و ق�سية القد�ص في نفو�ص   -2

يدرك بوجه تام ما يجري في القد�ص.
تقديم الدعم المالي والمعنوي المتوا�سل لأهلنا في القد�ص من اأجل تعزيز �سمودهم, اإ�سافة   -3
اإلى ت�سليط ال�سوء على اختراقات الحتلل الإ�سرائيلي, وجرائمه في تهويد القد�ص, وال�ستعانة 

بالمنظمات الدولية.
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األسئلة

عرف ما ياأتي:  - 1

الم�ساحات الخ�سراء, تهويد القد�ص, جدار الف�سل العن�سري, البوؤر ال�ستيطانية.  

بّين الإجراءات التي يقوم بها الحتلل الإ�سرائيلي لتهويد مدينة القد�ص.  - 2

اذكر �سببين لكل مما ياأتي:  - 3

اأ    - قيام اإ�سرائيل ببناء جدار الف�سل العن�سري.  

ب - اإن�ساء اإ�سرائيل اإدارة ع�سكرية خا�سة في القد�ص في عام 1967م.  

ما الت�سهيلت التي قدمها الحتلل الإ�سرائيلي للم�ستوطنين؟  - 4

اذكر العتداءات التي يقوم بها الحتلل الإ�سرائيلي �سد الم�سجد الأق�سى المبارك.  - 5

ما ال�سبل التي يمكن بها دعم مقاومة �سيا�سة التهويد, ودعم ال�سمود الفل�سطيني في مدينة   - 6
القد�ص؟
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�سكلت الق�سية الفل�سطينية مح�ور ال�سراع  في المنطقة العربي�ة, لأهميته�ا الدينية والتاريخية, 
و�سغلت ه�ذه الق�سية دول العالم وهيئ�ة الأمم المتح�دة من اأج�ل اإيج�اد ح�ل دائم وع�ادل لهذه 

الق�سية.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

الموقف العربي واالإ�سالمي تجا√ الق�سية الفل�سطينية

á«°†≤dG √ÉéJ á«dhódGh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∞bGƒªdG الفصل الخامس :
á«æ«£°ù∏ØdG

رف�ست الدول العربية والإ�سلمية الحتلل الإ�سرائيلي لفل�سطين, وعّدت الق�سية الفل�سطينية 
ق�سية العرب والم�سلمين الأولى, واأن مدينة القد�ص جوهر الق�سية الفل�سطينية, وجزء ل يتجزاأ من 

التراب الفل�سطيني المغت�سب, وعا�سمة الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة.
القد�ص و�سم زعماء وعلماء ومفكرين  في  العام  الإ�سلمي  الموؤتمر  ُعقِد  وفي عام 1931م 
عن  للدفاع  الإ�سلمي  التعاون  اأ�ساليب  في  للبحث  الإ�سلمي  العالم  اأنحاء  �ستى  من  م�سلمين 
وتنبيه  فل�سطين,  في  ال�سهيونية  الأطماع  في وجه  والوقوف  القد�ص,  في  الإ�سلمية  المقد�سات 

الم�سلمين اإلى خطر ال�سهيونية على فل�سطين.
1947م  عام  ففي   , العربية  والدول  الفل�سطيني  لل�سعب  الإ�سلمية  الدول  تاأييد  ا�ستمر  وقد 
رف�ست الدول الإ�سلمية والعربية قرار تق�سيم فل�سطين , ووا�سلت ال�سعوب والدول الإ�سلمية 
م�ساندة �سعب فل�سطين ودعم ق�سيته داخل الأمم المتحدة وخارجها. وقد اتخذت هذه الم�ساندة 
�سوًرا مادية و�سيا�سية ومعنوية مختلفة, ثم تطورت وات�سعت وتنوعت مجالتها واأ�سكالها بعد 

قيام منظمة الموؤتمر الإ�سلمي.
الدول  لملوك  قمة  موؤتمر  اأول  ُعِقَد  1969م,  عام  في  الأق�سى  الم�سجد  اإحراق  اأثر  وعلى 
الموDتمر  هذا  نف�ضه، وجاء  العام  في  المغربية  المملكة  عاUضمة  الرباط  في  وروD�ضائها  الإ�ضالمية  

الإ�سلمي لدعم الق�سية الفل�سطينية, واتخاذ موقف حازم لحماية المقد�سات الإ�سلمية .
وطالبت الدول العربية والإ�سلمية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لتحقيق ان�سحاب 
القوات الإ�سرائيلية من الأرا�سي التي احتلتها في عام 1967م جميعها, بما فيها القد�ص ال�سريف.



79

فل�سطين,  ق�سية  لحل  2002م  عام  في  الها�سميين  دور  مبادرة  العربية  الدول  بع�ص  وتبنت 
واإيجاد حل عادل و�سامل للنزاع العربي الإ�سرائيلي ا�ستناًدا اإلى قرارات ال�سرعية الدولية بما فيها 
قرارات مجل�ص الأمن رقم )242( و)338( التي تن�ص على الن�سحاب الإ�سرائيلي الكامل من 

الأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بما فيها القد�ص.
الأردن  بين  الجغرافي  للجوار  نظًرا  للأردن,  جوهرية  م�سالة  الفل�سطينية  الق�سية  و�سكلت 
والفل�سطيني  الأردني  العربيين  ال�سعبين  بين  والروحي  والأخوي  ال�سكاني  والترابط  وفل�سطين, 
على مر التاريخ, وات�سم الموقف الأردني بالثبات حيال ق�سايا ال�سراع العربي الإ�سرائيلي, وبذل 
اإعادة الحقوق الم�سلوبة لأ�سحابها عن طريق مطالبة  الأردن وما يزال جهوًدا م�سنية في �سبيل 

المحافل الدولية بالعمل على اإنهاء احتلل اإ�سرائيل للأرا�سي الفل�سطينية. 
والتزم الأردن على مدى �سنوات ال�سراع التي تجاوزت ال�ستين عاًما بتحقيق ت�سوية �سيا�سية 

�سلمية وعادلة لل�سراع العربي الإ�سرائيلي والق�سية الفل�سطينية على وجه الخ�سو�ص. 
التحرير  منظمة  ُيِعدُّ  الذي  للقرار  وا�ستجابة  الفل�سطيني,  القرار  ا�ستقللية  على  ا  وحر�سً
للق�سية  يوجد حل  اأن  يمكن  واأنه ل  الفل�سطيني,  لل�سعب  الوحيد  ال�سرعي  الممثل  الفل�سطينية  
وفي  راأيه  اإبداء  في  الكامل  حقه  يمار�ص  اأن  من  الفل�سطيني  الجانب  يتمكن  لم  ما  الفل�سطينية 
الإ�سهام في و�سع حل في اإطار �سلم عادل و�سامل, اأعلن الملك الح�سين بن طلل في خطاب 
األقاه في 31 تموز من عام 1988م فك العلقة القانونية والإدارية بين ال�سفة الغربية والمملكة 
الأردنية الها�سمية, وهو ما يعرف بقرار “فك الرتباط” بعد وحدة اندماجية بين ال�سفتين دامت 
38 عاًما منذ ني�سان من عام 1950م, وقد رحبت منظمة التحرير الفل�سطينية بالقرار الأردني 
وعدته ملبًيا لطموح المنظمة بالنفراد في حق تمثيل ال�سعب الفل�سطيني وال�ستقللية ال�سيا�سية.

ويوؤمن الأردن باأن حل ال�سراع الفل�سطيني- الإ�سرائيلي لن يكون اإل عبر الو�سول اإلى اتفاق 
مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية, وتحقيق الروؤية التي يوافق عليها المجتمع الدولي بمكوناته كلها, 

والمتمثلة بحل الدولتين.
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تحظى الق�س��ية الفل�س��طينية باهتمام الها�س��ميين عبر �سنوات ال�س��راع العربي ناقش:
الإ�سرائيلي.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKة االأمم المتحدة من الق�سية الفل�سطينيةÄموقف هي

ا�س��تندت هيئة الأم��م المتحدة 
ف��ي �سيا�س��تها تج��اه فل�س��طين اإلى 
جملة م��ن القرارات ال�س��ادرة عن 
الأمن  ومجل���ص  العامة,  الجمعي��ة 
الدول��ي, والهيئ��ات الدولية التابعة 
لها, والمعروفة بقرارات ال�س��رعية 

الدولية, ومن اأبرزها:

وقد تبنى الأردن بم�ساندة الدول العربية والإ�سلمية �سدور فتوى من محكمة العدل الدولية 
في عام 2004م المتعلقة بجدار الف�سل العن�سري, والتي ن�ست اأنه غير قانوني, وطالبت بهدمه 

على الفور.
من  قرار  ا�ست�سدار  في  الثاني  اهلل  عبد  الملك  يقودها جللة  التي  الأردنية  الجهود  ونجحت 
الم�سجد  باعتبار  2016م  عام  في  )اليون�سكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة 
ا للم�ضلمين فقط، والحفا® على التراث الثقافي الفل�ضطيني وطابعه المميز  kا مقد�ضkالأق�ضى مكان
ا  مخ�س�سً مقد�ًسا  ا�سلميًّا  موقًعا  ال�سريف  الحرم  وكامل  الأق�سى  الم�سجد  واعتبار  القد�ص,  في 
اإذ  عام 2000م,  من  اأيلول  قائًما حتى  كان  الذي  الو�سع  اإلى  بالعودة  القرار  ويطالب  للعبادة. 
الم�سجد  �سوؤون  على  الم�سرفة  الوحيدة  ال�سلطة  هي  الأردنية  الإ�سلمية  الأوقاف  دائرة  كانت 

ا اأن تلة باب المغاربة هي جزء من الم�سجد الأق�سى. الأق�سى, ويوؤكد اأي�سً

ال�سكل )2-13(: �سورة مجل�ص الأمن الدولي.
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كان قرار التق�سيم رقم )181( في عام 1947م �سادًما للعرب في تلك الفترة.ناقش:

غير اأن ما يوؤخذ على  قرارات ال�سرعية الدولية هو عدم جدية المجتمع الدولي في تطبيقها, 
وعدم اإلزام اإ�سرائيل بتنفيذها, وهنا تظهر بو�سوح �سيا�سة ازدواجية المعايير التي فر�ستها الوليات 
الدوليين,  والقرار  بالإرادة  وتفردها  ال�سوفييتي,  التحاد  انهيار  ظل  في  الأمريكية  المتحدة 

وانحيازها ال�سارخ لإ�سرائيل.

- ما �سبب ف�سل االأمم المتحدة  في التو�سل اإلى حل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية؟

العرب  بين  فل�سطين  تق�سيم  ين�ص على  الذي  في عام 1947م  التق�سيم رقم )181(  قرار   - 1
واليهود, واعتبار القد�ص منطقة دولية.

قرار مجل�ص الأمن رقم )242( ال�سادر في عام 1967م, الذي ين�ص على ان�سحاب قوات   - 2
بالحقوق  والعتراف  1967م,  عام  في  احتلتها  التي  الأرا�سي  من  الإ�سرائيلي  الحتلل 
الدولة  واإقامة  اأر�سه  اإلى  العودة  في  حقه  راأ�سها  وعلى  الفل�سطيني,  لل�سعب  الم�سروعة 

الفل�سطينية الم�ستقلة وعا�سمتها القد�ص.
قرار مجل�ص الأمن رقم )338( ال�سادر في عام 1973م ,الذي جاء على اإثر حرب ت�سرين   - 3

)رم�سان( من عام 1973 والذي اأكد ما ياأتي:
وقف اإطلق النار ب�سورة كاملة. اأ    - 

دعوة الأطراف جميًعا اإلى اللتزام بتنفيذ قرار مجل�ص الأمن الدولي رقم )242(. ب - 
�سلم عادل ودائم في  باإ�سراف دولي لإقامة  المعنية  الأطراف  بين  اإطلق مفاو�سات  ج� - 

المنطقة.
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉKموقف الواليات المتحدة االأمريكية من الق�سية الفل�سطينية

الأمريكية  المتحدة  الوليات  اهتمام  �سكل 
بعد  العربية  والمنطقة  – الإ�سرائيلي  العربي  بال�سراع 
اهتماماتها  من  كبيًرا  جزًءا  الثانية  العالمية  الحرب 
المنطقة  في  الإ�ستراتيجية  م�سالحها  �سمن  الدولية 
العربية, والحفاظ على اأمن اإ�سرائيل وهيمنتها بو�سفها 
المتحدة  الوليات  ا�ستخدمت  لذلك  اإقليمية,  قوة 
الإجراءات  يدين  قرار  اأي  �سد  الفيتو(  النق�ص  )حق 
الإ�سرائيلية في فل�سطين, بل عّبرت الإدارة الأمريكية 
عن  �سادر  قرار  طريق  عن  لإ�سرائيل  انحيازها  عن 
بالت�سويت   )الكونجر�ص(  الأمريكي  النواب  مجل�ص 

القد�ص هي عا�سمة  واعتبار  في عام 1995م,  القد�ص  اإلى  الأمريكية  ال�سفارة  نقل  قرار  ل�سالح 
اإ�سرائيل .

- ما داللة ت�سويت الكونغر�س االأمريكي على قرار نقل ال�سفارة االأمريكية اإلى القد�س؟

الفل�سطينيين  بين  المفاو�سات  وبداأت  مدريد,  في  ال�سلم  موؤتمر  ُعِقد  1991م  عام  وفي 
ال�سرية في  المباحثات  اأثناء ذلك بداأت  الرو�سية, وفي  الرعاية الأمريكية -  والإ�سرائيليين تحت 
اأو�سلو, وتمخ�ص عنها توقيع اتفاقية اأو�سلو في عام 1993م بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين, غير 
اأن عدم جدية اإ�سرائيل في الو�سول اإلى حل �سلمي للق�سية الفل�سطينية, وعدم اعترافها بالحقوق 

الم�سروعة لل�سعب الفل�سطيني حال دون الم�سي في عملية ال�سلم في المنطقة العربية.
اأنها  اإل  الإ�سرائيلية,  العربية  ال�سلم  لمفاو�سات  المتحدة  الوليات  رعاية  من  الرغم  وعلى 
يوقف  اأن  �سانه  من  اإجراء  اأي  تبد  فلم  الفل�سطينيين,  دون  اإ�سرائيل  اإلى  منحازة  �سيا�سة  انتهجت 
واقت�سر  هذا,  يومنا  حتى  الفل�سطينية  والأرا�سي  القد�ص  في  اإ�سرائيل  تمار�سه  الذي  ال�ستيطان 

دورها على م�ساندة الحتلل الإ�سرائيلي.

ا�ستخدام حق النق�س ) الفيتو( 
ا�ستخدمت الوليات المتحدة الأمريكية 
حق النق�ص ) الفيتو(  ع�سرات  المرات 
ف�ي  اإ�س�رائي�ل  مم�ار�س�ات  اإدان�ة  �س��د 
مرة   )31( بينها  من  العربية  المنطقة 
�سد قرارات تخدم الق�سية الفل�سطينية, 
من اأبرزها  م�سروع قرار يدين عمليات 
والقد�ص,  الغربية  ال�سفة  في  ال�ستيطان 
العام  في  وذلك  �سرعية,  غير  ويعدها 

2011م .
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É k©HGQموقف االتحاد ال�سوفيتي من الق�سية الفل�سطينية

أسئلة الدرس
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É k°ùeÉN.موقف االتحاد االأوروبي من الق�سية الفل�سطينية

تمثل موقف التحاد الأوروبي بوجوب قيام دولة فل�سطينية وعا�سمتها القد�ص ال�سرقية على 
العتراف  ورف�ص  الدولية,  ال�سرعية  قرارات  مع  ان�سجامًا  1967م  عام  في  المحتلة  الأرا�سي 
اإلى حين  القد�ص  اإلى  الأوروبي  التحاد  دول  �سفارات  نقل  وتعليق  لإ�سرائيل,  عا�سمة  بالقد�ص 

التو�سل اإلى ت�سوية نهائية ب�ساأن المدينة المقد�سة.
وعّد التحاد الأوروبي ق�سية الم�ستوطنات وا�ستمرار الأن�سطة ال�ستيطانية الإ�سرائيلية ل تتفق 
بناء  ا  اأي�سً الأوروبي  التحاد  وانتقد  ال�سلم,  وجه  في  كبيرة  وعقبة  الدولي,  القانون  مبادئ  مع 
اإ�سرائيل جدار الف�سل العن�سري, وعد بناءه  تهديًدا للو�سع الإن�ساني والقت�سادي للفل�سطينيين.
عن  والإن�ساني  القت�سادي  الجانب  في  حاليًّا  الفل�سطينية  للق�سية  الوروبي  الدعم  ويتمثل 
طريق الم�ساعدات القت�سادية الأوروبية لل�سلطة الفل�سطينية, والتركيز على الم�سروعات التنموية 
التي تح�سن من القت�ساد الفل�سطيني, وت�ساعد على دفع عجلة التنمية, فظهرت م�سروعات في 

الزراعة والتعليم والمياه وغيرها. 
- بيّن مظاهر الدعم االقت�سادي الòي يمنحه االتحاد االأوروبي للفل�سطينيين.

كان موقف التحاد ال�سوفييتي تجاه العرب والق�سية الفل�سطينية متاأرجًحا ينطلق من دوافعه 
وم�سالحه واإ�ستراتيجياته في المنطقة العربية, وبالرغم من اأنه كان من ال�سباقين بالعتراف بدولة 
اإ�سرائيل منذ قيامها في عام 1948م, واأيد وجود وطن قومي لليهود, اإل اأنه اتخذ بع�ص المواقف 
الإيجابية مثل اإعلنه اأن للفل�سطينيين الحق الكامل في العودة اإلى اأر�سهم, واإقامة دولة فل�سطينية 
انهيار  وبعد  بفل�سطين,  الخا�سة  المتحدة  الأمم  لقرارات  وتاأييده   القد�ص,  وعا�سمتها  م�ستقلة 
التحاد ال�سوفييتي في عام 1991م ا�ستمرت رو�سيا التحادية على نهجه في موقفها من الق�سية 

الفل�سطينية.
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É k°SOÉ°Sموقف ال�سين تجا√ الق�سية الفل�سطينية

اإلى تبني القرارات  اإ�سرائيل, بل اتجهت  اأكدت ال�سين دعمها للمواقف العربية جميًعا تجاه 
كلها التي توؤيد الحقوق العربية والفل�سطينية, فاعترفت بمنظمة التحرير الفل�سطينية فور تاأ�سي�سها 
ا المواقف الفل�سطينية  في عام 1964م ممثًل �سرعيًّا وحيًدا لل�سعب الفل�سطيني, وَتبنَّت ال�سين اأي�سً
ها ومناق�ضتها في المحافل الدولية، وتبلورت روDيتها في اأن جوهر  تجاه حل الق�ضية حين َعْر�ضِ
الأزمة الفل�سطينية يتمثل في احتلل اإ�سرائيل للأرا�سي العربية, واأن اأي حل عادل يجب اأن ي�ستند 
اإلى ان�سحاب اإ�سرائيل من هذه الأرا�سي, وتطبيق قرارات ال�سرعية الدولية, وحق تقرير الم�سير, 

واإقامة الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة وعا�سمتها القد�ص.
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عرف ما ياأتي:  - 1

قرار التق�سيم في عام 1947م, موؤتمر مدريد لل�سلم, اتفاقية اأو�سلو.  

بّين موقف كل من الأطراف الآتية تجاه الق�سية الفل�سطينية:  - 2

اأ    - العالم الإ�سلمي.  

ب - التحاد الأوروبي.  

ج� - الأردن.  

ما الأ�س�ص التي ا�ستندت عليها مبادرة ال�سلم العربية.  - 3

قارن بين قراري مجل�ص الأمن الدولي رقم )242( وقرار )338( من حيث:  - 4

اأ    - الأ�سباب.   

ب - ن�ص القرار.  

ج� - �سنة �سدور القرار.     

اذكر اأ�سباب كل مما ياأتي:  - 5

اأ    - �سكلت الق�سية الفل�سطينية م�ساألة جوهرية للأردن.  

ب - جمود مفاو�سات ال�سلم بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين.     

ج� - عقد الموؤتمر الإ�سلمي العام في القد�ص في عام 1931م.  

األسئلة
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براأيك ما الذي يدفع الدول اإلى الدخول في اأحلف ع�سكرية و�سيا�سية؟• 

3
الوحدة الثالثة

á«dhódG äÓàµàdGh ±ÓMC’G



بالواجبات  والقيام  الوحدة،   √òه درا�سة  بعد  الطالب  من  يتوقع 
واالأن�سطة الواردة فيها اأن يكون قادًرا على اأن:

ي�ستوعب المفاهيم والم�سطلحات الواردة في الوحدة.
يتتبع اأبرز الأزمات الدولية في اأثناء الحرب الباردة.

ي�ستنتج اأثر الحرب الباردة في العالم وفي القوتين العظميين.
يتعرف الأحلف الع�سكرية التي ن�ساأت بعد الحرب العالمية الثانية.

يحلل الظروف الدولية التي اأدت اإلى ن�ساأة الأحلف الع�سكرية.
يدرك اأثر الأحلف الع�سكرية في العالم والوطن العربي.

يتعرف اأهداف حركة عدم النحياز ومراحلها.
يكت�سب المهارات الواردة في الوحدة.

يتمّثل القيم والتجاهات الواردة في الوحدة.
يثمن مواقف الأردن في دعم حركة عدم النحياز.

يوؤمن باأهمية التعاون بين الدول النامية  لتعزيز دورها في ال�سيا�سة الدولية.
ُيقّيم دور كل من حلف �سمال الأطل�سي وحركة عدم النحياز بعد انتهاء الحرب الباردة.

87
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ن�ساأة الحلف  - 1
ال�سوفييتي  الأمريكية والتحاد  المتحدة  الوليات  بين  التناف�ص  الباردة وزاد  الحرب  ا�ستدت 
بعد الحرب العالمية الثانية, واأخذ النفوذ ال�سوفييتي يمتد في العالم, ويهدد القارة الأوروبية 
نف�سها؛ حيث بداأت القوات ال�سوفييتية بح�سار برلين ال�سرقية )عا�سمة األمانيا ال�سرقية( منذ 
اإلى الإ�سراع في تنظيم الدفاع الم�سترك  حزيران من عام 1948م؛ ما دفع الدول الأوروبية 
في  للبحث  الأمريكية  المتحدة  الوليات  نحو  فاتجهت  الأمنية,  التهديدات  لمواجهة  بينها 
اإمكانية الأمن المتبادل, وفي عام 1949م وقعت معاهدة حلف �سمال الأطل�سي في وا�سنطن, 
والذي �سم عند تاأ�سي�سه اثنتي ع�سرة دولة هي)الوليات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, فرن�سا, 
البرتغال(,  كندا,  النرويج,  اإيطاليا,  اأي�سلندا,  لوك�سمبورغ,  بلجيكا,  هولندا,  الدنمارك, 
اإلى  ان�سمت  التي  الدول  ومن  للحلف,  ا  مقرًّ بلجيكا(  بروك�سل)عا�سمة  مدينة  واختيرت 
الحلف لحًقا تركيا واليونان في عام 1952م, وتوالى ان�سمام عدد من دول اأوروبا ال�سرقية 

بعد �ضقوط التحاد ال�ضوفييتي حتى اأUضبح عدد الدو∫ المن�ضمة للحلف (28( دولة.
-ا�ستنتج عوامل قيام حلف �سمال االأطل�سي.

تاأمل الخريطة الآتية, ثم اأجب عما يليها:

أسئلة الدرس
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فكر
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North Atlantic Treaty Organization (NATO) )حلف �سمال االأطل�سي )الناتو

أسئلة الدرس
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ájôµ°ù©dG ±ÓMC’G  : ول�الفصل ا

تعد التحالفات والتكتلت �سمة من �سمات التاريخ المعا�سر, وتهدف اإلى تعاون الدول لتحقيق 
الع�سكرية من  ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية, وتعد الأحلف  م�سالح م�ستركة في المجالت 

اأقدم �سور هذا التعاون.
قامت الأحلف الع�سكرية بعد الحرب العالمية الثانية على اأ�سا�ص اأيدولوجي نتيجة ال�سراع 
المع�سكران  اتبع  حيث  )ال�ستراكي(,  ال�سرقي  والمع�سكر  )الراأ�سمالي(  الغربي  المع�سكر  بين 
�سيا�سات تهدف اإلى ا�ستقطاب الدول الأخرى؛ ما اأدى اإلى انق�سام العالم في فترة الحرب الباردة 
عن  للدفاع  اأدوات  ب�سفتها  ع�سكرية  اأحلف  واإن�ساء  قطبين,  اإلى  )1947-1991م(  عام  من 

م�سالح هذين القطبين.
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.»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M »a AÉ°†YC’G ∫hódG á£jôN :(1-3) πµ°ûdG

.»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M É¡«dEG óàeG »àdG äGQÉ≤dG uº°S -

∞∏ëdG ±GógCG  - 2
:É¡ªgCG øe ±GógC’G øe OóY ≥«≤ëàd »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M Å°ûfCG

 .AGóàYÓd ¢Vô©àJ ∞∏ëdG ∫hO øe ádhO ájCG øY ´ÉaódGh ,»HhQhC’G øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG  -    CG
 .»à««aƒ°ùdG ™°SƒàdG øe óëdG  - Ü

.á«bô°ûdG ÉHhQhCG ∫hO πª°û«d ∞∏ëdG PƒØf »a ™°SƒàdG  - `L
.É¡©«ªL á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG »a AÉ°†YC’G ∫hódG ø«H ¿hÉ©àdG  -   O

∞∏ëdG Iõ¡LCG  - 3
:Éªg ø«à°ù°SDƒe øe ∞∏ëdG ¿ƒµàj

 øe ¿ƒµàjh ,¬«a  É«∏©dG  á£∏°ùdG  ƒgh ,∞∏ëdG  ¢ù∏ée øe ∞dCÉàJ  :á«°SÉ«°ùdG  á°ù°SDƒªdG  -    CG
 ¬d ™Ñàjh ,∞∏ë∏d ΩÉ©dG ô«Jôµ°ùdG ¬°SCGôjh ,AÉ°†YC’G ∫hódG »a á«dÉªdGh á«LQÉîdG AGQRh

.»YÉaódG §«£îàdG áæédh ,á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG áæéd :É¡æe ¿Éé∏dG øe OóY
:Éªg ø«°ù«FQ øjRÉ¡L øe ∞dCÉàJ :ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒªdG  - Ü

 ájôµ°ùY  á£∏°S  ≈∏YCG  ó©Jh  ,ø£æ°TGh  Égô≤e  :∞∏ë∏d  É«∏©dG  ájôµ°ù©dG  áæé∏dG  .1
.AÉ°†YC’G ∫hódG ¿ÉcQCG AÉ°SDhQ øe ¿ƒµàJh ,∞∏ë∏d

IOQÉÑdG Üô◊G ó©H »°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M ∫hO

Gó````````````æc

iôNCG ∫hO

á«µjôeC’G Ióëàª`dG äÉj’ƒdG

Góæ∏°ùjCG

ófÓæjÒL

»°ù∏WC’G §«ëª`dG

∂«°ùµŸG

∫É©JÈdG É«fÉÑ°SEG É«dÉ£jEG

É°ùfôa

É«fÉª`dCG GóædƒH
É«°ShQÓH

É«fGôchCG
É«fÉehQ

É«côJ

É«°ShQ

Góæ∏a
ójƒ°ùdG

èjhÔdG

É«fÉ£jôH
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في  الأطل�ضي  قيادة  هي  مناطق،  ثالث  في  موزعة  الثالث:  الع�ضكرية  القيادات   .2
ولية فرجينيا في الوليات المتحدة الأمريكية, وقيادة منطقة القنال الإنجليزي في 
بريطانيا, وقيادة القوات المتحالفة في اأوروبا, ومقرها بروك�سل, وتتبع لها قيادات 

ع�سكرية فرعية موزعة في اأنحاء اأوروبا.
االآثار الدولية واالإقليمية لحلف �سمال االأطل�سي  - 4

�س��كل حل�ف الن�اتو ق�وة ع�س��كرية كان لها دور موؤثر في ال�س��راع�ات والأزمات الدولي�ة 
المعا�سرة, ومن اأبرز هذه الآثار ما ياأتي:

حفظ التوازن بين قوى المع�سكرين ال�سرقي والغربي في فترة الحرب الباردة. اأ    - 
الدخول في �سباق الت�سلح؛ ما اأرهق اقت�ساد القوتين. ب - 

اإ�سعاف هيئة الأمم المتحدة ب�سبب التناف�ص بين القوى الكبرى؛ ما اأدى اإلى عدم قدرة  ج� - 
المنظمة على تحقيق الأمن وال�سلم الدوليين.

اأع�ضاء  ودعم  الجزائرية،  الثورة  مع  حدث  كما  العالم  في  التحرر  حركات  �ضرب  د   - 
الحلف للعدوان الثلثي على م�سر في عام 1956م. 

مواردها, و�سمان  وال�سيطرة على  العربية  المنطقة  لإ�سعاف  الإ�سرائيلي  الكيان  دعم  ه� - 
بقاء الم�سالح الغربية في المنطقة العربية.

َن�صَّ ميثاق حلف �سمال الأطل�سي على “احترام �سيادة الدول وا�ستقللها”. ما مدى ناقش:
التزام دول الحلف بهذا المبداأ؟

حلف �سمال االأطل�سي بعد انتهاء الحرب الباردة  - 5
اأدى انهيار حلف وار�سو في عام 1991م اإلى ظهور نظام عالمي جديد يعتمد على القطب 
الواحد متمثًل في الوليات المتحدة الأمريكية بو�سفها قوة تتخذ من حلف الناتو اأداة لها. 
ولإيجاد مبررات جديدة ل�ستمرارية بقاء الحلف بعد انتهاء الحرب الباردة, عمل الحلف 
م�سروع  اإطلق  عن  1994م  عام  في  بروك�ضل  قمة  في  اأُْعِلن  حيث  اأهدافه،  تغيير  على 
ال�سراكة من اأجل ال�سلم في اإطار ال�سعي اإلى تنمية الثقة ودعم التعاون مع دول �سرق اأوروبا, 

وفتح الباب لأع�ساء جدد للن�سمام للحلف.
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ومن اأبرز التطورات التي مر بها حلف �سمال الأطل�سي بعد انتهاء الحرب الباردة:
امتداد ن�ضاط الحلف اإلى منطقة حلف وار�ضو ال�ضابق، و�ضعيه اإلى �ضم العديد من دوله  اأ    - 

اإلى ع�سويته. 
مواجهة تهديدات جديدة تتمثل بخطر انت�سار الأ�سلحة النووية, وتهديدات اأمن الطاقة,  ب - 

والإرهاب, والجريمة.
الجغرافية  الحدود  وتجاوز  الأمن,  مجل�ص  من  بقرارات  الحلف  تحركات  تقييد  عدم  ج� - 

للحلف لت�سمل العالم اأجمع. 
الوليات  في  2001م  عام  من  اأيلول   11 اأحداث  بعد  الحلف  اإ�ضتراتيجية  تحو∫  د   - 

الوقائي  العمل  مبداأ  اإلى  الأمريكية  المتحدة 
الذي ي�سمح باتخاذ تدابير وقائية ا�ستباقية �سد 
على  الأمثلة  ومن  معادية,  جماعات  اأو  دول 
ذلك الحرب على اأفغان�ستان والعراق في عام 
2003م, والتدخل في ليبيا في عام 2011م, 
مناطق  في  للحلف  ال�ساروخي  الدرع  ون�سر 
التركية  والأرا�سي  اأوروبا  ك�سرق  العالم  من 

في عام 2015م.
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حلف وار�سو

ن�ساأة حلف وار�سو  - 1
ظهر حلف وار�سو في عام 1955م بعد عقد اتفاقية تعاون ع�سكري بين التحاد ال�سوفييتي 
ودول اأوروبا ال�سرقية في مدينة وار�سو عا�سمة بولندا,  بهدف مواجهة الكتلة الغربية. و�سم 
وت�سيكو�سلوفاكيا,  وبولندا,  واألبانيا,  ال�سوفييتي,  التحاد  من:  كلًّ  تاأ�سي�سه  عند  الحلف 

والمجر, واألمانيا الديمقراطية )ال�سرقية �سابًقا(, ورومانيا, وبلغاريا.
ولتعّرف دول حلف وار�سو انظر اإلى الخريطة الآتية, ثم اأجب عما يليها:

الدر´ ال�ساروخي االأمريكي:
هو نظام حماية يتكون من �س��واريخ 
اأر�ضــية م�ضــتندة اإلــى نقــاط ارتكاز 
اأي  اإ�ضــقاط  علــى  قــادرة  جغرافيــة 
للق��ارات  عاب��ر  بال�س��تي  �س��اروخ 
المتح��دة  الولي��ات  ي�س��تهدف 

الأمريكية اأو حلفاءها.
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ال�سكل )3-2(: خريطة الدول الأع�ساء في حلف وار�سو.

- �سمِّ الدول االأع�ساء في حلف وار�سو.

اأهداف الحلف   - 2
جاء اإن�ساء حلف وار�سو لتحقيق مجموعة من الأهداف من اأهمها:

مواجهة القوة المتزايدة للمع�سكر الغربي المتمثلة بحلف �سمال الأطل�سي. اأ   - 
الدفاع عن الدول الأع�ساء, والتعاون بينها في المجالت القت�سادية والثقافية.  ب - 

اإيجاد قوة ع�سكرية قادرة على مواجهة حلف �سمال الأطل�سي. ج� - 
رغبة التحاد ال�سوفييتي في اإ�سفاء �سفة ال�سرعية على وجوده في �سرق اأوروبا.  د   - 

ما حال دون  الأوروبية؛  بالقارة  الحلف  لم�سوؤوليات  الجغرافي  الإطار  الميثاق  وقد حدد 
من  الرغم  على  وكوبا  وفيتنام  ال�سمالية  وكوريا  ال�سعبية  ال�سين  مثل:  الدول  بع�ص  ان�سمام 
اأنها  الرغم من  ال�سيوعية على  يوغ�سلفيا  تن�سم  لم  ما  في  ال�سيوعية,  الدول  تعد من  كونها 
بين  ال�سراع  في  الحياد  موقف  تبنيها  ب�سبب  وذلك  للحلف؛  الجغرافي  الإطار  �سمن  تقع 

المع�سكرين ال�سرقي والغربي, واختلف زعيمها جوزيف تيتو مع التحاد ال�سوفييتي.
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لت قيادة ع�سكرية, وقوات تابعة لحلف وار�سو اإل اأنها لم ت�ستخدم في الأغرا�ص  وقد �ُسكِّ
التي وجدت من اأجلها واإنما ا�ستخدمها التحاد ال�سوفييتي اأداة لقمع حركات التحرر داخل 
عام  في  وت�سيكو�سلوفاكيا  1956م,  عام  في  المجر  مع  حدث  كما  ال�ضتراكي،  المع�ضكر 
1968م, ونجحت األبانيا في الن�سحاب من الحلف في عام 1968م م�ستفيدة من عدم وجود 

حدود مبا�سرة لها مع دول الحلف.

عدم ان�سمام بع�ص الدول ال�سيوعية لحلف وار�سو.فكر:

االآثار الدولية واالإقليمية لحلف وار�سو  - 3
كان لحلف وار�سو اأثر في حفظ التوازن الدولي, يظهر ذلك من تعاطفة مع بع�ص الق�سايا 
العربية؛ وذلك خدمًة لم�سالح الحلف نف�سه كوقوفه اإلى جانب م�سر في العدوان الثلثي في 
عام 1956م, وتاأييده لبع�ص الدول العربية كم�سر في مدة حكم الرئي�ص جمال عبد النا�سر, 
وليبيا في مدة حكم الرئي�ص معمر القذافي, و�سوريا و العراق و الجزائر؛ نظًرا لتبنيها النهج 

ال�ستراكي.
انهيار الحلف   -4

واجه حلف وار�سو الكثير من الم�سكلت اأدت اإلى انهياره في عام 1991م, ويمكن اإيجاز 
العوامل التي اأدت اإلى انهياره بما ياأتي:

النخراط في ال�ضباق الع�ضكري مع الغرب. اأ    - 
ا�ستنزاف موارده المالية, وتراجعه بو�سفه قوة اقت�سادية و�سيا�سية.  ب - 

في  غوربات�سوف  الرو�سي  الرئي�ص  تولي  مع  بداأت  التي  والإ�سلح  التغيير  حركة  ف�سل  ج� - 
عام 1985م, التي هدفت اإلى اإ�سلح البنية القت�سادية, والتحول التدريجي من �سيا�سة 

القت�ساد الموجه اإلى اإعطاء دور اأكبر للقطاع الخا�ص. 
وترتب على انهيار حلف وار�سو بع�ص النتائج منها:

وان�سمامها  1990م,  عام  في  برلين  جدار  انهيار  بعد  الألمانية  الوحدة  اإعلن  اأ  . 
اإلى حلف �سمال الأطل�سي, لتكون بذلك اأول ع�سو من حلف وار�سو ين�سم اإلى 

حلف الأطل�سي.
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من  ان�سحابها  وبلغاريا  وبولندا  والمجر  �سابًقا  ت�سيكو�سلوفاكيا  من  كل  اإعلن  ب. 
حلف وار�سو.

وفي نهاية الت�سعينيات من القرن الما�سي بداأ اأع�ساء الحلف ال�سابقون ين�سمون اإلى  ج�. 
الحلف الأطل�سي, فان�سمت في عام 1999م كل من الت�سيك والمجر وبولندا, 
في عام 2004م ان�سمت اأ�ستونيا وليتوانيا )جمهوريات �سوفييتية �سابقة( وبلغاريا 

ا كرواتيا واألبانيا للحلف في عام 2009م. ورومانيا و�سلوفينيا, وان�سمت اأي�سً

ان�سمام دول اأوروبا ال�سرقية لحلف الناتو بعد انهيار حلف وار�سو.فسر:

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉKرو�سيا االتحادية بعد انتهاء الحرب الباردة

بعد   - ال�سوفييتي  التحاد  تتزعم  كانت  دولة  ب�سفتها   - الرو�سية  الخارجية  ال�سيا�سة   ركزت 
اأر�سية م�ستركة للتفاهم مع  اإلى  الباردة على ق�سية التو�سل  انهيار حلف وار�سو, وانتهاء الحرب 
ال�سعيدين  على  التوتر  حدة  من  والحد  الغرب,  على  والنفتاح  الأمريكية,  المتحدة  الوليات 

العالمي والإقليمي.
القطبية  نظام  بوتين  فلديمير  الرو�سي  الرئي�ص  رف�ص  2007م  عام  في  ميونيخ  موؤتمر  وفي 
اإلى ال�سيا�سة الأمريكية  الواحدة والنفراد الأمريكي بتقرير م�سير العالم, واأ�سبحت رو�سيا تنظر 
اإذ اعتبرت منظومة “الدرع ال�ساروخي” في عدد  اأنها م�سدر خطر مبا�سر على م�سالحها؛  على 
من الدول تهديًدا للأمن القومي الرو�سي, واأن الوجود الع�سكري لحلف الناتو في اأوروبا ال�سرقية 
والخليج العربي واأفغان�ستان هو بمثابة تطويق �سامل للأمن الرو�سي؛ لذا تحاول رو�سيا التحادية 
ال�ضوفييتي، ومن ذلك دورها في  التي فقدتها عقب �ضقوط التحاد  النفوذ  ا�ضتعادة بع�س مناطق 

الأزمة ال�سورية منذ عام2011م.
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عرف المق�سود بما ياأتي:  - 1

حلف الناتو, حلف وار�سو, الدرع ال�ساروخي الأمريكي.  

قارن بين موقف كل من حلف وار�سو وحلف الناتو تجاه الق�سايا العربية في فترة الحرب   - 2
الباردة.

اذكر اأ�سباب ما ياأتي:  - 3

اإن�ساء حلف �سمال الأطل�سي. اأ    - 

عدم ان�سمام كل من ال�سين ويوغ�سلفيا لحلف وار�سو. ب - 

محاولة رو�سيا التحادية ا�ستعادة بع�ص مناطق النفوذ التي فقدتها بعد �ضقوط التحاد  ج� - 
ال�سوفييتي.

4 - و�سح التطورات التي �سهدها حلف الناتو بعد انهيار حلف وار�سو.  

بّين الموقف الرو�سي تجاه حلف الأطل�سي بعد انتهاء الحرب الباردة.  - 5

اأكمل الجدول الآتي بالمعلومات المنا�سبة:  - 6

حلف وار�سو   حلف �سمال االأطل�سي وجه المقارنة
�سنة التاأ�سي�ص

الدول الأع�ساء
الأهداف

األسئلة
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الثانية  العالمية  الحرب  على  ترتب 
)1939-1945م( تحولت وتغيرات 
فقد  العالمي,  الم�ستوى  على  جذرية 
انهارت النظم ال�سمولية )الديكتاتورية( 
وخرجت  اأوروبا,  في  والنازية  الفا�سية 
اقت�ساديًّا  منهكتين  وفرن�سا  بريطانيا 
وع�سكريًّا, وتراجع موقعاهما الدوليان, 
بينما ظهر قطبان عالميان جديدان هما: 
والتحاد  الأمريكية  المتحدة  الوليات 
يعرف  النظام  هذا  واأ�سبح  ال�سوفييتي, 
وقد  القطبية,  الثنائي  الدولي  بالنظام 
تظهر  القطبين  بين  العداء  بداأت مظاهر 
ما  في  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  مع 

ُعِرف بالحرب الباردة. 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

IOQÉÑdG ÜôëdG  : الفصل الثاني

�سهد العالم في الن�سف الأول من القرن الع�سرين 
خ�سائر  العالم  بهما  تكبد  عالميتين  حربين  اندلع 
العالمية  الحرب  انتهاء  فادحة, وبعد  ب�سرية ومادية 
م�سلحة  غير  مواجهة  اإلى  ال�سراع  تحول  الثانية 

عرفت با�سم الحرب الباردة.

النظام ال�سمولي
والتعددية  بالديمقراطية  يوؤمن  ل  الذي  النظام  هو 
ال�سيا�سية ,ويقوم على �سيطرة الحزب الواحد على كل 

�سلطات الدولة.
الفا�سية

على  الفرد  تمجيد  على  تقوم  عن�سرية  �سيا�سية  حركة 
في  وظهرت  لل�سعوب,  جماعي  ا�سطهاد  ح�ساب 
يعد  الذي  مو�سيليني  بزعامة  عام 1922م  في  اإيطاليا 

اأول من نادى بالفا�سية مذهًبا �سيا�سيًّا.
النازية

للديمقراطية,  بالعداء  توؤمن  عن�سرية  �سيا�سية  حركة 
العالم,  زعامة  في  وحقه  الجرماني,  الجن�ص  وتفوق 
1933م   عام  في  األمانيا  في  الحكم   اإلى  و�سلت 
بزعامة اأدولف هتلر الذي طبق �سيا�سته النازية, ما كان 

�سبًبا من اأ�سباب اندلع الحرب العالمية الثانية.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

جòور الحرب الباردة

الحرب الباردة )1947-1991م(
هي �سراع غير م�سلح يقوم على التهديد 
وتبادل  الإعلم,  عبر  القوة  با�ستعمال 
بين  العدائي�ة  والت�سرف�ات  التهام�ات 
الدول, و�سرعة ح�سد القوات الع�سكرية 

في مناطق التوتر.
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ت�سمية الحرب الباردة بهذا ال�سم.فسر:

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKعوامل قيام الحرب الباردة بين المع�سكرين الغربي وال�سرقي

التحاد  بزعامة  ال�سرقي  المع�سكر  بين  وال�سراع  التناف�ص  حدة  زيادة  اإلى  عدة  عوامل  اأدت 
ال�سوفييتي والمع�سكر الغربي بزعامة الوليات المتحدة الأمريكية. ومن اأبرزها:

التناف�ص وال�سراع على الم�سالح ال�سيا�سية والإ�ستراتيجية في العالم.  - 1
ظهوراأنواع  اإلى  فاأدى  الت�سليح,  مجال  على  مبا�سرة  ب�سورة  انعك�ص  الذي  التقني  التقدم   - 2
جديدة من الأ�سلحة ذات قوة تدميرية هائلة, ومنها الأ�سلحة النووية التي ا�ستخدمتها الوليات 
في عام 1945م,  اليابانيتين  وناجازاكي  مدينتي هيرو�سيما  في �سرب  المريكية  المتحدة 
ال�سوفييتي  التحاد  تو�سل  حيث  التقليدية,  غير  الأ�سلحة  تطوير  في  الت�سابق  اإلى  اأدى  ما 

الهيدروجينية  القنبلة  اإنتاج  اإلى 
وال�سواريخ  1952م,  عام  في 
التناف�ص  وا�ستمر  للقارات,  العابرة 
بين  الع�سكري  الت�سنيع  مجال  في 

المع�سكرين.
الأمريكية  المتحدة  الوليات  قيام   -3
بتقديم م�ساعدات اقت�سادية لدول 
اأوروب��ا المت�س��ررة م�ن الح��رب 
م�سروع  الثانية عن طريق  العالمية 
م�ار�س�ال في عام 1947م؛ ما ع�ده 
التحاد ال�سوفييتي تحديًا له ودفعه 
اإلى ت�سكيل تكتل اقت�سادي في عام 
الن�س�اط��ات  وتن�سي��ق  1947م, 
القت�س�ادي��ة ب�ي�ن الح�ك��وم��ات 
الدول  في  ال�ستراكية  والأحزاب 

المختلفة. 

الراأ�سمالية:
يقوم الفكر الراأ�سمالي على اأ�سا�ص الديمقراطية والحرية 
ال�ضيا�ضية والحرية القت�ضادية لالأفراد في ملكية الن�ضاط 
القت�سادي والتناف�ص الحر واإدارتهما, والحد من دور 
الدولة في القت�ساد, واقت�ساره على التوجية والتنظيم, 
الطبقات  من  مجموعة  �سيطرة  اإلى  الراأ�سمالية  واأدت 
الغنية على الم�سروعات القت�سادية الكبرى, وتحكمها 

في ال�سوق والأجور والأ�سعار.
اال�ستراكية:

الحزب  نظام  اأ�س�ا�ص  على  ال�ست�راك�ي  الفك�ر  يق�وم 
الواحد, والملكية العامة لعنا�سر الإنتاج, واإلغاء الملكية 
الفردية, وتقديم م�سلحة الجماعة على م�سلحة الفرد, 
الحوافز  و�سعف  الإنتاج,  لعنا�سر  الدولة   وتملك 
الفرديّة  والمركزّية الإداريّة, ما اأدى اإلى اإلغاء المناف�سة, 

والدافعية في الإنتاج.
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التناق�ص الأيديولوجي بين القطبين الذي عمق الختلف بينهما, حيث انق�سمت الكثير من   - 4
دول العالم اإلى اأيديولوجيتين راأ�سمالية وا�ستراكية. 

- ما عوامل Xهور النظام الدولي ثنائي القطبية؟

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉKاالأزمات الدولية

نتج عن الحرب الباردة ظهور العديد من الأزمات الدولية كان من اأبرزها:
االأزمة الكورية في عام 1950م  - 1

م��ن  الكوري��ة  الأزم��ة  تع��د   
�ضــمن  البــارزة  الأحــداث 
ال�سراع بين القطبين الراأ�سمالي 
وال�ستراكي, حيث قامت قوة 
ع�سكرية تابعة لكوريا ال�سمالية 
التي تتبع النظام ال�ستراكي ب�سن 
هج��وم عل��ى كوري��ا الجنوبية 
الراأ�س��مالي  النظ��ام  تتبع  الت��ي 
 )38( عر���ص  واجتي��از خ�ط 

درج��ة, وهو الحد الفا�س���ل بي��ن الكوريتين انظر ال�س��كل رقم )3-3(, م��ا دفع الوليات 
المتحدة اإلى اإر�س��ال قواتها البحرية والجوية اإلى كوريا الجنوبية, من اأجل �سد هجوم كوريا 
ال�س��مالية, وتعزيز دفاعات كوريا الجنوبية, واحتواء التو�سع ال�سيوعي, واأدى الدعم ال�سيني 
وال�س��وفييتي لكوريا ال�س��مالية اإل��ى تفوقها, ما دفع الولي��ات المتحدة للتهديد با�س��تخدام 
الأ�س��لحة النووية, وا�س��تمرت الحرب حتى عام 1953م, عندما وقعت هدنة باإ�سراف هيئة 
الأمم المتحدة تق�سي بتراجع القوات المتحاربة اإلى خط عر�ص )38( درجة, ول تزال حالة 

العداء بين الكوريتين قائمة حتى وقتنا الحا�سر.
-  بيّن كيف �سّكلت االأزمة الكورية مظهًرا من مظاهر الحرب الباردة؟

ال�سكل )3-3(: خريطة الكورتيين.



99

اأزمة ال�سواريخ الكوبية في عام 1962م  - 3
كانت كوبا من اأكث��ر المناطق اإثارة 
الأمريكية   لقلق الوليات المتح��دة 
ف���ي فترة الح���رب الب�اردة, بحكم 
موقعه��ا الجغ�راف�ي الإ�س��تراتيج�ي 
المج���اور له�ا, وو�س���ول الزعي�م 
الكوب���ي فيدي�ل كا�س��ت�رو الم�والي 
للتح��اد ال�س��وفييتي اإل��ى الحك��م 
في ع��ام 1959م, م����ا دف��ع اإدارة 

العدوان الثالثي على م�سر في عام 1956م  - 2
اأدى رف�ص م�س��ر الن�س��مام اإل��ى حلف بغ��داد في عام   
1955م, واإقامة علقات �سيا�س��ية وع�سكرية مع الدول 
ال�ستراكية اإلى �س��عي اإدارة الوليات المتحدة الأمريكية 
اإلى جذب م�س��ر للمع�سكر الراأ�س��مالي عن طريق تقديم 
اإغ��راءات ج��اءت على �س��ورة تمويل لم�س��روع ال�س��د 

العالي, وب�سبب ا�ستمرار النهج المحايد لم�سر في ال�سيا�سة الخارجية, واعترافها بجمهورية 
ال�س��ين ال�س��عبية ال�س��تراكية في عام 1956م, ودعم الثورة الجزائرية, �س��حبت الوليات 
المتحدة تمويل ال�سد العالي, وعلى اإثر قيام الرئي�ص الم�سري جمال عبد النا�سر بتاأميم قناة 

ال�سوي�ص �سنت كل من بريطانيا وفرن�سا واإ�سرائيل عدواًنا على م�سر في عام 1956م. 
وقد رف�ص التحاد ال�س��وفييتي الهجوم على م�س��ر, وهدد بالرد على بريطانيا وفرن�سا اإذا لم   
توقفا عدوانهما, وانتهى هذا العدوان بالف�س��ل ب�سبب �س��مود ال�سعب الم�سري, ووقوف 

الراأي العام العربي والعالمي اإلى جانب م�سر.

التاأميم
ال�سركات  ملكية  تحويل 
اإلى  الأجنبية  والم�ساريع 

ملكية عامة للدولة.

قيام فرن�سا وبريطانيا وا�سرائيل  ب�سن عدوان على م�سر في عام 1956م.ناقش:

ال�سكل )3-4(: ال�سواريخ الرو�سية في كوبا.
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ال�رئي����ص الأمريك��ي دوايت اأيزنهاور في عام 1960م, اأن تفر�ص حظًرا تجاريًّا على كوبا, 
وتقطع علقاتها الدبلوما�سية معها في عام 1961م.

الرئي�ص  عده  ما  كوبا؛  في  النووية  �سواريخه  ال�سوفييتي  التحاد  ن�سب  1962م  عام  وفي 
الأمريكي جون كندي تطوًرا خطيًرا يهدد الأمن القومي للوليات المتحدة الأمريكية, لذا 
وو�سع  اإليها,  اإ�سافية  ع�سكرية  اإمدادات  اأي  و�سول  لمنع  كوبا  على  بحريًّا  فر�ص ح�ساًرا 

القوى النووية الإ�ستراتيجية الأمريكية على اأهبة ال�ستعداد.
لول  وال�سرقي  الغربي  المع�سكرين  بين  نووية  اإلى حرب  توؤدي  اأن  الكوبية  الأزمة   وكادت 
تدخل الأمم المتحدة لفك الح�سار المفرو�ص على كوبا, مقابل ا�ستعداد التحاد ال�سوفييتي 

ل�سحب �سواريخه منها, على اأن تتعهد الوليات المتحدة بعدم غزو كوبا.
قام  حيث  تدريجيًّا  الكوبية  الأمريكية  العلقات  تح�سنت  ال�سوفييتي  التحاد  انهيار  وبعد 
الرئي�ص الأمريكي ال�سابق اأوباما بزيارة كوبا في عام 2016م بعد انقطاع في العلقات دام 

لأكثر من )88( عاًما.
-  براأيك: كيف اأ�سهم تدخل االأمم المتحدة في االأزمة الكوبية في منع قيام حرب عالمية ثالثة؟

حرب اأكتوبر- ت�سرين)رم�سان( 1973م  - 4
في حرب عام1967م,  وال�سورية  الم�سرية  الأرا�سي  من  اأجزاء  اإ�سرائيل  لحتلل  نظًرا 
ما بينهما  بالتن�سيق في  عام 1973م  من  الأول  في 6 ت�سرين  م�سر و�سوريا  من  �سنت كلًّ 
هجوًما مباغًتا على اإ�سرائيل ل�ستعادة اأرا�سيهما, وقد �ساندت الوليات المتحدة الأمريكية 
القوات  بدعم   ال�سوفييتي  والمعدات خا�سة بعد قيام التحاد  بالأ�سلحة  اإ�سرائيل وزودتها 
ونتيجة  وال�سرقي,  الغربي  المع�سكرين  بين  العلقات  توتر  من  زاد  ما  الم�سرية وال�سورية؛ 
لذلك حظرت الدول العربية ت�سدير النفط العربي اإلى الوليات المتحدة الأمريكية والدول 
اإلى  التوتر  ذلك  واأدى  ا على �سيا�ساتها الم�ساندة لإ�سرائيل,  لها ردًّ الموؤيدة  الأوروبية 
الأمريكي نيك�سون قواته التقليدية والنووية في �ستى اأرجاء العالم على اأهبة  الرئي�ص  و�سع 
الجهود الدولية  ال�ستعداد, وهو ما لم يحدث منذ اأزمة ال�سواريخ الكوبية. وقد نجحت 

بوقف اإطلق النار بعد �سدور قرار مجل�ص الأمن الدولي رقم )338(.
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اللواء  اأر�سلت  التي  الأردن  بينها  ومن  الحرب  تلك  في  العربية  الدول  بع�ص  �ساركت  وقد 
ال�سوري,  للجي�ص  الع�سكري  الموقف  تدهور  بعد  ال�سورية  الجبهة  اإلى  اأربعين(  )المدرع 
على  الإ�سرائيلية  القوات  اأربعين  المدرع  اللواء  واأجبر  العراقية,  القوات  اإلى جانب  وعمل 
باتجاه  الزحف  من  ومنعها  الإ�سرائيلية,  القوات  و�ساَغَل  كلم,   )10( لم�سافة  التراجع 

العا�سمة ال�سورية دم�سق.
غزو اأفغان�ستان في عام 1979م  - 5

النظام الملكي, وا�ستيلء  اأعقاب الق�ساء على  بداأت الأزمة الأفغانية في عام 1973م, في 
الأمير محمد داود على الحكم, واإعلنه النظام الجمهوري في اأفغان�ستان, اإل اأنه لم ي�ستطع 
تحقيق ال�ستقرار والأمن في اأفغان�ستان؛ ما اأدى اإلى مقتله في النقلب الع�سكري في عام 
اأفغان�ستان عن  في  ال�سوفييتي  النفوذ  وزيادة  الحكم,  على  ال�ستراكيين  وا�ستيلء  1978م, 
طريق اإر�سال الخبراء الع�سكريين, وتقديم الدعم القت�سادي, وت�سجيع الأحزاب ال�سيا�سية 
المرتبطة بالأيديولوجية ال�ستراكية؛ واأدى هذا اإلى قيام ثورة اإ�سلمية �سد الحكومة الأفغانية 
في  اأفغان�ستان  بغزو  ال�سوفييتي  التحاد  قام  ذلك  اإثر  وعلى  ال�سوفييتي,  ال�سيوعي  والنفوذ 
اإلى اأن تق�سي على ال�سيوعية  عام 1979م لمنع نجاح الثورة الإ�سلمية التي كانت تطمح 

والنظام الحاكم الموالي لها في اأفغان�ستان.
بالأ�سلحة  الأفغانية  للمقاومة  الأمريكية  المتحدة  الوليات  دعم  ازداد  القتال  تطور  ومع 
الحديثة والمتطورة اإ�سافة اإلى دعمها من بريطانيا وال�سين وباك�ستان وبع�ص الدول العربية, 
على  اأجبرته  والمعدات,  الجنود  في  كبيرة  ع�سكرية  خ�سائر  ال�سوفييتي  التحاد  فتكبد 

الن�سحاب من اأفغان�ستان في 15 �ضباط من عام 1989م. 
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زعامة  غوربات�سوف  ميخائيل  الرئي�ص  بتولي 
بداأت مرحلة  ال�سوفييتي في عام 1985م  التحاد 

جديدة عجلت في اإنهاء الحرب الباردة.
وا�ستطاع غوربات�سوف اأن يفر�ص روؤية جديدة 
للعلقات بين الغرب وال�سرق, ووقف �سباق الت�سلح 
ع�لقة  واإنه�اء  الأمريكية,  المتحدة  الوليات  مع 
في  التوتر  فخفَّ  القطبين؛  بين  كانت  التي  العداء 
اإ�سلحات داخلية للخروج  اإجراء  العالم, وحاول 
التحاد  يعانيها  كان  التي  القت�سادية  الأزمة  من 
تمثلت  داخلية  �سيا�سة  اتباعه  طريق  عن  ال�سوفييتي 
تحقيق  في  اأخفق  اأنه  اإل  والنفتاح,  البناء  باإعادة 

اندلعت ثورات  ال�سرقية,  اأوروبا  ال�سوفييتية على  القب�سة  التقدم القت�سادي لبلده, ومع تراخي 
من  بداأت  ال�سرقية,  اأوروبا  في  ال�ستراكية  بالأنظمة  اأطاحت  بالديمقراطية  مطالبة  عدة  �سعبية 
بولندا, ثم انهيار جدار برلين في عام 1990م الذي اأدى اإلى انهيار التحاد  ال�سوفييتي, وبحلول 

عام 1991م اأُْعِلَن ر�ضميvا انتهاء الحرب الباردة.
- كيف اأ�سهمت �سيا�سة غوربات�سوف في تفكك االتحاد ال�سوفييتي وانهيار المع�سكر اال�ستراكي.

ال�سكل )3-5(: �سورة ميخائيل غوربات�سوف.
أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k©HGQنهاية الحرب الباردة
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عرف م� ي�أتي:  - 1

الحرب الب�ردة, الف��شية, الن�زية.  

و�شح عوامل قي�م الحرب الب�ردة.  - 2

عدد اأ�شب�ب الأزمة الكوبية في ع�م 1962م.  - 3

بّين دور التح�د ال�شوفييتي والولي�ت المتحدة في الأزم�ت الآتية:  - 4

اأ    - الأزمة الكورية في ع�م 1950م.  

ب - الأزمة الكوبية في ع�م  1962م.  

جـ - حرب اأكتوبر- ت�شرين من ع�م 1973م.  

بّين ال�شي��شة التي اتبعه� التح�د ال�شوفييتي في اأفغ�ن�شت�ن حين غزوه� في ع�م 1979م.  - 5

و�شح عوامل انهي�ر التح�د ال�شوفييتي.  - 6

األسئلة
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

RÉ«ëf’G ΩóY ácôM  : الفصل الثالث

تعود فكرة عدم النحي�ز اإلى فترة م� بعد الحرب الع�لمية الث�نية, حيث اأظهرت بع�ض الدول 
الغربي,  اأو  ال�شرقي  المع�شكرين  من  لأي  الن�شم�م  في  رغبته�  عدم  حديًث�  والم�شتقلة  الن�مية 
والتزام �شي��شة الحي�د الإيج�بي في �شعي من بلدان الع�لم الث�لث للتكتل لمواجهة م�شكالته� بعيًدا 

عن ت�أثير القوى الكبرى في الع�لم. 
 ويق�شد بعدم النحي�ز الوقوف على الحي�د في ال�شراع بين الكتلتين اللتين يتزعمه� التح�د 
موقف  اأنـه:  بمعنى  الإيجـ�بي”,  “الحي�د  ا�شم:  عليه  واأطلق  المتحـدة,  والـولي�ت  ال�شوفييتي 
�شي��شي تتخذه الدول لالبتع�د عن الم�ش�ركة في �شراع المع�شكرين مع عدم المتن�ع عن التع�ون 

معهم� في المج�لت المختلفة. 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Rحياfساأة كتلة عدم الûf

الت�أ�شي�شي لحركة عدم  الموؤتمر  اإندوني�شي� في ع�م 1955م  في  المنعقد  ب�ندونغ  موؤتمر  يعد 
النحي�ز, وك�ن الهدف الرئي�ض من عقده هو تحديد موقف كل من الدول الآ�شيوية والأفريقية 

تج�ه الع�لم الحديث, واإ�شه�م كل منه� في ق�شية ال�شالم والتع�ون الدولي. 
و�ش�رك في موؤتمر ب�ندونغ )26( دولة اآ�شيوية اأفريقية, و�شم ممثلين عن )65%( من �شك�ن  
الع�لم, ومن اأبرز الذين تزعموا �شي��شة الحي�د الإيج�بي: رئي�ض الوزراء الهندي جواهر لل نهرو, 
والرئي�ض الإندوني�شي اأحمد �شوك�رنو, والرئي�ض اليوغ�شالفي جوزيف تيتو, والرئي�ض الم�شري 
جم�ل عبد الن��شر, والزعيم ال�شيني �شوان لي, ومن اأهم القرارات التي �شدرت عن الموؤتمر:

1- ت�أكيد الـت�ش�مـن الأفريقي الآ�شيوي.
2- �شجب ال�شتعم�ر والعن�شرية والدعوة اإلى الم�ش�واة بين الب�شر.

3-  دعم حقوق ال�شعب الفل�شطيني في التحرر وال�شتقالل. 
4- ت�أكيد انته�ج �شي��شة م�شتقلة, وعدم التح�لف مع اأي من المع�شكرين ال�شرقي اأو الغربي. 

فيه بحظر  يوغ�شالفي� ط�لبوا  بريوني لدول عدم النحي�ز في  وفي ع�م 1956م عقد موؤتمر 
التج�رب النووية, ووقف الت�شلح, ودعم ن�ش�ل ال�شعبين الجزائري والفل�شطيني.
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKواأهدافها Rحياfحركة عدم ال  Çمباد

اأن  اأكد  بلغراد في يوغ�شالفي�  في ع�م 1961م, حيث  الحركة في موؤتمر  تج�شدت مب�دئ 
الدولة التي تتبع �شي��شة عدم النحي�ز يجب اأن تلتزم ب�لمب�دئ الخم�شة الآتية:

ال�شي��شية والجتم�عية  الأنظمة  ذات  الدول  مع  التع�ون  اأ�ش��ض  على  م�شتقلة  �شي��شة  انته�ج   - 1
المختلفة.

م�ش�ندة ال�شعوب الم�شتعمرة التي تن��شل من اأجل التحرر وال�شتقالل.  - 2
عدم الن�شم�م لالأحالف الع�شكرية الن��شئة عن ال�شراع بين الدول الكبرى.  - 3

األ تكون اأي من دول الحركة طرًف� في اتف�قية ثن�ئية مع دول كبرى.  - 4
عدم اإق�مة قواعد ع�شكرية اأجنبية على اأرا�شيه� ب�إرادته�.  - 5

ومن الأهداف الرئي�شة التي �شعت الحركة اإلى تحقيقه�:
ت�شوية الخالف�ت الدولية ب�لطرائق الدبلوم��شية, وتخفيف حدة التوتر الدولي.  - 1

تنمية الم�ش�لـح المـتب�دلـة والتع�ون القت�ش�دي بين الدول الأع�ش�ء.  - 2
م�ش�ندة ال�شعوب الم�شتعمرة لنيل ا�شتقالله�.  - 3

والذي  النحي�ز  لروؤ�ش�ء دول عدم  التح�شيري  الموؤتمر  الق�هرة  في  ع�م 1961م عقد  وفي 
تحددت عن طريقه مع�يير الع�شوية في حركة عدم النحي�ز, وُعِقَد موؤتمر في الجزائر في ع�م 
1973م ط�لب اإ�شرائيل ب�لن�شح�ب الفوري من الأرا�شي المحتلة, وم�ش�ندة ال�شعب الفل�شطيني 
في ا�شتع�دة حقوقه الم�شروعة, وط�لب الولي�ت المتحدة الأمريكية ب�لتوقف عن تقديم الدعم 
الع�شو  �شفة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ومنح  الفل�شطيني.  ال�شعب  على  عدوانه�  في  لإ�شرائيل 

الك�مل بعد اأن ك�نت ب�شفة ع�شو مراقب.
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉK

É k©HGQ

Rحياfالتحديات التي تواج¬ حركة عدم ال

Rحياfدور الأردن في حركة عدم ال

واجهت حركة عدم النحي�ز كثيًرا من التحدي�ت, واأ�شبحت قدرته� على البق�ء وال�شتمرار 
مرتبطة  بمدى قدرته� على القي�م بدور اأكثر ف�علية في مواجهة هذه التحدي�ت, ومن اأهمه�:

والأمية,  )الفقر,  بـ  المتمثلة  الأخط�ر  ومواجهة  والجتم�عية,  القت�ش�دية  التنمية  تحدي   - 1
والبط�لة, والتدهور البيئي, والإره�ب, وتدني م�شتوى المعي�شة, والمخدرات(. 

القدرة على تدعيم العالق�ت ال�شي��شية والقت�ش�دية والجتم�عية والتج�رية بين الدول الن�مية   - 2
وتقويته�. 

وحقوق  الديمقراطية  وتحدي�ت  المت�ش�عدة,  والإقليمية  الداخلية  ال�شراع�ت  مج�بهة   - 3
الإن�ش�ن. 

القدرة على تثبيت الذات في ظل  وجود التكتالت ال�شي��شية والقت�ش�دية الدولية.  - 4
.Rحياfل�س اأهم التحديات ال�سيا�سية لحركة عدم الîا�ست -

حر�ض الأردن على ح�شور موؤتمرات 
قمة دول عدم النحي�ز ودعم القرارات 
والع�لم,  الحركة  ل�ش�لح  تتخذ  التي 
واأكد ب��شتمرار �شرورة اللتزام بمب�دئ 
الحركـــة, وال�شعــي لإيجـــ�د الحلــول 
لمواجهة العقب�ت التي تواجهه�. وك�ن 
 - طالل  بن  الح�شين  الملك  لجاللة 
الحركة  دعم  في  ب�رز  دور  اˆ-  رحمه 
الملك  جاللة  وا�شتمر  ت�أ�شي�شه�,  منذ 

عبد اˆ الث�ني في ال�شير على النهج نف�شه. 

ال�شكل )3-6(: جاللة الملك عبداˆ الث�ني في اأحد موؤتمرات 
عدم النحي�ز.



107

اقراأ الن�ض الآتي من كلمة جاللة الملك عبد اˆ الث�ني في قمة حركة عدم النحي�ز في مدينة 
طهران في ع�م 2012م )األق�ه� �شمو الأمير الح�شن بن طالل ني�بة عن جاللته(, ثم اأجب عن 

الأ�شئلة التي تليه:

من  اأ�ش�ض  على  الدولي  المجتمع  مع  التع�ون  على  م�شتندة  �شتبقى  الأردن  �شي��شة  اإن 
الحترام المتب�دل وعدم التدخل في �شوؤون الآخرين, ودعم البرامج وال�شي��ش�ت التي تدعم 
التنمية وال�شالم لجميع �شعوب الأر�ض. واإن الع�لم ي�شهد اأزم�ت وتحدي�ت وتحولت غير 
م�شبوقة, م� يدعون� لمراجعة م� تحقق منذ ت�أ�شي�ض الحركة في ع�م 1955م اإلى يومن� هذا, 
وبحث �شبل النهو�ض بواقعن� لتحقيق م� ن�شبو اإليه؛ حيث ج�ءت حركة عدم النحي�ز بمب�دئ 
�شتة  يق�رب  الرغم من مرور م�  اأنه وعلى  اإل  بيئة دولية متوازنة,  اإيج�د  �ش�أنه�  واأهداف من 
عقود من ت�أ�شي�ض الحركة, وحر�ض الجميع على التم�شك بمب�دئه�, ف�إن م�ش�كل وتحدي�ت 
من  اإل  مواجهته�  يمكن  ل  م�شبوقة  غير  اأزم�ت  نواجه  واأ�شبحن�  تع�ظمت,  الحركة  دول 
خالل العمل الجم�عي والتع�ون والتن�شيق والعمل الم�شترك مع �شرك�ئن� في الأ�شرة الدولية”.

من خط�ب جاللة الملك عبد اˆ الث�ني في قمة حركة عدم النحي�ز في طهران في ع�م 2012م

- مø كلمة جÓلة المل∂ عبداˆ الثاfي و�سí ال�سيا�سة التي ينتهجها الأردن تجاه  المجتمع الدولي.

- بيø روDية جÓلة المل∂ لحل  المûسÓµت التي تواج¬ الحركة.

ا للحركة يتنا�سÖ مع دورها بعد اfتهاء الحرب الباردة. ا جديداً - اقترح ا�سماً

في حركة نشاط: الأردن  فيه�  �ش�رك  التي  الموؤتمرات  ابحث عن  لالإنترنت,  ب�لرجوع   
عدم النحي�ز, ثم اعر�شه� اأم�م زمالئك. 
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عرف بم� ي�أتي:  - 1

عدم النحي�ز, موؤتمر ب�ندونغ في ع�م 1955م.  

تحدث عن حركة عدم النحي�ز من حيث:  - 2

ب - مب�دئه� اأ    - اأهدافه�      

بّين اأهمية كل مم� ي�أتي :   - 3

اأ    - موؤتمر عدم النحي�ز في بريوني في ع�م 1956م.  

ب - موؤتمر الجزائر في ع�م 1973م.  

و�شح موقف الأردن من حركة عدم النحي�ز.  - 4

م� التحدي�ت التي تواجه حركة عدم النحي�ز؟  - 5

األسئلة



الفصل الدراسي
الثاني
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ي�شهم التع�ون الدولي في تحقيق التنمية, ورفع م�شتوى المعي�شة للدول وال�شعوب في الع�لم. • 
ن�ق�ض ذلك.

4
الوحدة الرابعة

á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æªdG



النتاجات العامة للوحدة

والقيام  الوحدة,  هòه  درا�سة  بعد   Öال£ال  øم يتوقع 
ا على اأن: بالواجبات والأûfس£ة الواردة فيها اأن يµون قادراً

ي�شتوعب المف�هيم والم�شطلح�ت الواردة  في الوحدة. 
يتعرف اأهم المنظم�ت الدولية والإقليمية في الت�ريخ المع��شر.

يكت�شب المه�رات الواردة في الوحدة. 
يدرك دور الأمم المتحدة في الحف�ظ على الأمن وال�شالم الدوليين.

يبين اأهمية المنظم�ت الدولية في تحقيق التنمية,  ورفع م�شتوي�ت المعي�شة في الع�لم.
ي�شتنتج الآث�ر الإيج�بية لن�شم�م الدول  اإلى التكتالت ال�شي��شية والقت�ش�دية.

يبين اأثر المنظم�ت القت�ش�دية الدولية في القت�ش�د الع�لمي. 
يبرز دور المنظم�ت الدولية في تعزيز حقوق الإن�ش�ن.

ُيقّيم دور الأمم المتحدة الإن�ش�ني في الع�لم.
َيَتَمّثل القيم والتج�ه�ت الواردة في الوحدة. 

دحددحدححددةة ولوولوللوو لللللللل ةمةةمةممةة اعااعاععاا علععلعلل اا اجااجاججااتت اتااتاتتاا تنتتنتنن نلننلنلل ا
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IóëàªdG ºeC’G áª¶æe  : الفصل ا�ول

ظهرت فكرة اإن�ش�ء المنظم�ت الدولية بعد انته�ء الحرب 
الع�لمية الأولى بت�أ�شي�ض منظمة دولية تعنى بحل الم�شكالت 
والنزاع�ت الدولية, والمح�فظة على ال�شلم والأمن الدوليين 
عملية  مح�ولة  اأول  وهي  الأمم”,  “ع�شبة  ب��شم  عرفت 
موؤ�ش�شي  تنظيم  الجم�عي عن طريق  الأمن  فكرة  لتج�شيد 
لموؤتمر  نتيجة  الدول, و قد ج�ءت  بين  العالقة  ينظم  دائم 

ال�شلح الذي عقد في ب�ري�ض في ع�م 1919م.
بع�ض  حل  في  الأمم  ع�شبة  نج�ح  من  وب�لرغم 
الم�شكالت في الع�لم اإل اأنه� انحلت في نه�ية الحرب 
في  ف�شله�  ب�شبب  الث�نية )1939-1945م(,  الع�لمية 
منع وقوع الحرب الع�لمية الث�نية , وعدم ان�شم�م بع�ض 
الأمريكية,  المتحدة  ك�لولي�ت  له�  الكبرى  الدول 

وان�شح�ب دول اأخرى ك�ألم�ني� واإيط�لي�, اإ�ش�فة لق�شور ميث�قه� في اإلزام الدول ب�لمب�دئ الواردة 
ا�شتدعى  م�  واآ�شي�,  اأفريقي�  من  اأجزاء  ال�شيطرة على  في  ال�شتعم�رية  الدول  ا�شتمرت  فيه, حيث 

ت�أ�شي�ض منظمة دولية بعد الحرب الع�لمية الث�نية جديدة �شميت بـ “منظمة الأمم المتحدة”.

المنظمات الدولية
 هيئ�ت ت�شم مجموعة من الدول ت�شعى 
اإلى تحقيق اأغرا�ض وم�ش�لح م�شتركة, 
الهيئ�ت  هذه  وتتمتع  دائم,  نحو  على 
المتميزة  والذاتية  الق�نونية  ب�ل�شخ�شية 
في  وذلك  فيه�  الأع�ش�ء  الدول  عن 

المج�ل الدولي.
اأم� المنظمة الإقليمية فتقت�شر الع�شوية 
اأو منطقة  اإقليم معين,  فيه� على دول 
جغرافية تربطه� م�ش�لح م�شتركة مثل 

منظمة التح�د الأفريقي.
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ûfساأة منظمة الأمم المتحدة

ن�ش�أت المنظمة اإثر توافق دول الحلف�ء خ��شة الولي�ت 
المتحدة الأمريكية والتح�د ال�شوفييتي وبريط�ني�, عن طريق 
والموؤتمرات  المراحل  من  بعدد  مرت  ر�شمية  م�ش�ورات 
1945م,  ع�م  في  فران�شي�شكو  �ش�ن  موؤتمر  اأهمه�  ك�ن 
الذي اتtِفق فيه على ميث�ق المنظمة, و�شم في ذلك الوقت 
)51( دولة, وك�ن من الدول العربية الموقعة على الميث�ق 

ال�شكل )4-1(: �شع�ر منظمة الأمم المتحدة.الت�أ�شي�شي: م�شر وال�شعودية ولبن�ن و�شوري� والعراق.
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اأهداف منظمة الأمم المتحدة

البنية التنظيمية لمنظمة الأمم المتحدة

الدول  وتموله�  الأمريكية,  المتحدة  ب�لولي�ت  نيويورك  مدينة  في  الدائم  المنظمة  مقر  ويقع 
الأع�ش�ء, اأم� اللغ�ت الر�شمية في الهيئة الع�مة لالأمم المتحدة  فهي العربية, والإنجليزية, والفرن�شية, 

والإ�شب�نية, والرو�شية, وال�شينية.

تت�ألف منظمة الأمم المتحدة من الأجهزة الرئي�شة الآتية:
الجمعية العامة: هي الهيئة الرئي�شة   - 1
لالأمــم المتحــدة ومقرهــ� مدينة 
نيويــورك في الوليــ�ت المتحدة 
الأمريكيـــة, وتمثـــل فيه� الدول 
نحـو  علــى  الأع�شـــ�ء جميعهـــ� 
مت�ش�و, ولكل دولة �شوت واحد, 
وتجتمــع الجمعيــة الع�مــة مــرة 
واحــدة �شنويًّ� فــي دورة اعتي�دية 

هذه  اأهم  ومن  الت�أ�شي�شي,  ميث�قه�  في  وردت  التي  الأهداف  من  عدد  لتحقيق  المنظمة  اأن�شئت 
الأهداف:

حفظ ال�شلم والأمن الدوليين, ويتم ذلك ب�تخ�د التدابير الآتية:  - 1
تدابير وق�ئية لإزالة اأ�شب�ب التوتر والحيلولة دون ن�شوب من�زع�ت. اأ    - 

والم�ش�واة  العدل  لمب�دئ  وفًق�  المتن�زعة  الأطراف  بين  ت�شوية  لإيج�د  �شلمية  تدابير  ب - 
والق�نون الدولي.

تدابير عق�بية لمواجهة ح�لت العدوان, اأو تهديد ال�شلم الدولي. جـ - 
القت�ش�دية والجتم�عية  المج�لت  في مختلف  الدول  بين  والعالق�ت  الدولي  التع�ون  تدعيم   - 2
تقرير  في  ال�شعوب  مبداأ حق  تحقيق  الإن�ش�ن, عن طريق  وتعزيز حقوق  والإن�ش�نية,  والثق�فية 

م�شيره�.

ال�شكل )4-2(: مبنى الأمم المتحدة.



114

تعقــد في �شهر اأيلول, وت�شتمر ثالثة اأ�شهر, وُتن�ق�ض فيهــ� الق�ش�ي� والم�ش�ئل التي تدخل في 
د ح�ش�ض الــدول الأع�ش�ء, وينتخب  اخت�ش��ــض الأمم المتحدة, وُتعتمــد الميزانية, وُتحدَّ

الأع�ش�ء غير الدائمين في مجل�ض الأمن.
الأمم  منظمة  اأجهزة  اأهم  يعد   :øالأم مجل�س   - 2
مقعًدا,  ع�شر  خم�شة  من  ويتكون  المتحدة, 
منه� خم�شة مق�عد دائمة ت�شغله� الدول الدائمة 
وهي  النق�ض)الفيتو(  بحق  تتمتع  التي  الع�شوية 
ح�ليًّ�: )الولي�ت المتحدة الأمريكية, وفرن�ش�, 
ورو�شي� التح�دية, وال�شين, وبريط�ني�(, وع�شر 
مق�عد غير دائمة الع�شوية ُت�شغل ب�لنتخ�ب من 

ج�نب الجمعية الع�مة دوريًّ� ولمدة �شنتين.
اأو  دورية  ب�شورة  جل�ش�ته  المجل�ض  ويعقد   
ا�شتثن�ئية, حيث يتولى رئي�ض المجل�ض الدعوة 
بين  ب�لتن�وب  الرئ��شة  وتكون  النعق�د,  اإلى 

الدول الأع�ش�ء كل �شهر.
ويم�ر�ض مجل�ض الأمن اخت�ش��ش�ت عدة اأهمه�:  

�شبط الأمن وال�شلم الدوليين, وحل النزاع�ت ب�لطرائق ال�شلمية. اأ    - 
اتخ�ذ قرار ب�لقي�م بعملي�ت حربية بم�ش�عدة الدول الأع�ش�ء.  ب - 

التو�شية بتعيين الأمين الع�م, وقبول اأع�ش�ء جدد من غير الأع�ش�ء الدائمين.  جـ - 
- ما راأي∂ في ح≤ النق�س( الفيتو)? وهل يتف≤ مع مبداأ الم�ساواة بيø الدول?

ان�شمت المملكة الأردنية اله��شمية لمنظمة الأمم المتحدة في ع�م 1955م, هل تعلم
الأعوام   في  دائم  غير  ع�شًوا  ب�شفته�  الأمن  مجل�ض  ع�شوية  المملكة  وتولت 
1964 م  و 1982 م, 2014م, وتولت اأي�ًش� رئ��شة مجل�ض الأمن في �شهر 

ك�نون الث�ني من الع�م 2014م.

ح≤ النق�س( الفيتو)
رف�ض  في  الع�شوية  دائمة  الدول  حق  هو 
اأي م�شروع قرار تتبن�ه دولة اأو اأكثر ي�شدر 

عن مجل�ض الأمن.
م�شداقية  اإ�شع�ف  في  الحق  هذا  واأ�شهم 
الأمم المتحدة بقي�م الدول الكبرى دائمة 
يتم��شى  ل  قرار  اأي  بتعطيل  الع�شوية 
الولي�ت  ا�شتخدام  مثل  م�ش�لحه�  مع 
قرار  اأي  اإف�ش�ل  في  الحق  لهذا  المتحدة 
القوة  ب��شتخدام  ال�شرائيلي  الكي�ن  يدين 
ع�م  في  لبن�ن  حرب  في  خ��شة  المفرطة 

2006م وقط�ع غزة في ع�م 2008م.
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ت�أخر ان�شم�م الأردن اإلى منظمة الأمم المتحدة حتى ع�م 1955م ب�لرغم من فسر:
اأنه� ا�شتقلت في ع�م 1946م.

3- المجل�س القت�ساد… والجتماعي: يتكون المجل�ض من )54( مقعًدا ت�شغل جميًع� ب�لنتخ�ب 
القرارات  وتوؤخذ  واحد,  �شوت  ع�شو  ولكل  �شنوات,  ثالث  لمدة  الع�مة  الجمعية  من 
المتحدة  لالأمم  والجتم�عية  القت�ش�دية  الأن�شطة  تن�شيق  اإلى  ويهدف  المطلقة,  ب�لأغلبية 

والوك�لت المتخ�ش�شة الت�بعة له�, ومن مه�مه الأ�ش��شية: 
تقديـم المقترحـ�ت فـي الأمـور المتعلقـة ب�لقت�شـ�د والجتمـ�ع والثقـ�فـة والتعليـم  اأ    - 

وال�شحة.
دعم احترام حقوق الإن�ش�ن والحري�ت الأ�ش��شية ومراع�ته� وتقديم التو�شي�ت في  ب - 

هذا المج�ل.
تقديم الخدم�ت القت�ش�دية والجتم�عية للدول الأع�ش�ء في الأمم المتحدة عن طريق  جـ - 
المراأة,  حقوق  ولجنة  والتنمية,  ال�شك�ن  لجنة  مثل  المختلفة,  واللج�ن  الوك�لت 

واللج�ن القت�ش�دية.

4- محµمة العدل الدولية: هي الجه�ز الق�ش�ئي الرئي�ض لالأمم المتحدة, ومقره� مدينة له�ي 
في هولندا, وتتكون من )15( ق��شًي�, ينتخبون من الجمعية الع�مة ومجل�ض الأمن لخبراتهم 
وتتمثل  للتجديد,  ق�بلة  �شنوات   )9( لمدة  ونزاهتهم  الع�لية,  المهنية  وكف�ءاتهم  الق�نونية, 

اخت�ش��ش�ت المحكمة بم� ي�أتي:
الخت�ش��ض الق�ش�ئي: ويتمثل بحل النزاع بين الدول الأع�ش�ء اأو غير الأع�ش�ء �شريطة  اأ    - 
ل  نه�ئيًّ�  الحكم  ويكون  اأنف�شهم,  النزاع  اأطراف  من  عليه�  المتن�زع  الق�شية  اإح�لة 

ا�شتئن�ف فيه.
ومن الأمثلة على قرارات المحكمة م� اأ�شدرته �شد قرار جدار الف�شل العن�شري الذي   

اأق�مة  الكي�ن ال�شهيوني في فل�شطين بت�ريخ 17اأيلول من ع�م 2012م.
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الم�شورة الق�نونية: للمحكمة �شالحية اإبداء الراأي الق�نوني في الم�ش�ئل التي تعر�ض  ب - 
عليه, علًم� ب�أن راأيه� غير ملزم.

اإلى  ب�لن�شبة  الإدارية كله�  الأعم�ل  يتولى  الذي  والفني  الإداري  الجه�ز  العامة: هي  الأماfة   -5
فروع الأمم المتحدة واأجهزته� الرئي�شة والفرعية جميًع� )ب��شتثن�ء محكمة العدل الدولية(, 

وتتكون من الأمين الع�م وعدد من الموظفين.

والمتحدث  اأدائه�,  عن  والم�شوؤول  المتحدة,  الأمم  في  موظف  اأعلى  الع�م  الأمين  ويعد   
ب��شمه�, وتعينه الجمعية الع�مة بن�ء على تو�شية من مجل�ض الأمن, وك�ن تريجفلي النرويجي 
الم�شري  غ�لي  بطر�ض  تولى  و  1946م,  ع�م  في  المن�شب  هذا  تولى  من  اأول  الجن�شية 
الجن�شية هذا المن�شب  بين ع�مي)1992-1996م(, وك�ن له دور في تقديم مقترح�ت 

لتح�شين نهج الأمم المتحدة في تحقيق ال�شالم. 

- مø الò… يûس¨ل من�سÖ الأميø العام لÓأمم المتحدة حاليvا? وما هي جن�سيت¬?
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É k©HGQأمم المتحدةÓالمنظمات التابعة ل

وتحقيق  الإن�ش�ن,  حقوق  وتعزيز  الع�لم,  في  التنمية  اأهداف  لتحقيق  المنظم�ت  هذه  تعمل 
التع�ون بين الدول, ومن اأهمه�:

الم�ش�عدة  (UNICEF): مقره� مدينة نيويورك, وتعنى بتقديم  منظمة الأمم المتحدة لل£فولة   - 1
الإن�ش�نية لالأطف�ل والأمه�ت, والحد من انت�ش�ر الفقر و�شوء التغذية والمر�ض والجهل.

منظمة العمل الدولية (ILO): مقره� مدينة جنيف, وتهدف اإلى تح�شين اأحوال العمل والعم�ل,   - 2
وتحقيق العدالة الجتم�عية, وحرية تكوين التح�دات العم�لية.

التع�ون  تعزيز  اإلى  ,وتهدف  روم�  مدينة  مقره�   :(F.A.O) الدولية  والزراعة  الأòZية  منظمة   - 3
للمواد  الع�دل  التوزيع  وتح�شين  والتغذية  المعي�شة  م�شتوي�ت  تح�شين  طريق  عن  الدولي 

والم�ش�عدات الغذائية.
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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO): مقره� مدينة ب�ري�ض, وتهدف اإلى   - 4
العلم, وبن�ء مجتمع�ت  التربية والعلوم والثق�فة, ون�شر  الدول في مي�دين  بين  التع�ون  ت�شجيع 
التنوع  واحترام  الع�لمي,  الإن�ش�ني  التراث  على  والحف�ظ  التعبير,  حرية  وت�شجيع  المعرفة, 

الثق�في واللغوي بين �شعوب الع�لم.
ال�شعوب,  اإلى تحقيق م�شتوى �شحي من��شب لدى  (WHO): تهدف  منظمة ال�سحة العالمية   - 5
وتقديم الخدم�ت والبرامج الالزمة لمك�فحة الأمرا�ض المعدية وال�ش�رية, وتح�شين الأحوال 

ال�شحية في المن�طق الم�أهولة ب�ل�شك�ن.
اأن�شطة  اأن�شئت في ع�م 1993م , لالإ�شراف على   :(HR) المفو�سية ال�سامية لحقو¥ الإf�سان   - 6
ومت�بعة  المتحدة,  الأمم  منظم�ت  عمل  ومت�بعة  الإن�ش�ن,  حقوق  مج�ل  في  المتحدة  الأمم 
المتحدة  الأمم  مفو�ض  من�شب  رعد  بن  زيد  الأمير  تقلد  وقد  العمل,  وفرق  التحقيق  بعث�ت 

ال�ش�مي لحقوق الإن�ش�ن في ع�م 2014م , ويعد اأول عربي وم�شلم ي�شغل هذا المن�شب.
لالأمم  الت�بعة  والوك�لت  والأجهزة  الهيئ�ت  من  كثير  يوجد  المنظم�ت  هذه  اإلى  واإ�ش�فة   
الفل�شطينيين  الالجئين  الدولية لإغ�ثة وت�شغيل  الالجئين, والوك�لة  �شوؤون  المتحدة كمفو�شية 

)الأنروا( والبنك الدولي. 

ن�ق�ض مع معلمك وزمالئك الدور الذي تقوم به المنظم�ت الت�بعة لالأمم المتحدة نشاط:
في الأردن.

نجحت هيئة الأمم المتحدة في تحقيق كثير من الإنج�زات منذ ت�أ�شي�شه� اإلى الآن, والتي تتفق 
مع اأهدافه� التي وجدت من اأجله�, ومن اأهم الإنج�زات التي حققته� المنظمة :

وق�ش�ي�  الدولي,  والتع�ون  التنمية  ق�ش�ي�  مثل  المهمة  الق�ش�ي�  ببع�ض  الع�لمي  الوعي  زي�دة   - 1
الإن�ش�ن في ع�م 1948م, ومع�هدة  الع�لمي لحقوق  الإعالن  الإن�ش�ن, واإ�شداره�  حقوق 
حظر انت�ش�ر الأ�شلحة النووية, وق�ش�ي� البيئة والت�شحر والجف�ف وت�آكل ال�شواطئ, وال�شغط 
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على الموارد الطبيعية, وارتف�ع درجة حرارة الأر�ض, م� اأحدث نقلة نوعية في الوعي بع�لمية 
الق�ش�ي� البيئية, وا�شتح�لة مع�لجته� على اأ�ش��ض محلي اأو اإقليمي, بل ل بد من مواجهته� على 

اأ�ش��ض ع�لمي.
م�ش�عدة الالجئين في اأنح�ء متفرقة من الع�لم كفل�شطين والبو�شنة والهر�شك والعراق و�شوري�   - 2
وال�شوم�ل, اإ�ش�فة اإلى اإنق�ذ اآلف المه�جرين غير ال�شرعيين الذين يعبرون البحر المتو�شط 
اإلى �شواحل اأوروب�, والهجرات من دول اأمريك� الالتينية اإلى ق�رة اأمريك� ال�شم�لية, بحًث� عن 

حي�ة اأف�شل, اأو هرًب� من من�طق النزاع وعدم ال�شتقرار. 
تقديم الم�ش�عدات للمن�طق المت�شررة من الكوارث الطبيعية ك�لفي�ش�ن�ت والزلزل ومن�طق   - 3

المج�ع�ت ك�ل�شوم�ل وجنوب ال�شودان. 
والإ�شه�م  والجزائر,  تون�ض  في  حدث  كم�  الع�لم  في  التحرر  حرك�ت  من  العديد  م�ش�ندة   - 4
بين  والف�شل  ال�شالم,  لحفظ  دولية  قوات  واإر�ش�ل  النزاع�ت,  بع�ض  من حدة  التخفيف  في 

الأطراف المتن�زعة في بع�ض دول الع�لم مثل اأريتيري� وه�ييتي ولبن�ن والبو�شنة.
وب�لرغم من الدور الفع�ل لالأمم المتحدة في مختلف المج�لت اإل اأنه� اأخفقت في حل كثير   

من النزاع�ت والحروب في الع�لم, وذلك لالأ�شب�ب الآتية:
الأجهزة  بقية  ح�ش�ب  على  الأمن  مجل�ض  يد  في  وال�شالحي�ت  ال�شلط�ت  اأهم  تركز  اأ   - 

والفروع الأخرى. 
م�ش�ريع  �شد  ت�شتخدمه  الذي  النق�ض)الفيتو(  حق  الع�لم  في  الكبرى  القوى  امتالك  ب - 
القرارات التي ل تتم��شى مع م�ش�لحه�؛ م� يجعله� تتحكم في قرارات الأمم المتحدة. 
له�,  الت�بعة  والمنظم�ت  الأجهزة  وكثرة  المتحدة,  لالأمم  التنظيمي  الهيكل  ت�شخم  جـ - 
واأن�شطته� المختلفة, وت�شخم نفق�ت قوات الطوارئ الدولية؛ م� يتطلب التف�ق على 

نظ�م جديد لتمويل اأن�شطة المنظمة التي تع�ني من اأزمة م�لية م�شتمرة.
- اقترح حلولاً لزيادة فاعلية الأمم المتحدة للقيام بدور اأكثر اإيجابية في العالم.
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عرف م� ي�أتي:  - 1

المنظمة الدولية, حق النق�ض )الفيتو( , منظمة العمل الدولية, اليون�شكو.  

تحدث عن منظمة الأمم المتحدة من حيث:  - 2

اأ    - ن�ش�أته�.  

ب - اأهدافه�.  

و�شح اخت�ش��ش�ت كل من الأجهزة الآتية:  - 3

الجمعية الع�مة, مجل�ض الأمن الدولي, المجل�ض القت�ش�دي والجتم�عي.  

بّين كيف ُيعيَّن الأمين الع�م لالأمم المتحدة.  - 4

بّين اأ�شب�ب م� ي�أتي:  - 5

اأ    - انهي�ر ع�شبة الأمم في ع�م 1945م.  

ب - اإن�ش�ء منظمة ال�شحة الع�لمية.  

جـ - اإخف�ق الأمم المتحدة في حل بع�ض الق�ش�ي� الع�لمية.  

األسئلة
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في  2001م   ع�م  في  ت�أ�ش�شت  دولية  منظمة 
اإلى مدينة  ن�شبة  مو�شكو, وقد �شميت بهذا ال�شم 
�شنغه�ي ال�شينية, حيث انطلقت منه� فكرة اإن�ش�ء 
المنظمة, وت�شم المنظمة كالًّ من ال�شين ورو�شي�, 
الإ�شالمية  الو�شطى  اآ�شي�  جمهـوري�ت  من  وعـدًدا 
�ش�بًق�  ال�شوفييتـي  التحـ�د  من  جـزًءا  ك�نت  التي 
وهـي: كـ�زاخ�شتـ�ن, قيرغـيز�شتـ�ن, اأوزبك�شتـ�ن, 
ط�جيك�شت�ن, وت�أتي المنظمة في اإط�ر التن�شيق بين 
رو�شي� و ال�شين لتوحيد جهودهم� للحد من النفوذ 

القت�ش�دي الأمريكي والغربي على من�طق نفوذهم� في اآ�شي� الو�شطى.
اأم� اأهداف المنظمة ف�أبرزه�:

جمهوري�ت  من  وعدد  ورو�شي�  ال�شين  بين  الحدودية  المن�طق  في  وال�شتقرار  الثقة  تعزيز   - 1
التح�د ال�شوفيتي ال�ش�بق.

2 -  مح�ولة الو�شول اإلى نظ�م اقت�ش�دي ع�لمي جديد.
اإن�ش�ء منطقة للتج�رة الحرة بين دول المنظمة.  - 3

اإق�مة م�ش�ريع م�شتركة في قط�ع�ت النفط والغ�ز والموارد الم�ئية .  - 4

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

á«dhO ájOÉ°üàbG äÉª¶æe  : الفصل الثاني

ب�لع�لم,  الأمريكية  المتحدة  الولي�ت  تفرد  انبثق عنه من  ال�شوفييتي وم�  انهي�ر التح�د  اأدى 
وبروز التح�د الأوروبي على ال�ش�حة الدولية اإلى اإحداث تغيرات في القت�ش�د الع�لمي, ترتب 
منه�  ع�لمية,  اقت�ش�دية  ومنظم�ت  وتكتالت  جديد,  ع�لمي  اقت�ش�دي  نظ�م  ظهور  ذلك  على 

منظمة �شنغه�ي للتع�ون ومنظمة البريك�ض.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

منظمة Tسن¨ها… للتعاون

ال�شكل )4-3(:  �شع�ر منظمة �شنغه�ي
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لإ�شدار  �شعًي�  م�شترك  م�شرف  اإن�ش�ء   - 5
عملة موحدة في الم�شتقبل.

المخدرات,  وتج�رة  الجريمة  مح�ربة   - 6
والتطرف  النف�ش�ل  حرك�ت  ومواجهة 

الديني والعرقي والإره�ب. 
ب�إحي�ء  ال�شين  فكرة  المنظمة  ودعمت 
التع�ون  لتطوير  القت�ش�دي,  الحرير  طريق 

القت�ش�دي الأقليمي. 
ت�أمـل  ف خـط �شير طـريـق الحريـر  tولتعـر

الخريطة الآتية, ثم اأجب عم� يليه�: 

Wري≤ الحرير العظيم
اإلى 3000  اإن�ش�ء طريق الحرير  يرجع ت�ريخ 
يتكّون من مجموعة  الميالد, وك�ن  قبل  ع�م 
من الطرق البرية والبحرية المترابطة ت�شلكه� 
ال�شفن والقوافل بهدف التج�رة , حيث ك�ن 
والغربي  الجنوبي  والجزء  ال�شين  بين  يربط 

لآ�شي� الو�شطى والهند.
و�شمي طريق الحرير بهذا ال�شم ؛ لأن الحرير 

ك�ن اأبرز �شلعة ت�شدر عبر هذا الطريق.

ال�شكل )4-4(: خريطة طريق الحرير قديًم�.

- تتبع م�سير خ§ Wري≤ الحرير مع Pكر اأ�سماء الدول التي يمر فيها.

على خ�رطة الع�لم المع��شر ق�رن بين م�ش�ر طريق الحرير قديًم� وحديًث�.نشاط:
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منظمة  في  البنكي  “التح�د  اأبرزه�  من  هيئ�ت عديدة  للتع�ون  �شنغه�ي  منظمة  اأن�ش�أت  وقد 
�شنغه�ي للتع�ون”, من اأجل ت�شجيع العالق�ت القت�ش�دية بين الدول الأع�ش�ء في المنظمة. 

المعدات  واإنت�ج  للموا�شالت,  التحتية  البنى  بن�ء  اإلى  اله�دفة  الم�ش�ريع  تمويل  مه�مه:  ومن 
والأجهزة المتطورة , وتنفيذ الم�ش�ريع ذات الأهمية الجتم�عية في الدول الأع�ش�ء في المنظمة, 

وتقديم القرو�ض الم�لية.
وتزايد الهتم�م الدولي بهذه المنظمة لأنه� ت�شم في ع�شويته� دولتين من الدول دائمة الع�شوية 
في مجل�ض الأمن الدولي هم� رو�شي� وال�شين, اإ�ش�فة اإلى الإمك�ن�ت الع�شكرية والقت�ش�دية لهم�. 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKس�µمنظمة البري

الأع�ش�ء,  الدول  بين  والثق�في  وال�شي��شي  التج�ري  التع�ون  ت�شجيع  تعمل على  منظمة دولية 
ت�أ�ش�شت في ع�م 2009م في رو�شي�, وت�شم خم�ض دول ولتعّرفه� ت�أمل الخريطة الآتية : 

ال�شكل )4-5(: خريطة الدول الأع�ش�ء في منظمة البريك�ض.

وقداأُطلق على هذه الدول ا�شم “بريك�ض”. وهو اخت�ش�ر للحروف الأولى من اأ�شم�ء الدول  
الخم�ض الموؤ�ش�شة, وت�شكل م�ش�حة هذه الدول ربع م�ش�حة الع�لم تقريًب�, ون�شف عدد �شك�ن 
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مواجهة نشاط: في  البريك�ض  منظمة  دور  حول  تقريًرا  اكتب  لالإنترنت,  ب�لرجوع 
م�شكلة التغير المن�خي.

الع�لم, وتعد من اأغنى اقت�ش�دي�ت دول الع�لم ح�ليًّ�, بحكم اأنه� تمتلك اأكبر الأ�شواق الع�لمية, 
ب�لإ�ش�فة اإلى اأنه� تجذب ن�شف ال�شتثم�رات الع�لمية اإليه�.

ومن اأهداف المنظمة :
ت�شجيع التع�ون التج�ري وال�شي��شي والثق�في بين الدول الأع�ش�ء.   -1

التب�دل  ي�شهل  م�  المجموعة؛  دول  بين  الم�شتوي�ت  متعددة  نقدية  تع�ون  منظومة  اإيج�د   -2
التج�ري وال�شتثم�ر بين دول المجموعة.

الحد من هيمنة �شندوق النقد والبنك الدوليين.   -3
في  ومقره  2014م,  ع�م  في  الجديد  التنمية  بنك  ت�أ�شي�ض  البريك�ض  منظمة  اإنج�زات  ومن 
وتنمية  الن�مية,  الدول  في  التحتية  البنية  م�ش�ريع  في  لال�شتثم�ر  ال�شينية, خ�ش�ض  �شنغه�ي  مدينة 
م�شروع�ت البنية التحتية والتنمية الم�شتدامة في الدول الأع�ش�ء وتمويله�, وي�أتي ذلك في اإط�ر 

الرغبة التي تجمع دول البريك�ض في اإ�شالح النظ�م الم�لي والقت�ش�دي الع�لمي.
الدولية  التحدي�ت  لت�شمل  وتعددت  بريك�ض,  اجتم�ع�ت  تتن�وله�  التي  الق�ش�ي�  تنوعت  وقد 
متمثلة في الإره�ب الدولي, وتغير المن�ñ, والغذاء, واأمن الط�قة, وم�شكالت التنمية, والأزمة 

الم�لية الع�لمية.
واأُن�شئت منتدي�ت اقت�ش�دية تهتم بتعزيز القت�ش�د الع�لمي وتطويره, منه� مجموعة الع�شرين 
التي اأن�شئت في ع�م 1999م, وت�شم الدول ال�شن�عية الكبرى مع الدول المتطورة مثل الأرجنتين, 
والبرازيل, وكندا, وال�شين, وفرن�ش�, واألم�نيـ�, والمملكة العربية الـ�شعودية, والولي�ت المتحدة, 
تهم  التي  الرئي�شة  المو�شوع�ت  من�ق�شة  اإلى  يهدف  منتدى  وهي  الأوروبي,  لالتح�د  ب�لإ�ش�فة 
الم�لي,  النظ�م  وتح�شين  الدولية,  الم�لية  الموؤ�ش�ش�ت  اإ�شالح  على  عالوة  الع�لمي,  القت�ش�د 
� على دعم النمو القت�ش�دي الع�لمي, وتطوير اآلي�ت فر�ض العمل, وتفعيل مب�درات  وتركز اأي�شً

التج�رة الحرة. 
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عرف م� ي�أتي:  - 1

طريق الحرير, البريك�ض, منظمة �شنغه�ي للتع�ون, مجموعة الع�شرين .  

ف�شر م� ي�أتي:  - 2

اأ    - ت�أ�شي�ض م�شرف اإنم�ئي لمنظمة البريك�ض.  

ب - ت�شمية طريق الحرير بهذا ال�شم.  

جـ - دخول الدول التي ا�شتقلت عن التح�د ال�شوفيتي �ش�بًق� في منظمة �شنغه�ي.  

بّين مه�م التح�د البنكي في منظمة �شنغه�ي للتع�ون.  - 3

اأكمل الجدول الآتي ب�لمعلوم�ت المن��شبة:  - 4

الدول الأع�ساءالأهداف �سنة التاأ�سي�سالمنظمة

منظمة �شنغه�ي

منظمة البريك�ض

األسئلة
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وجدت مح�ولت عّدة لإن�ش�ء تكتل اإ�شالمي 
الت�شدي  في  الإ�شالمية  الدول  جهود  لتن�شيق 
للتحدي�ت التي تواجهه�, حيث عقدت موؤتمرات 
عدة لهذه الغ�ية, وك�نت اأول دعوة حديثة لإن�ش�ء 
الإ�شالمية في ع�م 1964م  الدول  منظمة تجمع 
�شم  ال�شوم�ل  في  مقدي�شو  مدينة  في   لق�ء  اإثر 
الإ�شالمية,  والحرك�ت  الدول  ممثلي  من  عدًدا 
تن�دي  التي  الموؤتمرات  ذلك  بعد  توالت  وقد 
قي�م  عنه�  تمخ�ض  اأن  اإلى  والوحدة  ب�لت�ش�من 

منظمة الموؤتمر الإ�شالمي.
اأث�رت جريمة حرق الم�شجد الأق�شى على اأيدي ال�شه�ينة في الع�م 1969م غ�شب الم�شلمين 
الإ�شالمي  الموؤتمر  منظمة  لإن�ش�ء  الإ�شالمية  للدول  مب��شًرا  دافًع�  �شكل  م�  كله,  الع�لم  اأرج�ء  في 
لتدار�ض هذا العتداء, والنظر في كيفية حم�ية المقد�ش�ت الإ�شالمية, حيث دع� الملك الح�شين 
ابن طالل والملك في�شل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية ال�شعودية اإلى عقد موؤتمر اإ�شالمي 
ملوك  ف�جتمع  الإ�شالمية,  المقد�ش�ت  لحم�ية  ح�زم  موقف  واتخ�ذ  الفل�شطينية,  الق�شية  لدعم 
وروؤ�ش�ء وممثلون من )25) دولة اE�شلمية في الرباط عاUشمة المملكة المغربية في عام 1969م 

لمن�ق�شة هذه الق�ش�ي�.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe  : الفصل الثالث

مرت المنظمة منذ ت�أ�شي�شه� بمرحلتين: المرحلة الأولى منذ ع�م 1969م وحتى ع�م 2011م, 
الث�نية منذ ع�م 2011م حتى الوقت  الموؤتمر الإ�شالمي, والمرحلة  وك�نت ت�شمى ب��شم منظمة 

الح��شر, حيث تقرر تغيير ا�شم المنظمة اإلى منظمة التع�ون الإ�شالمي.
  - براأي∂ ما هي مبررات ت¨يير ا�سم منظمة الموDتمر الإ�سÓمي اإلى منظمة التعاون الإ�سÓمي.
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ûfساأة منظمة الموDتمر الإ�سÓمي

ال�شكل )4-6(: �شع�ر منظمة التع�ون الإ�شالمي.
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وب�لرغم من اأن الموؤتمر ك�ن موجًه� اأ�ش��ًش� لبحث ح�دثة اإحراق الم�شجد الأق�شى اإل اأن البي�ن 
الذي اأ�شدره ق�دة الع�لم الإ�شالمي اأكد حر�شهم على توثيق الروابط الأخوية والروحية بين �شعوبهم, 
وعزمهم على توحيد جهودهم لحفظ ال�شلم الدولي, والتع�ون في المج�لت القت�ش�دية والثق�فية 
ا موؤقًت� للمنظمة, اإلى  والروحية, انطالقً� من تع�ليم الدين الإ�شالمي, وتقرراأن تكون مدينة جدة مقرًّ

ر مدينة القد�ض, لتكون المقر الدائم لالأم�نة الع�مة.  اأن ُتحرَّ
- بيøq موقف الدول الإ�سÓمية مø حادKة حر¥ الم�سجد الأق�سى.

ك�ن لمنظمة التع�ون الإ�شالمي اإنج�زات عدة في المج�لت المختلفة ان�شجمت مع الأهداف 
التي اأن�شئت من اأجله�, ومن هذه الإنج�زات:

1- اإن�ش�ء �شندوق الت�ش�من الإ�شالمي في ع�م 1974م لتقديم الم�ش�عدات الإن�ش�نية في المن�طق 
المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية والحروب, مثل بن�ء وحدات �شكنية ل�شح�ي� الزلزل في 
وال�شوم�ل,  والهر�شك  البو�شنة  في  الالجئين  وم�ش�عدة  اإندوني�شي�,  “�شومطرة” في  جزيرة 

وتقديم المعون�ت الم�دية للج�لي�ت الإ�شالمية في �شتى اأنح�ء الع�لم0
فقد  الوطنية,  ا�شتقالله� وحقوقه�  على  المح�فظة  �شبيل  في  الإ�شالمية  ال�شعوب  كف�ح  2-دعم 
وقفت بج�نب ال�شعب الفل�شطيني في ن�ش�له �شد الحتالل ال�شهيوني, ف�أن�ش�أت “�شندوق 
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ÉkãdÉKاvا ودوليvمي اإقليميÓات منظمة التعاون الإ�سRجاfاإ

�شعت منظمة التع�ون الإ�شالمي اإلى تحقيق مجموعة من الأهداف منه�: 
دعم التع�ون بين الدول الأع�ش�ء في المج�لت القت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية والعلمية.   -1

دعم الأمن وال�شلم الدوليين الق�ئمين على العدل.  -2
مح�ربة التفرقة العن�شرية والق�ش�ء على ال�شتعم�ر في �شوره جميعه�.  -3

ودعم  �شالمته�,  على  والحف�ظ  فل�شطين,  في  المقد�شة  الأم�كن  تحرير  اأجل  من  ال�شعي   -4
ال�شعب الفل�شطيني وم�ش�عدته على تحرير اأر�شه وا�شترج�ع حقوقه الم�شروعة.
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المحتلة,  والمن�طق  القد�ض  اأهل  كف�ح  لدعم  الأموال  جمع  اإلى  يهدف  الذي  القد�ض” 
المقد�شة الإ�شالمية والم�شيحية في فل�شطين وترميمه�, ومق�ومة  والمح�فظة على الأم�كن 
الط�بع  على  والمح�فظة  القد�ض,  مدينة  في  الحتالل  �شلط�ت  تتبعهم�  التي  التهويد  �شي��شة 

العربي والإ�شالمي للمدينة.
للدول  القت�ش�دي  الدعم  تقديم  بهدف  1975م  ع�م  في  للتنمية  الإ�شالمي  البنك  اإن�ش�ء   -3
المجتمع�ت  اأحوال  وتح�شين  التنموية,  الم�ش�ريع  لإق�مة  القرو�ض,  طريق  عن  الأع�ش�ء 

الإ�شالمية فيه�.
الإقليمية  الملتقي�ت  عقد  طريق  عن  والأدي�ن  والثق�ف�ت  الح�ش�رات  بين  الحوار  4-تعزيز 

والدولية, واإ�شدار الموؤلف�ت العلمية.
ومقره�  1981م,  ع�م  في  “اأ�شي�شكو”  والثق�فة  والعلوم  للتربية  الإ�شالمية  المنظمة  اإن�ش�ء   - 5
والثقافة  والتعليم  التربية  ب�ش�ؤون  تعنى  التي  المنظمة  وهي  المغربية،  المملكة  في  الرباط 

واإ�شتراتيجي�ت تطبيقه� وتنفيذه�, ومن م�ش�ريع هذه المنظمة:
الإ�شالمية,  والثق�فة  المعرفة  لن�شر  الإ�شالمية  والج�مع�ت  الثق�فية  المراكز  اإن�ش�ء  اأ    - 
والج�معة  ع�م 1986م,  في  النيجر  في  الإ�شالمية  الج�معة  اأُن�شئت  الإط�ر  هذا  وفي 

الإ�شالمية في اأوغندا في ع�م 1988م.
التعليم,   برامج  في  رئي�شة  م�دة  بو�شفه�  واإدراجه�  ون�شره�  العربية  ب�للغة  الهتم�م  ب - 
من�طق  في  لتعليمه�  مدار�ض  واأُن�شئت  العربي,  ب�لحرف  اأفريقية  لغة   )17( وُكِتَبْت 

مختلفة مثل ال�شودان والب�ك�شت�ن.
اإن�ش�ء مركز لأبح�ث الت�ريخ والفنون والح�ش�رة الإ�شالمية )اأر�شيك�(, في ع�م 1980م  جـ - 
الإ�شالمية  الت�ريخية  والمع�لم  الإ�شالمي  التراث  لحم�ية  يهدف  اإ�شطنبول,  مدينة  في 
والتراث الفكري والت�ريخي, ومن اأهم اإنج�زاته: اإن�ش�ء مكتبة تحوي كتًب� ومخطوط�ت 
وخرائط اإ�شالمية ن�درة , ون�شر كتب واأبح�ث ون�شرات اإعالمية حول التراث والمع�لم 

الإ�شالمية, وترجمة القراآن الكريم لمختلف اللغ�ت.   
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في  جدة  مدينة  في  الإ�شالمي  الفقه  مجمع  طريق  عن  الإ�شالمية  الدرا�ش�ت  تفعيل  د   - 
المملكة العربية ال�شعودية.

الإ�شه�م في حل بع�ض الم�شكالت التي تواجه الم�شلمين في الع�لم, مثل م�شكلة الم�شلمين   - 6
الوطنية”  الفلبين و“جبهة تحرير مورو  اأن توفق بين حكومة  ا�شتط�عت  الفلبين, حيث  في 
وذلك لمنح الحكم الذاتي لإقليم م�شلمي جنوب الفلبين, حيث ُوقuعت مع�هدة �شالم بين 

الطرفين في ع�م 1996م.
وب�لرغم من اأن منظمة التع�ون الإ�شالمي حققت كثيًرا من الإنج�زات في المي�دين المختلفة 
اإل اأنه� اأخفقت في الميدان ال�شي��شي, ول�شيم� في م� يتعلق بم� يقوم به الحتالل الإ�شرائيلي من 
ويمكن  فل�شطين,  في  والم�شيحية  الإ�شالمية  والمقد�ش�ت  الفل�شطيني  ال�شعب  تج�ه  مم�ر�ش�ت 

اإرج�ع هذا الإخف�ق اإلى افتق�ر المنظمة لمبداأ الإلزام في قراراته�.

اأ�شهمت منظمة التع�ون الإ�شالمي في تعزيز لغة الحوار بين الح�ش�رات والأدي�ن.ناقش:

للتنمية, نشاط: الإ�شالمي  البنك  اأهم م�ش�ريع  تقريًرا حول  اكتب  لالإنترنت,  ب�لرجوع 
ثم اعر�شه اأم�م زمالئك.
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عرف م� ي�أتي:  - 1

�شندوق الت�ش�من الإ�شالمي, الأ�شي�شكو, منظمة التع�ون الإ�شالمي.  

بّين اأهم م�ش�ريع المنظمة الإ�شالمية للتربية والتعليم والثق�فة.  - 2

و�شح اأهم اأهداف منظمة الموؤتمر الإ�شالمي؟   - 3

اذكر اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي:  - 4

اأ    - عقد م�ؤتمر الرباط في عام 1969م.  

ب - اإن�ش�ء �شندوق القد�ض.  

جـ - اإن�ش�ء المراكز الثق�فية والج�مع�ت الإ�شالمية.    

د   - اإن�ش�ء مركز الأبح�ث للت�ريخ والفن والح�ش�رة الإ�شالمية.  

هـ - اإخف�ق منظمة الموؤتمر الإ�شالمي في الن�حية ال�شي��شية.  

األسئلة
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ø«à«µjôeC’G ø«JQÉ≤dG äÉª¶æe  : الفصل الرابع

دول  ي�شم  تكتل  اإن�ش�ء  مح�ولة  بداأت 
اأمريك� ال�شم�لية و الجنوبية في الن�شف الأول 
1948م  ع�م  وفي  ع�شر,  الت��شع  القرن  من 
عقد موؤتمر في بوجوت� ع��شمة كولومبي� اأُعلن 
اأمريك�  دول  ت�شم  اإقليمية  منظمة  ت�أ�شي�ض  فيه 

ال�شم�لية والجنوبية.
التع�ون  دعم  اإلى  المنظمة  وتهدف 
الدول  بين  الإقليمي  ال�شي��شي والقت�ش�دي 
وتر�شيخه�,  الديمقراطية  ون�شر  الأع�ش�ء, 

والدف�ع عن مب�دئ حقوق الإن�ش�ن. 
وتتميز ق�رة اأمريك� الجنوبية ب�أنه� خليط 
من اأجن��ض عدة  ب�لإ�ش�فة ل�شك�نه� الأ�شيلين 
عن��شر  ي�شكنه�  حيث  الحمر؛  الهنود  من 
من اأ�شول اأوروبية واأفريقية واآ�شيوية, لذلك 
اعتمدت المنظمة في ع�م 2013م اتف�قيتين 
في  الأقلي�ت  حم�ية  اإلى  تهدف�ن  جديدتين 
الن�زحون, ومك�فحة  الأميركيتين بم� فيهم 

التمييز العن�شري بين �شعوب الق�رتين.
ولتتعـّرف خريطــة الأمريــكيتين انــظر 

ال�شكل المج�ور.

ال�شكل )4-7(: �شع�ر منظمة الدول الأمريكية.

ال�شكل )4-8(: خريطة الأمريكيتين ال�شم�لية والجنوبية.
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منظمة الدول الأمريµية
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اأواخر  في  الجنوبية  اأمريك�  دول  ع�نت 
القرن الم��شي م�شكلة المديونية الع�لمية, م� 
النقد  �شندوق  ل�شي��شة  وا�شعة  انتق�دات  ولد 
الدولي التي اأدت اإلى قي�م منظم�ت  اقت�ش�دية 
قوية ك�تح�د دول الأنديز واتح�د ميركو�شور 
اللذين اندمج� في كي�ن دولي ب��شم اتح�د دول 
اأمريك� الجنوبية, وُوقuَع ميث�قه في ع�م 2008م 
بذلك  ّكاًل  ُم�شَ برازيلي�  البرازيلية  الع��شمة  في 
ث�لث اأكبر كتلة اقت�ش�دية في الع�لم, وك�ن من 

اأهداف هذا التح�د م� ي�أتي:  
بين  الإقليميين  والتك�مل  التع�ون  زي�دة   - 1

دول اأمريك� الجنوبية. 
اأمريك�  دول  بين  الجمركية  التعرفة  واإلغ�ء  القت�ش�دية,  والتنمية  الحر  للتنقل  الحدود  فتح   - 2

الجنوبية.
تعزيز العالق�ت, واتب�ع �شي��شة الدف�ع الم�شترك.  - 3

- براأي∂, ما اأ�سباب اإûfساء اتحاد دول اأمريµا الجنوبية?

وقد نجحت هذه الدول في اإق�مة عالق�ت اإقليمية ودولية وا�شعة بعيًدا عن �شي��شة التبعية للولي�ت 
المتحدة الأمريكية, وك�ن له� عالق�ت مميزة ب�لدول العربية بف�شل وجود ج�لي�ت عربية كبيرة 
بين  العالق�ت  تطوير  م� عزز  ن�شمة؛  مليون  اإلى نحو )20(  ت�شل  الجنوبية  الأمريكية  الق�رة  في 
الج�نبين, وقد تولت �شخ�شي�ت من اأ�شول عربية من��شب رفيعة في الق�رة الأمريكية الجنوبية, 

منهم ك�رلو�ض منعم الذي تولى رئ��شة الأرجنتين في المدة بين ع�م ) 1989-1999م(.
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Ék«fÉKا الجنوبيةµاتحاد دول اأمري

جماعة دول الأfديز:
تجمع اقت�ش�دي اأُن�شئ في ع�م 1969م بين دول 
بوليفي� وكولومبي� والأكوادور وبيرو وفنزويال, 
القت�ش�دية,  ال�شي��ش�ت  تن�شيق  اإلى  ويهدف 
واإق�مة منطقة تج�رية حرة خ��شة بدول الأنديز. 

اتحاد ميركو�سور:
اأمريك�  لدول  القت�ش�دي  للتجمع  ا�شم  هو 
الم�شتركة  “ال�شوق  عليه  اأُطلق  الجنوبية 
ي�شم  1991م,  ع�م  في  ت�أ�ش�ض  الجنوبية”, 
الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وب�راغواي.
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وفي اإط�ر التع�ون العربي مع دول اأمريك� الجنوبية عقدت في البيرو في ع�م 2011م القمة 
وتن�شيق  الجنوبية,  اأمريك�  دول  مع  العربية  القت�ش�دية  العالق�ت  تنمية  بهدف  الأمريكية  العربية 

على  الق�رة  دول  لت�شجيع  الدولية  المح�فل  في  المواقف 
الإم�رات  دولة  وم�ش�ندة  الفل�شطينية,  ب�لدولة  العتراف 
ال�شغرى  طنب  الثالث:  العربية  الجزر  ق�شية  في  العربية 

وطنب الكبرى واأبو مو�شى المتن�زع عليه� مع اإيران.
والدول  الجنوبية  اأمريك�  دول  بين  اآخر  موؤتمر  وُعقد 

العربية في الري��ض في ع�م 2015م دع� اإلى م� ي�أتي:
لتطوير  الإقليمين  بين  الق�ئم  التع�ون  زي�دة  ت�أكيد   - 1
الم�شتركة  الم�ش�لح  على  ق�ئمة  اإ�شتراتيجية  �شراكة 

والحترام المتب�دل.
م�شتقر  ع�لم  في  ب�لعي�ض  ال�شعوب  بحق  الإيم�ن   - 2

ومزدهر خ�ل من اأخط�ر الإره�ب واأ�شلحة الدم�ر ال�ش�مل.
ال�شعي لتحقيق ال�شالم الع�دل وال�ش�مل للق�شية الفل�شطينية وفًق� لقرارات ال�شرعية الدولية.  - 3

ت�أكيد �شرورة التو�شل اإلى حل �شلمي لالأزمة ال�شورية .  - 4
اإيج�د حل لالأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجل�ض الأمن.  - 5
دعم الحوار ال�شي��شي  في ليبي� تحت رع�ية الأمم المتحدة.  - 6

ال�شكل )4-9(:الرئي�ض الأرجنتيني 
ك�رلو�ض منعم.
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عرف م� ي�أتي:  - 1

جم�عة دول الأنديز, اتح�د ميركو�شور, اتح�د دول اأمريك� الجنوبية.  

بّين اأهداف اتح�د دول اأمريك� الجنوبية.  - 2

ق�رن بين منظمة الدول الأمريكية واتح�د اأمريك� الجنوبية من حيث:  - 3

ب - الأهداف. اأ    - اأ�شب�ب الن�ش�أة.      

و�شح طبيعة العالق�ت العربية مع دول اأمريك� الجنوبية.  - 4

األسئلة
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القت�ش�دي  التكتل  نحو  الع�لم  دول  توجه  الث�نية  الع�لمية  الحرب  تلت  التي  المدة  �شهدت 
وال�شي��شي, حيث اتجهت دول الق�رة الأوروبية اإلى اإيج�د وحدة اأوروبية للوقوف في وجه الأزم�ت 

القت�ش�دية الأوروبية والع�لمية.
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ûfساأة التحاد الأوروبي

الحرب  بعد  الأوروبية  الدول  اتجهت 
الع�لمية الث�نية اإلى اإيج�د تكتل اقت�ش�دي �شي��شي 
لمواجهة الأزم�ت التي األمت به�, والتع�ون في 
م� بينه� لحل م�شكالت التنمية, ورفع الم�شتوى 
اأن�شئت »الجم�عة  اأوروب� , لذلك  المعي�شي في 
الأوروبية للفحــم وال�شلـب« في عــ�م 1950م 
وهولندا,  واألم�ني�,  )فرن�ش�,  دول  و�شمت 

وبلجيك�, ولوك�شمبورÆ, واإيط�لي�(. 
القت�ش�دي  التح�د  اإن�ش�ء  بنوده�  اأهم  من  وك�ن  »روم�«,  اتف�قية  ُوقuعت  ع�م 1957م  وفي 
الأوروبي الذي حل محل الجم�عة الأوروبية للفحم وال�شلب. وتوالى ان�شم�م عدد من الدول 

الأوروبية ليرتفع عدد دول التح�د اإلى )28( دولة في ع�م 2010م.
وتعد اتف�قية »م��شتريخت« في هولندا في ع�م 1992م اأو »مع�هدة التح�د الأوروبي« نقطة 
تحول في ت�ريخ التح�د الأوروبي ب�شبب م� دعت اإليه من وحدة �شي��شية واأمنية ودف�عية ونقدية 
وتن�وله�  الأوروبية,  القت�ش�دية  المجموعة  عليه�  ق�مت  التي  القت�ش�دية  الوحدة  ج�نب  اإلى 

لمج�لت التعليم وال�شب�ب والثق�فة وال�شحة الع�مة.

بنيت فكرة التح�د الأوروبي على اأ�ش��ض اقت�ش�دي.فسر:

ال�شكل )4-10(: علم التح�د الوروبي.
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Ékk«fÉKس�سات التحاد الأوروبي�Dمو

يقوم التح�د الأوروبي بدور مهم على ال�شعيدين ال�شي��شي والقت�ش�دي ب�لإ�ش�فة اإلى ن�ش�ط�ته 
في مج�ل البيئة والدف�ع والأمن الداخلي, ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الموؤ�ش�ش�ت هي:

1 - مجل�ض التح�د الأوروبي 
2 - المفو�شية الأوروبية
3 - البرلم�ن الأوروبي 

4 - محكمة العدل الأوروبية
ا لالأم�نة الع�مة والمفو�شية  وقد اتخذ التح�د الأوروبي من الع��شمة البلجيكية »بروك�شل« مقرًّ

ا للبرلم�ن الأوروبي. الأوروبية, ومدينة »�شترا�شبورÆ« الفرن�شية مقرًّ

ولتعّرف دول التح�د الأوروبي ت�أمل الخريطة الآتية:

ال�شكل )4-11(: خريطة الأع�ش�ء في التح�د الأوروبي.
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ÉkãdÉKات التحاد الأوروبيRجاfاإ

الأوروبــي  التحــ�د  دول  تمتلــك 
مقومــ�ت اأ�شهمــت فــي دعــم التحــ�د 
الأوروبــي واإنج�حــه, تمثلــت ب�لموارد  
الب�شرية والثروات القت�ش�دية , والقدرات 
الع�شكريـــة والتكنولوجيــة, اإذ اأ�شبـــــح 
اقت�ش�دية و�شي��شية  التح�د الأوروبي قوة 

مهمة في النظ�م الع�لمي الجديد.
الأوروبية  الق�رة  التح�د  حول  فقد    

اإلى اأكبر �شوق موحدة في الع�لم, واأ�شبحت دول التح�د تنتج مجتمعة اأكثر من اأي دولة اأخرى 
التح�د  واأ�شبح  الهند�شية,  وال�شلع  الم�شنعة  الطبية والأدوات  والمواد  ال�شي�رات  الع�لم من  في 
يمتلك اأكبر دخل قومي في الع�لم, ويعد اأكبر �شوق ع�لمية في مج�ل الإنف�ق على البحث العلمي 

وتطويره.
ومن  الأوروبي,  لالتح�د  المهمة  الإنج�زات  من  )اليورو(  الموحدة  الأوروبية  العملة  وُتعد 

عن��شر قوته, ففي الع�م 2002م بداأ التع�مل ر�شميًّ� بهذه العملة.
   ومن الإنج�زات الأخرى لالتح�د الأوروبي اإن�ش�ء قوة ع�شكرية في ع�م 2003م مهمته� 
اإن�ش�نية, وقد  ال�شالم ومهم�ت  الدولية والإقليمية, والقي�م بعملي�ت حفظ  التدخل في الأزم�ت 
ك�ن لقوات التح�د م�ش�ركة في حفظ ال�شالم في جنوب لبن�ن في ع�م 2006م, وفي الكونغو, 

وقط�ع غزة, والبو�شنة, ومك�فحة القر�شنة في ال�شوم�ل في ع�م  2008م.
واأن�شئ �شندوق التنمية الأوروبي بهدف تقديم م�ش�عدات لبع�ض الدول الن�مية التي تربطه� 
ب�لتح�د م�ش�لح �شي��شية وتج�رية, مثل بع�ض دول اإفريقي� والمحيط اله�دي والبحر الك�ريبي, اإذ 
بلغ حجم المعون�ت الإنم�ئية المقدمة من التح�د الأوروبي للدول الن�مية قرابة )50%( في ع�م 

2008م مق�رنة بم� قدمته ب�قي دول الع�لم الكبرى .

ال�شكل)4-12(: اجتم�ع في مقر التح�د الأوروبي.
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É k©HGQالتحديات التي تواج¬ التحاد الأوروبي

� في تحقيق اأهدافه, وتحقيق التع�ون بين الدول الأع�ش�ء,  قطع التح�د الأوروبي �شوًط� مهمًّ
اإل اأنه يواجه بع�ض التحدي�ت منه�:

العÓقة بيø التحاد الأوروبي والوليات المتحدة الأمريµية, اإذ ترى بع�ض دول اأوروب� مثل   - 1
فرن�ش� واألم�ني� اأن التح�لف الذي ك�ن يجمعه� ب�أمريك� عن طريق حلف الن�تو فقد كثيًرا من 
الطرفين  بين  العالق�ت  في  التوتر  من حدة  زاد  وم�  ال�شوفييتي,  التح�د  زوال  بعد  وظ�ئفه 
اإق�مة ال�شوق الأوروبية الم�شتركة, واإ�شدار عملة اأوروبية موحدة, ودعوة بع�ض الدول في 

التح�د لإن�ش�ء قوة دف�ع اأوروبية تدافع عن دول التح�د خ�رج اإط�ر حلف الن�تو.
التح�د  تو�شعة  ق�شية  ومنه�  التحاد,  تواج¬  التي  الق�سايا  في  الأع�ساء  الدول   øبي الÓîفات   - 2
وطبيعته, ف�ألم�ني� تريد تو�شعة التح�د وتحويله اإلى فدرالية بعد ان�شم�م دول اأوروب� ال�شرقية, 
لي�شبح ك�لتح�د الفدرالي الأمريكي. واأيدته� فرن�ش� في هذه الفكرة , اأم� بريط�ني� فقد ك�نت 
م�شتركة,  عملة  بو�شفه�  اليورو  ا�شتعم�ل  تطبيق  في  ومترددة  الندم�ج,  هذا  من  متحفظة 
فيه  اأيد  �شعبي  ا�شتفت�ء  بعد  ع�م 2016م  في  الأوروبي  التح�د  من  الن�شح�ب  اإلى  دفعه�  م� 
عبر  ال�شرعية  غير  الهجرة  مثل  اأخرى  خالفية  ق�ش�ي�  اإلى  اإ�ش�فة  الن�شح�ب,  البريط�نيون 

المتو�شط, ومديونية بع�ض الدول الأع�ش�ء ك�ليون�ن.
اختÓف الثقافات في اأوروبا, وقد عبر عن ذلك ال�شي��شي القت�ش�دي الفرن�شي»ج�ن مونيه«   - 3
جديد,  من  اأوروب�  بن�ء  فر�شة  لي  اأتيحت  »لو  بقوله:  الأوروبي  الندم�ج  فكرة  �ش�حب 

وت�شدى التح�د الأوروبي لظ�هرة التغير المن�خي, و ك�ن له دور كبير في المف�و�ش�ت   
من اأجل التقليل من انبع�ث الغ�زات, وحث الدول على توقيع البروتكولت الخ��شة ب�لت�شدي 

لهذه الظ�هرة ع�لميًّ�.
- ا�ستنتج عوامل fجاح التحاد الأوروبي.

لظ�هرة نشاط: الت�شدي  في  الأوروبي  التح�د  دور  عن  ابحث  لالإنترنت  ب�لرجوع 
انبع�ث الغ�زات الم�شرة بطبقة الأوزون , ثم اعر�شه اأم�م زمالئك.
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لكنت قد ركزت على الثق�فة, ولي�ض على القت�ش�د«. وقد ك�ن لهذا التحدي اأثر كبير في 
عدم قبول ع�شوية كثير من الدول الراغبة في الن�شم�م لالتح�د مثل تركي�.

- براأي∂ لماPا تعار�س دول التحاد الأوروبي اf�سمام تركيا لÓتحاد الأوروبي.  

ن�شبة  ارتفـ�ع  ب�شبب  الأوروبي  التحـ�د  دول  في  ال�سµاfي  النمو  معدل  اîfفا�س  مûسµل�ة   - 4
ال�شيخوخة, وانخف��ض ن�شبة العن��شر ال�ش�بة في الق�رة الأوروبية. 

لوحدة الثق�فة اأثر كبير في وحدة ال�شعوب.ناقش:
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عرف م� ي�أتي:  - 1

المفو�شية الأوروبية, اليورو, �شندوق التنمية الأوروبي.  

بّين اأهم اإنج�زات التح�د الأوروبي.  - 2

و�شح اأهم التحدي�ت التي تواجه التح�د الأوروبي.   - 3

بّين اأهمية اتف�قية م��شتريخت في ع�م 1992م.  - 4

اذكر اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي:  - 5

اأ    - يعد انخف��ض معدلت النمو ال�شك�ني في الق�رة الأوروبية من التحدي�ت التي تواجه 
التح�د الأوروبي. 

اإن�ش�ء قوة ع�شكرية ت�بعة لالتح�د الأوروبي. ب - 

األسئلة
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»≤jôaC’G OÉëJ’G  : الفصل السادس

   مر التح�د الأفريقي منذ ت�أ�شي�شه بمرحلتين: المرحلة الأولى منذ الت�أ�شي�ض في ع�م 1963م 
وحتى ع�م 2002م, حيث ك�ن التح�د ي�شمى »منظمة الوحدة الأفريقية«, واأم� المرحلة الث�نية 
َل ا�شم منظمة الوحدة الأفريقية اإلى التح�د  uفتبداأ منذ ع�م  2002م  حتى وقتن� الح��شر, حيث ُبد

الأفريقي.

أسئلة الدرس
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فكر
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منظمة الوحدة الأفريقية

الأفريقيــة  الــدول  تــوالـت محــ�ولت 
الأفريقي,  الت�ش�من  على  للعمل  الم�شتقلة 
كله�,  ب�شوره  ال�شتعم�ر  لمج�بهة  وال�شعي 
لق�ء ي�شم  اأول مح�ولة ر�شمية لعقد  فك�نت 
مدينة  في  اآنذاك  الم�شتقلة  الأفريقية  الدول 
1958م.  ع�م  في  غيني�  ع��شمة  »اأكرا« 
وانتهت هــذه المحـــ�ولت بعقد الموؤتمر 
في  الأفريقية  الوحدة  لمنظمة  الت�أ�شي�شي 

مدينة اأدي�ض اأب�ب� ع��شمة اأثيوبي� في ع�م 1963م, بع�شوية )32( دولة اأفريقية, واختيرت لتكون 
ا للمنظمة.  مقرًّ

اإحدى  اإليه�  ف�ن�شمت  المنظمة,  اإلى  ب�لن�شم�م  ال�شتقالل  ن�لت  التي  الدول  تالحقت  وقد 
وع�شرون دولة, حتى و�شل عدد الأع�ش�ء اإلى )53( ع�شًوا.

ال�شكل )4-13(: علم منظمة الوحدة الفريقية.

الوحدة ناقش: لمنظمة  الن�شم�م  اإلى  اأفريقي�  في  ال�شتقالل  ن�لت  التي  الدول  �ش�رعت 
الأفريقية.
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ÉkãdÉKات والتحديات لمنظمة الوحدة الأفريقيةRجاfالإ

ت�شمن ميث�ق منظمة الوحدة الأفريقية اأهداًف� عدة, حيث �شعت المنظمة اإلى توحيد مواقف 
اأرا�شيه�  و�شالمة  الق�رة  دول  �شي�دة  عن  والدف�ع  ل�شعوبه�,  اأف�شل  حي�ة  لتوفير  الأفريقية  الدول 
التي  للمن�زع�ت  ال�شلمية  والت�شوية  ب�شوره كله�,  الق�رة  في  ال�شتعم�ر  و�شعوبه�, والق�ش�ء على 
عدم  �شي��شة  وت�أكيد  والتحكيم,  والتوفيق  والو�ش�طة  التف�و�ض  طريق  عن  الق�رة  دول  بين  تن�ش�أ 

النحي�ز تج�ه التكتالت والأحالف الدولية جميعه�.

الدول الأفريقية, فك�ن له� مجموعة من  اإلى تحقيق م�ش�لح  الوحدة الأفريقية  �شعت منظمة 
الإنج�زات منه�:

اأ�شهمت في دعم حرك�ت التحرر من ال�شتعم�ر في الق�رة  الأفريقية, وقد ظهر ذلك عن   - 1
ودعمه�  المنظمة,  قي�م  منذ  ال�شتقالل  على  اأفريقية  دولة   )18( من  اأكثر  ح�شول  طريق 
الم�شتمر للحق العربي في ال�شراع العربي الإ�شرائيلي, وتمثل  ذلك في قطع الدول الأفريقية 

عالقته� مع اإ�شرائيل في اأثن�ء حرب ت�شرين اأول من ع�م 1973م.
الت�شوية ال�شلمية للمن�زع�ت الأفريقية التي تهدد اأمن الق�رة و�شالمته� ك�لنزاع بين الجزائر   -2
والمغرب في ع�م 1963م, وحل النزاع�ت الحدودية مثل النزاع بين ال�شوم�ل واأثيوبي� في 

ع�م 1964م.
اأ�شهمت في  اإذ  الأفريقية,  الق�رة  الالجئين في  التخفيف من م�شكلة  للمنظمة دور في  ك�ن   - 3
اإن�ش�ء مكتب لالجئين في ع�م 1968م عمل على توفير الخدم�ت الأ�ش��شية لهم, وفر�ض 

التعليم.
الأمم  منظمة  مثل  الدولية,  المنظم�ت  مع  للتع�ون  عدة  اإقليمية  مك�تب  المنظمة  اأن�ش�أت   - 4
ع�م  في  الجزائر  في  العربي  القمة  موؤتمر  في  تقرر  العربية, حيث  الدول  المتحدة وج�معة 
اأفريقي,  اإق�مة موؤ�ش�ش�ت تق�رب عربي  1973م دعم العالق�ت العربية الأفريقية عن طريق 

مثل اإن�ش�ء الم�شرف العربي للتنمية القت�ش�دية في اأفريقي�.
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وقد واجهت المنظمة مجموعة من التحدي�ت اأثرت في اأدائه�, ومنه�: مع�ن�ة كثير من دول 
الق�رة من ويالت ال�شتعم�ر, والتفرقة العن�شرية, هذا ب�لإ�ش�فة اإلى الم�شكالت الحدودية - التي 
والجتم�عية  القت�ش�دية  الأو�ش�ع  -كذلك  المنظمة  واجهت  التي  التحدي�ت  اأخطر  من  تعد 
وانت�ش�ر  الحروب,  وويالت  ال�شي��شية,  ك�ل�شراع�ت  الأفريقية  الق�رة  دول  من  كثير  في  ال�شيئة 

الفقر, و�شوء التغذية, وانت�ش�ر الأمرا�ض الم�شتوطنة و ال�ش�رية.

ب�لرجوع لالإنترنت اكتب تقريًرا حول دور منظمة الوحدة الأفريقية في التخفيف نشاط:
من م�شكلة الالجئين في الق�رة الأفريقية, ثم اعر�شه اأم�م زمالئك.

ن�دى زعم�ء الق�رة الأفريقية 
الأفريقية  القمة  انعق�د  اأثن�ء  في 
الجزائر  في  والخم�شين  الث�لثة 
في ع�م 1999م بتطوير منظمة 
اأجل  من  الأفريقية  الوحدة 
الأفريقية.  للق�رة  وحدة حقيقية 
قمة  ُعِقدت  2001م  ع�م  وفي 
ع��شمة  لو�ش�ك�  في  اأفريقية 
زامبي�, واأعلن عن اإن�ش�ء التح�د 
دولة  ان�شمت  وقد  الأفريقي, 
التح�د  اإلى  ال�شودان  جنوب 
عن  انف�ش�له�  بعد  الأفريقي 
2011م.  الع�م  في  ال�شودان 
ولتعــــــــّرف دول التحـــــــ�د 

الأفريقي انظر ال�شكل )14-4(.
- براأي∂: ما �سبÖ ت¨ير ا�سم منظمة الوحدة الأفريقية اإلى ا�سم التحاد الأفريقي?
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É k©HGQالتحاد الأفريقي

ال�شكل )4-14(: خريطة التح�د الأفريقي ال�شي��شية.
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É k°ùeÉNاأهداف التحاد الأفريقي
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É k°SOÉ°Sات التحاد الأفريقيRجاfاإ

 �شعى التح�د الأفريقي اإلى تحقيق الأهداف الآتية:  
تعزيز المب�دئ والموؤ�ش�ش�ت الديمقراطية والم�ش�ركة ال�شعبية والحكم الر�شيد.  - 1

زي�دة تنمية الق�رة عن طريق تعزيز البحث  العلمي في المج�لت جميعه�, وخ��شة مج�ل   - 2
العلم والتكنولوجي�.

الع�لمي  القت�ش�د  في  الدولية   مك�نته�  اأخذ  من  الق�رة  تمكن  التي  الالزمة  الظروف  تهيئة   - 3
وال�شي��شة الدولية.

وتح�شين  منه�,  والوق�ية  الأوبئة,  على  للق�ش�ء  ال�شلة  ذوي  الدوليين  ال�شرك�ء  مع  العمل   - 4
المج�ل ال�شحي في الق�رة.

�شعى التح�د الأفريقي اإلى زي�دة الت�ش�من بين الدول الأع�ش�ء, وتنمية عالق�ته� في المج�لت 
كله�, ومن اإنج�زات هذا التح�د:

تحقيق بع�ض دول اأفريقي� تقدًم� ملحوًظ� في مج�ل تطبيق الديمقراطية والحف�ظ عليه�, وعلى   - 1
�شي�دة الدولة, فقد اأجبرت مواثيق التح�د ق�دة النقالب في غيني� في ع�م 2008م ونيجيري� 

في ع�م 2010م على العودة اإلى الد�شتور فيهم�.
من�طق  في  ال�شالم  لحفظ  قوات  واإر�ش�ل  الأفريقية,  الق�رة  في  ال�شالم  حفظ  في  الإ�شه�م   - 2

النزاع, مثل ال�شوم�ل وجنوب ال�شودان .
مك�فحة الأمرا�ض والأوبئة  في الق�رة, وخ��شة مر�ض الإيدز ) فقدان المن�عة المكت�شبة(.  - 3

 (NEPAD) ع�م 2001م  “النيب�د” في  اإفريقي�  في  للتنمية  الجديدة  ال�شراكة  منظمة   اإن�ش�ء   - 4
بهدف تحقيق تنمية اقت�ش�دية �ش�ملة فيه�, و�شد الفجوة بينه� وبين الع�لم المتقدم عن طريق 

ال�شراكة مع منظم�ت اقت�ش�دية ع�لمية .

يعد الأمن وال�شتقرار من الرك�ئز الرئي�شة للتنمية والتقدم.ناقش:
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بوقف  ال�شهيوني  الكي�ن  ومط�لبة  حقوقه  لنيل  الفل�شطيني  لل�شعب  الأفريقي  التح�د  دعم   - 5
اأعم�ل العنف, ووقف بن�ء جدار الف�شل العن�شري.

ت�شجيع العلم والتكنولوجي� ب�إن�ش�ء ج�ئزة التح�د الأفريقي للعلم�ء ال�شب�ب, واإن�ش�ء �شندوق   - 6
ال�شتثم�ر والتنمية, بهدف منع هجرة العقول خ�رج الق�رة اأو التخفيف منه�.

 ب�لرجوع اإلى �شبكة الإنترنت اكتب تقريًرا عن منظمة ال�شراكة الجديدة للتنمية نشاط:
»النيب�د«.

اأهدافه,  التي تحد من تحقيق  الم�شكالت والتحدي�ت   يواجه عدًدا من  التح�د  يزال    ول 
ومن هذه التحدي�ت: عدم ال�شتقرار ال�شي��شي, وتعدد ال�شراع�ت والحروب في الق�رة الأفريقية, 
و�شعف توفير الدعم الالزم للتنمية في دول الق�رة, و�شخ�مة حجم المديونية الخ�رجية لبع�ض 

الدول الأع�ش�ء, وانت�ش�ر الأوبئة والأمرا�ض والفقر, والتزايد الم�شتمر في اأعداد الالجئين.

- اقترح حلولاً لمواجهة التحديات ال�سابقة التي تواج¬ القارة الأفريقية.
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بين دور منظمة الوحدة الأفريقية في مواجهة ال�شتعم�ر في الق�رة الأفريقية.  - 1

اذكر اأهم الإنج�زات التي حققه� التح�د الأفريقي.   - 2

اذكر اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي:  - 3

اأ    - اإن�ش�ء م�شروع »النيب�د« الت�بع لالتح�د الأفريقي.  

ب - اإن�ش�ء �شندوق ال�شتثم�ر والتنمية الت�بع لالتح�د الأفريقي.  

ق�م التح�د الأفريقي على مجموعة من المب�دئ, اذكره�.  - 4

امالأ الجدول الآتي ب�لمعلوم�ت ال�شحيحة:  - 5

التحديات الأهداف المنظمة 

      منظمة الوحدة الأفريقية

التح�د الأفريقي

األسئلة
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�شهد مطلع القرن الواحد والع�شرين تج�رب رائده لدول على الم�شتوى الع�لمي, ن�ق�ض ذلك.• 

5
الوحدة الخامسة

ô°UÉ©ªdG ïjQÉàdG »a ∫hód IóFGQ ÜQÉéJ



يoتnوقع مø ال£الÖ بعد درا�سة هòه الوحدة, والقيام بالواجبات, 
ا على اأن: والأûfس£ة الواردة فيها اأن يµون قادراً

ي�شتوعب المف�هيم والم�شطلح�ت الواردة في الوحدة.
يكت�شب القيم والتج�ه�ت الواردة في الوحدة.

يف�شر اأ�شب�ب قي�م النه�شة القت�ش�دية في الدول ذات التج�رب الرائدة.
يتعرف مراحل تطور النه�شة في جنوب اأفريقي�.

يتعرف اأهم مميزات التعليم في م�ليزي� والي�ب�ن وال�شويد.
ي�شتنتج اأهمية الإنت�ج ال�شن�عي في النمو القت�ش�دي.

ي�شتنتج دور النمو القت�ش�دي في تح�شين الدخل القومي للبالد.
يدرك اأهمية الطالع على تج�رب الدول المتقدمة في المج�لت جميعه�.

يدرك اأهمية الرتق�ء ب�لإن�ش�ن وبفكره في تطور الحي�ة ال�شي��شية والقت�ش�دية والجتم�عية.
يبين اأهمية الق�ش�ء على الف�ش�د والر�شوة في اإ�شالح الدول.

يبين دور الوحدة الوطنية وال�شتقرار في تحقيق النمو ال�شي��شي والقت�ش�دي و الجتم�عي.
يو�شح دور ال�شي�حة واأثره� في النمو القت�ش�دي.

يو�شح ال�شتغالل الأمثل للموارد الطبيعية في البرازيل.
يقدر اأهمية التعليم في تطور الدول ذات التج�رب الرائدة.

يقدر دور ال�شراكة بين القط�عين الع�م والخ��ض في ت�شريع عجلة النمو القت�ش�دي.
يثمن دور الحكم الر�شيد في نه�شة الدول وتقدمه�.

دحددحدححددةةالنتاجات العامة للوحدة ولوولوللوو لللللللل ةمةةمةممةة اعااعاععاا علععلعلل اا اجااجاججااتت اتااتاتتاا تنتتنتنن نلننلنلل ا
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

¿ÉHÉ«dG  : الفصل ا�ول

برزت في الع�لم المع��شر عدد من القوى القت�ش�دية العظمى التي ك�ن له� تج�رب نه�شوية 
رائدة في ظل تن�ف�ض دولي �شديد من اأجل تحقيق تفوق اقت�ش�دي وعلمي وتكنولوجي, لل�شيطرة 

على اأ�شواق الع�لم, ومن بين هذه التج�رب الرائدة التجربة الي�ب�نية.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

موقع اليابان

تقــع الي�ب�ن في اأق�شى ال�شرق 
مــن ق�رة اآ�شي�, وتتكون من قرابة 
)4000( جزيرة  �شغيرة, ويطلق 
عليهــ� »الأرخبيــل الي�ب�ني« اأي 
مجموعة الجــزر الي�ب�نية, وتبلغ 
 378.000( قرابــة  م�ش�حتهــ� 
كــم2(, وعــدد �شك�نهــ� يق�رب 
ن�شمــة, وتتميز  )128( مليــون 
الدولة ب�ش�آلــة موارده� الطبيعية, 
للكــوارث  تعر�شهــ�  وكثــرة 
والزلزل  ك�لأع��شير  الطبيعيــة, 
والبراكيــن, وبطبيعتهــ� الجبلية, 
مــ� اأوجــد ح�لــة مــن التحــدي 
لــدى الي�ب�نييــن لمواجهــة هذه 

الأو�ش�ع, والتخفيف من اآث�ره�. 
ولتعّرف موقع الي�ب�ن انظر الخريطة المج�ورة, ثم اأجب عن ال�شوؤال الآتي:

- عدد اأ�سماء الدول والبحار المجاورة لليابان. 

ال�شكل )5-1(: خريطة �شي��شة تمثل موقع الي�ب�ن.
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKسرûية في القرن التا�سع عfحركة النه�سة اليابا

ك�نت الي�ب�ن تعي�ض في ح�لة من العزلة حتى منت�شف القرن الت��شع ع�شر الميالدي, وب�لرغم 
من اأن ذلك اأ�شهم في تم��شك اندم�ج ال�شك�ن اجتم�عيًّ�, اإل اأنه اأدى اإلى حرم�ن الي�ب�ن من الأخذ 
الإمبراطور )موت�شوهيتو(  ق�م  الزمن, حتى  الأخرى مدة من  ال�شعوب  لدى  الح�ش�رة  بمظ�هر 
للحكم في ع�م  بعد مجيئه  الم�شتنير(  )الح�كم  التي عرفت بحركة ميجي  الإ�شالحية  بحركته 
1868م, وتعد هذه الحركة بداية النه�شة الفعلية في البالد, وهدفت اإلى ك�شر طوق العزلة التي 
النفت�ح  طريق  عن  والغرب  الي�ب�ن  بين  والع�شكرية  القت�ش�دية  الفجوة  وردم  الي�ب�ن,  ع��شته� 
في  ال�شتعم�رية  واأطم�عهم  الغرب  اإليه  و�شل  الذي  التطور  مع  �شيم�  ول  والعلمي,  التج�ري 

الع�لم, و�شيطرتهم على ال�شين القريبة من الي�ب�ن.
ومن اأهم المنجزات التي حققته� حركة ميجي م� ي�أتي: 

نفوذ  وتقلي�ض  الع�شكرية,  المتي�زات  اإلغ�ء   -1
امتي�زاتهـم  من  وتجـريـدهـم  ال�ش�مـوراي, 
علـى  ممتلـكـ�تهــم  وتـوزيــع  الإقط�عيــة, 
من  طبقـة  تكوين  فـي  اأ�شهـم  م�  الفالحين؛ 

الفالحين المنتجين.
اإحداث نه�شة حقيقية في نظ�م التعليم, عن   - 2
القومي, و�شبغ  الت�ريخ  على  التركيز  طريق 

التعليم ب�ل�شبغة الع�شكرية.
ا�شتمرت حركة النفت�ح في القرن الت��شع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين, واأدت اإلى ا�شتف�دة 
التعليم والإدارة, ورفع كف�ءة القط�ع ال�شن�عي, ونقل  الغربية في مج�لت  الي�ب�ن من الأنظمة 

المعرفة التقنية, م� اأدى تدريجيًّ� اإلى بروزه� قوة �شرقية �ش�ركت في الحرب الع�لمية الث�نية.

ال�سامورا…
ظهرت  الي�ب�ن,  في  الع�شكرية  الطبقة  هم 
بمه�راتهم  تميزوا  ع�شر,  ال�ش�بع  القرن  في 
اجتم�عية  ب�متي�زات  وتمتعوا  الحربية, 
ميجي  الإمبراطور  مجيء  حتى  واقت�ش�دية 
اإلى الحكم الذي عمل على تقلي�ض نفوذهم.
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أسئلة الدرس
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ÉkãdÉK(1939 -1945 م) يةfاليابان في الحرب العالمية الثا

ب�حتالله�  تو�شعية  ع�شكرية  �شي��شة  الي�ب�ن  اتبعت 
المحور  دول  مع  وتح�لفت  1937م,  ع�م  في  ال�شين 
�شنت  1941م  ع�م  وفي  الث�نية,  الع�لمية  الحرب  في 
في  الأمريكية  ه�ربر  بيرل  ق�عدة  على  جويًّ�  هجوًم� 
الأمريكية  المتحدة  الولي�ت  فردت  اله�دي,  المحيط 
وفي  بريط�ني�,  وتبعته�  الي�ب�ن,  على  الحرب  ب�إعالنه� 
والهند  الفلبين  الي�ب�ن  احتلت  الع�مين 1941-1942م 
ال�شينية )فيتن�م ولو�ض وكمبودي�( حتى تمكنت القوات 
البريط�نية والأمريكية من اإيق�ف تقدم القوات الي�ب�نية في 
في  ونجحت  لأ�شترالي�,  المق�بلة  اله�دي  المحيط  جزر 
طرد الي�ب�نيين من المن�طق التي احتلوه� حتى و�شلوا اإلى 
الي�ب�ن نف�شه�, فق�مت الولي�ت المتحدة الأمريكية ب�إلق�ء 
وهيرو�شيم�,  ن�غ�زاكي  مدينتي  على  الذريتين  القنبلتين 
اآب من ع�م  اإعالن ال�شت�شالم في 15  اإلى  الي�ب�ن  م� دفع 
1945م, حيث اأدى ذلك النفج�ر اإلى تدمير المدينتين, 
وقتل مئ�ت الآلف من ال�شك�ن, اإ�ش�فة اإلى موت ع�شرات 
الآلف في وقت لحق ب�شبب التعر�ض لالإ�شع�ع النووي.

- ما هي دول المحور التي Tساركâ في الحرب العالمية الثاfية? 

بت�شميم   اأنه�  اإل  الث�نية,  الع�لمية  الحرب  في  هزيمته�  بعد  �ش�مل  دم�ر  ح�لة  في  الي�ب�ن  ك�نت 
المنظم  والبن�ء  الإ�شالح  حركة  بداأت  هيروهيتو  اإمبراطوره�  وبقي�دة  وعزيمته,  الي�ب�ني  ال�شعب 
في  اقت�ش�ديًّ�  المتقدمة  المراكز  في  الع�شرين,  القرن  من  ال�شبعين�ت  منذ  اأ�شبحت  حتى  وال�شريع 

الع�لم, وغدت قوة عظمى من �شمن الدول الثم�نية الكبرى في الع�لم.

الإمبراWور هيروهيتو (1901-1989م)
تولى الحكم منذ ع�م 1926م حتى 
وف�ته, وك�ن له دور كبير في تحول 
اإلى  الحرب  من  الي�ب�نية  ال�شي��شة 
الي�ب�ن على  الإعم�ر والبن�ء وانفت�ح 
ي�ب�ني  اأمبراطور  اأول  وك�ن  الع�لم, 
ي�ش�فر خ�رج بالده في ع�م 1971م 

في جولة اأوروبية واأمريكية.

الآث�ر المدمرة للقنبلتين النوويتين اللتين األقيت� على الي�ب�ن في الحرب الع�لمية الث�نية.ناقش:

ال�شكل )5-2(: الإمبراطور هيروهيتو.
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É k©HGQ يةfعوامل النه�سة اليابا

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k°ùeÉN مظاهر الت£ور الح�سار… في اليابان

ت�ش�فرت عوامل عدة اأدت اإلى قي�م النه�شة الي�ب�نية  الحديثة من اأهمه�:
تميز ال�شخüشية اليابانية بالن�شاط واالن�شباط والمثابرI واMترام ال�قت والنظام  واالNEلUس في   - 1

العمل, ب�شبب منظومة القيم التي تربى عليه� ال�شعب الي�ب�ني وتم�شكه به�.
تحديث النظ�م الإداري وتطويره.  - 2

جعل التعليم ركيزة اأ�ش��شية لنه�شة البالد.  - 3
المبــدعيــن  الي�ب�نـيـة  الحكـومـــة  ت�شجيــع   - 4
والمخترعين, بدعمهم وت�شويق اختراع�تهم.

والخـ�رج  الداخـل  فـي  ال�شتثمـ�ر  ت�شجيـع   - 5
للم�شتثمرين,  الت�شهيالت  تقديم  طريق  عن 
واإق�مة الم�ش�نع خ�رج البالد؛ للتخفيف من 

الحواجز الجمركية. 
6 -  التوجه نحو الت�شنيع, وتطوير التكنولوجي� ب�شبب �شعف الموارد الطبيعية في الي�ب�ن.

- رتÖ العوامل ال�سابقة بح�سÖ اأهميتها في تحقي≤ النه�سة الياباfية, مø وجهة fظر∑.

ال�شكل )5-3(: �شورة تمثل التقدم العمراني في الي�ب�ن.

الإدارة في اليابان:  -1 
اتجهت الي�ب�ن بعد الحرب الع�لمية الث�نية اإلى التركيز على تطوير القوى الب�شرية ب�شورة تحقق 
اأهدافه� ب�لحي�ة الكريمة لالإن�ش�ن, وترتكز فل�شفة الإدارة الي�ب�نية على عدد من القيم والمب�دئ 

التي مكنت ال�شرك�ت من تحقيق م�شتوى ع�لm من النج�ح, ومن اأهم هذه القيم:
المب�درة,  وروح  وال�شج�عة,  وال�شدق,  ك�ل�شتق�مة,  للي�ب�نيين:  الأخالقية  المنظومة  اأ    - 
مبنيًّ�  الي�ب�ني  المجتمع  يعد  لذا  ب�لوقت؛  واللتزام  الإنف�ق,  في  والقت�ش�د  والت�شحية, 
على التم�شك ب�لأخالق اأكثر من �شي�دة الق�نون, وت�شتند المنظومة الأخالقية لديهم على 

التم�شك المرن ب�لتق�ليد والع�دات مع النفت�ح والأخذ ب�لتقنية الغربية.
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االن�شباط الذاتي: فالعامل الياباني يعمل من تلقاء نف�شه، ومن غير مراقبة من رئي�شه، وه�  ب - 
اأجر, ومن  غير  متطوًع� ومن  الإ�ش�في  ب�لعمل  ويقوم ع�دة  ن�شبة غي�ب عن عمله,  اأقل 
اأجل تحقيق االن�شباط الذاتي للأفراد ت�فر الم�ؤ�ش�شات اليابانية االأج�اء والظروف التي 
ت�ش�عد على تحقيق الر�ش� الوظيفي, وجعل الع�ملين �شرك�ء ب�متالك اأ�شهم في الموؤ�ش�شة, 

اإ�ش�فة اإلى �شم�ن الوظيفة مدى الحي�ة.
جـ - ت�أكيد قيمة العمل بروح الفريق الواحد والم�شوؤولية الجم�عية اأكثر من الم�شوؤولية الفردية.
تلتف  اللذان  الرمزان  والإمبراطور  الي�ب�نية  الراية  تعد  اإذ  للوطن,  والنتم�ء  الولء  غر�ض  د   - 
حولهم� الأمة الي�ب�نية, ويتم التركيز على ذلك في مراحل التعليم والتدريب جميعه� في 

الموؤ�ش�ش�ت الي�ب�نية.
الحوافز المعنوية التي ت�شكل دافًع� للعم�ل الإداريين لبذل المزيد من الجهد في العمل. هـ  - 

الآخر  الفريق  فريق في كف�ءة  ثقة كل  اإلى  يوؤدي  م�  للع�ملين,  الم�شتمر  والتدريب  الثقة  و   - 
ومه�مه, ومن ثم التع�ون والتك�مل بين الأطراف جميعه�.

احترام الوقت وال�شعور ب�أهميته, ك�للتزام ب�لمواعيد وا�شتثم�ر الوقت. ز   - 
 -اقترح عوامل اأخرى ت�ساعد على تنمية الر�سا الوظيفي ورفع م�ستواه لدى العامل اأو الموظف.

الع�لم,  التعليمية في  الأنظمة  اأف�شل  بين  الي�ب�ن من  التعليمي في  النظ�م  يعد  اليابان:  التعليم في   -2
وبداأ الهتم�م به منذ بداية ع�شر النه�شة في ع�م 1868م, وطبق النظ�م التعليمي الإلزامي منذ 
ع�م 1900م, وُجِعل في اأربع �شنوات, من �شن ال�ش�د�شة وحتى الع��شرة, وبلغت ن�شبة الأطف�ل 
الذين يتلقون تعليًم� اإلزامًي� في ع�م 1907م نحو) 99% ( من مجموع الأطف�ل الي�ب�نيين في 

ذلك الوقت. 
ومن مظ�هر تطور التعليم في الي�ب�ن م� ي�أتي:

م�شلًح�  المعلم  يعد  التدري�ض  مهنة  اإلى  فب�لإ�ش�فة  للمعلم,  الرفيعة  الجتم�عية  المك�نة  اأ    - 
اجتم�عيًّ� ي�ش�عد على غر�ض القيم والأخالق, وحل الم�شكالت لدى طالبه.

التركيز على الأن�شطة الالمنهجية التي تدفع الط�لب اإلى البتك�ر والختراع, والبحث  ب - 
عن كل م� هو جديد, وبذل الجهود لتحويل التعليم اإلى تدريب على التفكير بدًل من 

الحفظ والتلقين.
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الحف�ظ على منظومة القيم الأخالقية الي�ب�نية: فب�لرغم من ت�أثر الي�ب�ن بتكنولوجي� الغرب  جـ - 
تزال  فال  واأخالقه�,  قيمه�  تغزو  اأن  الغربية  للع�دات  ت�شمح  لم  اأنه�  اإل  عليه�  والتفوق 

التربية الي�ب�نية له� ط�بعه� المميز الذي لم يت�أثر بهذه الع�دات.
العلمي,  والبحث  الع�لي  والتعليم  الع�م   التعليم  على  الحكومي  الإنف�ق  ن�شبة  ارتف�ع  د   - 
اإجم�لي  لع�م 2014م من  قرابة )%9.4(   الع�م  التعليم  الإنف�ق على  يبلغ حجم  حيث 
الإنف�ق الحكومي, حتى اأن الي�ب�ن رفعت �شع�ًرا يدعو اإلى اإن�ش�ء مرافق تعليمية قبل اإن�ش�ء 
اأي مدر�شة مثل: الملعب, والم�شبح, و�ش�لة المو�شيقى, والمكتبة, و�ش�لة الجتم�ع�ت 

والمختبرات... اإلخ.

الحرب  بعد  �شريًع�  النهو�ض  من  الي�ب�ني  القت�ش�د  تمكن  اليابان:   في  القت�سادية  التنمية   - 2
النمو  معدلت  متو�شط  بلغ  الع�شرين  القرن  من  الخم�شيني�ت  اأواخر  ففي  الث�نية,  الع�لمية 
القت�ش�دي ال�شنوي قرابة )10%(, وا�شتمر مدة تزيد على ع�شر �شنوات, ويعد ذلك اإنج�ًزا 
لم ت�شل اإلى م�شتواه اأية دولة من الدول العظمى, وبحلول ال�شتيني�ت  من القرن نف�شه ك�ن 

الي�ب�نيون من اأكثر ال�شعوب �شعوًرا ب�لرخ�ء, وتزايد الإقب�ل على ال�شتهالك. 

ال�شكل )5-4(: ج�نب من مواقف تعليمية في الي�ب�ن.
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ومن العوامل التي �ش�عدت على ارتف�ع معدلت النمو القت�ش�دي للبالد:
التطور ال�شن�عي والتج�ري:   اأ    - 
ال�شتينيــ�ت من  ففــي نه�يــة 
القــرن الع�شريــن اأ�شبحــت 
الي�بــ�ن ال�شريــك التجــ�ري 
الرئي�ض مع اأغلب دول الع�لم, 
واأغرقــت الأ�شــواق الع�لمية 
والك�ميرات  الراديو  ب�أجهزة 
والتلفــ�ز وغيره� مــن ال�شلع 

ال�شن�عية.
اإلى كل  الت�شنيع  الي�ب�ني في  التفوق  امتد  الع�شرين  القرن  ال�شبعيني�ت من  نه�ية    وفي 
المج�لت تقريًب�, فتفوقت �شن�عة بن�ء ال�شفن في الي�ب�ن, وا�شطرت الدول الغربية اإلى 
رفع اإجراءات الحم�ية الجمركية لحم�ية �شن�ع�ته� من المنتج�ت الي�ب�نية, و�شرع�ن 
واأقل  الثمن,  وزهيدة  ال�شنع,  متينة  ب�شي�رات  الأمريكية  الأ�شواق  الي�ب�ن  اأغرقت  م� 
ا�شتهالًك� للوقود. وفي الثم�نيني�ت من القرن الع�شرين بداأت �شن�ع�ت ي�ب�نية جديدة 
تفر�ض نف�شه� في الأ�شواق الع�لمية ك�أجهزة الكمبيوتر والإن�ش�ن الآلي, وغيره� من 

ال�شن�ع�ت الإلكترونية, واآلت الن�شخ والكيم�وي�ت ال�شن�عية وغيره�. 
ارتف�ع اإنت�جية الع�مل الي�ب�ني: حيث تتفوق على معدل اإنت�جية الع�مل في اأي مك�ن  ب - 

في الع�لم. 
انته�ج الي�ب�ن �شي��شة ال�شالم والحتف�ظ بموقف الحي�د, وتجنب النزاع�ت وال�شراع�ت  جـ - 

الدولية.
ال�شي��شة  اعتمدت  فمثاًل  الع�لمية,  الأزم�ت  لمواجهة  القت�ش�دية  ال�شي��ش�ت  تعديل  د   - 
القت�ش�دية بعد الحرب الع�لمية الث�نية على ا�شت�شالح الأرا�شي الزراعية لتوفير الغذاء 

لل�شك�ن.

ال�شكل )5-5(: �شورة تمثل مظهًرا من مظ�هر التطور الح�ش�ري 
في الي�ب�ن
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ح�فظت الي�ب�ن على تفوقه� القت�ش�دي طوال ال�شنوات الم��شية بف�شل �شي��ش�ته�  الق�ئمة على 
التخطيط المنظم, ور�شوñ فل�شفة التحدي لدى الي�ب�نيين, اإل اأن اأنه توجد بع�ض التحدي�ت التي 
اأكثر  البيئة, و�ش�آلة الم�ش�در الطبيعية؛ م� يجعله�  تواجه البالد وت�شعى للتغلب عليه� مثل تلوث 
ارتب�ط� ب�لدول الخ�رجية, ك�لدول الأوروبية والولي�ت المتحدة الأمريكية وال�شين, اإ�ش�فة اإلى 
تحدي الأمن الجتم�عي المتمثل ب�نخف��ض عدد ال�شك�ن نتيجة �شي��شة تنظيم الن�شل, ومظ�هر 
الفقر لدى بع�ض الفئ�ت ممن هم في �شن العمل, نتيجة توجيه جزء كبير من الرع�ية الجتم�عية 

نحو كب�ر ال�شن.

الظروف  تهيئة  الم�شوؤولة عن  ف�لحكومة هي  الع�م والخ��ض,  القط�عين  بين  التع�ون  هـ  - 
.êنتاEاال Iعن زياد kس يك�ن م�ش�ؤوالUشادي، والقطا´ الخاüالعام للن�شاط االقت ñوالمنا
ا�شتيراد الي�ب�ن لم�ش�در الط�قة بكمي�ت كبيرة من الفحم والبترول ذي الجودة الع�لية. و   - 

طريق  عن  الإنت�جية  كف�ءته�  ورفع  الأرا�شي,  وا�شت�شالح  الزراعي,  الإنت�ج  زي�دة  ز   - 
تح�شين نوعية التربة, وتطبيق التكنولوجي� في الزراعة على نط�ق وا�شع.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

É k°SOÉ°S التحديات التي تواج¬ اليابان

التجربة نشاط: من  ال�شتف�دة  كيفية  حول  ال�شف  في  زمالئك  مع  حوارية  جل�شة  نظم 
الي�ب�نية في الأردن .
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عرف م� ي�أتي:   - 1

ال�ش�موراي, حركة ميجي.  

اذكر اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي:  - 2

اأ    - اإلق�ء القنبلتين الذريتين على الي�ب�ن في ع�م 1945م.  

ب - تميز الع�مل الي�ب�ني باالن�شباط الذاتي.  

م� نت�ئج حركة النفت�ح في الي�ب�ن في القرن الت��شع ع�شر؟  - 3

4 -  و�شح اأربًع� من القيم التي ترتكز عليه� فل�شفة الإدارة الي�ب�نية.

الي�ب�نية, و�شح  القيم الأخالقية  الحف�ظ على منظومة  الي�ب�ن:  التعليم في  من مظ�هر تطور   - 5
ذلك.

بّين اأهم مظ�هر التطور ال�شن�عي والتج�ري للي�ب�ن في ال�شبعيني�ت من القرن الع�شرين.  - 6

عدد اأهم التحدي�ت التي تواجه الي�ب�ن في الوقت الح��شر.  - 7

األسئلة
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Éjõ«dÉe  : الفصل الثاني

تعد م�ليزي� من الدول الإ�شالمية ذات التج�رب الرائدة في الع�لم؛  نتيجة لم� حققته من تنمية 
�شملت جوانب الحي�ة المختلفة, ف�أدى ذلك اإلى دفع عجلة التقدم في البالد ب�شورة ملحوظة, 

وفي زمن ق�شير. 

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

الموقع

   تقع م�ليزي� في جنوب �شرق اآ�شي�, وتت�ألف من ثالث ع�شرة ولية, وتق�شم اإلى ق�شمين اأ�ش��شّيين, 
الأول: �شبه الجزيرة الم�ليزّية, والث�ني: م�ليزي� ال�شرقّية, ويف�شل بينهم� بحر ال�شين الجنوبي. 

 وتبلغ م�ش�حة م�ليزي� )329.845 كم2(, وي�شوده� المن�ñ  ال�شتوائي. 
ولتعّرف موقع م�ليزي� ت�أمل الخريطة الآتية, ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليه�:

- حدد الدول المجاورة لماليزيا.
- ما ا�سم العاUسمة الماليزية?

ال�شكل )5-6(: خريطة م�ليزي� ال�شي��شية.
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والهنود  والت�ميل  ك�ل�شينيين  العرقية,  المجموع�ت  من  عدد  من  م�ليزي�  في  ال�شك�ن  يتكون 
والعرب والماليو الم�شلمين الذين ي�شكلون ن�شف ال�شك�ن تقريًب�. ويبلغ عدد �شك�ن م�ليزي� نحو 

ثالثين مليون ن�شمة.

- براأي∂ هل يمøµ اأن يقف تعدد الأعرا¥ والدياfات والمòاهÖ في وج¬ وحدة الدول وت£ورها?

دخل الإ�شالم اإلى م�ليزي� عن طريق التج�ر العرب الم�شلمين, ورحالتهم التج�رية هل تعلم
بين الجزيرة العربية و�شبة الجزيرة الم�ليزية.

أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

Ék«fÉKماليزيا øية عîلمحة تاري

ال�شينيين  التج�ر  ا�شتقبلت  اإذ  وال�شعوب,  الح�ش�رات  من  لعدد  ملتقى  القدم  منذ  م�ليزي�  ك�نت 
والهنود والعرب الذين ك�نوا يقومون ب�لرحالت التج�رية البحرية, فقد ك�نت جزيرة ملق� من اأ�شهر 
اأهم مراكز  الميالدي, واأ�شبحت من  الخ�م�ض ع�شر  القرن  اآ�شي� حتى  التج�رية في ق�رة  المحط�ت 

التج�رة البرتغ�لية بعد اأن احتله� البرتغ�ليون في ع�م 1511م.
الهولنديين  بين  وا�شًح�  التج�ري  التن�ف�ض  اأ�شبح  الميالدي   ع�شر  ال�ش�بع  القرن  بداية  وفي 
والبرتغ�ليين اإلى اأن �شيطر عليه� الهولنديون قرابة قرنين من الزمن, حيث امتد اإليه� النفوذ البريط�ني 

اإثر مع�هدة بين الإنجليز والهولنديين في ع�م 1824 م ن�شت  على تق�شيم البالد بينهم�.

  وفي ع�م 1941م �شعت الي�ب�ن لل�شيطرة على م�ليزي�, اإل اأنه� ا�شطرت لالن�شح�ب منه� في ع�م 
1945م. وح�شلت م�ليزي� على ا�شتقالله� عن بريط�ني� في ع�م 1957م, وت�أ�ش�ض التح�د الم�ليزي 
الذي ك�ن ي�شم دولة الماليو وجزيرتي �شب�ح و�شرواك, اإ�ش�فة اإلى �شنغ�فورة في ع�م 1963, اإل 

اأن �شنغ�فورة انف�شلت عن التح�د في ع�م 1965م.

دوافع التن�ف�ض بين الدول ال�شتعم�رية على جزيرة ملق�.ناقش:

ان�شح�ب الي�ب�ن من م�ليزي� في ع�م 1945م.فسر:
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أسئلة الدرس

نشاط

فسر

فكر

ناقش

ÉkãdÉKالنه�سة في ماليزيا

�شعى  حيث  م�ليزي�,  في  الوزراء  رئي�ض  من�شب  محمد  مه�تير  بتولي  الم�ليزية  النه�شة  بداأت 
للنهو�ض بم�ليزي� عن طريق العمل, والنفت�ح على الع�لم, والتع�ون الدولي.

وا�شتط�ع مه�تير محمد تحويل م�ليزي� من دولة فقيرة اإلى قوة اقت�ش�دية توازي في تحوله� التجِربة 
الي�ب�نية التي اتخذه� مه�تير محمد نموذًج� للتنمية في بالده, للت�ش�به الكبير بين ظروف الدولتين 
لبن�ء  الب�شري وتنمية مه�راته, واإعداده  الي�ب�ن على العن�شر  من حيث قلة الموارد الطبيعية, وتركيز 
نه�شته� ال�شن�عية, مع التركيز على القيم الأخالقية وتنمية مف�هيم العمل الجم�عي والنتم�ء للوطن, 

والعمل على رفعته.
واعتمدت �شي��شة مه�تير محمد في النهو�ض 

ب�لبالد على رك�ئز اأ�ش��شية عدة, وهي:
بنــ�ء الوحدة الوطنيــة, والتم��شك ال�شعبي,   - 1
واللتفــ�ف حــول هــدف نه�شــة م�ليزي�, 
وذلــك بتدعيــم الم�ش�ركــة العمليــة بيــن 
مكون�ت المجتمــع الم�ليزي الذي يت�شف 

ب�لتنوع والتعدد العرقي.
البحث عن دولة داعمة لم�ليزي� في تجربته�   - 2
الدولة  هذه  وك�نت  والتنمية؛  التقدم  نحو 
حلف�ء  اأكبر  من  اأ�شبحت  التي  الي�ب�ن  هي 

م�ليزي� في م�شروعه� نحو التنمية والتقدم.
الأجنبية  ال�شتثم�رات  جذب  على  العمل   - 3

اإلى م�ليزي�.
والتدريب  الحديثة  التكنولوجي�  اإدخ�ل   - 4
والتوا�شل والنفت�ح على الع�لم الخ�رجي؛ 

لالنتق�ل ب�لبالد اإلى مرحلة اأكثر تطوًرا.

مهاتير محمد
هـو رئيـ�ض وزراء مـ�ليزيـ� فـي الأعــوام مــن 
1981 - 2003م, وتعد اأطول مدة مكثه� 
رئي�ض وزراء في م�ليزي�, اأدى دوًرا رئي�ًش� في 
زراعية  دولة  من  تحولت  اإذ  م�ليزي�,  نه�شة 
وت�شديره�  الأولية  المواد  اإنت�ج  على  تعتمد 
اأ�شهــر  متقـدمــة, ومــن  اإلـى دولـة �شنـ�عيـة 
موؤلف�تـه: التحدي, و�شوت اآ�شي�, وتحدي�ت 

ال�شطراب, والعولمة, والواقع الجديد.
دولة  اأي  في  ثروة  )اأف�شل  اأقواله:  اأ�شهر  ومن 

هي �شعبه�(.
ال�شكل )5-7(: مه�تير محمد.
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الهتم�م ب�لعن�شر الب�شري, وال�شعي من اأجل تحقيق الرف�هية للمواطنين الم�ليزيين جميًع�.  - 5
كيف توف≤ بيø مقولة الم¨فور ل¬ المل∂ الح�سيø بÓW øل ( الإf�سان اأZلى ما fمل∂ ), وبيø مقولة مهاتير   -

محمد (اأف�سل Kروة في اأ… دولة هي Tسعبها)?

يعد العن�شر الب�شري الموؤهل المقوم الأهم في التنمية القت�ش�دية.ناقش:

اأ�شهمت عوامل عدة في نج�ح التجربة الم�ليزية منه�:
منظ�مة القيم االجتماعية في ماليزيا، وتتمثل باالن�شباط والتجان�س االجتماعي، والترcز على   - 1

العمل الجم�عي, واحترام الأنظمة والقوانين, واللتزام ب�لمواعيد, واحترام الوقت.
المن�ñ ال�شي��شي لدولة م�ليزي� الق�ئم على الوحدة والتنوع وال�شتقرار ال�شي��شي الذي ي�شهم في   - 2

التنمية القت�ش�دية.
النهج الديمقراطي في اتخ�ذ القرارات؛ م� جعل �شي��شة م�ليزي� تو�شف ب�أنه� نموذج مث�لي في   - 3

تطبيق الديمقراطية. 
تعتمد  ادخ�رية كبرى,  �شن�ديق  واإن�ش�ء  الم�ليزي,.  لل�شعب  الذات  العتم�د على  اإ�شتراتيجية   - 4
على ال�شعب الم�ليزي نف�شه, وا�شتط�عت هذه ال�شن�ديق اأن تجمع رقًم� �شخًم� من الملي�رات 

�شكلت ر�شيًدا للدولة اأ�شهم في زي�دة ال�شتثم�ر, وجلب المنفعة لل�شعب الم�ليزي.
العتم�د على الموارد الذاتية في توفير روؤو�ض الأموال الالزمة لتمويل ال�شتثم�رات القت�ش�دية.  - 5

- ما راأي∂ في ت£بي≤ fظام Uسنادي≤ الدخار في الأردن?

في ناقش: والجتم�عية  القت�ش�دية  التنمية  تحقيق  في  الدخ�ر  �شن�ديق  اأ�شهمت  كيف 
م�ليزي�؟
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التي  التنمية  خطط  طريق  عن  الإ�شالمي  القت�ش�د  نظ�م  مب�دئ  بع�ض  لتطبيق  م�ليزي�  �شعت 
تبني  على  انعك�ض  م�  وهو  التنمية,  عملية  في  واإ�شه�مه  ب�إمك�ن�ته  والرتق�ء  ب�لإن�ش�ن  اهتمت 
الب�شرية  التنمية  معدلت  ارتف�ع  اإلى  اأدت  واقت�ش�دية  واجتم�عية  و�شحية  تعليمية  �شي��ش�ت 

والقت�ش�دية في م�ليزي�.
بداأت م�ليزي� في ال�شبعيني�ت من القرن الع�شرين ب�لنتق�ل من العتم�د على التعدين والزراعة 
اإلى القت�ش�د ال�شن�عي. وب�نت�ش�ر ال�شتثم�رات الي�ب�نية في البالد بداأت معه� ال�شن�ع�ت الثقيلة, 

ف�زدهرت ال�شن�ع�ت في غ�شون �شنوات, واأ�شبحت �ش�درات البالد محرك النمو الرئي�ض.
وفــي المـــدة نف�شهـــ� بـــداأت 
�شيـ��شـة  بتبني  الم�ليزيـة  الحكومـة 
ا�شتئ�ش�ل الفقر وا�شتثم�راأمواله� في 
�شخمة,  تحتية  بنية  م�ش�ريع  اإن�ش�ء 
وا�شتقــدام ال�شتثمـ�رات الأجنبـيـة 
فر�ض  في  والم�ش�واة  البالد,  اإلى 
العمل بين فئ�ت المجتمع جميعه�.
واجــه  1997م  عـــ�م  وفــي 
كبيــرة  اأزمــة  الم�ليزي  القت�ش�د 
اEلى هب``�ط العمل`ة المالي`زي`ة  اأدت 

ولم  الأزمة,  هذه  من  للخروج  وطنية  �شي��ش�ت  م�ليزي�  طبقت  وقد  الدولر.  مق�بل  )الرنغيت( 
تعتمد على مقترح�ت البنك الدولي, و�شندوق النقد الدولي. وقد اأدى نج�ح هذه ال�شي��ش�ت 
وبذلك  الدولر,  اأم�م  الرنغيت  �شعر  ا�شتقرار  اإلى  اأدت  النمو  من  ث�بتة  معدلت  ا�شتمرار  اإلى 
معتمدة  اقت�ش�ديًّ�  المتقدمة  ال�شن�عية  الدول  من  م�ليزي�  واأ�شبحت  القت�ش�دية,  اأزمته�  تج�وزت 

في ذلك على قط�ع�ت عدة منه�:

ال�شكل )5-8(: مدينة كوالمبور.
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وذلك  مهمة؛  �شن�عية  مرحلة  الم��شي  القرن  من  الت�شعيني�ت  في  م�ليزي�  دخلت  ال�سناعة:   - 1
والتو�شع  والإلكتروني�ت,  ال�شي�رات  �شن�عة  مثل  الع�لية,  التقنية  ذات  ال�شن�ع�ت  بت�شجيع 
في �شن�عة الن�شيج والحديد وال�شلب, حيث اأ�شبح القط�ع ال�شن�عي ي�شتوعب )40%( من 

العم�لة الم�هرة و المدربة.
القت�ش�دي  الأداء  نج�ح  موؤ�شرات  من  ولعل   
لم�ليزي� في مدة ولية مه�تير محمد ذلك التو�شع 
ال�شن�عي؛  القط�ع  ا�شتثم�رات  في  حدث  الذي 
حيث اأن�شئ اأكثر من )15( األف م�شروع �شن�عي, 
و�شكلت الم�شروع�ت الأجنبية قرابة )54%( من 
هذه الم�ش�ريع؛ م� يعك�ض مدى الطمئن�ن الذي 

ي�شعر به الم�شتثمر الأجنبي في م�ليزي� من ن�حية الأم�ن و�شم�ن الربحية الع�لية, بينم� مثلت 
الم�شروع�ت المحلية )46%( من هذه الم�ش�ريع.

مليوني  الم�ليزي؛ حيث وفرت  ال�شعب  والنفع على  الأثر  الم�شروع�ت عظيم  لهذه  وك�ن   
الحديثة وتطوير مه�رات  التقنية  المتمثلة في نقل  الكبرى  الف�ئدة  اإلى ج�نب  فر�شة عمل, 

العم�لة الم�ليزية. 
الذي حظي  المعرفي  القت�ش�د  في  ملحوظة  مه�تير محمد طفرة  مدة ولية  في  وتحققت   
م�ليزي�  واأ�شبحت  التنموية,  الخطط  عن��شر  من   � مهمًّ عن�شًرا  بو�شفه  الحكومة  ب�هتم�م 

محطة اإقليمية وع�لمية في مج�ل �شن�عة الت�ش�لت والمعلوم�ت والإنترنت.
الزارعة: تعد م�ليزي� اإحدى الدول الزراعية الرئي�شة في منطقة جنوب �شرق اآ�شي�, وي�شكل   - 2
قط�ع الزراعة فيه� اأحد الروافد الرئي�شة للدخل القومي, حيث ي�شتقطب هذا القط�ع كثيًرا 
من االأيدي العاملة المحلية واالأجنبية. وت�شتهر ماليزيا بزراعة المطاط و�شجر زيت النخيل 

والك�ك�و وال�ش�ي والموز وجوز الهند. 
ال�سياح��ة:  تعد ال�شي�حة من القط�ع�ت المهمة في م�ليزي�, ومن اأهم القط�ع�ت القت�ش�دية,   - 3
وقــد اأ�شهــم هذا القطــ�ع في النهو�ــض ب�لقت�شــ�د الم�ليــزي, اإذ انتهجت م�ليزيــ� �شي��شة 

القت�ساد المعرفي
 ال�شتثم�ر في المعرفة والعقل الب�شري, 
بهدف  وتوظيفه�  التقنية  وا�شتخدام 
بمج�لته�  الحي�ة  نوعية  تح�شين 

واأن�شطته� جميًع�.
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اعتمدت ال�شي��شة التعليمية في م�ليزي� على مجموعة من المرتكزات منه�: 
قبل  م�  مرحلة  في  ب�لتعليم  الهتم�م   - 1
المدر�شة )ري��ض الأطف�ل(؛ اإذ جعلت 
هذه المرحلة جزًءا من النظ�م التعليمي, 
وا�شترط اأن تك�ن دور رياVس االأWفا∫ 
التربية,  وزارة  لدى  م�شجلة  جميعه� 
وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة.
وتعزيز  الوطنية,  والقيم  المع�ني  تنمية   - 2
التعليم  مرحلتي  في  النتم�ء  روح 

البتدائي والث�نوي عن طريق مواد تدر�ض فيه� العلوم والآداب, و مواد خ��شة ب�لمج�لت 
المهنية والفنية التي تتيح للطالب فر�شة تنمية مه�راتهم و�شقله�.

الث�نوية, وتوؤهلهم  المدار�ض  ت�شتوعب طالب  التي  المهني  التدريب  اإن�ش�ء كثير من مع�هد   - 3
لدخول �شوق العمل في مج�ل الهند�شة الميك�نيكية والكهرب�ئية .

ال�شن�عــة ال�شي�حيــة, وتعد  ال�شي�حة 
ث�نــي اأكبر م�شــدر دخــل لالقت�ش�د 
راأت  ولذلــك  ح�ليًّــ�,  الم�ليــزي 
الحكومــة الم�ليزيــة فــي اأن تعــزز 
الجهــود لتطويــر هــذه ال�شن�عة عن 
طريق جذب ال�شي�ح, وفتح الفن�دق 
الع�لمية, وتحفيز ال�شرك�ت الع�لمية 
لإن�ش�ء �شــرك�ت �شي�حة في م�ليزي�, 

وقــد اأن�شــئ اأول موقع �شي�حي عــن م�ليزي� ب�للغة العربية, ويعد �شــ�رع العرب اأبرز الأم�كن 
ال�شي�حية في كواللمبور.

ال�شكل )5-9(: �ش�رع العرب في كواللمبور.

ال�شكل )5-10(: مواقف تعليمية في م�ليزي�.
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و�شع خطة تقنية �ش�ملة في ع�م 1996م من اأهم اأهدافها اEدNا∫ الحا�شÖ االBلي واالرتباط   - 4
التي تتوافر  الذكية  الم�ليزية المدار�ض  ف�أن�ش�أت الحكومة  ب�شبكة الإنترنت في كل مدر�شة, 
فيه� مواد درا�شية ت�ش�عد الطالب على تطوير مه�راتهم وا�شتيع�ب التقنية الجديدة؛ وذلك 
عن طريق مواد متخ�ش�شة عن اأنظمة الت�شنيع المتطورة, و�شبك�ت الت�ش�ل, ونظم ا�شتخدام 

الط�قة النظيفة التي ل تلحق تلوًث� ب�لبيئة.
- كيف يمf øµقل تجربة المدار�س الòكية اإلى بÓدfا?

التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة, وفي  النظم  الحر�ض على النفت�ح وال�شتف�دة من   - 5
هذا ال�شي�ق اأُن�شئ اأكثر من )400( معهد وكلية ج�معية خ��شة. واأت�حت الفر�شة للطالب 

الم�ليزيين لموا�شلة درا�شتهم في الج�مع�ت الأجنبية.
التطوير  على  القدرة  زي�دة  اإلى  اأدى  م�  العلمي,  البحث  بدعم  الخ��ض  القط�ع  م�ش�ركة   - 6

والبتك�ر والمن�ف�شة, واإثب�ت وجود م�ليزي� في الأ�شواق المحلية والع�لمية.

لع�م هل تعلم الري��شي�ت  اختب�ر )تم�ض( في  الأول  في  المركز  م�ليزي� ح�شلت على  اأن 
2016م على م�شتوى الع�لم.

اأ�شهمت ال�شراكة بين القط�عين الخ��ض والع�م في م�ليزي� في زي�دة معدلت النمو ناقش:
القت�ش�دي.
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عرف م� ي�أتي:  - 1

ال�شن�عة ال�شي�حية, المدار�ض الذكية, مه�تير محمد.  

بّين اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي:  - 2

اأ    - ا�شتلهم مه�تير محمد من التجربة الي�ب�نية اأنموذًج� للنهو�ض بم�ليزي�.  

ب - دخلت م�ليزي� ع�لم ال�شن�ع�ت في الت�شعيني�ت من القرن الع�شرين.  

عدد الرك�ئز الأ�ش��شية التي اعتمد عليه� مه�تير محمد في النهو�ض بم�ليزي�.    - 3

بّين الهدف من و�شع الخطة التقنية ال�ش�ملة التي ق�مت به� م�ليزي� في ع�م 1996م.  - 4

5 - اعتمدت ال�شي��شة التعليمية في م�ليزي� على مجموعة من المرتكزات, اذكره�.

األسئلة
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ال�شي��شية  الجوانب  في  �ش�ملة  تنمية  تحقيق  في  نجحت  التي  الدول  من  اأفريقي�  جنوب  تعد 
والقت�ش�دية والجتم�عية والعلمية ب�لرغم من ظروف ق�رة اأفريقي� الق��شية؛ م� مكنه� من التحول 

اإلى دولة ذات نمو اقت�ش�دي مرتفع.
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تقــع جمهوريّة جنــوب اأفريقيــ� في اأق�شى جنوب القــ�رة الأفريقّية,  وتبلــغ م�ش�حتهــ� 
)1.221.037 كم2(, وبلغ عدد �شك�نه� )54( مليون ن�شمة.

اأفريقية  اأ�شول  من  خليط  فهم  ل�شك�نه�؛  العرقي  ب�لتنوع  اأفريقي�  جنوب  جمهورية  تتميز 
واأوروبية واآ�شيوية, وذلك نتيجة خ�شوعه� لال�شتعم�ر الهولندي, ثم لال�شتعم�ر البريط�ني.

ولتعّرف موقعه� ت�أمل الخريطة الآتية, ثم اأجب عم� ي�أتي:

- حدد الدول المجاورة لجمهورية جنوب اأفريقيا.
ال�شكل )5-11(: خريطة جنوب اأفريقي� ال�شي��شية.
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خ�شعت جنوب اأفريقي� كغيره� من دول الق�رة 
لال�شتعم�ر  تعر�شت  فقد  لال�شتعم�ر,  الأفريقية 
الهولندي والبريط�ني, حيث م�ر�ض كالهم� �شي��شة 
ا�شتعم�رية ا�شتيط�نية عن�شرية �شد ال�شك�ن الأ�شيلين, 
1910م,  ع�م  في  اأفريقي�   جنوب  اتح�د  ل  كَّ وَت�شَ
وفي  ع�م1931م,  في  ا�شتقالله�  على  وح�شلت 
الحكم,  اإلى  الوطني  الحزب  و�شل  1948م  ع�م 
فتبنى �شي��شة الف�شل العن�شري, وتحولت البالد اإلى 

النظ�م الجمهوري في ع�م 1961م.
اإلى ت�ش�عد الكف�ح �شد تلك ال�شي��شة بعد ع�م 1984م,  التمييز العن�شري  اأدى تن�مي �شي��شة 
وتف�قم ال�شراع في المن�طق التي خ�ش�شت لالأف�رقة, ف�شكلت فرق في الجي�ض وال�شرطة مهمته� 
اغتي�ل ق�دة المع�ر�شة, وبعد تزايد اأعم�ل العنف, ا�شطرت حكومة الأقلية البي�ش�ء اإلى التف�و�ض مع 
المع�ر�شين, واأ�شدرت في ع�م 1990م عفًوا عن كثير من ق�دة حزب الموؤتمر الوطني الأفريقي, 
َو�ُشِمَح لالأحزاب المع�ر�شة بموا�شلة ن�ش�طه� ال�شي��شي, واأطلق �شراح نيل�شون م�نديال اأبرز زعم�ء 

الحركة الوطنية والن�ش�ل الوطني في جنوب اأفريقي�.
تميز ت�ريخ جنوب اأفريقي� في الفترة الواقعة بين ع�م 1990م وع�م 1994م ب�لفو�شى الع�رمة, 

فقــد ذهب �شحية اأعم�ل العنف ال�شي��شي ع�شرات الآلف 
مــن القتلى؛ م� دفــع الحكومة وحــزب الموؤتمــر الوطني 
الأفريقـي المعـ�ر�ض اإلى اإجـراء مف�و�ش�ت ب�شـ�أن م�شتقبـل 
الحكم في البالد اأدت اإلى اإنه�ء العنف والتف�ق على اإجراء 
اأول انتخ�بــ�ت حرة في عــ�م 1994م, ح�شل فيه� حزب 
الموؤتمر الوطنــي الأفريقي على اأغلبية اأ�شــوات الن�خبين, 

واأ�شبح نل�شون م�نديال رئي�ًش� لجمهورية جنوب اأفريقي�.

(Apartheid) …الف�سل العن�سر
الأقلية  بين  تمييز عن�شري عرقي  �شي��شة  هي 
والأغلبية  الأوروبية  الأ�شول  ذات  البي�ش�ء 
ال�شوداء الأفريقية, وقد بداأت تلك ال�شي��شية 
منذ �شيطرة الهولنديين على جنوب اأفريقي� في 
على  تقوم  اأيدلوجية  بو�شفه�  ع�م1652م, 
يتيح  م�  الأبي�ض؛  الرجل  بيد  ال�شلطة  ح�شر 
والتمتع  الثروات جميعه�,  ال�شيطرة على  له 

ب�لمتي�زات, واحتق�ر ال�شود وا�شتعب�دهم.

)1918-2013م(
ال�شكل )5-12(: نيل�شون م�نديال.
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حزب الموDتمر الوWني الأفريقي
التقليديون  الزعم�ء  1912م,  ع�م  في  اأ�ش�شه 
العن�شرية  ال�شيطرة  اأغ�شبتهم  الذين  والمثقفون 
التمييز  �شي��شة  ومم�ر�شة  للبي�ض,  المتزايدة 
العن�شري في المج�لت كله�. وقد �شّن �شل�شلة من 
الحتج�ج�ت الجم�هيرية المنظمة الملتزمة بمبداأ 
الطبق�ت  من  ال�شود  اجتذاب  بهدف  الالعنف 

جميعه� اإلى الن�ش�ل من اأجل الديموقراطية.
اأ�شبح  الم��شي  القرن  من  الت�شعيني�ت  وبحلول 
القوة الرئي�شة المع�دية ل�شي��شة الف�شل العن�شري, 
اإلى الحكم في ع�م 1994م  وا�شتط�ع الو�شول 

بزع�مة نيل�شون م�نديال.

تعد جنوب اأفريقي� من دول الع�لم الرائدة التي 
مرت في عملي�ت التحول الديموقراطي, واإدارة 
التعددية في المجتمع�ت التي ت�شهد تنوًع� دينيًّ� 
اأ�شهمت عوامل عدة في تحقيق  وعرقيًّ�, حيث 

ال�شالم والتحول الديمقراطي من اأهمه�:
قن�عة الأطراف المتن�زعة ب�أنه ل بديل عن   - 1
مع�لجة اأزمتهم اإل ب�لعتم�د على اأنف�شهم, 
وتحمل م�شوؤولية تحقيق ال�شالم والتع�ي�ض 

في بلدهم.
م�ش�ركة الأحزاب ال�شي��شية جميعه� بحوار   - 2
النظر عن  ب�شرف  وُمثuَل كل حزب  �ش�مل 
حجمه وعدد اأع�ش�ئه بثالثة اأع�ش�ء �شريطة 

اأن يكون اأحد المندوبين الثالثة امراأة؛ م� �شمن وجود ثلث الأع�ش�ء من الن�ش�ء. وقد ك�ن يوجد 
اتج�ه يدعو ل�شتبع�د الأحزاب الأفريقية الم�ش�ندة لحكومة البي�ض, ولكن م�نديال رف�ض ذلك 

واأ�شرَّ على اأن يكون التمثيل �ش�ماًل ل ي�شتثني اأحًدا.

في نشاط: الأردن وو�شعه�  في  المراأة  بين و�شع  ق�رن  العمل في مجموع�ت  عن طريق 
جنوب اأفريقي� من حيث الم�ش�ركة ال�شي��شية.

القت�ش�دية  المق�طعة  عبر  البي�ش�ء  الأقلية  ال�شغط على حكومة  في  الدولي  المجتمع  اإ�شه�م   - 3
التي فر�شت على النظ�م الح�كم في جنوب اأفريقي�, م� اأجبره على التف�و�ض مع المع�ر�شة, 

واإنج�ح الحوار.
وا�شتط�ع م�نديال اأن يقود بالده نحو التحول لدولة ديمقراطية متعددة الأعراق, وفي �شبيل 
الع�لم,  م�شتوى  على  الأنجح  ت  ُعدَّ م�ش�لحة  عملية  نحو  بكل جهده  دفع  التحول  هذا  اإنج�ح 
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التي  ال�شي��شية  واأنموذًج� يحتذى به عند الحديث عن تج�رب التحول الديمقراطي, عن طريق 
اتبعه� نيل�شون م�نديال التي ا�شتندت اإلى المط�لبة بحقوق الإن�ش�ن وتطبيق الديمقراطية, ولتعّرف 

روؤية م�نديال ال�شي��شية اقراأ الن�ض الآتي, ثم اأجب عم� يليه:

الق�ش�ي�  تتج�وز  اأنه�  فهم  ويجب  الدولية,  العالق�ت  محور  هي  الإن�ش�ن  حقوق  ق�ش�ي�  "اإن 
والدائمة  الع�دلة  الحلول  واأن  والبيئية؛  والجتم�عية  القت�ش�دية  الق�ش�ي�  وت�شمل  ال�شي��شية, 
واأن  الع�لم جميعه؛  اأنح�ء  في  الديمقراطية  بتعزيز  اإل  ت�أتي  اأن  يمكن  ل  الب�شرية  للم�شكالت 
اعتب�رات العدالة واحترام الق�نون الدولي هي التي من المفتر�ض اأن توجه العالق�ت بين الأمم؛ 
الأم�كن  اأجله الأمم جميعه�؛ وفي  الذى ت�شعى من  الهدف  اأن يكون هو  ينبغي  ال�شالم  واأن 
التي تنهار فيها تل∂ ال�شروط، يجÖ اأن تحل الم�شكلت فيها من Nل∫ ت�افق دولي وباBليات 

غير عنيفة”.
مذكرات نيل�شون م�نديال, )رحلتي الطويلة من اأجل الحرية(, �ض154

- ماPا تعني حقو¥ الإf�سان ح�سÖ روDية ماfديÓ ال�سيا�سية?
- ما المقترحات التي قدمها للوUسول اإلى حلول عادلة وداFمة للمûسÓµت البûسرية?

الغنية ب�لموارد الطبيعية, وتمتلك قط�ع�ت متطورة في الأ�شواق  اأفريقي� من الدول  تعد جنوب 
الم�لية والط�قة والت�ش�لت, وت�أتي �شمن اأكبر خم�شة ع�شر �شوًق� في الع�لم؛ لذا اأدت دوًرا متزايًدا 
و�شعت  حيث  1994م,  ع�م  منذ  القت�ش�دي  المج�ل  في  والع�لم  الأفريقية  الق�رة  م�شتوى  على 
اأ�شفر  م�  لمع�لجة  اقت�ش�ديًّ�   - اجتم�عيًّ�  اإط�ًرا  بو�شفه  والتنمية  التعمير  برن�مج  الجديدة  الحكومة 
عنه الف�شل العن�شري من تن�ق�ش�ت واختاللت, لكن الأهم من ذلك كله هو تخفيف حدة الفقر, 

ومع�لجة اأوجه الق�شور في تقديم الخدم�ت. 
وركز برن�مج التعمير والتنمية اأي�ًش� على تدابير دفع عجلة القت�ش�د, مثل احتواء الت�شخم الم�لي, 
ت�شهد جمهورية جنوب  ولم  التج�رة.  ,وتحرير  الحكومية  الديون  وتقلي�ض  ال�شرائب,  وتخفي�ض 
اأفريقي� اأية اأعم�ل عنف اأو نزاع�ت عم�لية في اأثن�ء المرحلة النتق�لية, نظًرا لحتواء معظم مط�لب 

نق�ب�ت العم�ل.
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واأ�شبحت عملية بن�ء القدرات العلمية م�ش�ألة ذات اأولوية بعد التحول اإلى الديمقراطية, وت�أكيد 
اأهمية بن�ء الكف�ءات في العلوم الرائدة كله� التي ت�شهم في نه�شة جمهورية جنوب اأفريقي�.

- ا�ستنتج الأ�سباب التي اأدت اإلى النه�سة القت�سادية في جنوب اأفريقيا.
اأوجدت جنوب اأفريقي� بيئة ا�شتثم�رية ج�ذبة لكثير من الفر�ض ال�شتثم�رية ب�لن�شبة اإلى الم�شتثمرين 
على الم�شتويين الدولي والمحلي, وا�شبحت البلد الرائدة ع�لميًّ� في كثير من المج�لت القت�ش�دية 

منه�:
1 - ال�سناعة

اأفريقي� بمن�طق الت�شنيع المتخ�ش�شة, فهي من اأكبر الدول التي تنتج الذهب  ا�شتهرت جنوب   
البالتين  مثل  المع�دن,  مع�لجة  مج�ل  في  الدول  ق�ئمة   � اأي�شً وتت�شدر  والم��ض,  والفحم 
والنح��ض, والحديد, والمنجنيز, والبالتينيوم, واليورانيوم والفولذ المق�وم لل�شداأ, ب�لإ�ش�فة 
اإلى �شن�عة الآلت والمعدات, وتنتج الم�ش�نع كل م� تحت�ج اإليه البالد من ب�ش�ئع ومعدات, 
وتنتج   الأخرى.  ال�شن�عية  والمنتج�ت  وال�شي�رات  والمع�دن  والن�شيج  والمالب�ض  الغذاء  مثل 
جنوب اأفريقي� نحو )40%( من المنتج�ت ال�شن�عية في اأفريقي� وقرابة )50%( من المنتج�ت 
التعدينية, وو�شلت �شن�عة الأ�شلحة في جمهورية جنوب اأفريقي� اإلى مرتبة متقدمة في قدرته� 

التقنية في الإنت�ج, بحيث اأ�شبحت من بين اأكثر الدول تقدًم� في الع�لم.
الزراعة  - 2

يكفي  م�  تنتج  حيث  اأفريقي�,  جنوب  في  الأ�ش��شية  القت�ش�دية  القط�ع�ت  من  الزراعة  تعد   
 � ح�جة ال�شك�ن من المواد الغذائية, اإ�ش�فة اإلى المواد الأولية المطلوبة لل�شن�عة, وتتميز اأي�شً
� لل�شن�ع�ت الخ�شبية, وت�شتهر بزراعة  بم�ش�ح�ت �ش��شعة من الغ�ب�ت التي تعد م�شدًرا مهمًّ
القمح وق�شب ال�شكر والقطن والفول والذرة ال�شفراء, وتنتج اأنواع الفواكه والخ�شروات 
اإلى زراعة الورود وتج�رته�, وتعد من الدول الرئي�شة في تربية الأغن�م  جميعه�, ب�لإ�ش�فة 

وت�شدير ال�شوف.
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ال�سياحة  - 3
من  واحدة  اأفريقي�  جنوب  تعد   
في  لل�شي�حة  جذًب�  الدول  اأكثر 
طبيعته�  وتعد  الأفريقية,  الق�رة 
تنوًع�  البالد  اأكثر  من  واحدة 
ففيه�  اأفريقي�,  ق�رة  في  وجم�ًل 
الجب�ل الع�لية, واله�ش�ب الوا�شعة 
والق�حلة,  الج�فة  وال�شح�ري 
والحي�ة البرية, والغ�ب�ت المطيرة 

ال�شتوائية, وال�شواحل ال�ش��شعة التي تطل على المحيطين الأطل�شي والهندي. وتتميز بكثرة 
الحدائق والمتنزه�ت الوطنية, ب�لإ�ش�فة اإلى المحمي�ت وحدائق الحيوان والمت�حف الم�ئية 

والحدائق النب�تية التي ت�شتقطب اأعداًدا ه�ئلة من ال�شي�ح من اأنح�ء الع�لم جميعه.

ب�لرجوع لالإنترنت اكتب تقريًرا عن ال�شي�حة في جنوب اأفريقي� مو�شًح� ذلك نشاط:
ب�ل�شور, ثم اعر�شه اأم�م زمالئك.

اأحد  الآن  اأ�شبح  لكنه  العن�شري,  والتمييز  التفرقة  مظ�هر  اأحد  اأفريقي�  جنوب  في  التعليم  ك�ن 
رك�ئز الدولة في تحقيق الوحدة بين اأبن�ء ال�شعب الواحد بكل اأطي�فه واأعراقه, حيث ل ي�شتثنى اأي 

طفل من اللتح�ق ب�لمدر�شة ب�شبب عرقه ودي�نته .
وتعد وزارة التعليم الأ�ش��شي م�شوؤولة عن ال�شي��شة التعليمية الع�مة في البالد في حين تتمتع كل 
ولية من ولي�ت الدولة الت�شع ب�إدارة تعليمية خ��شة به�, حيث تنتخب الأجهزة التعليمية التي تتولى 

اإدارة المدار�ض, وتتمتع موؤ�ش�ش�ت التعليم الع�لي ب�ل�شتقالل الذاتي .
وتمت�ز جنوب اأفريقي� ب�أنه� من الدول الرائدة على م�شتوى الع�لم في مج�ل علم الفلك بعد اإن�ش�ء 
التلي�شكوب,  وكذلك  الط�قة«  ع�لي  التج�شيم  لنظ�م  ج�م�  اأ�شعة  »مر�شد  الفلك  لعلم  رئي�ض  مركز 
للتعلم  الع�لم  اأنح�ء  ي�أتون من  الذين ك�نوا  الفلك  اأفريقي� عدًدا كبيًرا من علم�ء  وا�شتقطبت جنوب 

والعمل فيه�.  
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ال�شكل )5-13(: مدينة ديري�ن في جنوب اأفريقي�.
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عرف م� ي�أتي:  - 1

�شي��شة الف�شل العن�شري, حزب الموؤتمر الوطني الأفريقي, نيل�شون م�نديال.  

و�شح ال�شي��شة القت�ش�دية في جنوب اأفريقي� في مرحلة التحول الديمقراطي.  - 2

بّين عوامل نج�ح التحول الديمقراطي في جنوب اأفريقي�.  - 3

و�شح الدور الن�ش�لي الذي ق�م به نيل�شون م�نديال من اأجل تحرر جمهورية جنوب اأفريقي�   - 4
من النظ�م العن�شري.

بّين اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي :  - 5

اأ    - تعد جنوب اأفريقي� من اأكثر دول الق�رة جذًب� لل�شي�حة.  

ب - تعد جنوب اأفريقي� من الدول الرائدة على م�شتوى الع�لم في مج�ل علم الفلك.  

األسئلة
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�شيم� في  المج�لت جميًع� ل  المتقدمة في  الإ�شكندن�فية  الدول  اإحدى  ال�شويد  تعد مملكة 
مج�ل الديمقراطية والتنمية الب�شرية والجتم�عية والقت�ش�دية.
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الموقع

الإ�شكندن�فية  الدول  اإحدى  هي   
اأوروب�,  �شمـ�ل  اأق�شـى  في  تقـع  التي 
وتبلـغ م�ش�حتهـ� )450,000كم2(, 
ويبلغ عدد �شك�نه� قرابة ت�شعة ماليين 
ن�شمة, وتتميز بطول �ش�حله� على بحر 
وبحيراته�,  غ�ب�ته�  وكثرة  البلطيق, 

ت�أمل  ال�شويد  موقع  ولتتعّرف 
اأجب  ثم  المج�ورة,  الخريطة 

عن الأ�شئلة الآتية:

الدول ال�سµندfافية 
هي مجموعة الدول التي ت�شكل �شبه جزيرة اإ�شكندن�في� 
في  وتقع  وال�شويد,  والنرويج  الدنم�رك  من  وتت�ألف 
دول   � اأي�شً عليه�  ويطلق  وفنلندا,  اأوروب�  �شم�ل  اأق�شى 

ال�شم�ل لوقوعه� في �شم�ل الق�رة الأوروبية.

ال�شكل )5-14(: خريطة ال�شويد ال�شي��شية.

المجاورة  الدول  اأ�سماء  اPكر   -
لل�سويد.

ما عاUسمة مملµة ال�سويد?    -
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دة في الع�شور الو�شطى,  برزت ال�شويد دولة ُمَوحَّ
وتو�شعت لت�شكل اإمبراطورية ك�نت اإحدى اأهم قوى 
1814م  ع�م  وفي  ع�شر,  ال�ش�بع  القرن  في  ال�شم�ل 
في  �شلميًّ�  التح�د  هذا  َوُحلَّ  النرويج,  مع  اتحدت 
تتبنـى  وال�شـويـد  الوقت  ذلـك  ومنـذ  1905م,  عـ�م 
�شي��شة الحي�د في مواقفه� تج�ه الحروب وال�شراع�ت 

الدولية.
تمكنت ال�شويد من تطوير الت�شنيع والتعدين و�شبك�ت 
ال�شكك الحديدية, وازدهرت فيه� المن�جم بعد اختراع 
نوبل,  األفرد  ال�شويدي  المخترع  يد  على  الدين�ميت 
وتطورت ال�شن�ع�ت التي تقوم على الحديد والفولذ, 
ومع بداية القرن الع�شرين اأ�شبحت ال�شويد دولة �شن�عية 

مهمة.
جاFزة   âالf التي  العربية  الûسî�سيات   øم ا  عدداً  uسم�  -

fوبل.
ال�شويد  نه�شة  بن�ء  في  عدة  عوامل  اأ�شهمت  وقد 

وتقدمه�, ومن اأهم هذه العوامل:
ن�شوء الحرك�ت ال�شعبية: ك�لحركة العم�لية, وحركة المتن�ع عن �شرب الكحول, وحركة   - 1
تحرير المراأة, حيث �ش�عدت هذه الحرك�ت على اإن�ش�ء ق�عدة من المب�دئ الديمقراطية في 

البالد والمط�لبة ب�لحقوق والحري�ت. 
الحكم في  توليه  الديمقراطي منذ  ال�شتراكي  الحزب  به�  ق�م  التي  ال�شي��شية  ال�شالح�ت   - 2

ع�م 1917م, والتي مهدت للحي�ة البرلم�نية الحديثة.

األفرد fوبل (1836م- 1896م) 
الدين�ميت  م�دة  اخترع  �شويدي  ع�لم 
التي ا�شتخدمت في ت�شنيع المتفجرات. 
وعندم� �شعر بخطورة اختراعه اأو�شى 
لج�ئزة  ثروته  من  جن�ه  م�  بمعظم 
مج�لته�  اأهم  وك�نت  لل�شالم,  نوبل 
والأدب  والكيميـ�ء  والفيـزيـ�ء  الطـب 

وال�شالم, وعرفت بج�ئزة نوبل.
ال�شكل )5-15(: الفرد نوبل.
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القرن  منذ  مكتوبة  قوانين  ال�شويد  لدى  ك�ن 
في  ال�ش�در  الأ�ش��شي  الق�نون  َوُعدَّ  ع�شر,  الرابع 
في  للديمقراطية  النطالق  نقطة  1809م  ع�م 
الملك  بين  ال�شلطة  تق��شم  على  ون�ض  ال�شويد, 
المدنية  والحقوق  الحري�ت  وعزز  والبرلم�ن, 
كحرية التعبير واختي�ر الدي�نة, وفي ع�م 1974م 
بيد  العلي�  ال�شلطة  لت�شبح  الد�شتور  تعديل  جرى 

البرلم�ن ال�شويدي »الرايخ�شداÆ«, في تحديد ال�شرائب وفر�شه� وتحديد موارد الدولة وطرائق 
الإنف�ق, وتعيين رئي�ض الوزراء, واأ�شبحت �شلطة الملك رمزية. 

وي�شمح الق�نون ال�شويدي ب�لتعددية الحزبية, وتطبق الالمركزية في الإدارة عن طريق البلدي�ت 
ومج�ل�ض المح�فظ�ت.
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الدم�ر  جنبه�  م�  والث�نية,  الأولى  الع�لميتين  الحربين  في  الحي�د  على  ال�شويد  وقوف   - 3
والأزم�ت ال�شي��شة و القت�ش�دية التي ط�لت كثيًرا من الدول الأوروبية, واقت�شر دوره� في 
الحرب على تقديم الم�ش�عدات لالجئين اإليه� من دول البلطيق, والإ�شه�م في جهود الإغ�ثة 

الإن�ش�نية.
الإ�شالح�ت  من  لكثير  الحكومة  تنفيذ   - 4
والخم�شيني�ت  الأربعيني�ت  في  القت�ش�دية 
هــذه  واأ�شهمــت  الع�شـريـن,  القــرن  مـن 
لدولة  النظ�م  رك�ئز  و�شع  في  الإ�شالح�ت 
الدول  من  ف�أ�شبحت  ال�شويدية,  الرف�هية 
ال�شن�عية الكبرى بعد الحرب الع�لمية الث�نية 

)1939- 1945م(.

دولة الرفاهية
الجتم�عية  الرع�ية  توفر  التي  الدولة  هي 
والقت�ش�دية لمواطنيه�, وي�شتطيع كل فرد 
لئق  م�شتوى  على  يح�شل  اأن  فيه�  يعي�ض 
من المعي�شة )العمل, ال�شكن, ال�شحة..(, 
الم�شت�ى  Pل∂  بهب�ط  الدولة   íت�شم وال 

عن الحد الأدنى.

مجل�س المحافظات
تنظيم �شي��شي اإداري, وتتبع هذه المج�ل�ض 
يراأ�شه  �شعبيًّ�,   اإقليمي منتخب  اإلى مجل�ض 
تقديم  بمه�م  المجل�ض  ويقوم  المح�فظ, 
والثق�فة  ك�ل�شحة  المجتمعية  الخدم�ت 

والمرور والتخطيط الإقليمي.
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القط�ع  مجمل  من   )%90( الخ��ض  القط�ع  فيه�  يملك  متقدمة  �شن�عية  دولة  ال�شويد  تعد 
ال�شن�عي, وتقت�شر ملكية الدولة على المن�جم والموا�شالت والط�قة والت�ش�لت, وقد  �ش�عدت 
الموارد الطبيعية الوفيرة ك�لغ�ب�ت الكثيفة , وخ�م الحديد على تحويل ال�شويد من دولة زراعية فقيرة 

اإلى دولة �شن�عية متقدمة.
واأدت الإ�شالح�ت التي ق�مت به� ال�شويد بعد الحرب الع�لمية الث�نية, وال�شتقرار الجتم�عي 
وال�شتغالل ال�شليم للموارد الطبيعية في نمو القت�ش�د والم�ش�ركة في تمويل اإع�دة بن�ء اأوروب� بعد 
اأن  اإل  التحويلية,  ال�شن�ع�ت  قط�ع  في  المن�ف�شة  اإلى  واتجهت  تج�رته�,  في  وتو�شعت  الحرب, 
الع�لمية,  النفطية  ب�ل�شي��ش�ت  مت�أثًرا  الم��شي  القرن  من  ال�شبعيني�ت  في  تراجع  ال�شويدي  القت�ش�د 
اأكبر على الت�ش�لت و�شن�عة  الثم�نيني�ت, واأ�شبح العتم�د ب�شورة  ال�شن�عة في  واأعيدت هيكلة 

الحديد ال�شلب وال�شي�رات والأدوية وال�شن�ع�ت الق�ئمة على الأخ�ش�ب.
وتعد ال�شويد من الدول الم�شتوردة للنفط والغ�ز, وتعتمد ب�شكل رئي�ض على ال�شن�عة والتج�رة, 
وتمد ال�شرائب الموازنة بنحو )51%( من وارداته�, وي�شكل المه�جرون ن�شبة كبيرة من العم�لة 

في البالد.
البحـوث  من  ذلـك  ويظهـر  والختراع,  البتكـ�ر  مجـ�ل  في  متقدمة  مرتبة  ال�شويد  وتحتـل 
النظ�م  ب��شتمرار, وذلك بف�شل  ل  ُت�شجَّ التي  تن�شر, ومن براءات الختراع  التي  التقنية  والدرا�ش�ت 

التعليمي ع�لي الجودة, والهتم�م ب�لبحث العلمي, اإ�ش�فة اإلى ال�شتقرار ال�شي��شي في البالد.

مع زمالئك مدى اأهمية البتك�ر والإبداع في تطور الدول.ناقش:

هذا  في  الرائدة  الدول  من  ح�ليًّ�  وتعد  طويلة,  مدة  منذ  ال�شويد  في  ب�لتعليم   الهتم�م  بداأ 
المج�ل, ويمكن اإيج�ز اأهم مالمح التعليم في ال�شويد بم� ي�أتي:

�شنوات ولمدة  �شبع  المج�ني من عمر  الإلزامي  التعليم  نظ�م  ال�شويدي على  التعليم  يعتمد   - 1
ت�شع �شنوات.
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يعد البحث العلمي من اأهم العوامل التي ت�ش�عد على تطور الدولة ونه�شته�.ناقش:

عمليًّ�  الديمقراطي  النظ�م  مم�ر�شة  على  الأفراد  تدريب  على  ال�شويدي  التعليم  يركز   - 2
الم�شوؤولية والم�ش�ركة  المدر�شة لمعرفة حقوقهم وواجب�تهم وتدريبهم على تحمل  داخل 
المجتمعية وال�شتقاللية في التفكير, عن طريق مم�ر�شة الأن�شطة المتنوعة, وتركز المدر�شة 
� على م�ش�ركة اأولي�ء الأمور في و�شع الخطط لتنمية قدرات اأبن�ئهم وتطويره�  ال�شويدية اأي�شً

داخل المدر�شة والتوا�شل الم�شتمر معه�. 
ال�شويدية  اللغة  تعليمهم  على  تركز  برامج  طريق  عن  للمه�جرين  المج�ني  التعليم  م  ُيَقدَّ  - 3

والإنجليزية واللغة الأم للمه�جر.
في ع�م 2011م ُبدئ بتطبيق النظ�م الجديد للتعليم الذي يهدف اإلى تحقيق م� ي�أتي:  - 4

اأ   - من�هج درا�شية موحدة للمدار�ض الإلزامية والث�نوية جميعه� ومدار�ض ذوي الحتي�ج�ت 
تركز  بينم�  توجيهية,  واإر�ش�دات  ع�مة  اأهداف  على  المن�هج  هذه  وتحتوي  الخ��شة, 
وتعد  الجتم�عي,  والتوا�شل  لالأطف�ل  اللغوي  النمو  على  التمهيدية  المدار�ض  من�هج 

ال�شب�حة منهًج� الزاميًّ� للطلبة, لكثرة البحيرات الموجودة فيه�.
ب - ت�أهيل المعلمين: بهدف التطوير المهني ورفع جودة التعليم.

تقدم ال�شويد التعليم المج�ني لطالب الج�مع�ت من داخل ال�شويد ودول التح�د الأوروبي,   - 5
وتعد الوك�لة الوطنية ال�شويدية للتعليم الع�لي هي الموؤ�ش�شة الحكومية المركزية الم�شوؤولة 
عن ال�شوؤون المتعلقة ب�لتعليم الع�لي, مع ا�شتقاللية الج�مع�ت في و�شع برامجه� وخططه� 

و�شي��ش�ت القبول.
الأوروبي بدعم وتمويل  ال�شويدي والتح�د  الأبح�ث  يقوم مجل�ض  العلمي:  البحث  دعم   - 6
البحث العلمي في ال�شويد, وتخ�ش�ض الحكومة ال�شويدية )4%( من الن�تج القومي الإجم�لي 
التكنولوجي�  اأهمه�:  عدة  مج�لت  في  تتقدم  جعله�  م�  والتطوير؛  العلمي  البحث  لدعم 

البيئية, وتكنولوجي� الت�ش�لت, والمج�لت الجتم�عية, و�شوق العمل. 
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تعد ال�شويد من الدول الرائدة في مج�ل تقديم برامج الرع�ية الجتم�عية لمواطنيه� والمقيمين 
على اأر�شه�, ومن اأهم مظ�هر هذه الرع�ية:

على  ا  kقادر cان  اEن  العمل  عن   åيبح اأن  ب�شرط  عمل  لديه  لي�س  لمن  النقدية  المع�نة  تقديم   - 1
ذلك, واأن ي�ش�رك في تقديم الخدم�ت الجتم�عية التي تطلب منه عن طريق مكتب ال�شوؤون 
بين  الم�ش�واة  ل�شم�ن  العمل  داخل  التمييز  منع  ق�نون  ع�م 2009م �شدر  الجتم�عية, وفي 

الع�ملين.
تقديم المعونة الالزمة للع�ئالت التي لي�ض لديه� �شكن ولديه� اأطف�ل, والع�ئالت التي  لديه�    - 2

اأطف�ل مع�قون.
تقديم الرع�ية ال�شحية لمختلف الفئ�ت مج�ًن�.  - 3

تحقيق الم�ش�واة بين الرجل و المراأة حتى اأ�شبح للمراأة ال�شويدية دور كبير في الحي�ة ال�شي��شية,   - 4
اإذ ت�شكل ن�شبة الن�ش�ء في ع�شوية البرلم�ن )50%( ون�شبة )43%( في مج�ل�ض البلدي�ت.

اإلى  الأمومة  اإج�زة  وت�شل  الولدة,  وبعد  الحمل  في  الجتم�عية  ب�لرع�ية   � اأي�شً المراأة  وتتمتع 
)480( يوًم�, ومن حق الوالدين الح�شول على معونة نقدية ت�شمى معونة الأطف�ل حتى يبلغ عمر 
�شرب  لمنع  ق�نوًن�  ت�شدر  التي  الع�لم  في  الأولى  الدولة  ال�شويد  وك�نت  ع�ًم�,  ع�شر  �شتة  الطفل 
� ق�نون حم�ية المراأة من العنف في ع�م 1998م. الأطف�ل, وذلك في ع�م 1979م, واأ�شدرت اأي�شً

ب�لبيئة   اهتم�ًم�  الع�لم  دول  اأكثر  من  ال�شويد  تعد 
تهدف  التي  ال�ش�رمة  والقوانين  الت�شريع�ت  بف�شل 
لدى  البيئي  الوعي  اإلى  اإ�ش�فة  البيئة,  على  للحف�ظ 
المواطنين وال�شرك�ت, وهي من اأنجح دول الع�لم في 
ال�شويدية  ال�شرك�ت  وتحتل  النف�ي�ت,  تدوير  مج�ل 
النظيفة,  التكنولوجي�  مج�ل  في  ع�لميًّ�  رائدة  مواقع 

وت�شتهر ال�شويد بمتنزه�ته� ومحمي�ته� الطبيعية.

التµنولوجيا النظيفة
م�شطلح ي�شتخدم لو�شف المنتج�ت اأو 
الت�شغيلي  الأداء  تح�شن  التي  الخدم�ت 
ومعدل الإنت�ج في الوقت الذي تخف�ض 
اأو  الط�قة  ا�شتهالك  اأو  التك�ليف  فيه 

النف�ي�ت الن�تجة والتلوث البيئي.
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والدول ناقش: ع�م   mبوجه الع�لم  تواجه  التي  التحدي�ت  اأهم  من  البيئي  التحدي  يعد 
ال�شن�عية المتقدمة بوجه خ��ض.

تواجه ال�شويد عدًدا من التحدي�ت التي ت�شعى الدولة اإلى مع�لجته�, ومن اأهم هذه التحدي�ت: 
اأزمة الهجرة والالجئين التي ت�شهده� ال�شويد والدول الأوروبية, ب�شبب الهجرة عبر البحر   - 1
المتو�شط, م� دفع الأحزاب الرئي�شة في ال�شويد اإلى التف�ق على منح طلب�ت اللجوء الموؤقت 
العمل,  �شوق  في  الجدد,  الالجئين  بدمج  الت�شريع  اإلى  اإ�ش�فة  الدائمة,  الإق�مة  من  بدًل 

وتعليمهم اللغة ال�شويدية.
ظهور بع�ض الحرك�ت التي تحمل اأفك�ًرا متطرفة مثل: الن�زيون, والف��شيون الجدد وحركة   - 2

مع�داة الأج�نب؛ م� قد يهدد ال�شتقرار والأمن في الدولة.
المه�جرين  اأبن�ء  الجدد, و�شعوبة دمج  للمه�جرين  والثق�في  الندم�ج الجتم�عي  �شعوبة   - 3

الجدد في المدار�ض ال�شويدية. 
الأرا�شي  وقلة  والأرخبيالت,  البحيرات  وكثرة   ,ñ�المن ببرودة  تتمثل  طبيعية  تحدي�ت   - 4

الزراعية التي تمثل اأقل من ع�شر م�ش�حة ال�شويد.
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عرف المق�شود بم� ي�أتي:  - 1

الدول الإ�شكندن�فية, مج�ل�ض المح�فظ�ت, التكنولوجي� النظيفة, دولة الرف�هية.  

تعد ال�شويد من الدول المتقدمة ع�لميًّ� في مج�ل الديمقراطية وحقوق الإن�ش�ن. م� هي اأبرز   - 2
مظ�هر الديمقراطية في ال�شويد؟

و�شح جوانب الرع�ية الجتم�عية في ال�شويد في م� يتعلق بكب�ر ال�شن والمراأة والطفل.  - 3

م� هي اأهم الجوانب التي ركز عليه� النظ�م التعليمي الجديد ال�ش�در في ع�م 2011م في   - 4
ال�شويد؟

ف�شر م� ي�أتي:  - 5

اأ    - تركيز التعليم في ال�شويد على المم�ر�ش�ت الديمقراطية.  

ب - اأهمية ج�ئزة نوبل .  

جـ - نمو ال�شن�عة ال�شويدية في بداية القرن الع�شرين.  

د   - اأهمية الإ�شالح�ت الحكومية ال�شويدية بعد الحرب الع�لمية الث�نية.  

هـ  - تحتل ال�شويد مرتبة متقدمة في مج�ل براءات الختراع والبتك�ر.  

بّين اأهم التحدي�ت المع��شرة التي تواجه ال�شويد.  - 6

األسئلة
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πjRGôÑdG  : الفصل الخامس

تعد البرازيل من الدول الن�مية, التي تمكنت من التغلب على م�شكالته� ال�شي��شية, والقت�ش�دية, 
اإلى  الطبيعية, فتحولت في مدة وجيزة  التنموية وا�شتثم�ر ثرواته�  والجتم�عية, بف�شل خططه� 

اإحدى القوى القت�ش�دية الكبرى في الع�لم .
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الموقع

اأمريك�  ق�رة  �شرق  في  البرازيل  تقع 
مليون   8.5( م�ش�حته�  وتبلغ  الجنوبية, 
م�  الق�رة,  م�ش�حة  ن�شف  وت�شكل  كم2(, 
ويبلغ  فيه�,  المن�خي  التنوع  على  �ش�عد 
غ�لبيتهم  ن�شمة,  200مليون  �شك�نه�  عدد 
ال�شك�ن  اإلى  ب�لإ�ش�فة  اأوروبية  اأ�شول  من 
والمهـ�جـرين  الحمر(  )الهنود  الأ�شلييـن 
الأفـ�رقة والآ�شيويين والعـرب, الأمـر الذي 
�ش�عد على التنوع الثق�في والح�ش�ري فيه�.

اتح�د  من  البرازيل  جمهورية  تت�ألف 
فدرالي ي�شم )26( ولية, يحكمه� رئي�ض  
في  الوزراء  رئي�ض  من�شب  ي�شغل  منتخب 
الوقت نف�شه, وتعد اللغة البرتغ�لية هي اللغة 

الر�شمية.
الخريطة  انظر  البرازيل  موقع  ولتعّرف 

المج�ورة, ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية: 
- حدد الدول المجاورة للبراRيل.

- �سمu عاUسمة البراRيل.

ال�شكل )5-16(: الخريطة ال�شي��شية للبرازيل.

اأ�شهم التنوع ال�شك�ني في البرازيل في اإثراء الج�نب الح�ش�ري والثق�في.ناقش:
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اأن الهجرة العربية اإلى البرازيل بداأت في ع�م 1835م, وا�شتقر اأغلب المه�جرين هل تعلم
وال�شن�عة  ب�لتج�رة  معظمهم  ا�شتغل  وقد  ج�نيرو,  ريودي  وولية  ب�ولو  �ش�و  ولية  في  العرب 
وخ��شة �شن�عة الأقم�شة, وقد ا�شتط�ع العرب الندم�ج والتع�ي�ض في المجتمع البرازيلي, وك�ن 
التقدير والحترام, وتقلد بع�شهم من��شب  اأك�شبهم  القط�ع�ت جميعه�؛ م�  لهم دور فع�ل في 

علي� في الدولة منهم مي�شيل ت�مر الذي اأ�شبح رئي�ًش� موؤقًت� للبرازيل في ع�م 2016م.
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Ék«fÉK يلRالبرا øية عîلمحة تاري

الذي  البرتغ�لي  لال�شتعم�ر  البرازيل  خ�شعت 
اأن ن�لت ال�شتقالل  اإلى  ا�شتمر قرابة ثالثة قرون 
بعد  البرازيل  �شهدت  وقد  1827م,  ع�م  في 
وع�شكرية  �شي��شية  اإ�شالح�ت  ال�شتقالل 
الرقيق  تج�رة  اإنه�ء  اأبرزه�  من  ك�ن  واجتم�عية, 
المت�شررين  دفع  الذي  الأمر  1888م,  ع�م  في 
النظ�م  واإعالن  ب�لملكية,  الإط�حة  اإلى  ذلك  من 

الجمهوري في ع�م 1889م.
في  البالد  دخلت  الجمهورية  اإعالن  ومنذ 
التي  ال�شتبدادية  الحكوم�ت  �شيطرة  مرحلة 
تحكم به� كب�ر تج�ر البن, وتراجعت الحري�ت, 
وانت�شرت الحروب الأهلية والأزم�ت القت�ش�دية, 
من  الثم�نيني�ت  واأوائل  ال�شبعيني�ت  اأوا�شط  وفي 
�شي��شية  بتحولت  الدولة  مرت  الم��شي  القرن 
تم فيه� النتق�ل ب�لتدريج من الحكم ال�شتبدادي 

اإلى الحكم الديمقراطي الموؤ�ش�شي. 

Uسورة الرFي�س لول د… �سيلفا
بين  المدة  في  البرازيل  جمهورية  رئي�ض 
عدم  اإلى  الفقر  دفعه  )2003-2010م(. 
ا�شتكما∫ تعليمه االبتدائي فانخرط في �ش�¥ 
العمل, وان�شم للعمل النق�بي, ف�أ�شبح رئي�ًش� 
للنق�ب�ت العم�لية, ومن ثم ا�شتط�ع الو�شول 
اإلى الحكم في ع�م 2002م, وك�ن له الدور 
الأكبر في النه�شة القت�ش�دية في البرازيل, اإذ 
2005م  ع�م   اأواخر  في  ي�شدد  اأن  ا�شتط�ع 
جميعه�  الدولي  النقد  �شندوق  م�شتحق�ت 
قبل ع�مين من موعده� المحدد, واأ�شبحت 
تقدم  التي  الدول  من  عهده  في  البرازيل 

القرو�ض لل�شندوق.
ال�شكل )5-17(: لول دي �شيلف�.
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�شي��شته  في  اعتمد  اإذ  فيه�,  الرئ��شة  �شيلف�(  دي  )لول  بتولي  البرازيل  في  النه�شة  ارتبطت 
القت�ش�دية على توجيه البالد نحو اقت�ش�د ال�شوق المتمثل ب�لنفت�ح والتحرر القت�ش�دي, وقد 
ا  م�شتمرًّ ظل  ملحوظ,  اقت�ش�دي  نمو  تحقيق  في  اأ�شهمت  داخلية  اإ�شالحية  برامج  ذلك  رافق 
ب�لرغم من الأزم�ت القت�ش�دية الع�لمية في الأعوام 2004م, 2008م؛ حيث �شجل القت�ش�د 
ت�أثًرا  اأقل  اأ�شبح  البرازيلي  القت�ش�د  اأن  على  يدل  وهذا   ,)%5.1( مقداره  نمو  معدل  البرازيلي 

ب�لأزم�ت القت�ش�دية الخ�رجية, واأكثر اعتم�ًدا على ال�شوق المحلي.
وقد ارتكزت �شي��شة �شيلف� على مح�ور عدة منه�:

تهيئة المن�ñ الت�شريعي والق�نوني الج�ذب لال�شتثم�ر؛ ففي ع�م 2006م اأجرت الحكومة   -1
البرازيلية تعديالت د�شتورية لإر�ش�ء مبداأ العدالة, واإ�شالح النظ�م الق�ش�ئي, واإزالة العقب�ت 

اأم�م الم�ش�ريع ال�شتثم�رية, والإنف�ق على م�ش�ريع البنية التحتية.
تنفيذ برن�مج �ش�رم للتق�شف, ودعوة ال�شعب لتحمل ذلك, حتى يتع�فى القت�ش�د بو�شفه   -2

الحل الأمثل للم�شكالت القت�ش�دية. 
التو�شع في ال�شن�ع�ت الق�ئمة على التعدين وال�شن�ع�ت الغذائية والجلود والغزل والن�شيج   -3

وال�شن�ع�ت التقنية المتقدمة.
ت�شجيع الم�ش�ريع ال�شتثم�رية, حيث خف�شت �شعر الف�ئدة من)13%( اإلى )%8(.  - 4

معون�ت  ومنح  الدخل,  في  التف�وت  من  والحد  الفقر  لمح�ربة  اإ�شتراتيجي  مخطط  و�شع   - 5
م�لية م�شروطة لالأ�شر الفقيرة مع التزامه� بتعليم اأبن�ئه� وتطعيم اأطف�له� ب�شورة منتظمة.

والدولية  القت�ش�دية  التكتالت  اإلى  الن�شم�م  طريق  عن  القت�ش�دي  التع�ون  دائرة  تو�شيع   -6
واأهمه� البريك�ض, وتوثيق العالق�ت القت�ش�دية مع التح�د الأوروبي .

ت�شجيع القط�عين الخ��ض والع�م على ال�شتثم�ر في المن�طق الفقيرة, ودعم �شغ�ر المزارعين    -7
عن طريق منحهم القرو�ض و�شراء اإنت�جهم.

تعد العدالة الجتم�عية من رك�ئز تطور المجتمع�ت وا�شتقراره� وتقدمه�.ناقش:
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والم�لحة,  العذبة  الم�ئية  الم�شطح�ت  بوفرة  تتمثل  كبيرة,  اقت�ش�دية  بموارد  البرازيل  تتمتع 
وتوافر المواد الخ�م, والأرا�شي الق�بلة للزراعة, والأرا�شي الرعوية والتنوع البيئي.

البرازيل �شي��شة تقوم على ت�شجيع القط�ع�ت القت�ش�دية كله� من اأجل النهو�ض  وقد اتبعت 
ب�قت�ش�ده�, ومن اأهم القط�ع�ت القت�ش�دية م� ي�أتي:

اأهم منتج�ته� �شن�عة  البرازيل من الدول المتقدمة في مج�ل ال�شن�عة, ومن  ال�سناعة: تعد   -1
والآلت  وال�شيـ�رات  والق�شديـر  وال�شلب  والحديـد  والأ�شمنت  والكيم�ويـ�ت  الن�شيـج 

والمعدات والأ�شلحة. 
المعدنية  الخ�م�ت  م�شتوى  وعلى   
ع�لميًّ�  الث�نية  المرتبة  البرازيل  تحتل 
الث�لثة في  الحديد, والمرتبة  اإنت�ج  في 
�شـ�عـده�  مـ�  البوك�شت,  اإنت�ج معدن 
المعـدنيـة  ال�شن�عـ�ت  ت�شديـر  على 
الع�لية  ال�شلع  مـن  �ش�دراتهـ�  وزيـ�دة 
اأ�شبحت  حيث  التقنية,  والمتو�شطة 

�شركة اإمبريير (Embraer) البرازيلية من اأكبر �شرك�ت ت�شنيع الط�ئرات في الع�لم.
و يعد اإنت�ج غ�ز الإيث�نول من ق�شب ال�شكر اأحد الم�شروع�ت الن�جحة في البرازيل, اإذ تم   
الط�قة   لم�ش�در  برن�مًج�  بو�شفه  الم��شي  القرن  من  ال�شبعيني�ت  في  الم�شروع  اإطالق هذا 

البديلة. وتعد البرازيل ح�ليًّ� ث�ني اأكبر دولة منتجة للنفط في اأميرك� الجنوبية بعد فنزويال.

أسئلة الدرس
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É k©HGQيليRالقت�ساد البرا

ال�شكل )5-18(: ط�ئرة برازيلية ال�شنع.

ب�لرجوع لالإنترنت اكتب تقريًرا عن الم�ش�ريع التي تقوم به� الحكومة الأردنية نشاط:
لإيج�د م�ش�در بديلة للط�قة, واعر�شه على زمالئك.

ففي  البرازيل,  في  الزراعي  الإنت�ج  زي�دة  اإلى  الزراعية  التكنولوجي�  ا�شتخدام  اأدى   : الزراعة   - 2
ع�م 2006م اأنفقت الحكومة )41%( من مجموع م� تنفقه دول ق�رة اأمريكي� الجنوبية على 
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زي�دة  في  اأ�شهم  م�  الزراعية؛  الأبح�ث 
الإنت�ج الزراعي اإلى اأربعة اأ�شع�ف.

الزراعية  الأرا�شي  لم�ش�ح�ت  ونظًرا   
متقدمة  مراتب  البرازيل  تحتل  الكبيرة 
المح��شيل  من  كثير  اإنت�ج  في  ع�لميًّ� 
الزراعية مثل البن وفول ال�شوي� والقمح 

والأرز والذرة والقطن.

بـ�لقطــ�ع  لالهتمــ�م  كــ�ن  ال�سي�اح��ة:   - 3
زيـ�دة  في  اأثـر  البرازيـل  في  ال�شي�حـي 
التنمية القت�ش�دية, وخ��شة اأنه� تمتلك 
الغ�ب�ت  مثل  �شخمة  �شي�حية  مقوم�ت 
والبيئـة  الطويلـة  وال�شـواطئ  الوا�شعــة 

الطبيعية المتنوعة, وقد اأ�شهم تنوع التراث الثق�في في البرازيل اإلى ظهور �شي�حة المهرج�ن�ت 
التي اأ�شهمت في تن�شيط ال�شي�حة, حيث ت�شتقبل البرازيل قرابة )5( مليون �ش�ئح �شنويًّ�.

- براأي∂: كيف تقيم تجربة البراRيل القت�سادية? 

ال�شكل )5-19(: حقول زراعية في البرازيل

ال�شكل )5-20(: �شاللت في البرازيل.

أسئلة الدرس
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ينق�شم التعليم الع�م في البرازيل اإلى ثالث مراحل وهي: مرحلة التعليم م� قبل المدر�شة )ري��ض 
ع�ًم�,  �شن )14-6(  الإلزامي من  التعليم  ال�ش�د�شة, ومرحلة  �شن  اختي�رية دون  الطف�ل( وهي 

تليه� مرحلة التعليم الث�نوي, وت�شتمر ثالث �شنوات.
ويلقى التعليم في البرازيل اهتم�ًم� وا�شًع� من الحكومة المركزية, حيث ت�شعى للنهو�ض به عن 

طريق م�ش�ريع تطويرية منه� :
مراحل  في  للطالب  اإ�ش�فية  تدريبية  دورات  واإجراء  الدرا�شة,  اأي�م  عدد  لزي�دة  قوانين  �شن   - 1

التعليم جميعه�.
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اعتم�د مع�يير الجودة التعليمية التي و�شعته� منظمة اليون�شف الت�بعة لالأمم المتحدة منذ ع�م   - 2
2012م.

دمج تكنولوجي� التعليم في المن�هج الدرا�شية, وربطه� ب�لبيئ�ت المحلية.  - 3
اأنح�ء  في  للطالب  متخ�ش�شة  تدريب  ومراكز  مدار�ض  لإن�ش�ء  الخ��ض  القط�ع  مع  التع�ون   - 4

الدولة جميعه�, وخ��شة المن�طق الفقيرة.
تعد البرازيل من اأكثر الدول اإنف�ًق� على التعليم.  - 5

التع�ون مع المنظم�ت الدولية, خ��شة البريك�ض, ومنظمة اليون�شكو من اأجل دعم التعليم   - 6
الع�لي على ال�شعيد الع�لمي عن طريق اإطالق برن�مج الح�شد العلمي في ع�م 2011م الذي 

�شمح لأكثر من 100.000 ط�لب برازيلي اإتم�م تعليمهم الع�لي.
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ب�لرغم مم� حققته البرازيل من تقدم, اإل اأنه� تواجه عدًدا من التحدي�ت منه�:
ب�شبب  عليه�  كبير  ب�إقب�ل  تتمتع  الع�مة  الوظيفة  لأن  وذلك  الحكومي,  الجه�ز  ت�شخم    - 1

الرواتب الع�لية.
زي�دة العبء ال�شريبي على الأفراد وال�شرك�ت.  - 2

ارتف�ع معدل الجريمة والفقر والبط�لة.  - 3
قلة اأعداد المتعلمين من ذوي الخبرة والمه�رة التي يحت�جه� �شوق العمل.  - 4

اختالل النظ�م البيئي في حو�ض الأم�زون نتيجة اإزالة الغ�ب�ت.  -5

اقت�ش�ديًّ� كبيًرا, لكنه� ت�شهد ناقش: ا  التن�ق�ش�ت, حيث ت�شهد نموًّ بلد  البرازيل  ت�شمى 
م�شكالت اجتم�عية عدة تجعله� ل تخرج عن نط�ق دول الع�لم الث�لث.

عن طريق العمل في مجموع�ت , اعقد جل�شة حوارية تبين فيه� القوا�شم الم�شتركة نشاط:
بين التج�رب الرائدة التي تن�ولته� هذه الوحدة, واعر�شه� اأم�م زمالئك.
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عرف م� ي�أتي:  - 1

لول دا �شيلف�,  �شركة اإمبريير, �شي�حة المهرج�ن�ت.  

اذكر اأ�شب�ب كل مم� ي�أتي:   - 2

اأ    - زي�دة الإنت�ج الزراعي في البرازيل.  

ب - نمو الطبقة الو�شطى في البرازيل.    

جـ  - عدم ت�أثر القت�ش�د البرازيلي ب�لأزم�ت القت�ش�دية الع�لمية.  

3 - اذكر اثنين لكل مم� ي�أتي: 

اأ    - مقوم�ت القت�ش�د البرازيلي.  

ب - �شي��ش�ت النهو�ض ب�لقت�ش�د البرازيلي.  

جـ  - م�ش�ريع تنموية رائدة في البرازيل اأ�شهمت في التنمية القت�ش�دية.  

4 - بّين اأهم الرك�ئز التي اعتمده� الرئي�ض لول دا �شلفي� في خططه التنموية.

و�شح اأهم التحدي�ت التي تواجه البرازيل في الوقت الراهن.  - 5

األسئلة
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بن يو�شف بن خدة ,التع�ون في اإط�ر منظمة الموؤتمر الإ�شالمي, ج�معة الجزائر 2009-   -  4
2010م.

بوزن�ده معمر, المنظم�ت الإقليمية ونظ�م الأمن الجم�عي, ديوان المطبوع�ت الج�معية,   -  5
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مجموعة ب�حثين, حلف �شم�ل الأطل�شي اآف�ق وتطورات, بيت الحكمة, بغداد, 2001م.  -16
محمد �ش�لح مح�شن, الق�شية الفل�شطينية خلفي�ته� الت�ريخية وتطوراته� المع��شرة, مركز   -17

الزيتونة للدرا�ش�ت و ال�شت�ش�رات, بيروت, لبن�ن, 2012م.
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