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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 

تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة، فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها، والجغرافيا لفهم العمليات التي تؤثر 
في عالمنا، واالقتصاد والحكومة لمعرفة كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها، وعلم االجتماع والتربية المدنية لتعزيز ثقافة المواطن 

المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
ويرمي الدراسات االجتماعية إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في الحاضر وفي بناء 

المستقبل، وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم. 
كما يرمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات، وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها وطننا، 
ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا؛ مثل: الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع، وتحديد أوجه التشابه واالختالف، 
والنظريات  األفكار  بين  القائمة  الروابط  وفهم  المناسبة،  الخبرات  وتعزيز  الصلة،  ذات  والموارد  واألفكار  المفاهيم  بين  روابط  وإقامة 

وتحليلها وتقويمها، وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسالم والمجتمع السعودي، واالستفادة من معطيات الثقافات 
األخرى ومنجزاتها، فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته ويفخر بانتمائه لوطنه، وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز. 

يتكون هذا الكتاب من أربع وحدات، هي:

 المملكة العربية السعودية والعالم                األحداث العالمية المؤثرة في العالم 

  القوى العالمية                                           المنظمات العربية واإلسالمية والدولية

مفاتيح الكتابمفاتيح الكتاب

لتلخيص المعارف وتسهيلها
مخطط توضيحي

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف
صور ورسومات وخرائط داعمة 

لتحفيز التأمل واالستنتاج وفهم الموضوعات
فكر

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم
معلومات إثرائية

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلمه في دروس الوحدة
تقويم الوحدة 

للتعريف ببعض المفاهيم والمصطلحات

لربط الطلبة بمصادر التعلم وزيادة المعارف

مفاهيم ومصطلحات

تعليم ذاتي

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقمّياً
الدرس الرقمي
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ماتها التي تقودها إلى التأثير  تتحدد مكانة الدولة حســب مقوِّ

في الســاحة الدولية، ويكون لقرارها االقتصادي والسياسي األثر 

الكبيــر في العالم. ويقصــد بالقوة هنا توافر عوامــل معينة مثل 

إمكانات الدولة من موارد وقدرات، ومؤسســات وإنتاج، ومساحة 

جغرافية، وسكان، وجوانب عسكرية، وثقافية، وغيرها.

مات؟ ما المقوِّ

مات الحضارية  المقوِّ
تتمثل فيما تتمتع به الدولة من موقع جغرافي مؤثر، ومســاحة جغرافية واســعة تســتفيد منها في تحقيق 

مات الحضارية الجانب الشعبي للدولة من حيث عدد السكان وتوزيعهم، وحجم  التأثير. وكذلك تتضمن المقوِّ

تعليمهم وثقافتهم وأدائهم. ومن الجوانب الحضارية العمق التاريخي، والتجربة الناضجة التي تعيشها الدولة 

لتكون مؤثرة في نهاية األمر.

في هذا الدرس

مات الدولة القوية مقوِّ

مات الدولة القوية والمؤثرةالدرس األول مقوِّ

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مات الدولة القوية والمؤثرة مقوِّ

مات  المقوِّ
الحضارية

مات  المقوِّ
العسكرية

مات  المقوِّ
الوطنية

مات  المقوِّ
السياحية

مات  المقوِّ
السياسية

مات  المقوِّ
الدينية

مات  المقوِّ
االقتصادية

مات  المقوِّ
التقنية
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مات السياسية  المقوِّ
تتمثل في تمتع الدولة بنظام سياسي مستقر، أداؤه فاعل، 

وتحقيق الحكم الرشيد. فالجانب السياسي يعزز مكانة الدولة 

وتأثيرها في اســتمرار ُأسسها والسالمة من تغيرات مفاجئة، 

وتحوالت ســلبية في النظام السياسي. ومن الجوانب المهمة 

وجود إطار قانوني واضح مثل نظام الحكم أو الدستور الذي 

يحدد المسؤوليات والواجبات ويحقق الحوكمة الالزمة.

مات الدينية  المقوِّ
تتمثــل في وجود أماكن مقدســة ترتبط بعــدد كبير من 

السكان في أنحاء العالم. 

مات االقتصادية  المقوِّ
االقتصاد عامل مهم وقوي في تمكين الدولة من التأثير، 

بتوافــر المــوارد الطبيعية المهمة ووســائل اإلنتــاج العملية 

وآليــات حمايتها واالســتفادة منها. ومن جوانــب االقتصاد 

النظام المالي، والعملة واالستثمار، والتبادل التجاري، والناتج 

المحلي، التي تعزز جميعها قوة الدولة في محيطها العالمي.

مات التقنية  المقوِّ
التقنية تتحكــم في جوانب كثيرة من حيــاة الدول، وإذا 

كانت الدولة تمتلك المعرفة التقنية ومنتجًة ألدواتها وتسيطر 

علــى هذه الصناعــة فإن ذلك يقــود إلى قوتهــا وتأثيرها. 

والتقنيــة تتمثل في األفــكار والبرامج، واإلنتــاج، واالبتكار، 

ومواكبة التطورات السريعة في المجال التقني، مثل: اإلنترنت 

والفضاء السيبراني.

فكر

بــدأت المملكــة العربية الســعودية 
العمــل لتنفيذ رؤيــة 2030؛ لتعزيز 

ماتها وتمكينها.  مقوِّ
معلومات  بمصادر  الطلبة  يســتعين 
الرؤية ويفكــرون في كيفية تحقيق 

ذلك.

معلومات إثرائية

تداول القوة والتأثير عبر القرون شــهد 
تنوعًا حسب العصر الذي ننظر إليه؛ ففي 
العصــور القديمة بــرزت اإلمبراطورية 
الرومانيــة، ومع ظهور اإلســالم برزت 
الدولــة فــي العهــد النبــوي والخالفة 
الراشــدة التي امتد نفوذها إلى مساحات 
كبيــرة. وفــي مطلــع القرن العشــرين 
الميالدي بــرزت قوتان، همــا: الواليات 
المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي، 
واليوم نجد أن الدول الصناعية الثماني 
وبقية دول مجموعة العشــرين تســيطر 
على الســاحة الدولية. ما الذي ســتكون 
عليــه الدول القوية في المســتقبل؟ هو 
الســؤال الذي يفكر فيه اإلستراتيجيون؛ 

مات محددة. ألن القوة تعتمد على مقوِّ

مات الدولة القوية واملؤثرة مقوِّ الدرس األولالوحدة األوىل
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مات العسكرية  المقوِّ
تمثل القدرات العسكرية بجميع أنواعها قوًة واضحة 
للدولة، خصوصــًا إذا كانت تشــمل جميع المجاالت، 
مثل: التصنيــع، والتصدير، والتدريــب، وتملك جميع 
أنواع القوات: البرية، والبحريــة، والجوية، والتقنية. 
كمــا أن التقدم في إنتاج األســلحة الحديثة يزيد من 
قوة الدولة وتنافســيتها في الساحة وفرض سيطرتها، 
وال ســيما في المجال النووي وأسلحة األشعة والليزر 

وغيرها.

مات السياحية  المقوِّ
تمثل المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية في الدولة عوامل جذب سياحي تسهم في قوة الدولة من 

الناحية االقتصادية

مات الوطنية  المقوِّ
األمن مهم ألي دولة لحماية استقرارها ومصالحها، لذا فإن قوة المؤسسات األمنية التي تؤدي ذلك 
الهدف الوطني تزيد من قوة الدولة التي هي بطبيعة الحال قوة للمجتمع. وهناك كثير من المؤسسات 
التي تسهم في جانب األمن الوطني، مثل: االستخبارات، وأمن الدولة، وأجهزة األمن العام، والمؤسسات 

الفكرية التي ترعى تعزيز الجانب الوطني في تلك الدولة.

 القوة العسكرية السعودية 

 مؤتمر البنية الرقمية في مدينة الرياض 144٠هـ/2٠19م

مات الدولة القوية واملؤثرة مقوِّ الدرس األولالوحدة األوىل
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الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ماتالدرس الثاني المملكة العربية السعودية: األسس والمقوِّ

تعلم ذاتي

في هذا الدرس

•  األســـس واملبـــادئ التـــي قامت 
الســـعودية. العربية  اململكة  عليها  

•  عالقة اململكة العربية الســـعودية 
بالـــدول الخليجيـــة والعربيـــة 

والصديقــة. واإلسالميــة 
• دور اململكة اإلغايث.

األساســـي  النظـــام  صـــدر 
العربية  المملكـــة  في  للحكم 
1412هـ/1992هـ،  عام  السعودية 
أبواب،  تســـعة  مـــن  ويتكون 

وثـــالٍث وثمانيـــن مادة.

النصوص  الطلبة  يســـتخرج 
المملكة  بمســـؤولية  المتعلقة 
تجـــاه  الســـعودية  العربيـــة 
والعالـــم  العربـــي  العالـــم 

اإلســـالمي.

تقوم المملكة العربية الســعودية على مبادئ وثوابت وأسس تنطلق 

من رسالتها وأهدافها، فهي قبلة المسلمين، وأرض الحرمين الشريفين، 

وموقعهــا الجغرافي يربــط بين قارات العالم، وتطلُّ على مســطحين 

مائيين مهمين، هما: الخليج العربي والبحر األحمر.

وينص النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على 

أن المملكة دولة عربية إســالمية ذات ســيادة تامة، دينها اإلســالم، 

ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولغتها هي اللغة العربية، 

وعاصمتها مدينة الرياض.

وورد في المادة الخامسة والعشرين من نظام الحكم ما يأتي:

»تحــرص الدولة علــى تحقيق آمال األمــة العربية واإلســالمية في 

التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية عالقاتها بالدول الصديقة«.

www.shura.gov.sa

ماذا يعني موقع المملكة العربية 

السعودية الجغرافي للعالم؟

فــكـــر

  اململكة العربية السعودية
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مات:  المقوِّ

مـــات والخصائص التي ُتبـــرز مكانتها العالية  تقـــوم المملكة العربية الســـعودية على عـــدد من المقوِّ

وتوفر لها مجال اإلســـهام الحضـــاري والمحلي واإلقليمـــي والعالمي.

مات والخصائص لتحقيق إســـتراتيجية شـــاملة  وقد اعتمـــدت رؤية المملكـــة 2٠٣٠ على هـــذه المقوِّ

ترمي إلـــى تحقيق مجتمـــع حيوي، واقتصـــاد مزدهـــر، ووطن طموح.

مات
ِّ
المقو الجغرافية

االجتماعيةالسياحية

الدينية

الحضارية

االقتصاديةالوطنية

السياسية

ماتالوحدة األوىل اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     
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مات الدينية  أواًل: المقوِّ

تمثــل المملكة العربية الســعودية القلب النابض للعالم اإلســالمي، 

ومهوى أفئدة ماليين المسلمين في أنحاء العالم كافة، بما تحتضنه من 

األماكن المقدسة، كالمسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي 

فــي المدينة المنورة، ومشــاعر الحج المقدســة. كما تســتقبل المملكة 

العربيــة الســعودية كل عام ماليين الحجاج والــزوار لبيت الله الحرام 

ومسجد نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

مات المملكة العربية السعودية الدينية اعتمادها في نظامها  ومن مقوِّ

على كتاب الله القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

مات الجغرافية  ثانيًا: المقوِّ
تقع  وإستراتيجي، فهي  السعودية موقع جغرافي مهم  العربية  للمملكة 

البحر  على  تطل  أنها  كما  وأوروبا،  وإفريقيا  آسيا  قارات:  ثالث  بين 

المائية  العربي شرقًا، ويحيط بها أكثر المعابر  األحمر غربًا، والخليج 

معلومات إثرائية

الخليج  يقـــع عىل  ُهْرُمز:  َمضيق 
العـــريب، وهـــو واحد مـــن أحد 
عـــرش مضيقًا يف العـــامل، ويبلغ 
وتبلغ  كـــم،  نحـــو)50(  عرضـــه 
أضيـــق نقطة فيه نحـــو)34( كم، 
اإلســـراتيجية  أهميته  وتتجـــىل 
 %40-35 لنحـــو  معـــرًا  كونه  يف 
مـــن النفـــط املنقول بحـــرًا عىل 

العامل. مســـتوى 

يعـدد الطلبـة أهم المضايق 
األخرى في العالم.

فــكـــر

مات اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     الوحدة األوىل

أهمية في العالم، وهما: َمضيق ُهْرُمز، وَمضيق باب الَمْنَدب.

كما أسهم هذا الموقع اإلستراتيجي المهم في أن يكون حلقة اتصال بين القارات الثالث في العالم، وبخاصة 

في مجال التبادل التجاري والحركة واالنتقال.

  املسجد النبوي  املسجد الحرام
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ماتالوحدة األوىل اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     

مات الوطنية  ثالثًا: المقوِّ

تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســعود  من اســترداد الرياض، ليبدأ في توحيد المملكة 

العربية الســعودية، معيدًا أمجاد الدولة السعودية األولى والثانية، فشهدت البالد وحدة وطنية لم تعرف شبه 

الجزيرة العربية مثلها منذ عصر صدر اإلسالم )العهد النبوي والخالفة الراشدة(، وليعلن بعد ثالثين سنة من 

الكفاح والعمل والصبر توحيَد البالد تحت اسم المملكة العربية السعودية.

  موقع اململكة العربية السعودية من العالم

 متى توحدت
المملكة العربية السعودية؟

فــكـــر
لقد اســتطاع الملك المؤســس - بعد توفيق الله - أن ينشــر األمن 

واألمان في شــبه الجزيــرة العربية، وُينهَي الخالفات واالنقســامات، 

في عمل يشــبه المعجزة، أذهلت البعيد قبــل القريب، فغدت المنطقة 

واحَة أمان وأرَض ســالم، وانطلق أبناؤه يؤدون رسالتهم ويرفعون راية 

بالدهم، حتى عال اسم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية 

المختلفة.



20

مات اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     الوحدة األوىل

ولهذا تؤدي المملكة العربية الســعودية دورًا سياسّيًا فاعاًل، ُيمكنها من إرساء عالقات وطيدة بين جيرانها 

مــن الدول العربية، ومــع غيرها من الدول األخرى، ومن حّل الخالفات التي قد تنشــأ بيــن الدول العربية 

واإلسالمية، ولها مواقف كثيرة في مساندة هذه الدول في قضاياها، وتقديم الدعم الكامل لها.

وللمملكة العربية السعودية عالقات تعاون مع الدول الصديقة، وتحظى باحترام وتقدير متباَدل معها، كما 

أن لها دورًا فاعاًل في القرارات الدولية، وهي عضو في كثير من الهيئات الدولية، ومن األعضاء المؤسســين 

لهيئة األمم المتحدة عام 1٣٦4هـ/ 1945م.

  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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مات السياسية  رابعًا: المقوِّ

يعود تاريخ المملكة العربية السعودية إلى القرن الثاني عشر الهجري 

عندما تأسســت الدولة الســعودية األولى على يد اإلمام محمد بن سعود 

 عــام 1139هـــ / 1722م ممتدة  بجذورهــا  إلى تأســيس الدرعية عام

٨٥٠هـ / 1٤٤٦م على يد مانع الُمَرْيدي )الجد األعلى لألسرة المالكة(.

وتقوم المملكة العربية السعودية على أساس نظام الحكم الَمَلكي، يكون 

 الحكم فيه في أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل

آل ســعود وأبناء األبناء، وُيباَيــع األصلح منهم بالحكــم على كتاب الله 

تعالى، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

مات المملكة العربية الســعودية من حيث أساسها  وهذا من أهم مقوِّ

السياسي المستقر القائم على مبادئ إسالمية، وتاريخها العريق األصيل 

على أرض شــبه الجزيــرة العربية، وكذلك اعتمــاد النظام الملكي على 

الَبْيَعة، وهو مبدأ إســالمي أصيل، يؤدي إلى االستقرار وتحقيق المصالح 

العامة شرعًا ومصدرًا.

معلومات إثرائية

قـــال ابـــن خلدون فـــي مقدمة 

تاريخه: 

»البيعة هي العهـــد على الطاعة، 

كأنَّ المباِيـــَع يعاهـــد أميَره على 

أنه ُيســـلم لـــه النظَر فـــي أمر 

نفســـه وأمور المسلمين ال ينازعه 

في شـــيء مـــن ذلـــك، ويطيعه 

فيمـــا يكلفه به مـــن األمر على 

الَمْنَشـــِط والَمْكَرهِ .  

وكانـــوا إذا بايعـــوا األمير وعقدوا 

عهده جعلـــوا أيديهم فـــي يده 

للعهد، فأشـــبه ذلك فعَل  تأكيداً 

البائع والمشـــتري فُســـّمي َبيعًة 

البيعة  )بـــاَع(، وصـــارت  مصدر 

باأليدي .   مصافحـــًة 

اللغة  هذا مدلولهـــا في عـــرف 

ومعهود الشـــرع«.

وفـــي المملكـــة العربيـــة هيئة 

ـ/  1427ه عـــام  تأسســـت  للبيعة، 

وتتكون  الرياض،  ومقرها  2٠٠٦م، 

الهيئة من أميـــن وأعضاء، وتكون 

أصواتهـــا باألغلبية.

ماتالوحدة األوىل اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     

 خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

 صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
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مات االقتصادية  خامسًا: المقوِّ

تحظى المملكة العربية الســعودية بمكانة اقتصادية متفردة بين دول 

العالم، فهي تقع علــى عدد من المنافذ البحرية المهمة، وهي من أكبر 

الــدول إنتاجًا للنفط وتصديرًا له، وتمتلــك احتياطيًا نفطّيًا هائاًل، جعلها 

من الــدول القيادية الفاعلة في منظمة )أوبك(، وهي أيضًا من كبريات 

الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وتمتلك كثيرًا من المعادن المختلفة.

مات السياحية  سادسًا: المقوِّ

تتمتع المملكة العربية الســعودية بالعديد من المواقع الســياحية الطبيعية والترفيهية التي تسهم في جذب 

الســّياح، ومــن أبرز تلك المواقع )العال( التــي تزخر باآلثار التاريخية الموغلة فــي القدم. وهناك عدد من 

المشروعات السياحية التي التي يتم العمل عليها، ومن أبرزها: القدية في مدينة الرياض التي تعد أكبر مدينة 

ترفيه في المنطقة، ومشروع جزر البحر األحمر، ومشروع أماال، ومدينة نيوم، وغيرها. 

وتتولى المملكة العربية الســعودية منذ تأسيسها في القرن الرابع عشــر الهجري دعم االقتصاد العالمي، 

واستقرار حركة الناس وانتقال البضائع بين القارات الثالث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، ففي الماضي كانت أرض 

المملكة العربية السعودية محورًا لطريق الحرير، وكذلك محورًا لطريق البخور، واليوم تؤسس المملكة العربية 

السعودية لمرحلة جديدة تكون فيها المحور االقتصادي المهم للعالم.

مــن خــالل موقــع شــركة 
أرامكــو الســعودية، يتعرف 
الطلبة تاريخ اكتشاف النفط 
التي  والنجاحات  وإنتاجــه، 
حققتهــا الشــركة فــي هذا 

المجال.

تعـــلم ذاتي

www.saudiaramco.com
  شركة أرامكو السعودية

مات اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     الوحدة األوىل
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مات الحضارية  سابعًا: المقوِّ

تمتلك المملكة العربية الســعودية إرثًا حضارّيًا يعود إلى ماليين الســنين، فقد شــهدت أراضيها حضارات 

قديمة ِقَدَم اإلنسان، حيث تدل اآلثار الباقية على أن شبه الجزيرة العربية شهدت أول حياة اإلنسان، بما خلفه 

من آثار حَجرية، ورسومات وشواهد.

وشهدت المملكة العربية السعودية حضارات مختلفة، وعاش على أراضيها أقوام مثل قوم ثمود في منطقة 

العال شمال المدينة المنورة، وقوم عاد في جنوب الربع الخالي، وغيرها.

قامت على أرض المملكة العربية الســعودية ممالك وحضارات قديمة، مثل: ِكْنَدة وُدْوَمة الَجْنَدل وَمْدَين. 

كما شــهدت مكة المكرمة مبعث خاتم األنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبدالله ملسو هيلع هللا ىلص، وتأسيس الدولة في 

العهد النبوي وعاصمتها المدينة المنورة، التي نشــرت اإلسالم في أرجاء شبه الجزيرة العربية، ثم إلى سائر 

. بقاع العالم، وشهدت أيضًا أحداث عهد الخلفاء الراشدين

  أعمدة الرجاجيل باجلوف  احلِْجر بالعال

ماتالوحدة األوىل اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثاني     

 مسجد عمر بن اخلطاب  

في   دُوْمة   اجلندل
  مسجد ُجَواثا

بالقرب من مدينة   الهفوف   باألحساء
  جبل أُحد

في املدينة املنورة
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مات االجتماعية  ثامنًا: المقوِّ

تحرص المملكة العربية الســعودية على توثيق أواصر األســرة والحفاظ على قيمها العربية واإلســالمية ورعاية 

جميع أفرادها في الوطن، وتوفير األوضاع المناسبة لتنمية َملكاتهم وقدراتهم، فاألسرة هي نواة المجتمع السعودي، 

وُيرّبى أفرادها على أســاس العقيدة اإلســالمية، وما تقتضيه من الوالء والطاعة لله ولرســوله، ولولي األمر )الملك 

وولي عهده(، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن واالعتزاز به وبتاريخه العظيم.

ويقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل بينهم، 

واجتناب تفرقهم، وتعزيز الوحدة الوطنية في النفوس، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة واالنقسام.

مات المهمة للمملكة العربية  ويعد هذا المجتمع المتماســك القائم على قيم دينية واجتماعية ُمْثَلى من المقوِّ

الســعودية بما فيه من كفاءات وطنية من رجال ونســاء لخدمة أهداف الوطن وتحقيق إســهاماته المختلفة في 

الداخل والخارج.

  امللك عبدالعزيز وهو يؤدي العرضة مع املواطنني عام ١٣٧٠هـ/١٩٥٠م

مات اململكة العربية السعودية: األسس واملقوِّ الدرس الثانيالوحدة األوىل
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المملكة العربية السعودية والقضايا العربيةالدرس الثالث

في هذا الدرس

الســعودية •  العربية  المملكــة  دعم 
للقضايا العربية.

للمملكة العربية السعودية مبادرات مختلفة لحل قضايا الدول العربية 

ومســاعدة شــعوبها، جاء ذلك من حرصهــا على أمن العالــم العربي 

واستقراره، والوقوف أمام كل ما يعكر صفو وحدته، فمنذ إعالن الملك 

  عبدالعزيز توحيد البالد عام 1٣51هـــ / 19٣2م والملُك عبدالعزيز

يبذل كل ما في وســعه من أجل وحدة الوطن العربي وســالمة أراضيه، 
حيث بعث في عام 1٣54هـ / 19٣5م ولي عهده األمير سعود بن عبدالعزيز إلى القدس لدعم الفلسطينيين في 

قضيتهم، بل أعلن رفضه التام لمشروع تقسيم فلسطين، وَبَذَل جهودًا كبيرة لمنع ذلك التقسيم، كما كّلف ابنه 

األمير فيصل بن عبدالعزيز لتكوين لجان شعبية في المملكة لجمع التبرعات إلنقاذ فلسطين وشعبها، وأرسل 

رسائل تاريخية إلى الرئيس األمريكي )فرانكلين روزفلت( لدعم الحق الفلسطيني.

كما دعم الملك عبدالعزيز اســتقالل ســورية والعراق، واتخذ خطوات عملية لتحقيق ذلك، وسعى لتجاوز 

الخالفات بينهما، وتنمية العالقات األخوية مع مصر. وســار أبناؤه الملوك من بعده على النهج نفسه، فكانوا 

يبادرون إلى تقديم كل عون ودعم للعرب في قضاياهم المختلفة.

ومن األمثلة على هذه المواقف المثمرة تجاه الدول العربية:

• دعم القضية الفلسطينية.              • دعم استقالل لبنان واستقراره.

• دعم مصر.                               • دعم استقالل الجزائر.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 دعم المملكة العربية السعودية لقضية فلسطين:
للمملكة العربية السعودية دور كبير ومهم في دعم قضية فلسطين ونصرة الحق، وتتجلى مواقفها تجاه القضية 

الفلسطينية فيما يأتي:

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود: 
• اجتماعه بالرئيس األمريكي )روزفلت( في البحيرات الُمرَّة في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1٣٦4هـ لبحث 

قضية فلسطين، ومحاولة إقناعه بأاّل حقَّ لليهود في أرض فلسطين العربية.
• رفض المملكة العربية السعودية قرار هيئة األمم المتحدة تقسيم فلسطين.

عام  في  العسكري  التدخل  العربية  الجامعة  أقرت  عندما  بجيشها  السعودية  العربية  المملكة  إسهام   •
1٣٦7هـ/1948م.

• ترحيب المملكة العربية السعودية بألوف من الفلسطينيين ليعيشوا فيها بعد النكسة. 
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  صورة للصفحة األولى لرسالة الملك عبدالعزيز للرئيس 
األمريكي )فرانكلين روزفلت(

الرسالة التاريخية:

أرســل الملك عبدالعزيز في عام 1٣57هـ/19٣8م رسالة طويلة إلى الرئيس األمريكي )فرانكلين روزفلت( 
شرح فيها جوانب القضية الفلسطينية وعروبة فلسطين عبر العصور التاريخية، وما حدث من وعود بريطانية 

نتج عنها االحتالل وطرد العرب من أراضيهم.
تعد هذه الرســالة الوحيــدة التي عبرت عن القضية بكل وضوح وشــفافية، وكانــت موجهة لرئيس القوة 

العظمى الجديدة وهي الواليات المتحدة األمريكية قبل انطالق الحرب العالمية الثانية. 

ما مضامين تلك الرسالة؟

نتيجــة لهذا الموقف القــوي من الملك عبدالعزيز وفــي أول الحرب العالمية الثانية أرســل )حاييم وايزمان( رئيس 

ْهَيْونيَّة العالمية طلبًا للملك عبدالعزيز مع أحد األوروبيين أن يترك موضوع فلسطين مقابل مبلغ مالي كبير  المنظمة الصِّ

ألنه هو والمملكة العربية السعودية يقفان عقبة كبيرة أمام طموحاتهم. 

الحرب الفلسطينية عام 1367هـ/ 1948م:
بعد قرار تقســيم فلسطين عام 1٣٦٦هـ/ 1947م جرت 

اصطدامــات ومعارك دموية بين عرب فلســطين وبعض 

المتطوعيــن العرب من جهــة، واإلســرائليين المحتلين 

مــن جهة أخرى، وقد أبلى المقاتلون العرب بالًء حســنًا، 

فضربوا بذلك أروع األمثلة في البطوالت والتضحية، وفي 

1948/5/15م انسحبت بريطانيا من فلسطين، وُأعلن قيام 

دولة إسرائيل المحتلة.

وفي ذلك اليوم دخلت الجيــوش العربية الحرب إلى 

جانــب عرب فلســطين ضد جيش االحتالل اإلســرائيلي. 

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل

ماذا كان رد الملك عبدالعزيز؟

جاء رد الملــك عبدالعزيز: وايزمان بينــي وبينه عداوة 
خاصة؛ لمــا قام به نحوي من جرأة مجرمــة بتوجيهه إلي 
تكليفــًا دنيئًا ألكون خائنًا لدينــي وبالدي. فهل من جرأة أو 

دناءة أكبر من هذه؟! 
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  مجموعة من الجنود السعوديين الذين شاركوا في حرب فلسطين عام 1٣٦7هـ/ 1948م

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث

وكانــت القــوات المصرية والقوات الســعودية في طليعة تلك الجيــوش، وتلتها القوات األردنيــة واللبنانية 

والسورية والعراقية.

شارك الجيش السعودي مع القوات العربية بكل بسالة، واستنجد جيش االحتالل اإلسرائيلي بأمريكا إليقاف 

القتــال، وضَغَط مجلس األمــن والدول الكبرى على العــرب إليقاف القتال، وقبول هدنة مدتها أربعة أســابيع 

اســتغلها جيش االحتالل اإلسرائيلي في التدريب على أعلى المستويات، وتزويد أنفسهم بالمعدات الحربية من 

أمريكا وأوروبا. في حين لم يزد عدد القوات واألسلحة العربية في األرض الفلسطينية في مدة الهدنة.

وبعد انتهاء الهدنة تجدد القتال، وظهر جيش االحتالل اإلسرائيلي 

أقــوى بكثير مما كان عليه من قبــل الهدنة، واحتل 77% من األرض 

الفلسطينية، وهنا أصدر مجلس األمن قرار الهدنة الدائمة. 

 لــم يبق للعــرب بموجب خط الهدنة الذي حــدده مجلس األمن 

ة الغربية التي ُضمت لألردن، وقطــاع َغزَّة الذي ُوضع  فَّ ســوى الضِّ

تحت إشراف مصر. وانتهت الحرب الفلسطينية عام 1٣٦7هـ/1948م 

بنكبة مروعة للشعب الفلسطيني، إذ احتل جيش االحتالل اإلسرائيلي 

أكثر من ثالثة أرباع فلســطين، وبتشــريد أكثر من مليون من عرب 

فلسطين ليصبحوا الجئين في البالد المجاورة وفي المخيمات.

وأخذ جيش االحتالل اإلسرائيلي ينتهج عدة أساليب ليحمل العرب 

من سكان األراضي على الهجرة خارج وطنهم.

تعليم ذاتي

خــاض المواطن الســعودي ضمن  
الجيــش الســعودي شــرف القتال 
في فلســطين الســتعادة أراضيها، 
لمعرفة  الشــريف.  القدس  وعودة 
السعوديين  المرحلة ومشاعر  تلك 
وبطوالتهــم يقــرأ الطلبــة كتاب 
)الجيش  الحريــري  جمال  صالح 
الســعودي في فلسطين( ويصفون 
تلك األحاسيس واألعمال البطولية 

في مقالة من صفحتين.
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الملك فيصل بن عبدالعزيز:

اتخذ الملك فيصل بن عبدالعزيز عددًا من المواقف تجاه قضية فلسطين، من أبرزها ما يأتي:
•  التنديـد باالحتـالل اإلسـرائيلي في جميع المؤتمـرات العربية واإلسـالمية والمطالبة بوحدة المسـلمين ضد 

ذلك.
• تبني الدعوة إلى التضامن اإلسالمي. 

•  إرسـال فرقـة مـن الجيـش السـعودي للمشـاركة فـي صـد هجـوم جيـش االحتـالل اإلسـرائيلي علـى البالد 
العربية.

•  الدعم المادي لدول المواجهة، والدعم المادي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية.
• القيـام برحـالت وزيـارات رسـمية لعـدد مـن الـدول اإلفريقيـة واإلسـالمية واألوروبيـة لشـرح وجهـة نظر 

المملكـة بشـأن خطـر االحتـالل اإلسـرائيلي علـى األرض العربيـة.
• اسـتعمال النفـط سـالحًا فاعـاًل فـي المعركة ضـد الدول التي تسـاند االحتالل اإلسـرائيلي وتدعمـه معنوّيًا 
وسياسـّيًا فـي عـام 1٣9٣هــ/197٣م ، وهـو مـا كان لـه أبعـد األثـر فـي توحيـد صـف المسـلمين وتضامنهم 

وجمـع كلمتهـم ضـد العدو.

الملك سعود بن عبدالعزيز: 

َأولـى الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز قضية 
فلسـطين عنايـة خاصـة، وذلك ببحـث القضية 
المسـاعدات  وبـذل  الدوليـة،  المحافـل  فـي 
مـن  والفاريـن  لالجئيـن  والعينيـة  الماديـة 
الالجئيـن  أيتـام  وكفالـة  االحتـالل،  جحيـم 

 . لفلسـطينيين ا

عن  النفط  إمدادات  قطع  المواقف  ومن 
الدول المعتدية على مصر بقيادة إسرائيل عام 

1٣75هـ/195٦م.

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل

   فلسطينيون نازحون عن ديارهم بعد الحرب
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الملك خالد بن عبدالعزيز:
َأولـى الملـك خالـد بـن عبدالعزيـز القضيـة الفلسـطينية عنايتـه 
الثالـث  اإلسـالمي  القمـة  مؤتمـر  فـي  لـه  ففـي خطـاب  الكبيـرة، 
المنعقـد فـي مكـة المكرمـة عـام 14٠1هــ/1981م ذكـر أن الصـراع 
العربـي اإلسـرائيلي هـو قضيتنـا األولـى، وهاجـس تفكيرنـا، الـذي 

يسـتحوذ علـى حيـز كبيـر مـن اهتماماتنـا.
وكانـت المملكة العربية السـعودية أول من دعـم صمود المقاتلين 
اللبنانييـن الذيـن يقاتلـون االحتالل اإلسـرائيلي في أثنـاء غزو لبنان 
عـام 14٠2هــ/1981م، ونقلـت معونـات هائلة من المعـدات واألدوية 
وسـيارات اإلسـعاف، وكان الملـك خالد على اتصـال دائم مع القيادة 

الفلسطينية.

الملك فهد بن عبدالعزيز:
أعلـن الملـك فهـد بـن عبدالعزيـز عندمـا كان وليـًا للعهـد عـن 
مشـروع سـالم عربـي ُعـرف بمشـروع األميـر فهـد، وُطـرح علـى 
مؤتمـر القمـة العربـي الثاني عشـر في فـاس عام 14٠2هــ/1982م، 
وجـرى تبّنيـه بوصفـه خطًة للسـالم العربي فـي الـدورة الثانية لهذا 

المؤتمر.
ومـن أبـرز الخدمـات التـي قدمتهـا حكومـة المملكـة العربيـة 
السـعودية مـا أصـدره الملك فهد بـن عبدالعزيز من توجيـه بمعاملة 
الفلسـطينيين معاملة السـعوديين فـي التعليم والصحـة وغيرهما من 

الخدمات.
كمـا وّجه الملـك فهد بن عبدالعزيز بفتح باب التبرعات الشـعبية 
لتسـهم فـي دعـم نضال الشـعب الفلسـطيني، وبلغت التبرعـات أكثر 
مـن 24٠ مليـون ريـال، كمـا شـملت التبرعـات تبرعـات عينيـة، مثل: 
السـيارات، وسـيارات اإلسـعاف، والعقـارات، والمجوهـرات، والمواد 

الطبية.
وبعـد إعـالن قيـام دولة فلسـطين عـام 14٠9هـ/1988م سـارعت 
المملكـة العربيـة السـعودية إلى االعتـراف بمكاتب منظمـة التحرير 

تعلم ذاتي

مــن أقــوال الملــك خالــد بن 

عبدالعزيز:

• »إن السالم الذي يمكن تحقيقه 

واســتمراره في الشــرق األوسط 

إنمــا هــو الســالم القائــم على 

االنســحاب من األراضي العربية 

للشــعب  واالعتــراف  المحتلــة 

المشروعة  الفلســطيني بحقوقه 

الثابتة في أرضه ووطنه«.

• »إن تحريــر فلســطين وفــي 

مقدمتهــا القدس الشــريف هي 

والمســلمين  اإلســالم  قضيــة 

األولى«.

• »إن واجــب مــا يفرضــه هذا 

الوضــع الخطيــر علــى األمــة 

اإلسالمية جمعاء أن توحد صفها 

وأن تحشد طاقاتها لتقف بجانب 

أشقائها اللبنانيين والفلسطينيين 

معبــرة عن تضامنهــا معهم في 

والعمــل على  العــدوان  رفــض 

معاقبة المعتدي«. 

قالها في إثر تعــرض اللبنانيين 

ِصْهَيْونية  لهجمة  والفلسطينيين 

بشعة عام 1402 هـ/1981م.

ما األفكار الرئيســة التي يمكنك 

استنتاجها؟

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث
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الفلسـطينية علـى أنهـا سـفارات دبلوماسـية تمثـل دولـة فلسـطين، وبنـت سـفارة خاصـة لدولة فلسـطين في 
الريـاض، وافُتتحـت رسـميًا بحضـور خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان ابـن عبدالعزيـز عندما كان 

أميـرًا لمنطقـة الرياض.
وشـاركت المملكـة العربيـة السـعودية في عهـد الملك فهد بـن عبدالعزيـز مراقبًا في مؤتمـر مدريد عام 

1412هـ، وذلك في إطار دعمها لمسـيرة السـالم في الشـرق األوسـط.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز:
كان للملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز مواقـف فـي وجـه االحتـالل اإلسـرائيلي، إذ أجـرى اتصـاالت مكثفة 
للضغـط علـى االحتـالل اإلسـرائيلي إللزامه تنفيـَذ القرارات الشـرعية الدوليـة، ومن بينها االنسـحاب الكامل 

مـن جميـع األراضي العربيـة المحتلة منـذ عام 1٣87هــ /19٦7م.
وفـي مؤتمـر القمـة العربية في القاهـرة عام 1421هـ/2٠٠٠م تقدمـت المملكة العربية السـعودية باقتراح 
إلنشـاء صندوقيـن، األول باسـم )صنـدوق األقصـى( والثانـي باسـم )انتفاضـة القـدس(، ودعمـت هذيـن 

الصندوقيـن بمبالـغ كبيرة. 
م الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز مبادرة سـالم فـي مؤتمـر القمة العربيـة عام 142٣هــ/2٠٠2م،  كمـا قـدَّ
تبنتهـا الـدول العربيـة مشـروعًا عربيـًا موحـدًا لحل النـزاع العربـي الفلسـطيني، وتوفير األمن فـي المنطقة.

وأدانـت المملكـة العربيـة السـعودية الجـدار العازل الـذي بناه االحتالل اإلسـرائيلي، وَضـمَّ أراٍض عربية، 
مـةً مذكـرة احتجـاج لمحكمـة العـدل الدولية، فصدر قـرار المحكمة بعدم شـرعية هـذا الجدار. مقدِّ

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز:
استمر الدعم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه قضية فلسطين في 

استفادت من  التي  الدول  أكثر  )السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية(. وكانت فلسطين من  كافة  المجاالت 

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

ولم تغب فلسطين عن خطابات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومنها خطاب القمة 

العربية الثامنة والعشرين الذي قال فيه:

 »يجب أال تشغلنا األحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم على مركزية القضية الفلسطينية 

ألمتنا، والسعي إليجاد حل لها على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية«.

قمة القدس 1439هـ :
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمة العربية التاسعة والعشرين التي 

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل
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عقدت في 14٣9/7/29هـ في مدينة الظهران )قمة القدس(، وبيَّن أن »فلسطين وشعبها في وجدان كل العرب 

والمسلمين جميعًا«. وقد تضمن البيان الختامي لتلك القمة تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية 

جمعاء، وتأكيد الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأكد البيان أيضًا مبادرة خادم 

المملكة  قدمت  القمة  هذه  وفي  العربي.  القومي  األمن  لصيانة  اإلستراتيجيات  لدعم  الشريفين  الحرمين 

العربية السعودية دعمًا سخيًا يقدر بمئتي مليون دوالر لألوقاف اإلسالمية في القدس، ووكالة األمم المتحدة 

لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين)األونروا(.

التشويه للموقف العظيم:
نتيجة لمواقف المملكة العربية السعودية الصامدة تجاه القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز إلى 

ه بعُض الجهات المعادية من العرب واإلسرائليين وغيرهم هذه المواقف بتزوير وثائق تزعم أن  اليوم؛ تشوِّ

الملك عبدالعزيز باع أرض فلسطين؟!!

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث

  الوثيقة المزورة وإيضاح جوانب التزوير فيها

وتـــدل هـــذه الوثيقـــة المـــزورة علـــى 
ــويه الموقــــــف  ــة لتشـ ــة الدنيئـ المحاولـ
السعـــــودي الحقيقـــي، المســـتمر دون 
ــم  ــواع الدعـ ــمل أنـ ــذي شـ ــاع؛ والـ انقطـ

ــا: ــا، ومنهـ كلهـ
- الدعم المادي.

- الدعم السياسي.
- الدعم االجتماعي.

- الدعم اإلغاثي واإلنساني.
- الدعم التعليمي.
- الدعم العسكري.

- الدعم االقتصادي.

وال يمكن أن ُتقاَرن دولة عربية واحدة بجوانب الدعم السعودي، مع أهمية ما يقوم به العرب أيضًا في دعم 
قضيتهم األولى في فلسطين.

بأموالهم  التبرع  إلى  السعوديون  المواطنون  الشعبي، حيث هبَّ  الجانب  أيضــًا هــو  وثمــة جانــب مهــم 
وممتلكاتهم لدعم فلسطين. وتشهد قوائم الدعم الوطني في المجتمع السعودي المنشورة على صفحات جريدة 
أم القرى على ذلك، بل تجاوز الدعم إلى حملة وطنية باسم )ادفع ريااًل تنقذ عربيًا( في أنحاء المملكة لجمع 
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اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل

  أسماء السعوديين المتبرعين إلنقاذ فلسطين المنشورة في جريدة أم القرى

  صندوق تبرعات لفلسطين

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بها  ه  وجَّ التبرعات 
سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، 
لدعــم  السعوديــة  الشعبية  الحملة  عن  ومسؤوالً 
فلسطيـن في عام 1٣88هـ/19٦8م، في أعقاب النكسة 
العربية؛ لرفع معنويات الشعب الفلسطيني ودعمه دون 
انقطاع، وكان الطالب في المدارس السعودية آنذاك ال 
الدراسية في  أن يحصل على شهادة مرحلته  يستطيع 
ولو  أسرته  تبرع  ُيثبت  ما  ُيقدم  أن  دون  العام  نهاية 

بريال واحد في هذه الحملة دعمًا لفلسطين.
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 القضية اللبنانية: 

يعيش علــى أرض لبنان طوائف مختلفة، فهناك مســلمون 
ُسنة، ومسيحيون موارنة يعيشون في المدن الساحلية، وهم 
أكثرية، وهناك مسلمون شــيعة في الجنوب ووادي البقاع 
إلى الشرق، ويتوزع الدروز وبعض المسيحيين في الجبال.

وبعد احتالل إسرائيل لفلســطين عام 1٣٦7هـ/1948م نزح 
فلســطينيون كثيرون إلــى لبنان، فأدى ذلك إلى اشــتعال 

الحرب األهلية في لبنان عام 1٣95هـ/1975م. 

  آثار احلرب اللبنانيةفتحركــت المملكة العربية الســعودية مــن منطلق واجبها 

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث

القيــادي والعربي للوصول إلى حلول لألزمــة اللبنانية، عبر مبادرات منفردة وأخرى مشــتركة، حيث أجرى 
الملك خالد بـــن عبـدالعزيـــز  اتصاالت بـــالرئيس الســوري والرئيس اللبناني عامــي 1٣95هـ/1975م 
و1٣9٦هـــ/197٦م، وبأطــراف عربية أخرى؛ مناشــدًا الجميع ضبــط النفس والتحلي بالصبــر والعمل لحل 
المشــكالت كافة بالطرق الســلمية، دون اللجوء إلى القوة التي لن يســتفيد منها إال األعداء، وقد اســتندت 

المملكة في مساعيها هذه في حل األزمة اللبنانية إلى عدة أسس:

• المحافظة على وحدة لبنان واستقالله واستقراره.

• دعم الحكومة اللبنانية ومطالبة األطراف الخارجية بترك التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

• ضرورة توصل أطراف النزاع اللبناني إلى حلول سلمية بالحوار والتعاون المشترك.

• بناء عمل عربي مشترك من أجل حل النزاع والحيلولة دون تدويله.

• المحافظة على النظام العربي العام.

وكان الملك خالد بن عبدالعزيز في كل خطاب ومناسبة يأتي على ذكر لبنان وما يجري فيه من صراع دموي 
رهيــب، راح ضحيَتــه أناس أبرياء، موجهًا رســائل ألطراف الصراع بتحكيم العقل وتغليــب الحوار لحل جميع 

المشكالت، وزار األردن وسوريا محاواًل رأب الصدع والوصول إلى حلول تناسب األطراف المتنازعة كافة.

ر لبحث األزمة اللبنانيــة، ووضع الحلول  ومــع تفاقم األوضاع، دعــت المملكة إلى مؤتمر قمة عربــي مصغَّ
الالزمة لها، وقد عقدت قمة سداســية في الرياض عام 1٣9٦هـ/197٦م، جمعت رؤساء لبنان وسوريا ورئيس 
المنظمة الفلســطينية، إضافة إلى رئيس مصر وأمير الكويت برعاية الملك خالد. وقد أسفرت القمة عن عدد 
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من القرارات، أهمها:

- وقف إطالق النار.

- االحترام المتبادل بين لبنان والمنظمة الفلسطينية.

وأيدت القمة العربية هذه القرارات في قمتها التي عقدت مباشرة في مصر بعد قمة الرياض، فكان انتصارًا 

للدبلوماسية السعودية.

لكن األحداث شهدت تطورًا خطيرًا عام 14٠2هـ/1982م، حيث اجتاح جيش االحتالل اإلسرائيلي لبنان بادعاء 

أن الهدف هو وضع حد للهجمات الفدائية الفلســطينية على المســتوطنات اإلسرائيلية في الشمال، في حين 

كان االحتالل اإلسرائيلي يهدف إلى احتالل مزيد من األراضي العربية.

وقد تأثر الملك خالد بن عبدالعزيز لذلك االجتياح الظالم، وبعث برسائل إلى الرئيس األمريكي ورئيسة وزراء 

بريطانيا، والرئيس الفرنســي، وعدٍد من زعماء الدول العربية واإلسالمية، مناشدًا الجميع القيام بعمل فوري 

إليقاف تقدم جيش االحتالل اإلسرائيلي في لبنان. كما بعث وزير خارجيته إلى مدينة )بون( التي يجتمع فيها 

زعماء حلف شــمال األطلســي، وذلك لمقابلة المســؤولين الغربيين، وكثَّف أيضًا من جهود المملكة في أروقة 

األمم المتحدة، وتكللت الجهود بإصدار قرار مجلس األمن ذي الرقم )5٠9( الذي طالب االحتالل اإلسرائيلي 

باالنسحاب الفوري غير المشروط من لبنان.

بعد انســحاب االحتالل اإلســرائيلي لم يتوقف القتال بين األطراف المتصارعة، واستمرت المملكة في سعيها 

إلى إنهائه، فأثمرت جهود الملك فهد بن عبدالعزيز  عقد مؤتمَري الحوار الوطني اللبناني األول والثاني 

في جنيف عام 14٠4هـ/1984م.

وعندمــا تفاقــم الصراع عام 14٠9هـ/1989م ُعقد مؤتمر طارئ في المغرب لوضع آلية للوصول إلى تســوية 

للصــراع اللبناني، تمثلت في تشــكيل لجنة ثالثية تضم الملك فهد بن عبدالعزيــز والملك المغربي والرئيس 

الجزائــري؛ تكون مهمتها األساســية القيام باالتصاالت واإلجراءات التي تراها مناســبة بهدف توفير المناخ 

المالئم لدعوة أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشــة وثيقة اإلصالحات السياسية، وإجراء انتخابات رئاسة 

الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر.

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل
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  مؤمتر القمة العربي املصغر لبحث األزمة اللبنانية عام ١٣٩٦هـ /١٩٧٦م في الرياض

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث

وفــي عام 141٠هـ/1989م أصدرت اللجنة الثالثية بيان جــدة، وكان من ضمن قراراتها دعوة أعضاء مجلس 

النواب اللبناني إلى االجتماع، إلعداد وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف.

ُعقد االجتماع االســتثنائي لمجلس النواب اللبناني فــي مدينة الطائف، وُأقرت وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 

المعروفة بـ)اتفاق الطائف(، في نجاح كبير ومميز للسياسة السعودية.

 وبهذا تكون الدبلوماســية الســعودية المتفردة قد حققت أكبر إنجاز سياســي لخدمة لبنان من خالل تهيئة 

)اتفاق الطائف(، وتحقيق األمن واالستقرار في أراضيه.
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 الدفاع عن مصر ودعم تنميتها:

العالقة بين المملكة العربية الســعودية وجمهورية 

مصــر العربيــة قديمــة وتاريخيــة، فقــد زار الملك 

عبدالعزيــز مصر زيارة تاريخية في شــهر صفر عام 

1٣٦5هـــ/194٦م، وعّمقت هذه الزيــارة الروابط بين 

البلدين، ودعمت التعاون بينهما.

وعندمــا هاجــم مصــَر العــدواُن الثالثــي عام 

1٣7٦هـ/195٦م وقفت المملكة العربية الســعودية مع 

مصر بكل ثقلها، وقدمت لمصر دعمًا ماليًا كبيرًا، وقدمت 

لها عشرين طائرة حربية، كما استضافت طائراتها التي 

 لجأت إلــى المملكة إثر كثافة غــارات األعداء عليها.

معلومات إثرائية

العدوان الثاليث 1376هـ )1956م(:
 هي حرب شـــنتها بريطانيا وفرنســـا وجيش االحتالل 
اإلرسائيـــي؛ بســـبب تأميـــم الرئيس املـــري قناة 

الســـويس )إعادة الســـيطرة عليها(.

حرب عام 1387هـ )1967م(:
هـــو عدوان شـــنَّه جيـــش االحتـــالل اإلرسائيي عىل 
مر واألردن وســـوريا، اســـتمر ســـتة أيام، وانتهى 
باحتالل جيـــش االحتالل اإلرسائيي ســـيناء والجوالن 

والضفـــة الغربية.

حرب أكتوبر1393هـ )197٣م(:
 حـــرب شـــنتها مر وســـوريا عىل جيـــش االحتالل 
عـــام  املحتلـــة  األرايض  الســـتعادة  اإلرسائيـــي 
1٣87هــــ/19٦7م، وأوقف امللك فيصـــل بن عبدالعزيز 
تدفق النفـــط إىل الـــدول املؤيدة للعـــدوان، وانتهت 
الحرب رســـميًا بالتوقيع عىل اتفاقيات فك االشـــتباك 

األطراف. جميـــع  بني 

  لقاء امللك فهد بن عبدالعزيز بأعضاء مجلس النواب اللبناني في الطائف عام ١4١٠هـ/١٩٨٩م.

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل
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  زيارة امللك عبدالعزيز مصر عام ١٣٦٥هـ/١٩4٦م

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث

ابــن عبدالعزيز بقطع إمدادات النفط عن الدول المتعاونة مع االحتالل اإلســرائيلي في قرار تاريخي، وبعد 

نهاية الحرب وعند زيارته لمصر لقي الملك فيصل ترحيبًا كبيرًا من الشعب المصري.

ووقــف الملــك عبدالله بن عبدالعزيز مع الشــعب المصري عام 14٣2هـ/2٠11م، مقدمــًا الدعم المادي 

والمعنــوي، وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري، مؤكدًا وقوف المملكة العربية الســعودية الدائم مع مصر 

من أجل استقرارها وأمنها.

وعلى إثر هجوم جيش االحتالل اإلســرائيلي على 

مصر وســوريا واألردن عام 1٣87هـ/19٦7م، دعا 

الملك فيصل ابــن عبدالعزيز زعمــاء العرب إلى 

الوقوف إلى جانب مصر واألردن، وأمر بتخصيص 

دعم مالي كبير لهما.

وفي حرب عام 1٣9٣هـ/197٣م شاركت المملكة 

  امللك فيصل والرئيس املصري يتفقدان خط برليف عام ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.العربية السعودية مشاركة كبيرة، فأمر الملك فيصل 
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معلومات إثرائية

رأس خـــادم الحرمـــن الرشيفـــن 

 امللـــك ســـلامن بـــن عبدالعزيـــز

كان  عندمــــــا  سعــــــود  آل 

الريــــاض  ملنطقـــة  أميـــــرًا 

لجمـــع  الرئيسيــــــة  اللجنـــة 

عـــات للجزائـــر يف عـــام
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وفي عام 1٣74هـ انتفض الجزائريون ضد المســتعمر الفرنســي 

بمختلف الوسائل وعمد المستعمر الفرنسي إلى تجنيد قواته لمقاومة 

الثــورة الجزائرية، فحدثت اشــتباكات قوية في أنحاء الجزائر كافة 

بين الجزائريين المســلحين باألسلحة البســيطة، والجنود الفرنسيين 

المسلحين بأحدث األسلحة؛ وهو ما أدى إلى وقوع آالف الشهداء.

اســتمرت ثورة الشعب الجزائري أمام تصدي المستعمر الفرنسي 

لهــا، وتعاطف كثير مــن الدول مع الجزائر، وفــي مقدمتها المملكة 

العربية الســعودية التي كانــت لها مواقف مشــهودة، فمنذ انطالق 

الثورة الجزائرية بادر الملك سعود بن عبدالعزيز والشعب السعودي 

إلى دعمها بما يأتي:

مفاهيم ومصطلحات

االســـتعامر: احتـــالل دولة لدولـــة أخرى 

مبختلـــف  عليهـــا  ســـيطرتها  وفـــرض 

الوسائل السياســـية واالقتصادية والعسكرية 

املســـتعَمر  البلد  تغيري هويـــة  ومحاولـــة 

ثرواته. واســـتغالل 

االنتداب: تويل دولة تســـيري شـــؤون دولة 

صغـــرية وتنظيمها وتدريبهـــا عىل الحكم، 

حتى تصبـــح قادرة عىل حكم نفســـها. 

الحاميـــة: تدخـــل دولة يف شـــؤون دولة 

باإلكـــراه لحامية مصالح نفســـها  ضعيفة 

يف املنطقـــة وتقويـــة نفوذها.

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث

أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بمنح الجزائر ما قيمته )مئتان وخمسون ألف جنيه إسترليني(  	

سنويًا، لدعم استقاللها.

خصصت المملكة العربية الســعودية أسبوعًا باســم )أسبوع الجزائر( للتعريف بقضية الجزائريين، ودعم  	

نضالهم الستقالل وطنهم.

وتكللت االنتفاضة الجزائرية برضوخ فرنسا، وموافقتها على مبدأ تقرير المصير الذي طالب به الجزائريون، 

فتوقف القتال، وتمكن الجزائريون من نيل حقوقهم، وتأسيس دولتهم المستقلة.

وقد دام الكفاح الجزائري أكثر من سبع سنوات، استشهد فيها أكثر من مليون ونصف مليون جزائري، واستمر 

إلى أن نجح وحّقق أهدافه بحصول الجزائر على استقاللها مطلع شهر صفر من عام 1٣82هـ )5 يوليو 19٦2م(. 

 وقــد أقام الســعوديون االحتفاالت بهذا االنتصار، فُوضعت الزينات فــي مختلف المدن، وُرفعت األعالم 

الجزائرية مع العلم الســعودي، وأقيمت العرضات في كل مكان ابتهاجًا بذلك، وهنا يظهر الموقف السعودي 

النابض بالحب والتعاطف واألخوة العربية.
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 دعم تأسيس جامعة الدول العربية: 
تعنــى المملكــة العربية الســعودية بما يخدم العرب دواًل وشــعوبًا، 
وتســعى إلى تحقيق ما يجمع كلمتهم ويحل خالفاتهم، وعملت لتحقيق 
ذلــك منذ وقت مبكر في عهد الملك عبدالعزيز، فجرى توقيع معاهدة 
ة العربية والتحالف بين المملكة العربية الســعودية والعراق في  األُُخــوَّ
عــام 1٣55هـ/19٣٦م، التي انضمت إليهــا اليمن عام 1٣5٦هـ/19٣7م، 

ونشأت عالقات مشتركة بين المملكة والدول العربية األخرى.

للمملكــة العربية الســعودية مكانة مميزة بين الــدول العربية، بما 

سة  تمتلكه من ثقل ديني وسياســي واقتصادي، وهي من الدول المؤسِّ

لجامعــة الدول العربيــة، ولمجلس التعاون لدول الخليــج العربية، كما 

تتمتع باســتقرار سياسي مّكنها أن تكون في موقع القيادة، عالوة على 

ما تمتلكه من موارد اقتصادية كبيرة.

في هذا الدرس

الســعودية •  العربية  المملكــة  دور 
في تأســيس مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

وعندمــا اتجهــت الدول العربيــة إلى الوحــدة، وجه رئيس الــوزراء المصري مصطفــى النحاس عام 
1٣٦٣هـ/1944م دعوًة إلى المملكة العربية الســعودية والعراق واليمن ولبنان وشــرق األردن وفلسطين لعقد 

مباحثات ومشاورات لبحث ذلك.

ولحرص الملك عبدالعزيز على تجنب استغالل هذه الدعوة إلنشاء كيانات صغيرة ال تخدم األمة العربية، 
وجه نصيحة للزعماء العرب في هذا الشــأن، ثم تواصلت االجتماعات التحضيرية لبناء تجمع عربي موحد، 
وأرســل الملك عبدالعزيز وفده إلى القاهرة إليضاح وجهة نظر المملكة خشية أن تتمخض تلك االجتماعات 

عن كيانات ال تخدم العرب جميعًا.
وفــي عــام 1٣٦٣هـ/1944م دعا النحــاس لعقد لجنة تحضيريــة للمؤتمر العربي العام في اإلســكندرية 
لالتفاق على الطريقة التي تسمح بقيام تعاون عربي مشترك، وانتهت المرحلة األولى من اجتماعات اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالتوقيع على بروتوكول اإلســكندرية، وتال هذا اجتماعات اللجنة الفرعية 
السياســية في عام 1٣٦4هـ/1945م بالقاهرة لوضع مشروٍع لنظام الجامعة العربية يوافق نصوص بروتوكول 

اإلسكندرية.

المملكة العربية السعودية والمنظمات العربيةالدرس الرابع

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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تعلم ذاتي

كان الملــك عبدالعزيــز حريصــًا على جامعة 

الــدول العربية، ويثني على دورها في احتضان 

األمة العربية وجمع كلمتها.

يــزور الطلبــة موقع جامعــة الــدول العربية 

الــدول  أســماء  ويســتخرجون  اإللكترونــي، 

المؤسسة لها، وتاريخ إنشائها.

اململكة العربية السعودية واملنظامت العربيةالوحدة األوىل الدرس الرابع

وفــي اجتماعــات هــذه اللجنة قــدم الوفد الســعودي 
مذكــرة مــن الملــك عبدالعزيــز إلــى علــي ماهــر رئيس 
بعــض  تتضمــن  اللجنــة،  ورئيــس  المصــري،  الــوزراء 
 االقتراحــات التــي يجــب أن تقــوم عليهــا وحــدة العرب،

وهــذه االقتراحات هــي في الواقــع ضمانــات أرادت بها 
الحكومة الســعودية تجنب حدوث مشــروعات شــخصية ال 

عالقة لها بوحدة العرب. 
وللحصول على موافقة الملك عبدالعزيز على ما ورد في 
بروتوكول اإلسكندرية وطمأنته بترك االتجاه إلى ما يؤدي إلى 
انقسامات بين العرب، أرسلت الحكومة المصرية عبدالرحمن 
عزام إلى الرياض فعــرض على الملك عبدالعزيز بالتفصيل 
ما جرى من مشاورات، وأبدى جاللته موافقة المملكة عليها.

 وفي 8 من ربيــع اآلخر عام 1٣٦4هـ )22 مارس 1945م( 
وقعت وفود المملكة العربية الســعودية، وســورية، والعراق، 
ولبنان، ومصر، وشرقي األردن، وممثل األحزاب الفلسطينية، 
على ميثاق جامعــة الدول العربية، وبهــذا أصبحت المملكة 

العربية السعودية عضوًا مؤسسًا للجامعة العربية.
  مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي بالظهران 

حيث ُعقدت القمة العربية عام ١4٣٩هـ/2٠١٨م

 دعم تأســيس مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربية: 

تتميــز دول الخليج العربي )المملكة العربية الســعودية، والكويت، 

والبحريــن، واإلمــارات العربيــة المتحدة، وقطر، وســلطنة عمان( 

بأنها ترتبط بروابط متعددة، من أبرزهــا الروابط الدينية واالجتماعية 

والثقافية والعادات والتقاليد وغيرها.

وظهــرت الحاجة إلى قيام اتحــاد بين دول الخليــج العربي يرمي 

إلى توحيد القرار في السياســة الخارجيــة لُدَوله، والتعاون االقتصادي 

والدفاعــي بينها، والوقوف أمام التهديدات الخارجية في ظل األوضاع 

السياسية التي تعيشها المنطقة.
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www.gcc-sg.org

تعلم ذاتي

لدول  التعـــاون  مجلـــس  تأســـس 

1401هـ/1981م،  عام  العربية  الخليج 

وكان للملـــك خالد بـــن عبدالعزيز 

دور فـــي ذلــك.

يســـتخرج الطلبة من موقع املجلس 

اإللكـــروين أبرز املرشوعـــات التي 

يضطلــع بهـا. 

اململكة العربية السعودية واملنظامت العربية الدرس الرابعالوحدة األوىل

كبرى،  أهمية  العربــي  للخليج 
اهتمــاٍم لبعض  جعلته محــطَّ 

القوى الدولية.

 يوضح الطلبة مميزات الموقع 
الجغرافي للخليج العربي، وما 

يمتلكه من ثروات.

فــكـــر

وأدرك الملــك خالد بن عبدالعزيز حاجــة دول الخليج العربية كافة 

إلــى التكاتف والتعاون بينهم للوقوف أمــام التحديات واألخطار كافة، 

فدعا إلى عقد مؤتمر قمة إســالمي لمناقشة األخطار المحيطة، واتخاذ 

التدابير المناســبة لها. وفي ربيــع األول من عام 14٠1هـ ُعقد المؤتمر 

فــي مدينة الطائف، واســتعرض فيــه الملك خالد بــن عبدالعزيز مع 

الرؤســاء جميــع القضايا المحيطة، وأهمية اتخــاذ موقف قوي لحماية 

مصالح الدول اإلسالمية.

وكان الملك خالد بن عبدالعزيز يرى في وحدة دول الخليج العربي 

ضرورة لمواجهة هذه التهديدات واألخطار وغيرها، فلم تمض أيام على 

نهاية مؤتمر القمة اإلســالمية، حتى دعــا وزراء الخارجية لدول الخليج 

العربــي لمتابعة األحــداث التي تهدد أمن الخليج العربي ومناقشــتها، 

وخرج المجتمعون ببيان أعلنوا فيه إقامة مجلس التعاون الخليجي. 

 ُأُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

 • يربط هذه الدول الســت عالقات خاصة وِســمات مشــتركة وأنظمة

    متشابهة.

 • ضــرورة قيام تنســيق وثيق بينهــا في مختلف المجــاالت، وخصوصًا 

    المجاالت االقتصادية واالجتماعية.

 • المصيــر المشــترك ووحدة الهــدف ورغبتهــا في تحقيق التنســيق 

    والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.

إقامــة  الضــروري  مــن  بــات  مجتمعــًة،  األســباب  لتلــك 

وتوثيقهــا  والصــالت  الروابــط  تعميــق  إلــى  يرمــي   كيــان 

والتعاون بين أعضائه في مختلف المجاالت، يطلق عليه )مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية(، ويكون مقره الرياض، ويكون هذا المجلس الوسيلة 

 لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وتعميق 

الروابط والصالت بين أعضائه في مختلف المجاالت.
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اململكة العربية السعودية واملنظامت العربيةالوحدة األوىل الدرس الرابع

وفي يوم االثنين 21 من رجب من عام 14٠1هـ /1981م شــارك الملك خالد بن عبدالعزيز في أبو ظبي 

د  فــي أول اجتماع للمجلس، بحضور جميع قادة دول الخليج العربية، وألقى الملك خالد في الحضور كلمة أكَّ

فيها أن المجلس هو لمصلحة شــعوب المنطقة ومصلحة األمة العربية؛ ألن الخليج العربي جزء ال يتجزأ من 

األمة العربية.

ومن أبرز القرارات التي خرجت بها تلك القمة أن تكون مدينة الرياض مقرًا ألمانة مجلس التعاون لدول 

الخليــج العربية، وأن يعقد المؤتمر الثاني في مدينة الرياض في شــهر المحرم مــن عام 14٠2هـ/1982م، 

واختيار مدينة الرياض مقرًا ألمانة المجلس لعدة أمور، منها:

- الموقع اإلستراتيجي للمملكة العربية السعودية بين دول الخليج العربي خاصة، ودول العالم اإلسالمي عامة.

- أن العاصمة السعودية هي المحطة األساسية في الدبلوماسية العربية واإلسالمية.

- الثقة الكبيرة التي يوليها حكام دول الخليج لملوك المملكة العربية السعودية.

- ما تمتاز به السياســة الخارجية للمملكة العربية الســعودية من كونها طرفًا أساســًا في النظام العربي منذ 

قيامه، حيث كانت عضوًا مؤسسًا في جامعة الدول العربية.

وهكــذا كان لجهود الملك خالد بن عبدالعزيز في جمع كلمــة دول الخليج العربية وتوحيد صفوفها أكبر 

األثر في تأسيس المجلس ونجاحه.

ل تكتاًل سياسّيًا  وقد أبدى العالم اهتمامه بقيام مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا أن هذا المجلس ال ُيَشكِّ

أو محورًا إقليمّيًا ضد أحد، راجيَن أن يسهم المجلس في تعزيز الشراكات اإلستراتيجية اإلقليمية مع عدد من 

الدول العربية واإلسالمية والصديقة. 
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المملكة العربية السعودية والقضايا اإلسالميةالدرس الخامس

تلتزم المملكة العربية الســعودية مسؤوليتها اإلسالمية، وتســهم في جمع كلمة المسلمين، وحل قضاياهم، 

وتعزيز مكانتهم، ودعمهم اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا. ومن جوانب عناية المملكة بالقضايا اإلسالمية ما يأتي:

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 قضية أفغانستان:
في 14 من صفر عــام 14٠٠ هـ/1979م اجتاح االتحاد الســوفييتي 

أفغانســتان بقوة عســكرية كبيــرة، إال أنه فوجئ بحجــم المقاومة من 

الشــعب األفغانــي، إذ رّتب المقاومــون األفغان صفوفهــم ضد الغزو 

الشيوعي الغاشم، وشنوا هجمات على الجيش الشيوعي الذي بدأ يواجه 

المقاومة األفغانية بسياسة األرض المحروقة، حيث عمد إلى شن غارات 

على األراضي الزراعية، وهدم المنازل وتدمير قرى كاملة.

علت األصوات الدولية ضد هذه الهجمات الغاشمة على الشعب األعزل، 

وســعت دول كثيرة إلى مساندة الشــعب األفغاني، وكانت المملكة العربية 

الســعودية من أول الدول التي قدمت دعمها المالي والمعنوي ألفغانستان 

في ظل تنسيق دولي لذلك، وأقامت معسكرات إيواء في باكستان لألرامل 

واألطفال األفغان، وقدمت لهم الرعاية الصحية واالجتماعية.

وظلت المملكة العربية الســعودية تســاند القضية األفغانية في ظل 

معلومات إثرائية

اإلسالمية  أفغانســـتان  جمهورية 
دولـــة تقع في آســـيا الوســـطى، 

كابول. وعاصمتهـــا 

وتحدهـــا كل مـــن طاجكســـتان 
وأوزبكســـتان وتركمانستان شمااًل، 
شـــرقًا،  والصين  غربـــًا،  وإيران 

جنوبًا. وباكســـتان 

ويتكـــون ســـكانها مـــن عـــدة 
أهمهـــا  عرقيـــة،  مجموعـــات 
البشـــتون، والطاجيك، والبلوش، 
لغات،  عـــدة  األفغان  ويتحـــدث 
وهي  البشـــتونية،  أهمهـــا  مـــن 

للبالد. الرســـمية  اللغـــة 

قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي حتى تحقق للشعب األفغاني النصر بانسحاب المحتل السوفييتي بعد 

أن تكبد خسائر كبيرة في العتاد واألرواح.

وبعــد تحرير أفغانســتان كانت المملكة العربية الســعودية أول دولة تعترف بها، وكانت تســعى دومًا إلى 

جمــع كلمــة األفغان وتوحيد صفوفهم وال ســيما بعد أن احتدم الصراع الداخلي بينهــم، فقد دعا الملك فهد 

ابــن عبدالعزيــز الفرقــاء األفغان كافة إلــى االجتماع في مكة المكرمــة، فالتقوا في 18 مــن رمضان عام 

141٣هـ/199٣م، ووقعوا اتفاقية الصلح والسالم بينهم.

واســتمرت المملكة فــي دعمها للشــعب األفغاني والتخفيف مــن معاناته، فقدم لهم الملــك عبدالله بن 

عبدالعزيز مســاعدات اقتصادية وإنسانية، وبذل مجهودًا سياسيًا متواصاًل، لنبذ الفرقة واالختالف بين فئات 

الشعب األفغاني، ووحدة أراضيه.
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واســتقبل خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز الوفد األفغاني المشارك في المؤتمر 

الدولي للعلماء المســلمين المنعقد في جدة عام 14٣8هـ، و أعرب عن دعمه ومســاندته لجمهورية أفغانستان 

وشعبها المسلم، مؤكدًا أهمية وحدة شعبها وسالمة أراضيه، وحقه في العيش بأمن وسالم. 

معلومات إثرائية

جمهوريـــة البوســـنة والهرســـك، دولـــة تقع 
أوروبا، وهي إحدى جمهوريات  جنوب شـــرق 

سراييفو. الســـابقة، وعاصمتها  يوغســـالفيا 
والجنوب  والغـــرب  الشـــمال  من  ويحدها 
كرواتيـــا، ومـــن الشـــرق صربيـــا، ومن 
األســـود. الجبل  جمهورية  الغربي  الجنوب 
ويبلـــغ عـــدد ســـكانها أكثر مـــن أربعة 
البوســـنية  اللغة  ويتكلمون  ونصف،  ماليين 

والصربية. والكرواتيـــة 

منطقـــة البلقـــان هي شـــبه جزيـــرة تقع 

فـــي الركن الجنوبي الشـــرقي مـــن قارة 
أوروبا، وهـــي مثلثة الشـــكل، قاعدتها في 
الشـــمال ورأســـها في الجنوب، وتحيط بها 
الميـــاه من ثالثة جوانـــب تتمثل في البحر 
األدرياتيكي غربًا، والبحر األســـود، ومضيق 
البوســـفور، والدردنيل، وبحر مرمرة شرقًا، 

إيجه جنوباً. وبحر  المتوســـط  والبحر 

 قضية البوسنة والَهْرَسك:
البوسنة والهرسك من البالد اإلسالمية في منطقة البلقان، 
ودخلها اإلســالم بعد منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشــر الميالدي، وكانت تاريخيًا إحدى الواليات الســت في 

جمهورية يوغسالفيا االتحادية سابقًا.
وبعد انهيار االتحاد السوفييتي عام 1412هـ/1991م، بدأت 
جمهورية يوغســالفيا االتحادية بالتفكك، وحاولت جمهورية 
ْرب ضم البوســنة إليها، فاشــتعلت حرب أهلية ُقتل فيها  الصِّ

آالف المسلمين على يد الصرب.
وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة تعترف بإعالن 
البوســنة والهرســك اســتقاللها عام 1412هـ/1992م، وكان 
اعتــراف المملكة عامــاًل مهمًا ودافعًا قويــًا ألن تحذو بقية 

الدول حذوها في ذلك.
ومع تصاعد األحداث في البوسنة وتنفيذ القوات الصربية 
مخططاتهــا إلزالــة الوجود اإلســالمي في البلقــان، أعلنت 
المملكة بقيادة الملك فهد بــن عبدالعزيز الوقوف التام مع 
شــعب البوسنة والهرسك المسلم، وكانت المساعدات المادية 
واإلنســانية التي تقدمها تمثل حجــر الزاوية في صمود هذا 

الشعب المسلم. 
وُشــكلت هيئة عليا لجمع التبرعات للبوســنة والهرســك 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
عندمــا كان أميرًا لمنطقة الريــاض، وجمعت أكثر من مليار 
ومئتين وخمسين مليون دوالر، ُوجهت لدعم حكومة البوسنة 
رين  والهرسك بمواد غذائية ومساعدات عاجلة وخدمة للمهجَّ
وتقديــم الرعايــة الصحية والمســاعدات التنموية للشــعب 

البوسني.      
  العاصمة سراييفو 
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 حركة عدم االنحياز:
ظهرت حركة عدم االنحياز بعد نهاية الحرب العالمّية الثانية؛ وظهور الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

الســوفييتي قوتين كبيرتين، ثم التنافس بينهما من خالل معسكرين غربّي وشرقّي في زمن الحرب الباردة، 

المتمثلة في تأســيس ِحْلَفي وارســو واألطلســي، وكذلك تزامنًا مع ظهور عدد من الدول الحديثة االستقالل 

التــي رفضت االنضمام ألّي من المعســكرين، فجاء تأســيس هذه الحركة للبعد عن التنافس الشــديد بين 

هذين المعســكرين، وكان أول تأسيســه بحضور تســع وعشــرين دولة لمؤتمر)باندونغ( في إندونيسيا عام 

1٣74هـ/1955م حيث كان هذا المؤتمر بمنزلة أول تجمع منظم لدول الحركة. 

وكان أّول انعقاد للحركة في )بلجراد( في يوغسالفيا سنة1٣8٠هـ/19٦1م، وذلك بحضور خمٍس وعشرين 

دولــة من الدول األعضاء، وأخــذت الحركة تتطّور حتى وصل عدد الدول األعضاء المشــاركة فيها إلى مئة 

وثماني عشرة دولة من كّل أرجاء العالم.

وتتجلى أهداف حركة عدم االنحياز فيما يأتي:

احترام حقوق اإلنسان، في ظّل ما عانته الشعوب في الحربين العالميتين األولى والثانية. . 1

التزام المبادئ التي أقّرتها منظمة األمم المتحدة.. 2

تحقيق العدالة بين كّل الدول بغّض النظر عن حجمها. . 3

احترام سيادة الدول، وعدم االعتداء عليها. . 4

تجنُّب التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة. . 5

تجنُّب استخدام التحالفات الجماعية من الدول الكبرى لتحقيق مصالحها الشخصية. . 6

تقديم الحلول السلمية على غيرها من الحلول إذا نشبت خالفات بين الدول. . 7

فكر

ما أســماء الدول األعضاء 

في حركة عدم االنحياز؟

احتــرام الدول األعضاء، وتعزيز المصالح المشــتركة بينها للوقاية . 8

من حدوث خالفات في المستقبل.

وللمملكة العربية السعودية دور فاعل في هذه الحركة، حيث تشارك 

في مؤتمراتها، كما تدعو إلى التمســك بمبادئ المنظمة واحترام حسن 

الجوار، وترك التدخل في شؤون الدول األخرى، مؤكدة موقفها الثابت 

من القضية الفلسطينية ودعمها للحقوق العربية المشروعة.
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 الحرب على اإلرهاب:
    اإلســالم دين الوســطية، فال غلوَّ يقــود إلى التطرف، وال تفريــَط يقود إلى االنحالل، قــال الله تعالى:

 ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]البقرة 143 [.

وكان نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص يدعو إلى االعتدال في العبادة والفكر، فعن أنــس بن مالك  قال: دخل النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: »ما هذا الحبل؟« قالوا: هذا حبل زينب، فإذا فترت تعلقت فيه، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال، ُحلُّوه، ليصلِّ أحدكم نشاَطه، فإذا فتر فليقعد« رواه البخاري.

وعلى مّر التاريخ اإلسالمي ظهر أقوام ُغالة، منهم الخوارج في خالفة عثمان بن عفان ، ووصل بهم 

. الغلو إلى قتل خليفة المسلمين عثمان، ثم الخليفة علي بن أبي طالب

وفي تاريخنا المعاصر، ظهرت جماعات وِفَرق غالت في فكرها وتطرفت في أعمالها، فأقدمت على أفعال 

جلبــت كوارث وويــالت. وعلى إثر ما يصيب بعض البلدان اإلســالمية 

عون نصرة اإلسالم والمسلمين،  من غزو وتشــريد، يظهر متطرفون يدَّ

َفُيْقِدمــون على قتل أنفســهم وقتل آخرين من مســلمين ومســتأَمنين 

وأبرياء.

والمملكة العربية السعودية مثل غيرها من الدول التي عانت إرهاب 

المتطرفيــن، حيث الذيــن أقدموا على عمليات تفجيــر وتدمير وقتل 

أبرياء، ولم تكن تنفع فيهم نداءات العقل وأصوات الحكمة.

وســارعت المملكة إلى الوقوف مــع دول العالم المختلفة للتصدي 

تعلم ذاتي

يزور الطلبــة الموقع اإللكتروني 
للتحالــف اإلســالمي العســكري 
لمحاربة اإلرهاب، ويســتخرجون 
منه األهداف اإلستراتيجية إلنشاء 

هذا التحالف. 

www.imctc.org

لهذه اآلفة، ومحاربتها بكل الوســائل الممكنة، وبيان أن اإلســالم بريء من هذه األعمال، وأنه دين المحبة 

والســالم، ولكنه التطرف الــذي يقود صاحبه إلى أعمال ترفضها األديان، وتتبــرأ منها العقول، هذا التطرف 

والغلو الذي لم يسلم منه دين وال عقيدة.
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   التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب:

أعلن صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 

عام ١437هـ/٢٠١٥م تشــكيل تحالف إسالمي من إحدى وأربعين دولة لمحاربة اإلرهاب، قائاًل: »تشكيله جاء 

حرصًا من العالم اإلســالمي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شــريكًا للعالم كمجموعة دول في محاربة 

هذا الداء«.

وتتمثل رؤية التحالف في: أن تكون الدول المشــاركة في التحالف اإلسالمي، وبمساندة الدول الصديقة 

الُمِحبة للســالم والمنظمات الدولية، قادرًة على تنســيق جهودها وتوحيدها في المجال الفكري واإلعالمي، 

ومجال محاربة تمويل اإلرهاب، والمجال العســكري لمحاربة جميع أشــكال اإلرهاب والتطرف، واإلســهام 

ْلم واألمن الدوليين. بفاعلية مع الجهود الدولية األخرى لحفظ السِّ

ومن أهدافه:

١-  تعزيــز التضامن اإلســالمي وروابط التعاون واإلخاء بين الدول اإلســالمية األعضاء فــي التحالف بما يضمن 

الوقــوف صفًا واحدًا ضد محــاوالت الجماعات اإلرهابية زعزعة األمن في الدول األعضاء، أو تشــويه صورة 

اإلسالم وسماحته وصورة المسلمين.

٢-  محاربة الفكر المتطرف العنيف ومظاهر الغلو في دول التحالف اإلســالمي من خالل حمالت فكرية مضادة 

تفند وتبطل هذا الفكر، وبما يسهم في إحباط إرادة قادة هذا الفكر وأتباعه.

3-  المحافظة على المعتقد اإلســالمي الصحيح، ونشر قيم اإلسالم السمحة، كالرحمة، والعدل، والسالم، والتعايش 

بين كافة األجناس بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم.

4- محاربة تمويل اإلرهاب من خالل التعاون بين الدول اإلسالمية ومع دول العالم.

 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(:
في ظل حرص المملكة العربية الســعودية على مكافحة الفكر المتطرف، افتتح خادم الحرمين الشــريفين الملك 

ســلمان بن عبدالعزيز المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(، بحضور عدد من الزعماء المشــاركين 

في القمة العربية اإلسالمية األمريكية، التي استضافتها الرياض عام ١438هـ/٢٠١7م.
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ويأتــي افتتاح هذا المركز اســتمرارًا للجهود التــي بذلتها المملكة 

العربية الســعودية في مكافحة اإلرهاب، ومنع انتشــاره، ومحاولة 

القضاء عليه.

وللمركز أهداف إستراتيجية، هي:

وقاية: وتعني تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد . 	

من آثارها.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس السادس

دأبت المملكة العربية الســعودية منذ تأسيســها على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في العالم، بعيدًا 

عن أي دوافع غير إنسانية.

 مركــز المـلك سلمـان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:

تعلم ذاتي

يـــزور الطلبـــة الموقع اإللكترونـــي لمركز 
يبذلها  التـــي  الجهود  ويتعرفون  )اعتـــدال( 

المركـــز في مواجهـــة التطرف.

www.etidal.org

مواجهة: ويقصد بها مواجهة الفكر المتطرف، ومنع االنتماء إليه، أو التعاطف معه، أو اإلسهام في أنشطته بأي . 	

شكل من األشكال.

توعية: وتشمل تعزيز ثقافة االعتدال والتسامح وتقبل اآلخر.. 	

شراكة: وتعتمد على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.. 	

أما المرتكزات اإلستراتيجية للمركز فهي:

إعالميــة، ويقصد بهــا صناعة خطاب إعالمي محترف يعــزز ثقافة االعتدال ويجابــه الطروحات اإلعالمية  	

ماتها. المتطرفة، ويقوض مقوِّ

فكرية، وتعتمد على تعزيز الجانب الفكري المرتبط بمحاربة خطاب اإلقصاء وتفنيده، ونشر مفاهيم االعتدال  	

وتقبل اآلخر.

رقمية، وتشــمل رصد األنشطة الرقمية للجماعات المتطرفة وتقويضها، ودعم الجهات الفاعلة في نشر الفكر  	

المعتدل ومكافحة التطرف الرقمي.
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تعــلم ذاتي

يزور الطلبة موقع مركز الملك سلمان 
اإلنســانية ويطلعون  لإلغاثة واألعمال 
علــى جدول المســاعدات التــي قدمها 

المركز.

www.ksrelief.org

  صور من جهود اململكة العربية السعودية في األعمال اإلغاثية 

معلومات إثرائية

اتخذت المملكة العربية السعودية عددًا من اإلجراءات والمواقف 
محليــًا وعالمّيًا لمواجهة وباء كورونا )كوفيد 19(، وهو ما يبرز 
مكانتها ورسالتها السامية.  ومن أبرز تلك اإلجراءات والمواقف 

ما يأتي:
دعم المؤسســات الوطنية والمواطنين والمقيمين دعمًا تصل  	

قيمته إلى أكثر من 12٠ مليار ريال.
دعم المنشــآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بنحو 2٠٠ مليار  	

ريال؛ للتخفيف من آثار الجائحة ودعم نشاط تلك المنشآت.
دعــم منظمة الصحة العالمية بنحــو 5٠ مليون ريال لمكافحة  	

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
موافقة دول مجموعة العشــرين على مقترح المملكة، رئيســة  	

المجموعــة لعام 2٠2٠م، للتخفيف علــى الدول النامية بتعليق 
الديون في مدة أزمة كورونا )كوفيد 19(.

تقديــم 15٠ مليــون دوالر )5٦٣ مليون ريــال( دعمًا للتحالف  	
الدولي لالســتعداد للوباء، واالبتكار لمواجهــة جائحة كورونا 

)كوفيد 19(.
تقديــم 15٠ مليــون دوالر )5٦٣ مليون ريــال( دعمًا للتحالف  	

العالمــي للقاحــات والتحصيــن، لخدمــة اإلنســانية عمومًا، 
ومســاعدة الدول المحتاجة للحصول على اللقاحات المضادة 

لفيروس كورونا.
تقديــم 2٠٠ مليــون دوالر )75٠ مليــون ريــال( لعــدد مــن  	

المنظمات والبرامج الصحية الدولية؛ للمســاعدة في مواجهة 
جائحة كورونا )كوفيد 19(.

تقديــم 25 مليون ريــال للجمهورية اليمنيــة لمواجهة جائحة  	
كورونا )كوفيد 19(.

وكان مــن بين المراكــز والهيئات التي أنشــأتها )مركز الملك 

ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية(، وكان تأسيســه بتوجيه من 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 27 من 

رجب عام 14٣٦هـــ/2٠15؛ ليكون مركزًا دوليــًا مخصصًا لألعمال 

اإلغاثية واإلنسانية. 

وأعلن خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آل ســعود - حفظه الله - عند وضعه حجر األساس للمركز بحضور 

عــدد من ممثلي المنظمــات اإلغاثية الدولية، أن المركز ســيكون 

مخصصــًا لإلغاثة واألعمال اإلنســانية، ومركــزًا دوليًا 

رائــدًا إلغاثة المجتمعات التي تعانــي الكوارث، بهدف 

صًا  مســاعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، مخصِّ

له مبلغ مليار ريال لألعمال اإلغاثية واإلنسانية، إضافة 

إلى ما وجه به - يحفظه الله - من تخصيص ما يتجاوز 

مليار ريال اســتجابة لالحتياجات اإلنســانية واإلغاثية 

للشعب اليمني الشقيق.
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ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنســانية ســامية، ترتكز على تقديم المســاعدات 

ذ  للمحتاجيــن وإغاثــة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة، وطرق نقل متطورة وســريعة، ُتَنفَّ

باالســتعانة بمنظمــات األمم المتحدة والمنظمات غيــر الربحية الدولية والمحلية في الدول المســتفيدة ذات 

الموثوقية العالية.

وروعي في المشروعات والبرامج التي يقدمها المركز أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وأوضاعهم التي 

يعيشون فيها أو نزلت بهم، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل اإلغاثي واإلنساني: )األمن اإلغاثي، إدارة 

المخيمات، اإليواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه واإلصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات 

اإلنسانية(.

ويســعى مركز الملك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية إلى أن يكون أنموذجًا عالميًا في هذا المجال، 

مستندًا إلى التنســيق والتشاور مع المنظمات والهيئات الدولية الموثوقة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية 

بأعمال اإلغاثة في المملكة؛ لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وأال ُتستغل ألغراض أخرى.

 وقد قّدم مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية كثيرًا من المساعدات اإلنسانية واإلغاثية واإلنمائية 

ألكثر من 59 دولة في العالم، وذلك بمشــاركة الشــركاء الدوليين واإلقليميين والمحليين في الدول المستفيدة، 

كما جرى تنفيذ كثير من البرامج والمبادرات اإلنســانية، إليصال المساعدات اإلغاثية إلى ماليين المستفيدين 

في جميع أنحاء العالم.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس السادس
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تقويم
الوحدة األولى
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ماتهـــا الحضاريـــة والسياســـية واالقتصاديـــة         
ِّ
 علـــى مقو

ً
تتحـــدد مكانـــة الدولـــة بنـــاء

 
1

مات المقصود بذلك.
ِّ
          والتقنية والعســـكرية. يبين الطلبة من خالل أحد تلك المقو

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

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

مات التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.
ِّ
يذكر الطلبة ثالثة من المقو

 
٢

. ................................................................................................................................................................................................. -1

. ................................................................................................................................................................................................. -٢

. ................................................................................................................................................................................................. -٣

تقـــوم المملكـــة العربية الســـعودية - وفق رؤيـــة ٢0٣0 - بتطوير البنية الرقمية ومايتعلق بها؛ 

  
٣

مـــن أجـــل تحقيـــق الريـــادة الرقميـــة في جميـــع المجاالت. يناقـــش الطلبة هذه التطـــورات من خالل 

مات التقنيـــة للدولة القوية. 
ِّ
مفهـــوم تحقيق المقو

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

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

ما مدى تأثير الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في إبراز مكانتها؟ 
 

4

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

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

تقويم الوحدة األولى
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لدعـــــــم  تاريخيـــــــة  مواقـــــــف  سعـــــــــود  آل  عبدالرحمـــــن  بـــــن  عبدالعزيــــــز  للمـــــلك 
  

 ٥

        القضايا العربية. يذكر الطلبة ثالثة أمثلة لذلك. 

. ................................................................................................................................................................................................. -1

. ................................................................................................................................................................................................. -٢

. ................................................................................................................................................................................................. -٣

ل بعض
َ
للملـــك عبدالعزيـــز  مواقـــف كثيـــرة لدعم القضيـــة الفلســـطينية، حاو

 
٦

     المغرضين تشويهها. يصف الطلبة بعض هذه المواقف بإيجاز.  

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

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

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

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

ر الطلبة عبارة »أنهت المملكة العربية السعودية معاناة اللبنانيين باتفاق  
ِّ
فس

ُ
ي
 

7

        الطائف«.

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

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

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

. .........................................................................................................................................................................................................
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تقويم الوحدة األولى

يناقش الطلبة العوامل التي أسهمت في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج 
 

٨

       العربية.

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

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

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

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

يناقش الطلبة أثر مواقف الملك سعود بن عبدالعزيز في دعم استقالل الجزائر.
 
   ٩

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

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

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

. ........................................................................................................................................................................................................
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الكشوف الجغرافية: هي الرحالت البحرية الواسعة التي قام بها بعض األوروبيين في القرن الخامس عشر 
الميالدي؛ الكتشاف مناطق جديدة ألسباب اقتصادية ودينية واجتماعية ومعرفية.

أنواع الُكشوف الجغرافية

هولنديةفرنسيةإسبانيةبرتغالية

دوافع الُكشوف الجغرافية

علميةاقتصاديةسياسيةدينية

كريستوفر كولومبوسأمريكو فسبوتشيفاسكو داجاما   الكشوف الجغرافية ماجالن

•  دوافع الكشوف 
الجغرافية األوروبية.

• أبرز الكشوف 
  الجغرافية.

في هذا الدرس

الدرس السابع

بريطانية

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الُكشوف الجغرافية
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 دوافع الُكشوف الجغرافية األوروبية:
رغبة األوروبيين في نشر ديانتهم. 	
رغبــة األوروبيين في البحث عن طــرق تجارية ال تمر بالبالد  	

العربية ومنافسة العرب في الجانب االقتصادي.
رغبــة دول أوروبــا في الســيطرة على بالد جديدة وتوســيع  	

ماتها االقتصادية، خصوصًا  ممتلكاتهم فيها والسيطرة على مقوِّ
بعد الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في البلدان األوروبية.

دعم الكنيســة األوروبية والبابا لحركة الكشوف الجغرافية، إذ  	
أصدرت البابوية مراســيم حق ملكية األقاليم المكتشفة لملوك 

البرتغال واإلسبان.

 الرغبــة في الحصــول على منتجات الشــرق مــن المعادن  	
النفيســة، والعطور، والبخور، واألقمشــة الحريرية، والمسك، 

والتوابل، مباشرة دون المرور بأراضي العرب.
حب المعرفة الجغرافية والرغبة في تأكيد نظرية كروية األرض  	

التــي اقتنع بها مجموعة من البحــارة المغامرين نتيجة تقدم 
البحث العلمي في أوروبا واطالعهم على علوم من سبقهم.

علماء مســلمون كان لهم أثر في تقدم 
المعرفة الجغرافية:

المقدســي: شــمس الديــن أبــو عبدالله 
محمد، عالم من علماء المسلمين في الحقل 
الجغرافــي أصبحت له نظرياته المشــهورة 
فــي هذا الميدان العلمي، ومن أشــهر كتبه 
)أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم(. توفي 

عام ٣81 هـ /894م.

البكـري: أبـو عبيـد عبداللـه، مـن علمـاء 
همـا:  مشـهوران،  كتابـان  لـه  األندلـس، 
)المسـالك والممالـك( و)معجـم ما اسـَتْعَجم 
مـن أسـماء البـالد والمواضـع(. توفـي عـام 

1٠94م. / 487هــ

اإلدريســي: محمــد بــن عبدالله بن 
إدريــس، عاصر ملــك صقلية، وألف له 
كتابــه المشــهور )نزهة المشــتاق في 
اختراق اآلفاق(، ثم تولى رسم خريطة 

العالم، توفي عام 5٦٠هـ/11٦5م .

ابن ماجد: هو شهاب الدين أحمد بن 
ماجد بن محمد، من نســل أبي الركائب 
النجدي، ولد عام 825هـ/1422م وتوفي 
عــام 9٠٦ هـــ/15٠1م، عالــم وبحارة 
عربي من وسط شبه الجزيرة العربية، 
عــاش على ســواحل الخليــج العربي، 
لقــب بعــدة ألقــاب، منهــا )الريس(، 
البحار(،  و)أسد  و)الرّبان(،  و)المعلم(، 
صاحــب أبيــه  مــن  المالحــة   ورث 
)األرجوزة الحجازية (، وجده يعد أفضل 
ربابين الســاحل الهنــدي الغربي في 
القرنين الخامس عشــر والسادس عشر 
الميالديين مقدرة ونزاهة، وهو أول من 
نّظم قواعد علــم البحار في مصّنفات 
متبعًا أســاليب البحــث العلمي القائمة 

على المالحظة والتجربة.

تراجـــــــمتراجـــــــم

 رسم تخيلي للبّحار العربي أحمد بن ماجد النجدي

الكشوف الجغرافية الدرس السابعالوحدة الثانية
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الكشوف الجغرافية الدرس السابعالوحدة الثانية

  أبرز الكشوف الجغرافية:

الكشوف الجغرافية العربية واإلسالمية:

اكتشاف إفريقيا:

يعــد محمــد اإلدريســي مــن أوائــل المكتشــفين لســواحل إفريقيــا، حيــث قــدم وصفــًا كامــاًل فــي كتابــه 

ــا، مــع عــدد مــن  ــا وآســيا وإفريقي ــراق اآلفــاق(، لعــدد مــن البــالد فــي أوروب )نزهــة المشــتاق فــي اخت

الخرائــط الموضحــة لهــذه األماكــن. كمــا أســهم الرحالــة إبــن بطوطــة فــي تقديــم معلومــات جديــدة عــن 

أماكــن عــدة فــي إفريقيــا. ومــن اكتشــافات اإلدريســي أيضــا فــي إفريقيــا منابــع النيــل حيــث حــدد تلــك 

المنابــع بوضــوح. فقــد تحــدث اإلدريســي عــن النيــل وبحيــرة فكتوريــا فــي عــام 555هـــ / 11٦٠م.

ــات الســنين، وتشــهد  ــل اإلســالم بمئ ــا قب ــى ســواحل إفريقي ــي الوصــول إل ــر ف ــرب دور كبي وكان للع

ــى ذلــك. وأصبحــت هــذه المعلومــات التــي قدمهــا  جزيــرة مدغشــقر ومــا وجــد فيهــا مــن مقتنيــات عل

العــرب مــادة ثريــة لمــا تلــى مــن كشــوفات قــام بهــا األوروبيــون. وأســهم أحمــد بــن ماجــد فــي اإلرشــاد 

المالحــي لعــدد مــن الكشــوف الجغرافيــة األوروبيــة، ومــن أبرزهــا مــا قــام بــه  فاســكو دا جامــا. فقــد 

أدت خبــرة أحمــد بــن ماجــد فــي علــوم المالحــة التــي اســتندت علــى معرفــة عربيــة قديمــة، إلــى نجــاح 

عــدد مــن المكتشــفين األوروبيــن.

اكتشاف الهند والصين:

كان للعــرب األوئــل الفضــل فــي إكتشــاف رأس الرجــاء الصالــح عندمــا تجاوزوا الســاحل اإلفريقي الشــرقي 

باســتخدام البوصلــة والمعلومــات المالحيــة القديمــة. واكتشــف العــرب بحــر الصيــن عندمــا تمكنــوا مــن 

ــة  ــى وصــول  األســاطيل التجاري ــه. أدى هــذا االكتشــاف إل ــة ل ــط الواصف ــه  ووضــع الخرائ الوصــول إلي

ــة ووصفــوا أبــرز  ــل ذلــك وصــل العــرب إلــى القــارة الهندي ــة إلــى موانــئ الصيــن المختلفــة. وقب العربي

موانئهــا ومعالمهــا  الجغرافيــة البحريــة.
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كشوف البرتغالكشوف إسبانيا الكشوف الجغرافية البرتغالية واإلسبانية

الكشوف الجغرافية البرتغالية:

اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح:

ــار البرتغالــي )األميــر هنــري المــالح(  أســهم فــي هــذا الكشــف بّحــارة كثيــرون لعــل مــن أهمهــم البحَّ

ــار البرتغالــي )فاســكو  الــذي كان لجهــوده الفضــل فــي البــدء الجــّدي لتحقيــق هــذا االكتشــاف، ثــم البحَّ

دا جامــا( الــذي تمكــن فعليــًا مــن تجــاوز منطقــة رأس الرجــاء الصالــح ومــن ثــم االنتقــال مــن المحيــط 

األطلســي إلــى المحيــط الهنــدي، وتؤكــد كثيــر مــن مصــادر التاريــخ أن )فاســكو دا جامــا( اســتفاد مــن 

ــارة العــرب عــن المالحــة فــي المحيــط الهنــدي، وال ســيما مــا  رها البحَّ المصــادر المكتوبــة التــي ســطَّ

ــار العربــي )شــهاب الديــن أحمــد بــن ماجــد( الــذي كان يلقــب بأســد البحــار. خّلفــه البحَّ

األمير هنري المالح )1394-1460م(:

كان األميــر هنــري المــالح ابــن حنــا األول ملــك البرتغــال مولعــًا بالبحــر واإلبحــار والجغرافيــا علــى 

الســواء، كان قــد واله والــده حاكمــًا علــى ســبتة علــى الســاحل المغربــي المطــل علــى مضيــق جبــل طــارق، 

وهــو أول مــن بــدأ الكشــف الجغرافــي البرتغالــي، ومــع أنــه لــم يبحــر إلــى أبعــد مــن مضيــق جبــل طــارق 

فقــد لقــب بالمــالح بســبب جهــوده التــي بذلهــا لتشــجيع الكشــوف الجغرافيــة؛ حيــث أنشــأ أكاديميــة للعلــوم 

البحريــة، واســتعان بخبـــراء الفلــك والمالحة.
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كمــا أشــرف علــى إرســال البعــوث البحريــة الكتشــاف ســاحل إفريقيــا 

ــنغال هــو آخــر نقطــة  ــى ســاحل الس ــرأس األخضــر عل ــي، وكان ال الغرب

بلغتهــا الكشــوف الجغرافيــة فــي عهــده.

فاسكو دا جاما )1469-1524م(:

واصــل هــذا البحــار البرتغالــي جهــود أســالفه، فوصــل برحلتــه 

البحريــة إلــى الطــرف الجنوبــي لقــارة إفريقيــا، واســتطاع أن يــدور حــول 

إفريقيــا مكتشــفًا طريــق رأس الرجــاء الصالــح الــذي يربــط بيــن المحيــط 

األطلســي والمحيــط الهنــدي محققــًا بذلــك حلــم األوروبييــن، ومــن الثابت 

أن فاســكو دا جامــا قــد اســتفاد مــن البحــارة المســلمين ومــن كتاباتهــم 

وأدواتهــم البحريــة، مثــل: آلــة )األَْســُطرالب( فاســتطاع أن يواصــل رحلتــه 

فــي اتجــاه الشــرق حتــى وصــل إلــى الهنــد. ويعــد فرنانــدو ماجــالن أول 

ــمي  ــادئ وس ــط اله ــر المحي ــذي عب ــول األرض، وال ــة ح ــل رحل ــن أكم م

مضيــق ماجــالن باســمه. 

قديمة  آلـــة  اأَلْســـُطرالب: 

كانت ُتســـتعمل في المالحة 

العرب،  طورهـــا  والفلـــك 

أحوال  تعـــرُّف  بهـــا  يكون 

الكواكـــب والنجوم، وتحديد 

وتحديد  السماء،  في  مكانها 

ومعرفة  ونهاراً،  لياًل  الوقت 

ارتفـــاع الشـــمس، والقبلة، 

البلـــدان، ومغيب  وعروض 

الفجر. وطلـــوع  الشـــفق، 

معلومات إثرائية

 مضيق ماجالن
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الكشوف الجغرافية البريطانية:

اكتشاف أستراليا:
بعــــد أن نجحت محاوالت البرتغاليين واإلســـبان في اكتشـــاف طرق بحرية وبالد جديدة شـــجع ذلك 

البريطانييـــن على المنافســـة في الكشـــف الجغرافي، فأرســـل ملُك إنجلتـــرا )هنري الســـابع( الرحالَة 

اإلنجليـــزي )جون كابوت( في رحالت استكشـــافية، فأبحر مـــن أوروبا وَعَبَر المحيط األطلســـي ووصل 

إلى الشـــاطئ الشـــمالي ألمريكا الشـــمالية عند )نيوفوندالند(، وعـــاد بعد ذلك إلى إنجلتـــرا، وفي رحلة 

استكشـــافية ثانية سار بمحاذاة الســـاحل الشـــرقي ألمريكا الشـــمالية حتى وصل )فلوريدا( وكانت هذه 

الرحلة ابتداء لالســـتعمار البريطاني ألمريكا الشـــمالية.

وفي المـــدة )17٦8م - 1779م( أنشـــأ الرحالـــة اإلنجليزي )جيمـــس كوك( مجموعـــة من الرحالت 

البحريـــة تمكن فيها من الوصول إلى الســـواحل الشـــرقية ألســـتراليا ونيوزيلندا، وإليه يعود اســـتكمال 

اكتشـــاف أســـتراليا التي أضحت فيما بعد مســـتعمرة بريطانية.

كشوف هولنديةكشوف إنجليزية الكشوف الجغرافية اإلنجليزية والهولندية
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63

 نتائج الكشوف الجغرافية: 

أواًل: على العالم العربي واإلسالمي: 

1. تحــوُّل التجــارة إلى الطرق البحرية الجديدة؛ وهو ما ســبب خســارة 
اقتصادية كبيرة للعرب والمسلمين.

2. محاصرة البرتغاليين لبعض الشــواطئ العربية على بحر العرب، وبحر 

عمان واحتالل أجزاء منها.

٣. إضعاف دولة المماليك؛ وهو ما أدى إلى سقوطها.

ما آثار الكشوف الجغرافية في العالم العربي؟

ثانيًا: على العالم:

1.  انتقال الطريق التجاري من البحر المتوســط إلى المحيط األطلســي 

الذي أصبح طريَق التجارة العالمية الرئيس بعد الكشوف الجغرافية.

2. التوسع التجاري الذي ظهر إثر فتح أسواق جديدة.

٣.  تدفــق الثروات والمــواد الخام على أوروبا، وهو ما ســاعد على قيام 

الثورة الصناعية الحديثة.

4. تطور فنون المالحة وأدواتها والسفن الحربية والتجارية.

5. تقدم المعرفة الجغرافية والفلكية.

٦. إثبات كروية األرض عمليًا وتعرُّف أجزاء العالم.

7. تزايد التنافس االستعماري وقيام الحروب والمنازعات العالمية.

معلومات إثرائية

العصور  التجاريــة في  الطرق 
الوسطى:

الشــرقية  البضائع  كانــت 
المتنوعة تنتقل إلى أوروبا في 
الوسطى من طريقين  العصور 

رئيسين، هما:

)طريق  البــري  الطريــق 
الــذي يربط الصين  الحرير( 
وبالد الشــام وآســيا الوســطى 

بالبحر األسود وأوروبا.

البحــري )طريق  الطريق 
التوابل والبهــارات( الذي يبدأ 
من الصين وجنوب شــرق آسيا 
حتــى يصــل إلى بحــر العرب 
إلــى طريقيــن،  يتفــرع  ثــم 
العربي،  الخليــج  هما: )طريق 

وطريق البحر األحمر(.

 طريق البخور
 هو طريق التجارة العالمي الذي كان العرب في شبه الجزيرة العربية يسيطرون عليه منذ ما قبل اإلسالم، 

وكانــت عائداته االقتصادية كبيرة جــدًا؛ وهو ما أدى إلى محاوالت الفرس والروم االســتيالء على األراضي 

العربية في ِحَقب تاريخية مبكرة، واحتالل موانئ الطريق وأماكن تجارة البخور. كان الطريق يمر من البحر 

األحمر ليتجه إلى أوروبا وشمال إفريقيا.

االقتصاد محرك أساسي في العالقات والسياسات الدولية، ويعتمد اإلنتاَج واإلبداَع واالبتكاَر في المجتمع 

والدولة، وهناك فرص للريادة العالمية. فباألمس كان العرب يســيطرون نتيجة إلبداعهم وإنتاجهم الذي 

يحث عليه اإلســالم، ثم تحول ذلك إلى األوروبيين، واليوم بإمكان العرب والمســلمين التميز بإبداعهم 
وابتكاراتهم من جديد.
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 جبهات القتال في أوروبا والشرق األوسط في المدة )1914-1917م(

 الوضع السياسي في العالم ُقبيل الحرب العالمية األولى:
ن التقدم التقني وامتالك األسلحة المتطورة بعض دول العالم من  مكَّ
فرض ســيطرتها على دول أخرى؛ وهو ما ســاعد على نشــأة الخالفات 

السياسية والعسكرية بين الدول ذات السيادة والسيطرة.
وكانت األحوال السياسية والعالقات الدولية ُقبيل الحرب العالمية األولى 

على النحو اآلتي:
1 - القــارة األمريكية: هيمنت عليهــا الواليات المتحدة التي اتبعت فيها 
آنذاك سياســة العزلــة الرامية إلى إبعاد النفوذ األوروبــي المتنامي، ولم 
تكن لها عالقات دولية فاعلة فيما يجري من أحداث سياسية في القارات 

األخرى.
2 - القــارة اإلفريقيــة: كانت بلدانها ميدان التنافــس األوروبي الرامي 
إلى السيطرة واالستعمار واستغالل ثرواتها الطبيعية؛ لزيادة قدرات دول 

االستعمار العسكرية والتجارية والصناعية.
3 - القارة اآلســيوية: خضعت أجزاء واســعة منها لالســتعمار األوروبي، 
وخصوصًا الهند والهند الصينية وجنوب شــرقي آسيا، وبرزت فيها آنذاك 
بعــض اإلمبراطوريات والدول المنافســة ألوروبا مثل الدولــة العثمانية، 

واليابان، والصين.

١٩١٧ ١٩١٥

١٩١٥

١٩١٧

١٩١٤

١٩١٦
١٩١٦

هجوم دول الوسط

هجوم دول الوفاق

١٩١٦

١٩١٥

١٩١٥
١٩١٥

١٩١٤
١٩١٥

١٩١٦

حرب الَبْلقان 1911-1913م:
كانــت األزمة البلقانية مــن أخطر األزمات التي 
شهدتها أوروبا قبيل الحرب العالمية األولى، وقد 
نشأت هذه األزمة نتيجة لتدخل الدول األوروبية 
الكبرى في البلقان تدخاًل مباشرًا، فبسبب إقدام 
النمســا على التوســع في البلقان عبر مقاطعتي 
الُبْوســَنة والَهْرَسك، نشــأ صراع بينها وبين دول 
العصبة البلقانية التي كانت تضم صربيا واليونان 
والجبل األسود. أما روسيا فكانت أطماعها ترمي 
إلى الســيطرة على المضايــق البحرية التجارية 
ْرَدِنْيل(، إضافة إلى رغبتها الملحة  )الُبوْسُفور والدََّ
في إقامة اتحاد في دول البلقان تحت زعامتها، 
فتصادمت مصالح النمسا وروسيا؛ فكانت شرارة 

الحرب العالمية األولى قد انطلقت من البلقان.

• الوضع السياسي في العالم ُقبيل 
الحرب العالمية األولى.

• أسباب الحرب العالمية األولى.

في هذا الدرس

معلومات إثرائية

الحرب العالمية األولى 1914-1918مالدرس الثامن

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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معلومات إثرائية 4 - القارة األوروبية: كانت أوروبا محور العالقات الدولية آنذاك، فقد شهدت 
نهضــة صناعية متطــورة وملكت مــوارد وإمكانات اقتصاديــة متنامية نتيجة 
انتهاج بلدانها سياســة االســتعمار. وقد تمكنت معظم دولها من بسط نفوذها 
االستعماري على مختلف القارات، وبرزت فيها إمبراطوريات قوية ذات مصالح 
متباينة، وطرأت على القارة األوروبية تغيرات سياســية مهمة تمثلت في ظهور 
دول جديدة في البلقان نتيجة انحســار الســيطرة العثمانية فيها، كما شــهدت 
تحالفات متعددة ترمي إلى النفوذ والسيطرة. وقد كانت أوروبا المسرح الرئيس 

ألحداث الحرب العالمية األولى.

 أسباب الحرب العالمية األولى:
األسباب غير المباشرة:

1- األزمات الدولية: ظهرت نتيجة للتنافس على السيطرة واالستعمار، ومنها:
أ( أزمة مراكش التي نشأت بين فرنسا وألمانيا.

لْوِرين من فرنسا. ب( أزمة استيالء ألمانيا على اأَلْلزاس والُّ
ج( األزمة الَبْلقانية بعد أن ضمت النمسا أراضي الُبْوْسنة والَهْرَسك إلى نفوذها، 
وهو ما دفع روسيا إلى معارضتها، وفي سنة 1912م شجعت روسيا دول البلقان 
ضد الدولة العثمانية والنمسا؛ وهو ما زاد من التوتر في العالقات الدولية بينها.

2- ســباق التسلح: في ظل الســباق األوروبي على السيطرة والنفوذ واالستعمار 
سعت دول أوروبا إلى امتالك األسلحة وتطويرها، وقد ظهر التسابق في مجال 
التســلح البحري والبري، وبرز التســلح الجوي، وهذا ما أدى إلى زيادة التوتر 

في العالقات الدولية.
٣- التنافس االقتصادي: أدت الثورة الصناعية إلى تقدم دول أوروبا اقتصاديًا؛ 
فســعت إلى البحث عن األســواق لتصريف منتجاتها، والســيطرة على الموارد 
الطبيعية لتزويد مصانعها بالمــواد الخام الالزمة للصناعة، وهو ما دفعها إلى 
د لتضارب المصالح االقتصادية وتصادمها  الســباق في مجال االســتعمار، ومهَّ

حتى صار النزاع العسكري أمرًا وشيك الحدوث.
4- قيام التحالفات الدولية: نشــأت تحالفات دولية بهدف تعزيز القوة وحماية 
المصالح المشتركة، مثل تحالف عصبة األباطرة، وتحالف دول الوسط، وتحالف 
الوفاق الثالثي؛ وهو ما زاد من التوترات في العالقات الدولية بين دول أوروبا.

الحرب العاملية األوىلالوحدة الثانية الدرس الثامن

التحالفات الدولية التي مهدت 
للحرب العالمية األولى:

األباطــرة  عصبــة  تحالــف   -1
1290هـــ/1873م(: بعد انتصــار ألمانيا 
1287هـــ/187٠م  ســنة  فرنســا  علــى 
وســيطرتها علــى األلــزاس واللورين، 
عملت ألمانيا لعزل فرنسا سياسيًا لكيال 
تعود إلى قوتها وتســعى إلى استعادة ما 
فقدته فــي صراعها مع ألمانيا، فأجرت 
مجموعة من االتصاالت السياســية بكل 
مــن إمبراطورية النمســا وإمبراطورية 
روســيا أدت إلى إقامــة تحالف بينهما 
عرف بتحالف )عصبة األباطرة(، إال أن 
هذا التحالف لم يســتمر لخروج روسيا 

من الحلف سنة 1295هـ/ 1878م.
2-  تحالف دول الوســط بيــن ألمانيا 
والنمســا وإيطاليا 1299هـ/1882م: بعد 
أن فرضت النمسا وصايتها على صربيا 
اصطدمت مصالحها بمصالح روسيا في 
البلقان التي رغبت في إقامة اتحاد بين 
شــعوب البلقان تحت رعايتهــا، ولذلك 
ســارعت النمسا إلى محالفة ألمانيا في 
عــام 129٦هـــ/1879م لتحمي وجودها 
في البلقان في حال نشــوب حرب بينها 
وبين روسيا، ثم انضمت إيطاليا إلى هذا 
التحالف في عام 1299هـ/1882م؛ رغبة 
منهــا في الحصول على موضع قدم لها 
في شمالي إفريقيا دون معارضة فرنسا.
3 -  تحالف الوفاق الثالثي بين فرنسا 
وروسيا وبريطانيا 1325هـ/1907م: نشأ 
هذا التحالف بعد أن انسحبت روسيا من 
تحالف عصبة األباطرة، ونتيجة لنشــاط 
العالقات بينها وبين فرنســا وبريطانيا، 
وكان الهــدف الرئيس من هذا التحالف 
هــو الوقوف أمــام األطمــاع األلمانية 

المتنامية في القارة األوروبية.
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 السبب المباشر للحرب العالمية األولى:
في عــام 1٣٣2هـ / 1914م اغتال طالــٌب ِصْربيٌّ وليَّ 
ْمســا آنذاك وزوجَته في أثناء زيارتهما لَســَراِيْيُفو  عهد النِّ
عاصمــة الُبْوســَنة والَهْرَســك، التي ضمتها النمســا إلى 
ســيطرتها في عام 1٣2٦هـ/ 19٠8م؛ تعبيرًا عن اعتراضه 
على ضــم اإلقليم للنمســا. فأعلنت النمســا الحرب على 
ِصْربيا، وأعلنت روسيا الحرب على النمسا، فدخلت ألمانيا 
الحرَب على روسيا وِصْربيا، في حين أعلنت فرنسا حرَبها 
على ألمانيا والنمســا، وســارعت بريطانيا بإعالن الحرب 

علــى دولَتــي المحور اللتين انضمت إليهما الدولة العثمانية، كما أن الصيــن واليابان دخلتا الحرب مع دول 
الحلفــاء، وخرجــت إيطاليا من حيادها لتدخل الحرب، ثم توالت باقي الــدول في دخولها الحرَب حتى بلغ 
عددها ٣٣ دولة، فأضفى ذلك على الحرب صفة العالمية، وانتهت الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائها في معركة 
الَمــاْرن الثانية 1٣٣7هـ/1918م. وفي آخر العام أعلن رســميًا عن انتهاء الحــرب العالمية األولى بعد توقيع 

استسالم ألمانيا وانتصار دول الحلفاء على دول الِمْحَور.

فكر

تســابقت دول العالم إلى التسلح قبيل الحرب 
العالمية األولى اســتعدادًا لخوضها، وتتسابق 
كثير من دول العالم اليوم إلى التسلح ألهداف 

متعددة.
• ما أثر السالح الحديث في تحديد السياسات 

الدولية من وجهة نظرك؟
• ما رأيك في الحد من التسلح؟

 طائرات اسُتعملت في الحرب دبابات اسُتعملت في الحرب

الحرب العاملية األوىل الدرس الثامنالوحدة الثانية

أبرز أطراف

 الحرب العالمية األولى

دول الوسط )المحور(

دول الوفاق الثالثي )الحلفاء(

ألمانيا

فرنسا

بلغاريا

روسيا

النمسا  والمجر

بريطانيا

الدولة  العثمانية
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  نتائج الحرب العالمية األولى:

لقد أدت الحرب العالمية األولى إلى خســائر بشرية ومادية جسيمة، 

وفيما يأتي أبرز النتائج:

1 -  الخســائر البشرية: بلغت الخسائر البشرية في الحرب تسعة ماليين 

هين.  قتيل، وعددًا أكبر من الجرحى والمشوَّ

ر في أثناء الحرب،  2 -  الخسائر المادية: تمثلت الخسائر المادية فيما ُدمِّ

في كل من أوروبا والشــرق األوســط من األسلحة والعتاد العسكري، 

وفي إتــالف المحصوالت الزراعية، وتدميــر المدن، وهدم المنازل 

والمصانع والمناجم، وتدمير الطرق والسكك الحديدية.

ك الدولة العثمانيــة: بموجب معاهدة ِســْيَفر 1٣٣8هـ/192٠م  3 -  تفكُّ

تفككــت الدولة العثمانية وأصبحت قاصــرة على دولة تركيا، بعد أن 

تقاسم الحلفاء السيطرة على كثير من البلدان التابعة لها.

4 -  اتساع مساحة بعض دول أوروبا وتقلص بعضها اآلخر: حيث اتسعت   

مساحة كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، في حين تقلصت 

مساحة كل من ألمانيا والنمسا وبلغاريا.

5 -  إنشاء بعض المنظمات الدولية: ومن أهمها )ُعْصبة األمم(، التي ُأقر 

ميثاقها في 1٣٣7هـ/1919م.

6 -  وقوع كثير من بلدان العالم العربي تحت االنتداب: وذلك وفقًا لما 

جرى االتفاق عليه بين الحلفاء المنتصرين في الحرب فيما ُعرف باتفاقية )َســاْيكس ِبْيُكو( الســرية في عام 

1٣٣4هـ / 191٦م.

  آثار الحرب العالمية األولى في العالم العربي:

كانت بعض بلدان العالم العربي ُقبيل الحرب العالمية األولى تحت االستعمار الفرنسي، وبعض البلدان العربية 

فــي أجزاء من شــبه الجزيرة العربية، وفي العراق والشــام تحت النفوذ العثماني الــذي أخذ يعاني قبل اندالع 

الحرب قياَم جمعيات سرية معاِرضة ترمي للقضاء على الدولة العثمانية، ونجحت الثورة التي قام بها العسكريون 

عام 1٣2٦هـ )19٠8م( في اإلطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني. وقد أثارت هذه الدعوة القومية التركية الجديدة 

معلومات إثرائية

)1334هـ/ بيكــو  ســايكس  اتفاقية 
مارس 1916م(:

عت بين فرنســا  اتفاقيــة ســرية ُوقِّ
وبريطانيا بموافقة روســيا على أن 
يتقاسما أمالك الدولة العثمانية في 
العراق والشام لتحديد مناطق النفوذ 

التابعة لكل منهما.

)1338هـ/أغسطس  ســيفر  معاهدة 
1920م(:

معاهدة الســالم التي جرى التوقيع 
عليها عقب الحــرب العالمية األولى 
بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء.

في هذا الدرس

• نتائج الحرب العاملية األوىل.

يف  األوىل  العاملية  الحـــرب  •  آثار 

العـــامل العريب.

الحرب العاملية األوىلالوحدة الثانية الدرس الثامن
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)الطورانية( - التي قوضت الدولة العثمانية وانتهجت سياســة التتريك - حفيظَة العرب؛ فاســتغل بعضهم في 

بالد الشــام هذا الحدث، فأسسوا جمعيات قومية عربية تنادي باالستقالل عن تركيا الجديدة، وتحققت بذلك 

آمال المستعِمرين. 

وحينما اندلعت الحرب العالمية األولى التحمت دول الِمْحَور ضد جبهة التحالف اإلنجليزي الفرنســي، وهو 

ما جعل االتحاديين األتراك يســتجيبون للمطالب األلمانية بالدخول معهم في الحرب، وأدى ذلك إلى خضوع 

بلدان المشــرق العربي لالستعمار اإلنجليزي والفرنسي. وبتشــجيع من بريطانيا قرر الشريف حسين بن علي 

إعــالن الثــورة العربية في عام 1٣٣4هـ )191٦م( ضد الحكم التركي، ونشــأ عن وقوف الثورة العربية بجانب 

قوات الحلفاء في الحرب العالمية َضْرُب بعض المواقع اإلســتراتيجية وتحطيُم الســكة الحديدية في الحجاز، 

وكان الشــريف حســين يؤّمل في وفاء بريطانيا بوعدها لــه بتنصيبه ملكًا على العرب، لكــن بريطانيا نكثت 

عهدها معه، وعقدت المعاهدة السرية الشهيرة مع فرنسا وروسيا )سايكس بيكو( بتقسيم بلدان المشرق العربي 

لتخضــع لنفوذهم بعد الحرب. وجاءت هذه المعاهدة مخيبة لآلمــال العربية، وزادت خيبة األمل عند إصدار 

بريطانيا وعَدها المشؤوم )وعد بلفور( الذي صدر في نوفمبر 1917م بإعطاء وطن لإلسرائليين في فلسطين.

الحرب العاملية األوىل الدرس الثامنالوحدة الثانية

  موقف المملكة العربية السعودية من الحرب العالمية 

األولى:
عندمـا نشـبت الحـرب العالميـة األولـى كان الملـك عبدالعزيـز بن 
عبدالرحمـن آل سـعود منشـغاًل بتوحيـد البـالد، وكان يراقـب تطـورات 

الحـرب ويتخـذ منهـا موقفـًا محايدًا.
وعندمـا طلبـت منـه بريطانيا التعـاون معها في حملتهـا ضد الدولة 
العثمانيـة لـم يوافق الملـك عبدالعزيز ولم يتخذ موقفًا مسـاندًا لطرف 

ضد آخـر؛ حمايًة لمصالح بالده وشـعبه.
وعندمــا قامت الثــورة العربية في أثناء الحرب اتخــذ منها الملك 
عبدالعزيز موقفًا محايدًا، وتابع أحداثها بكل اهتمام للتأكد من سالمة 

بالده من أّي آثار سلبية بسببها.

 الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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الحرب العاملية األوىلالوحدة الثانية الدرس الثامن

معلومات إثرائية

الحمى اإلسبانية )سنة الرحمة( 1337هـ )1918م(: 

من نتائج الحرب العالمية األولى انتشــار فيروس اإلنفلونزا في العالم ليصبح أســوأ كارثة بشــرية في تاريخ 

العالم حيث أصاب أكثر من 5٠٠ مليون شخص وتوفي بسببه نحو 1٠٠ مليون شخص. وعاشت المملكة العربية 

السعودية ويالت هذه الحمى حيث مات اآلالف من السعوديين في أنحاء البالد ومن أبرزهم األمير تركي بن 

عبدالعزيز األول وزوجة الملك عبدالعزيز األميرة الجوهرة بنت جلوي آل سعود. وأطلق عليها السعوديون اسم 

)سنة الرحمة( طلبًا للرحمة من الله عزوجل بالمسلمين في تلك المحنة الشديدة.

يرجع الطلبة إلى بعض المعلومات لوصف هذه الكارثة وما حدث في المملكة العربية السعودية بسببها.

 ضحايا الحمى اإلسبانية في العالم عام 1٣٣7هـ/1918م

فكر

يتأمل الطلبة مســببات وباء الحمى الذي انتشــر في نهاية الحرب العالمية األولــى ونتائجه ومقارنته بجائحة 

كورونا )كوفيد 19( التي اجتاحت العالم ونتائجها، وجهود المملكة العربية السعودية لمنع انتشار وباء الكورونا 

)كوفيد 19( محليًا وأبرز اإلجراءات التي اتخذتها.
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  الوضع السياسي في العالم ُقبيل الحرب العالمية 

الثانية:

لقد شــهد العالم قبيــل الحــرب العالمية الثانيــة مجموعة من 

التغيرات السياســية الناشئة عن الحرب العالمية األولى، كانت مع ما 

خلَّفته الحرب األولى من أحوال اجتماعية وأزمات اقتصادية السبَب 

وراء قيام الحرب العالمية الثانية.

وقد كان من أبرز هذه التغيرات السياسية ما يأتي:

1 -  شــهدت روســيا في عام1٣٣5هـ/ 1917م قياَم الثورة الشيوعية 

التي قادها البالِشَفة )األغلبية( بزعامة ِليِنين، وسيطر الثوار في 

روســيا على مقاليد األمور وأقاموا أول دولة اشــتراكية وأعلنوا 

قيام االتحاد السوفييتي.

2 -  خرجــت إيطاليا من الحرب العالميــة األولى منهكة بالرغم من 

انتصارها، ولم تحصل على النصيب المقابل لجهودها من غنائم 

الحرب، وتأثــرت كثيرًا باألزمة االقتصادية العالمية، وانتشــرت 

فيها األفكار الشيوعية ونجح ُموُسْوِلْيِني زعيم الحزب الفاشي عام 

1٣4٠هـ/1922م في إحكام السيطرة على أمور السياسة اإليطالية 

وتسلم السلطة.

عـام  الحكـم  تسـلم  مـن  ألمانيـا  فـي  النـازي  الحـزب  3 -  تمكـن 

فــكـــر

في هذا الدرس

كانت نتائج الحــرب العالمية األولى من 
أهم األســباب التي مهدت لقيام الحرب 

العالمية الثانية.

• ما نتائج الحرب العالمية األولى؟

• وما أثرها في الحرب العالمية الثانية؟

• وما الفرق في تشكيل األحالف الدولية 
ُقبيــل الحــرب العالمية األولــى وُقبيل 

الثانية؟

• الوضـــع الســـيايس يف العامل قبيل 

الثانية. العامليـــة  الحرب 

• أسباب الحرب العاملية الثانية.

• مراحل الحرب العاملية الثانية.

• نتائـــج الحـــرب العامليـــة الثانيـــة 

. رهــا وآثا

الحرب العالمية الثانية 1939-1945مالدرس التاسع
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1٣52هــ/19٣٣م، وأصبح ِهْتَلر مستشـارًا أللمانيا، وقد جاء الحـزب النازي بعد تردي األوضاع االقتصادية 

فـي ألمانيـا نتيجـة لتسـويات الحـرب العالميـة األولـى المجحفـة بحـق األلمـان. وعمـل هتلـر لتجييـش 

األلمـان وتسـليح الجيـش، حتـى أصبـح جيـش ألمانيـا مـن أقـوى الجيـوش فـي العالـم.

4 -  شـهدت اليابان بعد الحرب العالمية األولى ازدهارًا في مجاالت الصناعة وزادت قوتها بسـبب سـيادتها 

علـى أسـواق الشـرق األقصـى، وبعد تزايد قـوة اليابان العسـكرية نتيجة انتهاج سياسـة البناء العسـكري 

إلـى جانـب البنـاء االقتصـادي، اندفعـت إلـى احتـالل َمْنُشـوريا الغنيـة بالفحـم سـنة 1٣5٠هــ/19٣1م، 

ومـدت نفوذهـا فـي معظم مناطق الهنـد الصينيـة والصين والفلبيـن والماليو وإندونيسـيا.
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  ستالين موسوليني لينين   هتلر

القوى المشاركة في الحرب العالمية الثانية 1939-1945م

ألمانيا

المجر
إيطاليا

رومانيا

اليابان

بلغاريا

يوغسالفيا

االتحاد 
السوفييتي

الواليات 
المتحدة

فرنسا

بريطانيا

دول 
المحور

دول 
الحلفاء

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الثانية الدرس التاسع
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  أسباب الحرب العالمية الثانية:

  معاهدة الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية األولى وما تضمنته من بنود مجحفة بحق الدول المهزومة، - 1

وال سيما معاهدة فْرساي التي فرضت غرامات باهظة على ألمانيا وقيدت تسليحها وَحَرَمْتها من أسطولها 

التجاري، وتقاسمت دول الحلفاء مستعمراتها، وهو ما دفع ألمانيا إلى التنصل من المعاهدات والعودة لبناء 

قوتها العسكرية وإظهار تحديها للحلفاء.

 سباق دول أوروبا في مجال التسلح الحربي وإقامة األحالف العسكرية بينها.- 2

األولى، - 3 العالمية  الحرب  بعد  األوروبية  الدول  من  كثير  عانتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية    األزمات 

هت سياسات اإلنفاق القومية تجاه التسلح والتنافس في فرض  فانتشرت البطالة، وضعفت التجارة، وُوجِّ

اإلرادة السياسية بالقوة.

  طائرات اسُتعملت في الحرب

الحرب العاملية الثانية الدرس التاسعالوحدة الثانية
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 إحســاس بريطانيا وفرنسا بالتهديد المباشــر من التوجهات النازية في ألمانيا، خصوصًا بعد أن بلغت - 4

قوتها مبلغًا مخيفًا في أوروبا الغربية، وبعد أن بدأت بتوسيع نفوذها في أوروبا الشرقية.

 ضعف عصبة األمم وعجزها عن إيقاف توســع الدول، وانتهاك القانون الدولي والتعدي على حريات - 5

الشعوب؛ لتسلط بعض الدول ذات القوة والنفوذ، وهو ما دعا إلى انسحاب بعض الدول من عضويتها.

 تطــور األزمــة البولندية، حيــث طالبــت ألمانيا في عــام 1٣58هـــ/ 19٣9م بضم الممــر البولندي - 6

الفاصــل بيــن ألمانيــا وبروســيا الشــرقية، وطالبــت بمدينــة )دانزنج( التــي يمثل األلمــان أغلب 

َعــت اتفاقيــة مع االتحاد الســوفييتي فــي عام  1٣58هـــ/ أغســطس 19٣9م، تضمنت  ســكانها، فوقَّ

بنودهــا اقتســاَم بولندا، فخافــت بريطانيا وفرنســا من أطمــاع ألمانيا وتوســعها فعقــدت تحالفًا 

مــع بولندا لحماية اســتقاللها، ولــم يعبأ هتلر بهذا الحلــف وهجم على األراضــي البولندية في عام 

1٣58هـــ/19٣9م بعد أن ضمن تأييد حلفائه إيطاليا واليابان، فردت بريطانيا وفرنســا بإعالن الحرب 

علــى ألمانيا في عــام  1٣58هـ/ 19٣9م، وبذلك اندلعــت الحرب العالمية الثانيــة وتطورت مراحلها.

  دبابات اسُتعملت في الحرب

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الثانية الدرس التاسع
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1- مرحلة تفوق دول المحـور: 
تميزت المـــدة 1٣58-1٣٦٠هـ/19٣9-1941م بانتصــــارات ألمانيا وحلفائها؛ ففي 1٣58هـ/19٣9م شـــن 
الجيـــش األلماني علـــى مدينة )دانزنـــج( البولندية هجومـــًا بريًا وبحريًا وجويًا ســـريعًا، اســـتولى فيه 
علـــى ممر دانزنـــج البولندي، ثـــم احتلت ألمانيا في عـــام 1٣59هــــ/194٠م الدانمـــارك والنرويج، ثم 
واصلـــت الزحـــف واحتلت هولنـــدا وبلجيكا، وزحفت في مايو في العام نفســـه على فرنســـا واســـتولت 
علـــى مدينة باريس، ونصبت فيهـــا حكومة موالية لها، ثـــم هاجمت القوات األلمانية الُجـــُزر البريطانية 
جـــوًا وبحرًا، ونفذ هتلر مخططًا حربيًا واســـعًا في البحر المتوســـط والمحيط األطلســـي؛ لقطع مصادر 

تموينهـــا وإغراق ســـفنها، وأغلق مضيـــق جبل طارق وقناة الســـويس إلجبارها على االستســـالم. 
واصلـــت ألمانيا فـــي عـــام 1٣٦٠هــــ/1941م هجومها علـــى يوغســـالفيا واحتلت اليونـــان، وفي 
1٣٦٠هــــ/1941م هاجمت ألمانيا روســـيا وتوغلت في أراضيهـــا حتى بلغت موســـكو، واجتاحت أوكرانيا.
وفي الشـــرق األقصى تمكنت اليابان من الســـيطرة على الصين ومهاجمة ميناء )بيــــرل هاربر( عام 
1٣٦٠هـ/1941م ، وتمكنت من تدميـــــر البــــوارج البريطانية بالقرب من ماليزيا، واســـتولت اليابان على 
ســـيام والماليـــو والهند الصينيـــة، وَغَزْت ُجـــُزَر الفلبين، واســـتولت على هونج كونج وعلى ســـنغافورة، 

وســـيطرت على جزيرة جاوة باستســـالم الحاكم الهولندي فيها.  
 

2- مرحلة التوازن بين القوى المتحاربة:
وذلك باشـــتراك كل من االتحاد الســـوفييتي والواليـــات المتحدة األمريكية في الحـــرب إلى جانب دول 
الحلفاء عـــام 1٣٦٠هـ/1941م ، وصمـــود الروس أمام الهجوم األلماني واســـتعادة األســـطول األمريكي 
قدرَته علـــى الثبات في المحيط الهـــادئ، وإنزال الحلفاء قواتهم في شـــمالي إفريقيـــا وتعزيز قواتهم 

فـي مصـر.

 الهجوم األلماني على روسيا انتصارات اليابان في المحيط الهادئ

الحرب العاملية الثانية الدرس التاسعالوحدة الثانية
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3 - مرحلة تفوق الحلفاء واستسالم دول المحور:
وفي هــــذه المرحلــــة التي بــــدأت في عام 1٣٦2هـ/194٣م 
اســـتعاد األمريكيـــون المبـــادرة فـــي المحيط الهـــادئ ضد 
اليابانييـــن، وفـــي أوروبا بـــدأ الضعف في جبهـــة المحور من 
جهـــة إيطاليا، فاحتـــل الحلفاء جنوب إيطاليـــا، في حين كانت 
ألمانيـــا تســـيطر على شـــماليها؛ وهو مـــا أدى إلـــى ضعفها 

واستســـالمها لـــدول الحلفاء في عــــام 1٣٦٣هـ/1944م. 
كما قـــام االتحاد الســـوفييتي بهجوم مضاد علـــى األلمان، 
وتمكـــن الحلفاء علـــى إثر عدة هجمـــات من إلحـــاق الهزيمة 
بجيـــوش ألمانيا، وتعددت جبهـــات القتال التي أفقـــدت ألمانيا 
قدراتها العســـكرية واضطرتها إلى االستســـالم بعـــد أن دخلت 
قـــوات الحلفاء برلين في عـــام 1٣٦4هـ/1945م. وفي الســـادس 
من أغســـطس من العام نفســـه ألقت الواليات المتحدة األمريكية 
القنبلـــة الذرية األولى علـــى مدينة )هيروشـــيما( اليابانية، وفي 
التاســـع من الشـــهر نفســـه ألقت القنبلـــة الثانية علـــى مدينة 
)ناجازاكـــي(، واضطـــرت اليابان بعدها إلى االستســـالم. وبذلك 

انتهت الحـــرب العالمية الثانية باستســـالم دول المحور.

ألبانيا

 اتجاه زحف القوات اإلنجليزية -
األمريكية

اإلنزال البحري اإلنجليزي-األمرييك

اتجاه القـــوات السـوفييتية

إنزال النورماندي

 جبهات القتال في الحرب العالمية الثانية

فــكـــر

ارتفعــت أعداد القتلــى في الحرب 
العالميــة الثانية مقارنــة بالحرب 

العالمية األولى.

• ما األسباب الرئيسة التي أدت إلى 
ذلك من وجهة نظرك؟

• وما األثر الذي نتج عن ذلك في 
الدول المتحاربة سياسيًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا؟

 القنبلة الذرية على هيروشيما

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الثانية الدرس التاسع
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  نتائج الحرب العالمية الثانية وآثارها:

1 -  انتصـــار دول الحلفـــاء علـــى دول المحور، وســـقوط األنظمة العســـكرية فـــي كل من إيطاليـــا وألمانيا 
واليابــان.

2 - مقتل ما يزيد على سبعين مليونًا وفقدهم من األطراف المتحاربة سواء من العسكريين أو المدنيين.
3 -  الخراب الواســـع والدمار الـــذي لحق بكثير من المدن الكبيرة والمصانع والمزارع والمنشـــآت العســـكرية 

والمدنية.
4 -  تقســـيم ألمانيـــا إلى جزأين: شـــرقي وغربـــي، وتقســـيم عاصمتها برلين، وترســـيم الحـــدود بين الدول 

األوروبية على أســـاس جديـــد يالئم مصالـــح الحلفاء.
5 -  إنشاء هيئة األمم المتحدة بدياًل من عصبة األمم؛ من أجل إقرار السالم والعدل في العالم.

6 -  التغييـــر الجـــذري في ميزان القـــوى العالمـــي، إذ أصبح المحور األساســـي للنظام الدولـــي بعد الحرب 
يقـــوم على قوتين ُعْظَمَيْيـــن، هما: االتحاد الســـوفييتي والواليات المتحدة األمريكية، وتراجع ثقل فرنســـا 

وبريطانيا.
7 - َفْقد إيطاليا جميع مستعمراتها خارج القارة األوروبية، مثل: الصومال وإريتريا والحبشة وليبيا.

8 - َفْقـــد اليابـــان األراضي والبلدان التـــي احتلتها وانحصارها فـــي أرخبيل اليابان المكتظ بالســـكان، تحت 
اإلشـراف األمريكــي.

9 -  انقســـام العالـــم إلى معســـكَرين: االشـــتراكي ويتمثل في االتحـــاد الســـوفييتي ودول أوروبا الشـــرقية، 
والرأســـمالي المتمثل في الواليـــات المتحدة األمريكيـــة ودول أوروبا الغربية؛ وهو ما أدى إلى َتســـابق 

المعســـكَرْيِن مـــن جديد في مجاالت التســـلح النـــووي والصاروخي.
10 -  ظهور األحالف السياســـية والعســـكرية واالقتصادية والمنظمـــات اإلقليمية والدولية فـــي مناطق متعددة 
مـــن العالـــم، أهمها: حلف شـــمال األطلســـي، وحلف وارســـو، وحلف بغـــداد، وجامعة الـــدول العربية، 
والســـوق األوروبية المشـــتركة، ومنظمة الوحـــدة اإلفريقية، ودول عـــدم االنحياز، ورابطة العالم اإلســـالمي.

 آثار الحرب في لندن  آثار الحرب في موسكو

الحرب العاملية الثانية الدرس التاسعالوحدة الثانية
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  موقف المملكة العربية السعودية من الحرب العالمية الثانية:
قامت الحرب العالمية الثانية والمملكة العربية السعودية في طور التنمية بعد إعالن توحيد البالد، وقرر 
الملــك عبدالعزيز آل ســعود أن يكون موقف بالده متفقًا مــع مبادئها في تجنب الدخول مع أي طرف ضد 
آخر؛ لحماية المصالح السعودية والشعب السعودي، فكان القرار هو موقف الحياد حتى شارفت الحرب على 
نهايتهــا وظهر انتصار قوات الحلفاء في عام 1٣٦4هـ/1945م، فأصــدر الملك عبدالعزيز قراره باالنضمام 
إلى الحلفاء وإعالن المملكة - ما عدا المنطقة التي تضم المدينتين المقدستين - الحرَب على دول المحور، 

وذلك لتستفيد المملكة من تسويات ما بعد الحرب وتنضم إلى الدول المؤسسة لهيئة األمم المتحدة.

 زعيما دول الحلفاء يجتمعان بالملك عبدالعزيز:
فــي نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد انتهاء اجتمــاع مؤتمر يالطا في عام 1٣٦4هـ/1945م بين زعماء 
الحليفــات الثالث، وهي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الســوفييتي وبريطانيا لالتفاق على ترتيبات 
االنتصار على دول المحور، اجتمع الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونســتون 
تشرشــل بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في البحيرات المرة في مصر، لكون الملك عبدالعزيز 

شخصية مؤثرة، ولمكانة المملكة العربية السعودية.  

 لقاء الملك عبدالعزيز ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل عام 1٣٦4هـ/1945م لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت عام 1٣٦4هـ/1945م

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الثانية الدرس التاسع

فكر

قال الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت ) تعلمُت من الملك عبدالعزيز عن قضية فلســطين ما لم أعرفه من قبل(، في رأيك 
معنى هذه العبارة؟ وما هو الحدث الذي قيلت فيه؟ وأهم نتائجه؟
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تقويم
الوحدة الثانية
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نجـــح الملـــك عبدالعزيـــز فـــي تجنيب المملكة العربية الســـعودية آثار الحـــرب العالمية 
 

1

الثانيـــة الســـيئة، وتمكـــن مـــن االســـتفادة مـــن نتائجهـــا اإليجابيـــة. يبرهـــن الطلبـــة على 

صحة هـــذه العبارة.

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

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

شوف الجغرافية األوروبية.
ُ
يحدد الطلبة ثالثة من أهم دوافع الك

 
٢

. ................................................................................................................................................................................................ -1

. ................................................................................................................................................................................................ -٢

. ................................................................................................................................................................................................ -٣

ن الطلبة أهم األسباب المباشرة لحدوث الحرب العالمية األولى. 
ِّ
يبي

 
٣

. ................................................................................................................................................................................................ -1

. ................................................................................................................................................................................................ -٢

. ................................................................................................................................................................................................ -٣

تقويم الوحدة الثانية
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تقويم الوحدة الثانية

ر الطلبة العبارة اآلتية، )أثرت الكشوف الجغرافية على العالم اقتصاديا
ِّ
فس

ُ
ي
 

4

         وسياسيا( .

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

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

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

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

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

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

يبرهـــن الطلبـــة علـــى أن االقتصـــاد كان محـــركا أساســـيا فـــي العالقـــات الدولية في شـــبه 
 

٥

الجزيـــرة العربيـــة قبل اإلســـالم فيمـــا يتعلق بطريـــق البخور. 

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................................
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 الدرس العاشر:
يكية الواليات المتحدة األمر

 الدرس الحادي عشر:
االتحاد األوروبي

 الدرس الثاني عشر:
روسيا االتحادية

 الدرس الثالث عشر:
الصين

القوى العالمية

الوحدة الثالثة
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ُيعد عنصر الَمُغْول اآلســيوي أول جنس بشري استوطن األراضي 

التــي تكونت منهــا الواليات المتحدة األمريكيــة، عندما َعَبَرت تلك 

العناصر مضيق بيرينغ من شــمالي آسيا عبر أالسكا، واتجهت جنوبًا 

بحثًا عن أســباب الحياة، في حقبة تاريخية موغلة في القدم، حيث 

شّكلت أسالَف األمريكيين األصليين في األراضي الجديدة.

أما االســتعمار األوروبي الحديث فبدأ أواًل مع اإلســبان، ثم انتقل 

إلى اإلنجليز، الذين بدؤوا يفكرون في استعمار المناطق التي تشكل 

اليوم الساحل الشرقي للواليات المتحدة. 

تأسست الواليات المتحدة من ثالث عشرة مستعمرة بريطانية على 

طول ساحل المحيط األطلسي، كان أولها مستعمرة )فرجينيا( اإلنجليزية، تال ذلك تأسيس مستعمرات أخرى 

شــكلت النواة التي كونت الواليات المتحدة، وخصوصًا تلك القريبة من جبال األبالش التي شــكلت حاجزًا 

أمام الهجرات، وأصدرت هذه المستعمرات إعالن االستقالل عن بريطانيا وتشكيل حكومة اتحادية في عام 

177٦م، وقــد هزمت الواليات المتحــدة بريطانيا في الحرب الثورية األمريكيــة، وهي أول حرب تحريرية 

ناجحة تحصل على االستقالل.

وتشــكلت معظم الواليات من األراضي التي حصلت عليها 

الحكومــة األمريكية بالحروب أو الشــراء. وذلــك فيما عدا 

واليات فيرمونت وتكســاس وهــاواي التي كانت جمهوريات 

مستقلة قبل أن تنضم إلى االتحاد.

 الخصائص الطبيعية للواليات المتحدة:
تطــل الواليــات المتحدة من جهــة الشــرق والغرب على 

محيطين يشكالن طرقًا لالتصال والنقل مع العالم الخارجي، 

وتمتــد بين درجتي العرض 25 ْ شــمااًل عنــد أقصى الطرف 

الجنوبي لشــبه جزيرة فلوريدا، و 49 ْ شــمااًل التي تتخذ حدًا 

سياسيًا فاصاًل بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا.

  الخريطة السياسية ألمريكا الشمالية

في هذا الدرس

للواليـات  الطبيعيـة  الخصائـص   •
األمريكيـــة. المتحـــدة 

• الخصائص البشرية.
ــدة  ــات المتحــ ــاد الواليــ •  اقتصـــ

األمريكيــة. 

الواليات المتحدة األمريكيةالدرس العاشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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  الخريطة الطبيعية للواليات المتحدة األمريكية

وهي بهذا االمتداد تشكل القسم األكبر من قارة أمريكا الشمالية. 

وتتكون الواليات المتحدة من خمسين والية، تمثل الكتلة المتماسكة 

48 منها، أما والية هاواي في المحيط الهادئ أصغر الواليات مساحة 

ووالية أالسكا في أقصى شمال القارة )أكبر الواليات مساحة( فهما 

واليتان منفصلتان عن جملة الواليات المتصلة.

فـــكــــر
هناك عالقة بين َعَلم الواليات المتحدة 

وبدء تكوينها.

• حاول التوصل إلى تلك العالقة.

الواليات املتحدة األمريكيةالوحدة الثالثة الدرس العارش

ُتعد الواليات المتحدة األمريكية مثااًل للتنوع العرقي والثقافي مع التجانس الجغرافي، ومع ذلك فإن شكل 

الواليات المتحدة األمريكية ليس مثاليًا، ويقلل من أثر ذلك شبكُة المواصالت واالتصاالت المتميزة فيها، التي 

كان لها األثر الكبير في ترابط أجزاء الدولة مع عظم مساحتها.

وتأتي الواليات المتحدة في المركز الثالث من حيث المساحة )9.8 ماليين كم2( بعد روسيا وكندا، وهو ما 

أدى إلى تنوع المناخ والتضاريس فيها. 
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الواليات املتحدة األمريكية الدرس العارشالوحدة الثالثة

وتنقسم تضاريس الواليات المتحدة إلى ثالثة أقسام كبرى، هي:
السهول، وتشمل:

• السهول الساحلية على المحيطين الهادئ واألطلسي.

• السهول الوسطى والهضاب المتصلة بها في الوسط.

الجبال: 

• جبال األبالش في الشرق.

• المرتفعات الغربية، وتشمل: جبال الروكي، وسيرانيفادا، وكاسكيد.

•  جبل ماكنلي الذي يقع في والية أالســكا والذي ُيعد أعلى قمة في البالد وفي أمريكا الشــمالية، إذ يزيد 

ارتفاعه على ستة آالف متر.

األنهار والبحيرات:
  التي تشكل بمجموعها طرقًا للنقل والمواصالت لصالحيتها للمالحة.

 تنوع تضاريس الواليات المتحدة األمريكية

ش
ألبال

ل ا
جبا

ش
ألبال

ل ا
جبا

جبال روكيجبال روكي

ءء

ءء
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 تنوع تضاريس الواليات المتحدة األمريكية

 ُمناخ الواليات المتحدة األمريكية:

   نتيجة التســاع مســاحة الواليات المتحدة وتنوعها الجغرافي كان فيها معظم أنواع المناخ، وتتنوع بذلك 

البيئــات والمحصوالت الزراعية، وتصيب البالد بعض الكــوارث الطبيعية وخصوصًا الواليات التي تطل على 

خليج المكسيك المعرضة لألعاصير االستوائية.

 الخصائص البشرية للواليات المتحدة األمريكية:

الواليات المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الســكان )٣٣٠,4 مليون نســمة عام 1441هـ/2٠2٠م( بعد 

الصين ثم الهند. وتتميز بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعًا في الِعْرق والثقافة، وجاء ذلك نتيجة الهجرة 

الكبيــرة إليها من بلدان مختلفة، ولذلك تعددت األعراق واللغــات واألديان فيها، وأكبر المجموعات العرقية 

فيهــا األمريكيون البيض من أصل أوروبي، في حين يشــكل األمريكيون األفارقــة أكبر األقليات في البالد، 

يليهم اآلسيويون ثاني أكبر أقلية، وتعود جذورها إلى كل من الصين والفلبين. 

(جافة)رياح قطبية شتوية باردة

رياح عكسية ممطرة

(جنوبية غربية)

رياح عكسية ممطرة

تيار كاليفورنيا البارد

رياح موسمية ممطرة

(جنوبية غربية)
رية

مدا
ري 

أعاص

فئ
لدا

ج ا
خلي

 ال
يار

ت

رد
لبا

ر ا
دو

ربا
ر ل

تيا

رة
ط
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ة 

ري
جا

ح ت
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ة)
رشقي

ة 
املي

(ش

الواليات املتحدة األمريكيةالوحدة الثالثة الدرس العارش

 مناخ الواليات المتحدة األمريكية
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وتتفاوت الكثافة الســكانية من والية إلى أخرى بحســب نشــوء المراكز العمرانية وتوافر الخدمات، وتبلغ 

الكثافة ذروتها في الجزء الشمالي الشرقي من الدولة.

ويســكن نحو 82% من األميركيين في المناطق الَحَضرية، وهناك عشــر مــدن مليونية يعيش فيها أكثر من 

خمسة ماليين نسمة، هي: )نيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وداالس، والعاصمة واشنطن(، وفيها اثنتان 

وخمسون منطقة َحَضرية ذات تعداد سكاني يتجاوز حاجز المليون نسمة.

ويعد النمو الســكاني في الواليات المتحدة بطيئًا، حيث تبلغ نســبته أقل مــن 1% لعام 2٠2٠م، ويبلغ معدل 

المواليد فيها حوالي 12 مولودًا لكل ألف من السكان لعام 2٠2٠م، أما معدل الوفيات فيها فيبلغ 8 لكل ألف 

من السكان للعام نفسه، ويبلغ متوسط العمر المأمول للحياة أكثر من 79 سنة للفرد، واإلناث أطول عمرًا 

مــن الذكور، وترتيبها في ذلك هو المركز التاســع واألربعون بين دول العالم، حيث يعد نظام الرعاية 

الصحية فيها أفضل من أي دولة أخرى، وقد وضعتها منظمة الصحة العالمية في المرتبة األولى؛ للتقدم 

الطبي فيها. 

الواليات املتحدة األمريكية الدرس العارشالوحدة الثالثة

 السكان في الواليات المتحدة األمريكية
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 واللغة اإلنجليزية هي اللغة الوطنية بحكم األمر الواقع برغم أنه لم ُيَنّص على لغة رســمية، ويتحدث بها 

نحو 8٠% من السكان. وُتتحدث اإلسبانية لدى أكثر من 1٠% من السكان خصوصًا في واليات الجنوب، وهو 

ما يجعلها اللغة الثانية من حيث الشيوع وأكثر اللغات األخرى تدريسًا، وتبلغ نسبة األمية فيها نحو 1%، وتأتي 

الواليــات المتحدة في هذا المجال في المرتبة الثانية عشــرة عالميًا. إذ يحوز نحو ٣8% من الســكان درجة 

التعليم العالي. 

 االقتصاد:
يعد التنوع البيئي في الواليات المتحدة شــديدًا حيث آالف األنــواع من النباتات، ومئات األنواع من 

الحيوانــات؛ لتنــوع األوضاع الطبيعية، كما تضم البالد ثمانية وخمســين متنزهًا وطنيًا ومئات أخرى من 

الحدائق والغابات والبراري، ومعظم هذه األراضي محمية.

ولذا تتنوع المــوارد االقتصادية، كالثروة الزراعية بشــقيها 

النباتــي والحيواني، حيث تأتــي الزراعة فيها في المركز األول 

فــي العالم، وتنتج المحصــوالت بأنواعها، وخصوصــًا الفواكه 

والحبوب، كما ترعى الماشية واألغنام والماعز.

وتعــد الواليــات المتحدة من أغنــى دول العالــم بثرواتها 

المعدنية، وإنتــاج النفط والكهرباء والطاقــة النووية، كما تعد 

رائــدة في مجال البحــث العلمي واالبتــكار التكنولوجي، وهي 

من الرواد في تصنيع المنتجات الكيماوية، والســيارات والسفن 

والطائرات والمنسوجات وغيرها من الصناعات األخرى؛ لتوافر 

مــات الصناعة المختلفة فيها من موارد طبيعية وبنية تحتية  مقوِّ

متطورة وقوة شــرائية عالية، عالوًة على القدرة على المنافسة 

في األسواق العالمية.

 المراعي في والية أيوا

الواليات املتحدة األمريكيةالوحدة الثالثة الدرس العارش

  جني الطماطم في كاليفورنيا



88

وقد أصبح اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية أضخم اقتصاد 

فــي العالم بحلول عــام 187٠م، وأكدت الحــروُب التي خاضتها 

القوَة العسكريَة للبالد.

وبعد الحرب العالميــة الثانية خرجت الواليات المتحدة لتكون 

أول دولــة تمتلك أســلحة نووية، وعضوًا دائمــًا في مجلس األمن 

ً في منظمة حلف شــمال  التابــع لألمم المتحدة، وعضوًا مؤسســا

األطلســي. كما أصبحت الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 

فــي العالم بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد الســوفييتي، 

ويبلــغ معدل اإلنفاق العســكري فيها نحو 4% مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي، وهو ثاني أعلى معدل من اإلنفاق العسكري عالميًا.

مفاهيم ومصطلحات
الناتــج المحلــي اإلجمالــي:  هــو 

مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية 

إلجمالي السلع والخدمات التي تنتجها  

الدولــة داخــل حدودها خــالل فترة 

زمنية محددة.

الواليات املتحدة األمريكية الدرس العارشالوحدة الثالثة

الواليات المتحدة األمريكية

نظام 
فيدرالي

الرئيس 

مجلس 
الشيوخ

مجلس 
النواب 

المحكمة 
العليا

50 والية

العاصمة 
واشنطن

أكثر من
 330 مليون نسمة

9.834.000 كم2

معلومات إثرائية
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تكــررت المحــاوالت في تاريخ القــارة األوروبيــة لتوحيد أمم 
أوروبــا، منذ انهيار اإلمبراطورية الرومانيــة التي كانت تمتد حول 
البحر األبيض المتوسط، كان آخرها ما حدث في أربعينيات القرن 
الماضــي، وهي تجارب لم تتمكن من االســتمرار إال ألزمنة قصيرة 

وانتقالية؛ لتباين اللغات والثقافات األوروبية.
 وتعــد ُأولى أفكار التوحيد الســلمي بالتعاون والمســاواة في العضوية تلك التي قدمهــا المفكر )فيكتور 
هيوجــو( عــام 12٦7هـ/1851م دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق. وبعــد كوارث الحربين العالميتين؛ 
ازدادت بشــّدة ضرورات تأســيس ما عرف فيما بعد باســم االتحاد األوروبي مدفوعًا بالرغبة في إعادة بناء 
أوروبا، ومن أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى، وقد أدى هذا الشعور في النهاية إلى تشكيل 
المجموعة األوروبية للفحم والصلب عام1٣7٠هـ/1951م، التي كانت بمنزلة حجر األساس لالتحاد األوروبي، 

شملت دول فرنسا، وألمانيا )الغربية(، وإيطاليا ودول البنولوكس وهي )بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ(. 
أمــا أول وحدة جمركية لالتحاد األوروبي فقد عرفت في األصل باســم المجموعة االقتصادية األوروبية، 
وتأسســت في اتفاقية روما لعام 1٣7٦هـ/1957م وطبقت في1٣77هـ/1958م، وهكذا أخذ االتحاد في التوسع 
وزيــادة المشــاركة حيث انضمــت دول أوروبية أخرى إليه. ثــم تطور االتحاد األوروبي مــن مرحلة التبادل 
التجاري إلى شــراكة اقتصادية وسياسية، وأصبحت أوروبا تســير بُخطا واثقة نحو مزيد من التقدم؛ فارتفع 

مستوى المعيشة لشعوبها ونمت أسواقها 
الداخلية، وظهرت عملتها الموحدة التي 
أصبحــت تنافــس الــدوالر األمريكي، 
وأصبح ألوروبا كلمــة قوية في العالم، 
وعــمَّ الســالم فيها منذ مــا يزيد على 
5٠ عامــًا. وكان نتيجــة لهذا الســالم 
االستقرار والرخاء االقتصادي والنهضة 
التي يعيشــها األوروبيون طوال العقود 

األخيرة.
 ويضم االتحــاد األوروبي 27 دولة 
تغطي معظم أنحاء القارة، كما أن هناك 
خمس دول مرشحة لالنضمام، أما بقية 
الدول األوروبية وعددها )1٦ دولة( فال 

ترغب في االنضمام لالتحاد.

في هذا الدرس
• الخصائص الطبيعية لالتحاد األوروبي.

• الخصائص البشرية.
• اقتصاد االتحاد األوروبي. 

االتحاد األوروبيالدرس الحادي عشر

  دول االتحاد األوروبي

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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يقوم االتحــاد األوروبي على ركيزتين، هما؛ دولة القانون والديمقراطية: فهو ليس دولة جديدة أو بدياًل 
عن دول االتحاد القائمة، وال يشبه المنظمات اإلقليمية الدولية األخرى، إذ يتنازل أعضاؤه عن بعض شؤونهم 
الســيادية لمؤسسات االتحاد التي تمثل مصالحهم المشتركة معًا، كما أن جميع القرارات واإلجراءات مستمدة 

ق عليها األعضاء. من المعاهدات األساسية التي صدَّ

االتحاد األوروبي

البرلمان األوروبي

المفوضية األوروبية

البنك المركزي األوروبي

مجلس االتحاد األوروبي

محكمة العدل األوروبية

المجلس األوروبي

27 دولة

عاصمة االتحاد: 
بروكسل في بلجيكا

حوالي 450 مليون 
نسمة

4.475.000 كم2

السياسات 
األمنية المشتركة

السياسات 
االجتماعية المشتركة

السياسات 
االقتصادية المشتركة

االتحاد األورويب  الدرس الحادي عرشالوحدة الثالثة

 الخصائــص الطبيعيــة لالتحاد
     األوروبي: 

يمتد االتحاد األوروبي على مســاحة تزيد على 
4,475.٠٠٠ كم2 تشكل 42% من مساحة أوروبا البالغة 
نحو 1٠ ماليين كم2، وتتباين مظاهر الســطح في 
دول االتحاد بين السهول والهضاب والتالل، وعند 

إمعان النظر في الخريطة يمكن أن ُتلحظ األشكال اآلتية:
• السالســل الجبلية، وأهمها جبال األلب، وفيها أعلى قمة في االتحاد وهي جبل مونت بالنك الذي بين 

فرنسا وإيطاليا.
• السهول، وال سيما في الشمال الشرقي حيث السهل األوروبي العظيم.

• التالل والهضاب، وهي تمتد جنوبي غربي إيرلندا وفي بلجيكا وفرنسا.
• البحيرات، وال سيما في فنلندا والسويد حيث أكبر بحيرة في أوروبا.

•  األنهار، وأطولها نهر الدانوب الذي ينبع من ألمانيا ويجتاز دول االتحاد بمسافة تزيد على 1٦٠٠ كم.

 األهداف الرئيسة لالتحاد: 

• تأسيس المواَطَنة األوروبية )الحقوق األساسية، 
حرية التنقل، الحقوق المدنية والسياسية(.

• ضمــان الحريــة واألمن والعــدل )التعاون في 
الشؤون الداخلية والعدل(.

• دعم التقدم االقتصادي واالجتماعي )الســوق 
المشــتركة، العملــة المشــتركة: اليــورو، التنمية 

اإلقليمية، قضايا  حماية البيئة(.
• تقوية دور أوروبا في العالم )سياســة خارجية 

وأمنية موحدة(.
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االتحاد األورويب الوحدة الثالثة الدرس الحادي عرش

 االتحاد األوروبي عبر التاريخ

توسيع التعاون في المجموعة 

األوروبية للفحم والصلب

توسيع المجموعة االقتصادية 

األوروبية لتنضم 9 دول

انضمام اليونان إلى توسيع 

المجموعة االقتصادية 

األوروبية

انضمام إسبانيا والبرتغال 

إلى المجموعة االقتصادية 

األوروبية

انضمام النمسا وفنلندا 

والسويد إلى المجموعة 

االقتصادية األوروبية

أقصى توسع لالتحاد 

األوروبي يتكون من 27 دولة

انضمام كرواتيا

انسحاب المملكة المتحدة 

من االتحاد األوروبي

1٣7٦هـ
1957م

14٠1م
1981م

1٣9٣هـ
197٣م

14٠٦هـ
198٦م

1415هـ
1995م

1428هـ
2٠٠7م

14٣4هـ
2٠1٣م

14٣8هـ
2٠17م

 المناخ والنبات: 
يتأثر مناخ االتحاد األوروبي بموقعه بالنسبة لدرجات العرض 
الذي يجعل معظم أراضيه تتأثر بالمنطقة المعتدلة الشمالية التي 

تؤثر فيها الرياح الرطبة، وهي الرياح الغربية السائدة.
ــم مناخ االتحاد األوروبي إلى أربعة أقســام، هي: مناخ  ويقسَّ
البحر المتوســط في الجنوب، ومناخ غرب أوروبا، ومناخ وســط 
أوروبا، والمناخ القاري في الشمال، ونتيجة لذلك تتنوع النباتات 
الطبيعية إلى أقاليم نباتية أربعة: إقليم غابات البحر المتوســط، 
وإقليــم الغابات الصنوبريــة، وإقليم الغابــات النفضية، وإقليم 

التندرا.

 تضاريس االتحاد األوروبي

ء ء

ء

ء
ء

 الخصائص البشرية لالتحاد األوروبي: 
يبلغ تعداد سكان االتحاد األوروبي 448 مليون نسمة )2٠2٠م( ويبلغ معدل الكثافة 114 نسمة لكل كيلومتر، 

ومع ذلك ترتفع الكثافة الســكانية لتبلغ أقصاها ٣٠٠ نســمة لكل كيلومتر في بعض الدول، كالمملكة المتحدة 

وفرنسا وبلجيكا.
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 معالم تضاريسية في االتحاد األوروبي

االتحاد األورويب  الدرس الحادي عرشالوحدة الثالثة

 االقتصاد: 
يعد االتحاد األوروبي أكبر التكتالت االقتصادية في العالم في الوقت الحاضر، وأكثرها اكتمااًل من حيث 
مراحــل التطور والنضج، فقد تعدى هذا التكتل االقتصادي مرحلة منطقة التجارة الحرة، واالتحاد الجمركي 
والســوق المشــتركة، إلى أن وصل إلى مرحلة االتحاد االقتصادي، وهذه مرحلة متقدمة من التكامل والتكتل 
االقتصادي، وذلك بما يمثله من إســهام في التجارة العالمية )الدولية( في حجم الناتج اإلجمالي، وذلك أن 
هذا التكتل يحقق سنويًا حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى نحو 115٠ مليار دوالر، أي يستحوذ على 

أكثر من ثلث التجارة العالمية. 
ومــن ناحية أخرى يمتلك التكتل األوروبي أكبر دخل قومي في العالم، حيث يزيد هذا الدخل على 7٠٠٠ 
مليار. كما يعد التكتل االقتصادي األوروبي أكبر سوق داخلي، ويمثل قوة إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية 
واقتصادية هائلة، وهو ما يجعله أنجح التكتالت االقتصادية التي أكملت جميع مراحل التكامل االقتصادي في 
العالم وأكبرها وأولها، ويسعى بكل قوة إلى أن يكون على رأس الهرم االقتصادي العالمي في القرن الحالي. 

والدولة العضو التي هي أكثر سكانًا هي ألمانيا، بـــأكثر من 8٠ مليون نسمة. في حين أن أقل دولة سكانًا 
هي مالطة بأقل من نصف مليون نسمة؛ وهذا راجع للمستوى المعيشي المنخفض فيها. 

أما معدالت المواليد في االتحاد األوروبي فهي منخفضة، إذ يبلغ متوسط مواليد المرأة 1.٦ من األطفال، 
أدنى معدل  ألمانيا  السكان، ولدى  بـ 1٦ مولود لكل ألف من  إيرلندا  المواليد في جمهورية  وأعلى معدالت 

مواليد في أوروبا بـ 8 مواليد لكل ألف من السكان سنويًا.
وتتعدد الثقافات وتتنوع اللغات تنوعًا كبيرًا في االتحاد، إذ فيه 2٣ لغة رســمية، وبالرغم من ذلك تســود 

اإلنجليزية. 

ويشــهد ســكان االتحاد األوروبي نمــوًا بطيئــًا مقارنة 

بســكان العالم، وهذا ناتج عن تحديد النســل وتأخر ســن 

الــزواج، ويتوقع أن تشــهد كثير من البلــدان انخفاضًا في 

أعداد ســكانها في العقــود القادمة، لكن يمكــن أن ُيَعوَّض 

هــذا النقص بانضمــام دول جديدة إلــى االتحاد األوروبي 

في غضون الســنوات العشــرين المقبلة التي قد تسهم في 

تحســينات في التنمية البشرية خصوصًا مع نسبة الشيخوخة 

العالية في القارة العجوز.
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 منتجات اقتصادية في االتحاد األوروبي

االتحاد األورويب الوحدة الثالثة الدرس الحادي عرش

ويشــمل إنتاج االتحاد من السلع المصنعة: السيارات واآلالت والفوالذ. وتشغل صناعة الخدمات كالصناعة 
المصرفيــة والرعاية الصحية أهميًة متزايدًة، كما تنتج أراضيه الزراعية الشاســعة ذات التربة الخصبة كثيرًا 

من المحصوالت الزراعية المتنوعة.
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ظهر السالف الشرقيون بوصفهم مجموعًة معترفًا بها في أوروبا 

بين القرنين الثالث والثامن الميالديين. وفي القرن التاســع للميالد 

ســت إمارة )كييف روس( على يــد الُمحاربين اإلفرنج، واعتنقت  تأسَّ

المسيحية األرثوذكسية دينًا لها بسبب تأثير اإلمبراطورية البيزنطية، 

وكانت تلك هي انطالقة َتماُزج الثقافتين السالفية والبيزنطية اللتين 

شكلتا معًا مالمح الثقافة الروسية.

اســتمرت )كييف روس( نظامًا سياسيًا حاكمًا في أوروبا الشرقية طوال القرون الوسطى، ولكنها تفتتت 

في آخر األمر حيث ســقطت ُمعظم أراضيها في أيدي الغزو المغولي، ثم تولت إمارة دوقية موســكو اإلرث 

السياســي والثقافي لكييف روس، وبحلول القرن الثامن عشر توســعت هذه البالد كثيرًا عبر شن الغزوات 

والحروب واالستكشــاف لُتولد بذلك اإلمبراطورية الروسية، ثالث أضخم إمبراطورية في التاريخ بنفوذها 

الُممتد من بولندا في أوروبا إلى أالسكا في أمريكا الشمالية. 

ل دولة دستورية  في أعقاب الثورة البلشفية أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي االتحاد السوفييتي، وباتت أوَّ

اشتراكية وقوة عظمى معترف بها في العالم، كما أدت دورًا حاسمًا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية 

الثانية، حيث تكبََّد االتحاد الســوفييتي خســائر بشــريَّة أكثر من أيِّ طرف آخر في الحرب، وشهدت الحقبة 

ل رائد فضاء بشري  السوفييتية بعض أبرز النجاحات التكنولوجيَّة في القرن العشرين، ومن ضمنها إطالق أوَّ

في تاريخ العالم، لكن هذه الحال لم تدم طوياًل، فقد تفكك االتحاد الســوفييتي في عام 1991م، وتأسســت 

عّدة جمهوريات مســتقلة بداًل منه، 

كان من أبرزها روســيا االتحادية 

التي أصبحــت هي الوارث لالتحاد 

الســوفييتي، فهي قوة نووية كبرى 

العضويــة  ذات  الــدول  وإحــدى 

الدائمة فــي مجلس األمــن التابع 

لألمــم المتحدة، كما أنها عضو في 

مجموعة الــدول الثماني الصناعية 

الكبرى، ومجموعة الدول العشرين.

  خريطة طبيعية لروسيا االتحادية

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

في هذا الدرس

• الخصائص الطبيعية لروسيا االتحادية.

• الخصائص البشرية.

• اقتصاد روسيا االتحادية. 

روسيا االتحاديةالدرس الثاني عشر
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 الخصائص الطبيعية:
تقع روســيا االتحادية في شــمال أوراســيا، وتتألف من 8٣ كيانًا فدراليــًا؛ 21 جمهورية منها تتمتع 
باســتقالل ذاتي في الشــؤون الداخلية، وتمثل روسيا جســرًا بين قارتي أوروبا وآسيا، وهي أكبر بلد في 
( مســاحة األرض المأهولة بالسكان في العالم بمساحة  1

8 العالم من حيث المســاحة، حيث تغطي ُثمن )
تبلغ أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع. تمتدُّ روسيا عبر شمال آسيا كاماًل، كما أنها تغطي 4٠% من مساحة 
أوروبــا، وهي بذلك من أطول دول العالم حدودًا بحريــة، كما أنها من أكثر دول العالم حدودًا برية مع 
الدول المجاورة لها، وتســتغرق الرحلة بالقطار بين موســكو في الغرب وميناء فالديفســتوك في الشرق 
سبعة أيام تمر فيها عبر ثمانية من أقاليم التوقيت، حيث تقع روسيا بين دائرتي العرض 41° و 82° شمااًل، 

وبين خطي الطول 19° شرقًا و°1٦9 
غربًا، ولذا ُتغطي روسيا تسع مناطق 
زمنية وتضم نطاقًا واسعًا من البيئات 

والتضاريس المتنوعة.
ومعظم أراضي روسيا تتكون من 
مســاحات شاســعة من السهول في 
الجنوب، وغابات كثيفة في الشمال، 
مع نطاق التندرا على طول الســاحل 
الشــمالي. وفيها سالســل جبال على 
طول الحــدود الجنوبية، ويمكن بناًء 
على ذلك تقســيم ســطح روسيا إلى 
خمســة أقاليــم تضاريســية، تتباين 
تباينــًا ظاهــرًا، وهــذه األقاليم من 

الغرب إلى الشرق هي:

الســهل األوروبــي: يكــّون الجــزء 
األعظم من روســيا األوروبية، وهو أرض منبســطة في معظم أجزائه، وتغطي الغابات معظم هذا اإلقليم 

الذي يرتع فيه كثير من الحيوانات المختلفة.

جبال األورال: تشــكل الحدوَد التقليدية بين قارتي آســيا وأوروبا ومن ثم بين روســيا األوروبية وروسيا 
اآلسيوية، وهي في الحقيقة مرتفعات يصل معدل ارتفاعها إلى ٦1٠م. 

سهل سيبيريا الغربية: ُيعّد من أبرز األقاليم المنبسطة السطح في العالم، ويغطي أكثر من 2,٦ مليون كم2. 
وفي هذا الســهل يجري نهر األوب الذي يصب في المحيط القطبي الشمالي. والتصريف النهري رديء 

هنا؛ فأدى ذلك إلى كثرة المستنقعات وال سيما في أجزائه الشمالية. 

 بعض المعالم التضاريسية في روسيا االتحادية

روسيا االتحادية الوحدة الثالثة الدرس الثاين عرش
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هضبة ســيبيريا الوسطى: وهي تنحدر نحو المحيط القطبي الشــمالي، وترتفع كلما اتجهنا جنوبًا، وتخترق 
سطَحها أنهار عميقة. 

مرتفعات ســيبيريا الشــرقية: معظمها تتكون من جبال وهضاب مقفرة، مكونة جزءًا من مجموعة السالسل 
الجبلية التي تمتد على طول الساحل الشرقي لقارة آسيا وبعض الجزر المتاخمة له. 

األنهار والبحيرات: تؤدي أنهار روســيا الكبــرى دورًا مهمًا في النقل والتجارة، وبخاصة بعد شــق القنوات 
الكثيــرة التــي تربط بين هذه األنهار. ولكن بعض هذه األنهار يصب في المحيط القطبي الشــمالي وهو ما 
يفقدها األهمية خصوصًا في مجال النَّقل. وهذه األنهار هي: لينا واألوب وينيســي وآمور، وكل أنهار سيبيريا 

تتجمد مدة تراِوح بين 7 شهور و9 في السنة. 
وتعــج روســيا أيضًا بكثير مــن البحيرات التي يبلغ عددهــا 2٠٠,٠٠٠ بحيرة، أكبرهــا بحر قزوين الذي 
ُيعّد أكبر مســطح مائي داخلي في العالم، وتطل روســيا على عدد من البحار، وفيها كثير من الموانئ على 
بحر البلطيق، وبحر بارنتس في الشــمال، وموانئ على البحر األســود في الجنوب، وموانئ أيضًا في مناطق 

فالديفستوك على المحيط الهادئ بالقرب من اليابان.

 المناخ والحياة النباتية والحيوانية:
تشــتهر روسيا بشتائها الطويل القارس، وفي إقليم موسكو تغطي 
الثلوج األرض خمسَة أشهر في السنة، في حين يمتد وقت الثلوج في 
أقاصي روسيا الشمالية إلى أكثر من ثمانية أشهر؛ ولذلك فإن النسبة 
الضئيلة من أراضي روســيا صالحــة للزراعة، وتعاني مدة نمو أقصر 
وأمطارًا غير كافية، فالتربة في نصف أراضي روسيا في حالة تجمد 
دائم، كما أن معظم ســواحل البالد وبحيراتها وأنهارها تتجمد معظم 

شهور السنة.
ويتنــوع المناخ في روســيا تنوعًا كبيرًا نظرًا لمســاحتها الهائلة، 
ويتســم المناخ باالعتدال في فصل الصيــف )تراوح درجات الحرارة 
بين درجة واحدة و 25 درجة مئوية فوق الصفر(، والبرودة في فصل 
الخريف، والبرودة القاســية في فصل الشتاء )تراوح درجات الحرارة 

بين ٠ و 5٠ درجة مئوية تحت الصفر(.
 وتشــتهر روســيا بتنوع الحيــاة النباتية والحيوانيــة فيها، ففيها 
الغابات التي تغطي المناطق الشاسعة والمتنوعة، ومن أبرز حيواناتها 
الــدب القطبــي وكالب البحر واأليائل، وتشــتهر المناطق الوســطى 

والجنوبية بالزراعة.

روسيا االتحادية  الدرس الثاين عرشالوحدة الثالثة

روسيا االتحادية

الرئيس

مجلس االتحاد الروسي

المحكمة الدستورية

رئيس الوزراء

مجلس الدوما

83 كيانًا

نظام 
اتحادي

العاصمة
موسكو

17.125.200 كم2

أكثر من 145 
مليون نسمة
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 الخصائص البشرية لروسيا االتحادية:
عدد سكان روســيا االتحادية أكثر من 145.9٣4.4٦2 نسمة 1441هـ/2٠2٠م، وهي عاشر دولة من حيث عدد 

الســكان، ومع أن تعداد سكانها كبير نسبيًا فإن الكثافة الســكانية منخفضة بسبب حجم البالد الكبير. وبالرغم 

من وقوع معظم األراضي الروسية داخل القارة اآلسيوية، فإن معظم سكان البالد يعيشون في روسيا األوروبية 

بالقرب من جبال األورال وســيبيريا في جنوب غربي البالد، ويعيش 7٣% من الســكان في المناطق الحضرية، 

في حين أن 27% في المناطق الريفية.

بدأت روســيا تعاني انخفاضًا ســريعًا في عدد الســكان ابتداًء من منتصف التســعينيات، وكادت الدولة 

تصاب بأزمة ديموغرافية بســبب هذا االنخفاض الكبير في عدد الســكان بعد تفكك االتحاد السوفييتي، وقد 

دفع هذا الحكومة المركزية إلى تقديم برامج لتشجيع اإلنجاب ودعم العائلة ومنح األم ميزات من دعم مالي 

واجتماعي خاص. ويعود تناقص عدد السكان في روسيا إلى العزوف عن اإلنجاب وتأخر سن الزواج، إضافًة 

إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الذكور.

في عام 14٣٠هـ/ 2٠٠9م ســجلت روســيا معدل نمو سكاني للمرة األولى منذ خمسة عشر عامًا، أما معدل 

المواليد في روســيا فهــو أعلى من أمثاله في البلــدان األوروبية )12.٦ والدة لكل ألف من الســكان( مقارنة 

بمتوســط االتحاد األوروبي، في حين أن معدل الوفيات أعلى بكثير حيث يصل في روســيا إلى 14.٣ لكل ألف 

من السكان.

ويصل متوسط العمر المتوقع في روسيا ٦٣ سنة للذكور، و 75 سنة لإلناث. ومن أكبر العوامل التي تسهم 

في انخفاض العمر النسبي المتوقع للذكور ارتفاع معدل الوفيات بين الذكور في سن العمل، وهي أسباب يمكن 

الوقاية منها )مثل: تســمم الكحول، والتدخين، 

وحوادث المرور، والجريمة العنيفة(.

ل السكان من األصول الروسية 8٠% من  يشكِّ

ســكان البالد الذين ينتمون إلى 1٦٠ مجموعة 

عرقية مختلفة، ويتكلم الســكان اللغة الروسية، 

وهي اللغة الرسمية في البالد.

  العاصمة موسكو

روسيا االتحادية الوحدة الثالثة الدرس الثاين عرش



98

 االقتصاد:
روســيا هي الوارث لالتحاد السوفييتي سابقًا، وتتولى مقعده الدائم في مجلس األمن الدولي، وهي دولة 

عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى.

يشــهد اقتصاد روســيا نموًا مطردًا في الوقت الحالي، نتيجة الرتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي. وفي 

العمــوم، فإن معظم صادرات روســيا تتمثل في المواد الخام وصادرات الطاقــة، لكنها تمتلك أيضًا قدرات 

تصنيعية بارزة في مجاالت صناعات الفضاء، والهندسة النووية، والعلوم، ولديها موارد طبيعية هائلة، خصوصًا 

من النفط والغاز الطبيعي، كما أنها ثالث أكبر منتج للطاقة الكهربائية في العالم حيث توصف روســيا بأنها 

قوة عظمى في مجال الطاقة، عالوًة على وفرة المعادن الفلزية كالحديد والذهب وغيرهما في أراضيها.

ويعــد اقتصادها أحد أكبر عشــر اقتصادات في العالم مــن حيث الناتج المحلي اإلجمالي. والمشــكلة 

الرئيسة المؤدية لضعف االقتصاد الروسي هي اإلنفاق العسكري الكبير، ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين 

عزز ارتفاع االستهالك المحلي وزيادة االستقرار السياسي النموَّ االقتصادي في روسيا.

وإضافًة إلى أن روســيا تعد من الدول المالكة ألكبر احتياطي من الموارد المعدنية والطاقة في العالم، 

فــإن لديها أكبر احتياطيات العالــم من الغابات والبحيرات، التي تحتوي ما يقرب من ربع المياه العذبة في 

العالم. 

وفي روســيا مساحات شاسعة من األراضي الزراعية، وتأتي روســيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث 

إجمالــي المســاحة المزورعة، وقد نمت الزراعة فيها نموًا مطردًا في المــدة 1419-14٣٠هـ/1999 - 2٠٠9م، 

ر لها بعد االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. وتحولت البالد من مستورد للحبوب إلى ثالث أكبر مصدِّ

روسيا االتحادية  الدرس الثاين عرشالوحدة الثالثة
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في هذا الدرس

• الخصائص الطبيعية.
• الخصائص البشرية.

• االقتصاد الصيني.

تعد الحضـــارة الصينيـــة القديمة إحدى أقـــدم الحضارات 
فـــي العالم، حيث ازدهـــرت في حوض النهـــر األصفر الخصب 
الـــذي يتدفق عبر ســـهل شـــمال الصيـــن، وقد قـــام النظام 
السياســـي في الصين على األنظمـــة الملكيـــة الوراثية منذ نحو 
ألفي ســـنة قبل الميـــالد، وفي عـــام 1٣29هـ/1911م تأسســـت 
جمهورية الصين، وشـــهد النصـــف األول من القرن العشـــرين 

ســـقوط البالد في مرحلة مـــن التفكك والحـــروب األهلية، 
انتهـــت هذه الحـــروب عـــام 1٣٦8هـ/1949م عندما حســـم 

الشـــيوعيون األمر وأسســـوا جمهورية الصين الشـــعبية.

تقع الصين في شـــرق آســـيا، ويحكمها الحزب الشيوعي 
الصينـــي في ظل نظـــام الحـــزب الواحد، وتتألـــف من 22 
مقاطعـــة، وخمـــس مناطـــق ذاتيـــة الحكـــم، واثنتـــان من 
المناطـــق تتمتعان بقـــدر من الحكـــم الذاتي، همـــا: هونغ 
كونغ ومـــاكاو، والمقاطعـــات االثنتان والعشـــرون والمناطق 
الخمـــس الذاتيـــة الحكم يشـــار إليهـــا مجتمعة باســـم )بر 

الصيـــن الرئيســـي( وهو التعبير الذي يســـتبعد عـــادة هونغ 
كونغ ومـــاكاو. أما عاصمة البالد فهي مديـــــنة بكيـــــن.

الصينالدرس الثالث عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الصين

المؤتمر الشعبي العام

النيابة العامة الشعبية

اللجنة العسكرية المركزية

رئيس الجمهورية

محكمة الشعب العليا

1,439,323,776
نسمة

العاصمة بكين

9.596.961 كم2

22 إقليمًا

  الخريطة الطبيعية للصين

وتمتـــد البالد على مســـاحة 
مربـــع  كيلومتـــر  مالييـــن   9.5
تقريبـــًا، حيـــث تعـــد جمهورية 
أكبر  رابـــع  الشـــعبية  الصيـــن 
دولـــة مـــن حيـــث المســـاحة، 
ويحـــد الصين 14 دولـــة، وهي 
روســـيا(  جانب  )إلـــى  بذلـــك 
أكثر البلـــدان حـــدودًا مع دول 
أخـــرى. ويبلـــغ طـــول الحدود 
البريـــة للصيـــن أكثـــر من 22 
ألـــف كيلومتر وهـــي بذلك ُتعد 
العالم. فـــي  وَلى  الطُّ الحـــدود 
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 الخصائص الطبيعية:
في غرب الصيــن تضاريس وعرة وعلى علو 

شاهق، تمثلها جبال الهيمااليا التي تشكل الحدود 

الطبيعية للصين مع الهنــد، وفيها أعلى قمة في 

العالم وهي قمة إفرست. وفي المقابل فإن شرق 

البر الصيني منخفض وذو ساحل طويل.

وتتنوع المشاهد الطبيعية في الصين عامة، 

ففي الشرق تقع على طول شواطئ البحر األصفر 

وبحر الصين الشرقي السهوُل الزراعية الخصبة 

ذات الكثافة الســكانية العالية، حيث دلتا َنْهَري 

الصين الرئيســين: النهر األصفر ونهر يانغتسي. 

ومن األنهار الرئيســة األخرى شــي براهمابوترا 

وَأُمْور. وعلى حواف هضبة منغوليا الداخلية في 

الشمال تمكن رؤية المراعي الوفيرة حيث تربى 

أنواع الحيوانات.

وتهيمن على جنوب الصين التالل والسالسل 

الشمال  في  القاحلة  الهضاب  وتوجد  الجبلية، 

الرملية  العواصف  تسرع  التي  غوبي  كصحراء 

جراء  من  الصين  وتخسر  فيها،  التصحر  بوتيرة 

ذلك مناطق شاسعة من المناطق الزراعية.

 المناخ والحياة النباتية والحيوانية:
في  اختالفات  إلى  يؤدي  ما  الرطبة؛ وهو  الموسمية  والرياح  الجفاف  بمواسم من  الصين  مناخ  يتيمز 

درجات الحرارة بين الشتاء والصيف. في فصل الشتاء تجلب الرياح الشمالية البرودة والجفاف في حين 

المناخ في  الدفء والرطوبة. كما يختلف  الصيف  البحرية في فصل  المناطق  الجنوبية من  الرياح  تجلب 

الصين من منطقة إلى أخرى بسبب تنوع تضاريس البالد الواسعة.

 سور الصين في فصلين مختلفين

الصني الدرس الثالث عرشالوحدة الثالثة
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ويتنوع المشهد الطبيعي في الصين نتيجة لذلك بين غابات وسهول وصحاٍر جافة في الشمال، أما الغابات 

وخصوصًا الغابات الصنوبرية فتوجد في الشرق حيث تتوافر األمطار.

وتعــد الصيــن واحدًة من بين بلــدان قالئل عالية التنــوع األحيائي، وذلك عائــد لوقوعها في منطقتين 

أحيائيتيــن كبيرتين، هما: اإلقليم القطبي في الشــمال، واإلقليم المداري فــي الجنوب. وفيها أنواع حيوانية 

متعددة تختلف باختالف البيئات النباتية التي تعيش فيها.

 الخصائص البشرية للصين:
الصيــــــن أكثــــــر بلــــــدان 

بالسكـــان،  اكتظاظــــــًا   العالـــــم 

إذ تتربع على قمة دول العالم من حيث 

عدد الســكان، فقد بلغ تعداد سكانها  

1,4٣9,٣2٣,77٦ نسمة )2٠2٠م(، ويبلغ 

معدل النمو السكاني فيها أقل من %1.

ويبلغ معدل المواليد في الصين 

نحو 1٣ مولودًا لكل ألف من السكان، 

في حيــن يصل معدل الوفيات فيها 

إلى 7 في األلف، أما متوسط العمر فيبلغ 72 سنة للذكور، في حين يزيد عند اإلناث ليبلغ 77 سنة.

تعترف الصين بســتة وخمســين ِعْرقًا رسميًا، وأكبرها عرق )هان( الصيني الذي يشّكل أكثر من 9٠% من 

السكان. وفي الصين أكثر من 2٠٠٠ جامعة ومؤسسة تعليم عال، وتمثل لغة )هان( اللغة الرسمية للبالد، وعلى 

الرغم من تطور القطاع الصحي في الصين فإن ثمة بعض المشكالت الصحية الناشئة عن تلوث الهواء. 

 توزيع السكان في الصين

نسمات 

الصنيالوحدة الثالثة الدرس الثالث عرش
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 االقتصاد:
يرجع النمو السريع في االقتصاد والصناعة في الصين الشعبية إلى السياسة التي اتبعتها الصين في 

من  واالنتقال  البالد،  في  االقتصادي  التطوير  بغرض  الماضي  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  أواخر 

مجتمع زراعي بحت إلى مجتمع صناعي، واالستفادة من تقدم العلوم في كليات االقتصاد والعلوم والهندسة 

في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

أسرع  من  وأصبح  والتصدير،  االستثمار  على  المعتمد  الصين  جمهورية  اقتصاد  نما  الحين  ذلك  منذ 

االقتصادات الكبرى نموًا في العالم، ويأتي االقتصاد الصيني حاليًا في المرتبة الثانية عالميًا بعد الواليات 

المتحدة من حيث الناتج المحلي اإلجمالي، على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل ال يزال منخفضًا 

ويضع الصين قريبًا من المرتبة المئة بين بلدان العالم.

ويعود نجاح الصين أساسًا إلى التصنيع المنخفض التكلفة، يعزى ذلك إلى اليد العاملة الرخيصة والبنية 

التحتية الجيدة ومستوى متوسط من التكنولوجيا والمهارة اإلنتاجية العالية نسبيًا وإلى السياسات الحكومية 

المواتية، ويضيف بعضهم السعر المخفض لصرف العملة. 

وتهيمــن الدولة على الصناعات اإلســتراتيجية، مثــل: الصناعات الثقيلة والصناعــات المتعلقة بالطاقة. 

ويتفــاوت النمو االقتصادي في البالد بين المناطق الريفية والحضرية لمصلحة األخيرة، والفجوة في الدخل 

آخذة في االتساع، ومع ذلك تسعى الحكومة جاهدًة إلى تشجيع تنمية المناطق الغربية ومناطق شمال الصين 

ووسطها.

وتمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم، وتســعى ُبخطا دؤوبة لرفع مستوى الوعي 

العــام لإلبداع واالبتكار وإصالح النظم التعليمية والمالية لتشــجيع النمو فــي الصناعات المتطورة والبرامج 

اإللكترونية والبحث العلمي، وهو ما جعلها خامس أمة تطلق قمرًا صناعيًا إطالقًا مستقاًل.

الصني الدرس الثالث عرشالوحدة الثالثة
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تقويم
الوحدة الثالثة
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تقويم الوحدة الثالثة

تأسســـت الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة نتيجة لعـــدد من العوامل واألحـــداث. يوضح الطلبة في 

 
1

فقـــرة موجزة أبرز مراحل ذلك التأســـيس.

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

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

يوضح الطلبة الفرق بين نظام االتحاد في أوروبا وفي الواليات المتحدة األمريكية. 

 
٢

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

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

يتتبع الطلبة أهم األحداث والتطورات التي أدت إلى تكوين االتحاد األوروبي. 

 
٣

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

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

علل الطلبة ما يأتي: 
ُ
 ي

 
4

أ- تميُّز الواليات المتحدة األمريكية بأنها أكثر دول العالم تنوعاً في الِعْرق والثقافة.

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

ب- إنشاء االتحاد األوروبي. 

. ...................................................................................................................................................................................................... 
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تقويم الوحدة الثالثة

ج- نجاح الصين في الصناعة.

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

يضع الطلبة اسم الدولة المناسب أمام العبارات اآلتية: 

 
٥

 كرواتيا    هولندا      بلجيكا      ألمانيا

 أ- أكثر الدول األعضاء في االتحاد األوروبي سكاناً 

ب- موقع مقر االتحاد األوروبي

ج- الدولة التي انضمت في عام 2013م إلى االتحاد األوروبي 

د- دول )البنولوكس( هي: لوكسمبرج، وبلجيكا، و 
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 الدرس الرابع عشر:
جامعة الدول العربية

 الدرس الخامس عشر:
رابطة العالم اإلسالمي

 الدرس السادس عشر:
منظمة التعاون اإلسالمي

 الدرس السابع عشر:
منظمة الدول المصدرة للنفط ) أوبك (

 الدرس الثامن عشر:
هيئة األمم المتحدة

 الدرس التاسع عشر:
)G20( ين مجموعة العشر

المنظمات العربية واإلسالمية 
والدولية

الوحدة الرابعة
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لم تنضج فكــرة إقامة تنظيم عربي واحد إال إّبــان الحرب العالمية 
الثانية؛ بسبب جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية.

غة للوحدة ولألوضــاع اإلقليمية  واســتثمارًا للعوامل الذاتية المســوِّ
والدولية المواتية، بدأت الخطوات التنفيذية لوضع هدف الوحدة موضع 
التنفيذ، فأخــذت الحكومة المصرية آنذاك بزمــام المبادرة بعد دعوة 
الحكومــة البريطانية لهذه الفكرة، ولهــذا اجتمعت لجنة تحضيرية من 
ممثلين عن كل من المملكة العربية الســعودية وســوريا ولبنان واألردن 
والعــراق ومصــر واليمــن، واســتقر رأي الجميع على تســمية الرابطة 
ــدة لهذه الوحدة بـ )جامعة الدول العربية(، وصدر برتوكول هذه  المجسِّ
االتفاقيــة في عام1٣٦4هـــ/1945م. وكان ذلك قبل إنشــاء هيئة األمم 

المتحدة بنحو ستة أشهر.

 أهداف جامعة الدول العربية:
العمل على توثيق الصالت بين الدول األعضاء.  	
الدفاع عن المصالح العربية والقضايا الوطنية.  	
النظر في النـزاعات بين الدول األعضاء.  	
تحقيق األمن الجماعي العربي.  	
ْلم واألمن العربي والدولي. 	 اإلسهام في دعم السِّ
تفعيل التعاون السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي والتقني مع الغرب. 	
تعزيز تبادل المساعدات والتعاون في مختلف المجاالت بين الدول العربية. 	

• نشأة جامعة الدول العربية.
• أهدافها.
• فروعها.

• مقرها والدول األعضاء فيها.

في هذا الدرس

• لماذا دعت الحكومة البريطانية 
إلى قيام الجامعة؟

فــكـــر

تعلم ذاتي

بالرجـــوع إلى شـــبكة المعلومات 
العالميـــة ُيبحـــث فـــي موقـــع 
منجزات  أبـــرز  عـــن  الجامعـــة 
مجلـــس الجامعـــة فيمـــا يحقق 

. فهــا أهدا

جامعة الدول العربيةالدرس الرابع عشر

 مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة

www.lasportal.org

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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 أجهزة جامعة الدول العربية:
نـص ميثـاق جامعـة الـدول العربيـة على إنشـاء ثالثـة أجهزة رئيسـة 

تابعـة للجامعـة، هي:
1-  مجلس الجامعة:

يعد هذا المجلس أعلى سلطة داخل الجامعة، ويتألف من ممثلي جميع 
الدول األعضاء، ويكون لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عددهم، علمًا 
بأن من حق الدول األعضاء أن تحدد مستوى التمثيل الذي قد يرقى 
إلى مستوى رؤسائها أو يقل عنه، دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس.

2-  اللجان الدائمة:
المعنيـة  الدائمـة  اللجـان  مـن  عـدد  تشـكيل  علـى  الميثـاق  ينـص 

األعضـاء. الـدول  بيـن  التعـاون  مجـاالت  بمختلـف 
3-  األمانة العامة:

تتكـون مـن أميـن عـام وأمنـاء مسـاعدين وعـدد مـن الموظفيـن، 
ومجلـس الجامعـة هـو الـذي يعين األميـن العـام بأغلبية الثلثيـن ولمدة 
خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد، فيمـا يتولـى األميـن العـام – بموافقـة 
فـي  الرئيسـين  والموظفيـن  المسـاعدين  األمنـاء  تعييـن   - المجلـس 

الجامعـة.

 مقر الجامعة العربية والدول األعضاء فيها:
تشمل عضوية الجامعة العربية - التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها - جميع 
الدول العربية اآلن، سبع منها هي الدول المؤسسة، وهي: المملكة العربية 

السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية 
اللبنانية،  والجمهورية  العراق،  وجمهورية  السورية، 
والمملكة األردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، إضافًة 
إلى باقي الدول العربية الخمس عشرة التي انضمت إلى 

الجامعة الحقًا. 
وتنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية 
المثبتة  هي  األصلية  والعضوية  باالنضمام،  وعضوية 
للدول العربية السبع التي وقعت على الميثاق. والعضوية 
توافر عدة  بعد  بذلك  بتقديم طلب  تكون  باالنضمام 

شروط، منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة.

هيكل الجامعة العربية

مجلس 
الجامعة

اللجان 
الدائمة

األمانة 
العامة

معلومات إثرائية

أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية إضافـًة إلى 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي عـن انطـالق 

عمليـات عاصفة الحزم في عـام 1436هـ/2015م، 

إسـالميًا،  عربيـًا  دوٍل  تحالـَف  بذلـك  مشـّكلة 

وترمـي إلـى إعـادة الشـرعية إلى اليمن الشـقيق 

ووقـف اعتـداءات الحوثييـن الذيـن انقلبوا على 

الحكـم فـي اليمـن، وفـي شـهر ربيـع اآلخر من 

والـدول  المملكـة  أعلنـت  1437هــ/2016م  عـام 

المشـاركة لهـا وقـف عمليـة عاصفة الحـزم بعد 

عمليـة  وانطـالق  ألهدافهـا  العمليـة  تحقيـق 

األمل. إعـادة 

جامعة الدول العربيةالوحدة الرابعة الدرس الرابع عرش

 خريطة العالم العربي السياسية
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 قمة القدس
عقدت القمة العربية اجتماعها التاسع والعشرين في مركز 

الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران بالمملكة 

العربية السعودية في عام 14٣9هـ/2٠18م، وأطلق عليها خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اسم )قمة 

القدس( تضامنًا مع القضية الفلسطينية . 

وجاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين رؤية مستقبلية 

للجامعة العربية والعمل العربي المشترك حيث قال:

»إيمانًا منا بأن األمن القومي العربي منظومة متكاملة ال 

تقبل التجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات 

القومي  األمن  )تعزيز  بعنوان  العربية  الدول  تواجهها  التي 

العربي لمواجهة التحديات المشتركة(، مؤكدين أهمية تطوير 

جامعة الدولة العربية ومنظومتها«.

جامعة الدول العربية الدرس الرابع عرشالوحدة الرابعة

 القمة العربية عام 14٣9هـ/2٠18م
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رابطة العالم اإلسالميالدرس الخامس عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

منظمة إســالمية شعبية عالمية مقرها مكة المكرمة بالمملكة العربية 

السعودية، ُتعنى بإيضاح حقيقة الدعوة اإلسالمية، ومد جسور التعاون 

اإلسالمي واإلنساني مع الجميع.

نشأتها:

أنشــئت بموجب قرار صدر عن المؤتمر اإلســالمي العام الذي عقد 

بمكة المكرمة في عام 1٣81 هـ/19٦2م.

أهدافها:

 تنســيق جهود القائمين بالعمل اإلســالمي في العالــم، وإفادة  	

بعضهم من بعض.

 تطوير أســاليب نشــر الدعوة بمــا يتفق مع القرآن والســنة وال  	

يخالفهما.

رفع مستوى الوسائل اإلعالمية، والدعوية، والتربوية،  	

والتعليمية، والثقافية لدى المسلمين، ورفع إنتاجية العمل فيها.

إقامــة الندوات، والــدورات التأهيليــة والتدريبيــة، واللقاءات  	

اإلعالمية.

 االستفادة من موسم الحج بتقريب أصحاب الفكر وقادة الرأي بعضهم إلى بعض، وتوثيق عرى التقارب  	

بينهم، وحثهم على تقديم الحلول العملية لرفع مستوى المسلمين في العالم.

اإلشــراف على نشــاط المجمع الفقهي اإلســالمي، ودعم قيامه بتقديم حلول إسالمية لمشكالت  	

العصر.

  دعم النشاط المؤدي إلى نشر اللغة العربية، ورفع مستوى تعليمها في أوساط الشعوب المسلمة العربية  	

وغير العربية.

في هذا الدرس

فـكـــر

• نشأة رابطة العامل اإلسالمي.

• أهدافها.

• مقرها واألجهزة التابعة لها.

• عىل ماذا يدل شعار رابطة 

العامل اإلسالمي؟
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إنشاء مكاتب ومراكز إسالمية تنشط لخدمة األهداف اإلسالمية. 	

تقديــم اإلغاثــة العاجلــة للمســلمين المتضررين مــن الحروب  	

والكوارث الطبيعية.

اإلسهام في تفعيل نشاط المساجد وعمارتها. 	

 مقر رابطة العالم اإلسالمي والهيئات التابعة لها:

يقع مقر رابطة العالم اإلســالمي فــي مكة المكرمة، ويتبعها عدد 

مــن الهيئــات والمجالس، وللرابطــة أكثر من ٣4 مكتبــًا في مختلف 

أنحاء العالم تشــرف على 1٣ مركزًا ثقافيًا إسالميًا في كل من أوروبا 

وإفريقيا وأســتراليا وأمريكا، تعمل فيها لجمع كلمة المسلمين وتوحيد 

صفوفهــم وإعانتهم في شــؤون حياتهم. ومن أهــم الهيئات التابعة 

للرابطة: هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية، والمجمع الفقهي اإلسالمي، 

والهيئة العالمية للكتاب والسنة.

 المقر الرئيس لرابطة العالم اإلسالمي

تعلم ذاتي

بالرجـوع إلـى موقـع رابطـة 

العالـم اإلسـالمي، مـا أبـرز 

نشـاطاتها؟

www.themwl.org

رابطة العامل اإلسالمي الدرس الخامس عرشالوحدة الرابعة
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هيئات الرابطة ومجالسها:

1- المؤتمر اإلسالمي العام.
2- المجلس األعلى.

٣- المجلس األعلى العالمي للمساجد.
4- الهيئة العالمية للعلماء المسلمين.

5- المجمع الفقهي اإلسالمي.
٦- الهيئة العالمية للكتاب والسنة.

7- الهيئة العالمية لإلغاثة والرعاية والتنمية.

ســـعت رابطـــة العالـــم اإلســـالمي فـــي الســـنوات األخيـــرة 
إلـــى تفعيـــل دورهـــا اإلســـالمي وتحقيـــق التعـــاون مـــع 
ـــى قدرتهـــا  ـــت الرابطـــة عل ـــذا برهن ـــة. ل المجتمعـــات الدولي
ـــات  ـــن المجتمع ـــش بي ـــارف والتعاي ـــدأ التع ـــاء مب ـــى إحي عل
ـــدة  ـــى وح ـــوم عل ـــر تق ـــع اآلخ ـــة م ـــاس أن العالق ـــى أس عل
ـــداد  ـــان واالعت ـــي لإلنس ـــم اإلله ـــاني والتكري ـــل اإلنس األص
ـــح  ـــة التســـامح والتصال بالقواســـم المشـــتركة وترســـيخ ثقاف
وفـــق رؤيـــة حضاريـــة، وذلـــك بتبنـــي خطـــاب ثقافـــي 
ــم  ــس القيـ ــوازن وبأسـ ــدال والتـ ــم باالعتـ ــتنير يتسـ مسـ

ـــتركة. ـــانية المش اإلنس

معلومات إثرائية

معلومات إثرائية

مركز الملك سلمان للسالم العالمي بماليزيا:

يرمي المركز إلى:

1- ترسيخ مفهوم الوسطية واالعتدال.

2- تكوين الصورة اإليجابية عن اإلسالم وتعزيزها.

3- إيضاح حقيقة الشبهات السلبية المثارة عن اإلسالم.

4- تعميق الوعي الديني لدى المسلمين.

5- محاربة الفكر المتطرف واإلرهاب.

جهات تشرف على المركز:

1- رابطة العالم اإلسالمي.

2- جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية.

3- مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع السعودية.

4- مركز األمن والدفاع بوزارة الدفاع الماليزية.

أن ندعــو األمم عامة إلى التســابق فــي ميدان  	
العمل لخير البشــرية وإســعادها وتحقيق العدالة 
االجتماعية بين أفرادها وإيجاد المجتمع اإلنساني 

األفضل.
أن نشهد الله على أننا ال نريد إفسادًا ألمر أحد وال  	

سيطرة على أحد وال هيمنة على أحد.
وفي ســبيل تحقيق هذه العهود اعتزمنا القيام بما 

هو آت:
أ- أن نبذل قصارى جهدنا في توحيد كلمة المسلمين، 
وإزالــة عوامل التفــكك المحيطة فــي المجتمعات 

اإلسالمية المنتشرة في شتى بقاع العالم.
ب- أن نذلــل العقبــات التي تعترض إنشــاء رابطة 

للعالم اإلسالمي.
ج- أن نســاعد كل مــن يدعــو إلى الخيــر والهدى 

ونسانده على تأدية مهمته اإلسالمية.
د- أن نســتخدم جميع ما نملكه من وســائل روحية 
ومادية وأدبية لتحقيق ما نصبو إليه في هذا الميثاق.

هـ - أن نوحد جهــــودنا لتحقـــيق هــذه األغراض 
بطريق إيجابي سليم.

 

من نصوص ميثاق رابطة العالم اإلسالمي

رابطة العامل اإلسالميالوحدة الرابعة الدرس الخامس عرش
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تعد منظمة التعاون اإلســالمي منظمة دولية مقرها مدينة جدة 
بالمملكــة العربية الســعودية، وتحشــد مواردهــا وتوحد جهودها 
للدفاع عــن مصالح دول العالم اإلســالمي، وتعمــل لتأمين رقي 
شعوبها ورفاهيتهم وكل المسلمين في العالم.                                                   

وقد تأسست المنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الثاني 
عشر من رجب سنة 1٣89 هـ )25 سبتمبر 19٦9م( بمناسبة المؤتمر 
المغربية.  العاصمة  في  عقد  الذي  اإلسالمي  العالم  لقادة  األول 
ولقد استطاع قادة العالم اإلسالمي المجتمعون في الرباط تأكيد 

وحدتهم وجمع كلمتهم.
عهدًا  ميثاقها  وتضمن  المنظمة  أنشئت  االجتماع  ذلك  وفي 
بالسعي بكل الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير القدس الشريف 

من االحتالل اإلسرائيلي.

الدول األعضاء:
تضم منظمة التعاون اإلســـالمي في عضويتها ســـبعًا وخمسين 
دولة، وتعـــد المملكـــة العربية الســـعودية من أبـــرز األعضاء 
ســـــًا.  سين البالغ عددهم خمسة وعشرين عضــــوًا مؤسِّ المؤسِّ

أهداف منظمة التعاون اإلسالمي:
ترمي المنظمة إلى جملة من األهداف، منها:

تعزيز أواصر األُخوة والتضامن بين الدول األعضاء ودعمها. 	
صون المصالح المشتركة وحمايتها، ومناصرة القضايا العادلة للدول األعضاء، وتنسيق جهود الدول األعضاء  	

وتوحيدها بهدف التصدي للتحديات التي تواجه العالم اإلسالمي خاصة؛ والمجتمع الدولي عامة.
احتــرام حق تقرير المصير، وترك التدخل في الشــؤون الداخلية للدول األعضاء، واحترام ســيادة الدول  	

األعضاء واستقالل أراضي كل دولة عضو ووحدتها.

 ضمــان المشــاركة الفاعلــة للــدول األعضاء في اتخــاذ القــرار على المســتوى العالمي فــي المجاالت 	

السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ لضمان مصالحها المشتركة.

تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي. 	

تعزيــز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول اإلســالمية من أجل تحقيــق التكامل االقتصادي بينها بما  	

يفضي إلى إنشاء سوق إسالمية مشتركة.

بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه االقتصادي في الدول األعضاء. 	

في هذا الدرس

• نشأة منظمة التعاون اإلسالمي.
• أهدافها.
• أجهزتها.

• الدول األعضاء فيها.

فـكـــر

• ما االسم السابق للمنظمة؟

منظمة التعاون اإلسالميالدرس السادس عشر
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 األجهزة الرئيسة لمنظمة التعاون اإلسالمي:
تتكون منظمة التعاون اإلسالمي من األجهزة الرئيسة اآلتية:

1-  مؤتمر القمة اإلسالمي:
هو أعلى هيئة في المنظمة، ويتولى مهمة وضع اإلستراتيجية 
الخاصــة بالسياســة والعمل اإلســالميَّْين، وُيْعَقد بغرض بحث 
القضايا التي تكتســي أهمية حيوية للعالم اإلســالمي، ورسم 
سياسة المنظمة وفقًا لذلك مرًة كل ثالث سنوات وكلما اقتضت 

مصلحة األمة اإلسالمية والدول األعضاء ذلك.
2-  المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية:

يعــد الهيئة الثانيــة لمنظمة التعاون اإلســالمي، وتناط به 
مســؤولية تحديد السياســات المزمع اتباعهــا. ويجتمع دوريًا 
مرة كل سنة لبحث الوســائل لتنفيذ السياسة العامة للمنظمة، 
ويتخذ قرارات ذات مصلحة مشــتركة تناسب أهداف المنظمة 
ومقاصدها، ويصادق علــى ميزانيات األمانة العامة واألجهزة 

المتفرعة. 
3-  األمانة العامة:

هــي الهيئة التنظيميــة الثالثة لمنظمة التعاون اإلســالمي، 
وتمثل الجهاز التنفيذي للمنظمة.

األمين العام:
يمثل األمين العام السلطة العليا في األمانة العامة واألجهزة 
التابعة لها، وهو مسؤول عن سير عمل األمانة واألجهزة التابعة 

أمام المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية.

حماية صورة اإلسالم الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويهها، وتشجيع الحوار بين الحضارات واألديان. 	

الرقي بالعلوم والتقنية وتطويرها وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول األعضاء في هذه المجاالت. 	

مفاهيم ومصطلحات

• التضامن اإلسالمي
امللك فيصل  بـــه  نادى  تحرك إســـالمي 
ابن عبدالعزيز آل ســـعود لتحقيق العون 
واملســـاعدة والتكامـــل واجتـــامع الكلمة 
بـــني املســـلمني يف مواقفهم  والتكاتف 

تهم.  واحتياجا

• التمييز العنرصي
 التفرقـــة بـــني النـــاس يف حقوقهـــم 
أو  أجناســـهم  الختـــالف  وواجباتهـــم 
أديانهـــم أو لغاتهـــم. ومنظمـــة التعاون 
اإلســـالمي تعزز املســـاواة ومتنع التمييز 

. لعنصـــري ا

منظمة التعاون اإلسالميالوحدة الرابعة الدرس السادس عرش
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سة ألوبك لزامًا عليها أن توجد  وجدت الدول األعضاء المؤسِّ

فيما بينها نوعًا من التعاون والتكاتف لتنســيق سياساتها النفطية 

مــن أجل الحصــول على أكبر قدر ممكن مــن عائدات البترول 

لمصلحة شــعوبها. وال سيما أن شــركات النفط الرئيسة سبق أن 

عقــدت فيمــا بينها اتفاقًا مــن أجل تجنب تضــارب مصالحها، 

والظهور بسياسة موحدة أمام الدول المنتجة للنفط .

رة للنفط )أوبك(:  أهداف منظمة الدول المصدِّ

تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للبلدان األعضاء.  .1

وضع طرق وأســاليب لضمان اســتقرار األسعار في أسواق   .2

النفط العالمية.

حماية مصالح البلدان المنتجة للنفط. وضمان تجهيز النفط   .٣

إلى البلدان المستهلكة. 

مقر منظمة الدول المصدرة للنفط والدول األعضاء:

تضم منظمة األوبك دواًل شــتى من قارات ثالث، هي آســيا 

وإفريقيــا وأمريكا الالتينية. وهي دول نامية تعتمد إلى حد كبير 

فــي دخلها الوطني على عائدات النفط، وقد اتخذت األوبك في 

بادئ األمر من مدينة جنيف بسويســرا مقــرًا لها؛ وذلك لموقع 

جنيف المتوسط. ثم نقلت مقرها إلى فيينا عاصمة النمسا.

وعندما تأسســت المنظمة ســنة 1٣8٠هـــ/19٦٠م كان عدد 

أعضائها المؤسسين خمسة، وقد زاد عددهم بمرور الوقت حتى 

أصبح اثنتي عشرة دولة.

في هذا الدرس

فـكـــر

• نشأة منظمة أوبك.

• أهدافها.

• الدول األعضاء فيها.

• دورها يف االقتصاد العاملي.

رة للنفط ) أوبك (الدرس السابع عشر منظمة الدول المصدِّ

أوبــك كلمة مــن أربعــة حروف 
التينية هي OPEC تمثل الحروف 

األولى لكلمات االسم األربع:

" Organization Of The Petroleum 

Exporting Countries ".

• مــا عالقــــة ذلــك بشعــــار 
المنظمة؟

• يذكر الطلبة ثالثة أسباب دعت 
الدول المصدرة للنفط إلنشاء 

المنظمة )منظمة أوبك(.

َســة  • يعدد الطلبة الدول المؤسِّ
للمنظمة )منظمة أوبك(.

الدرس الرقمي
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 مبنى منظمة أوبك في فيينا

معلومات إثرائية

سلة خامات أوبك:
 تعرف أســعار ســلة أوبك بأنها 
متوســط ســبعة خامات محددة 

من النفط. 
وينتــج أعضاء أوبك ســتة من 
هذه الخامــات، في حين تنتج 
المكســيك الخام الســابع وهو 

إيستموس المكسيكي.
وفي الواقع، فإن فروق السعر 
بيــن خامــات برنت ووســط 
تكســاس الخفيف وســلة أوبك 
ليســت كبيــرة. كما أن أســعار 
خامات النفــط مرتبطة بعضها 

ببعض. 

 دور منظمة أوبك في االقتصاد العالمي:

بها  يرتبط  متجددة(  )غير  ناضبة  إستراتيجية  سلعة  النفط  يعد 

التي  هي  والطلب  العرض  آلية  كانت  وقد  السلع.  من  كثير  سعر 

االستهالك  زيادة  ومع  عام1٣9٣هـ/197٣م،  حتى  أسعاره  تحدد 

العالمي للنفط بدأت أسعار النفط باالزدياد وهو أمر طبيعي حسب 

قانون السوق، إال أن هذا االرتفاع قوبل باحتجاج وتذمر من الدول 

الصناعية. فالعرض والطلب مع كونهما عاملين أساسيين في تحديد 

النمو  مستوى  أهمها  من  أخرى  عوامل  هناك  فإن  النفط،  سعر 

االقتصادي العالمي وتأثيره في الطلب.

السلع  كثير من  أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  النفط  أسعار  فارتفاع 

االستهالكية واإلستراتيجية التي يدخل النفط ومشتقاته عنصرًا في 

تركيبها، كما يؤدي أيضًا إلى التضخم واختالل التوازن االقتصادي 

الدولي وارتفاع معدالت الفائدة.

وقد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج والنقل، ومن ثم ارتفاع 

المستوى العام لألسعار، والحد من نسبة النمو االقتصادي في العالم. 

انخفاض  إلى  يؤدي  العالمي  االقتصادي  الركود  أن  الطبيعي  ومن 

الطلب العالمي على النفط وتراجع في األسعار من المفروض أن 

يقابل بتخفيض في إنتاج النفط.

وفي المقابل فإن االنخفاض في أسعار النفط يؤدي إلى تراجع 

العائدات السنوية للدول المنتجة التي يشّكل النفط مصدرًا أساسيًا 

للدخل في معظمها، وهو ما يسبب ارتفاع حجم العجز في الموازنات 

فتتراجع  الحكومي؛  اإلنفاق  تقليص  ثم  ومن  الدول  لتلك  المالية 

منظمة الدول املصدرة للنفط ) أوبك ( الدرس السابع عرشالوحدة الرابعة
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تعلم ذاتي

منـــذ أوائل الســـبعينيات بدأت 

الكبـــرى  الصناعيـــة  الـــدول 

ترصد ميزانيـــات كبيرة إلجراء 

لبدائـــل  ودراســـات  بحـــوث 

مثل  تواجـــه  ال  حتـــى  الطاقة 

التي  الحـــادة  األزمـــة  هـــذه 

ســـيطرت  عندما  واجهتهــــــا 

النفطـــية  الســـوق  على  أوبك 

إنتاجـــًا وتســـعيرًا بعـــد حرب 

العاشـــر مـــن رمضـــان ســـنة 

1973م(،  أكتوبـــر   6( 1393هــــ 

وتصنـــف مصـــادر الطاقة إلى 

: قسميـن

النـــوع األول: مصادر متجددة، 

والثانـــي: مصـــــادر قابلـــــة 

النفط.  ومنهـــا  للنضـــوب، 

• يذكــــر الطلبـة أكبر عدد ممكن 

بنوعيهـــا  الطاقـــة  لمصـــادر 

المتجدد والناضــــب.

استقرار  فإن  لذا  البطالة؛  حجم  ويزيد  االقتصادي  النمو  معدالت 

أسعار النفط يعد عاماًل مهمًا للنمو االقتصادي ال في الدول المنتجة 

للنفط فحسب بل للنمو االقتصادي العالمي أيضًا.

وانطالقًا من هذه المعطيات يأتي دور منظمة أوبك في الحفاظ 

على معدالت نمــو االقتصاد العالمي باتباع سياســات نفطية حيوية 

ترمي لجلب االســتقرار واالنســجام إلى ســوق النفــط بتعديل ناتج 

النفط؛ للموازنة بين العرض والطلب مرتين في السنة أو أكثر لتحقيق 

ــَنة، في مارس  المطلوب، حيث َيجتمُع المؤتمُر عمومًا مّرتين في السَّ

وسبتمبر.

وتمثل منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( تجمعًا أنشئ بغرض 

ضمان حقوق الدول المنتجة في صناعة النفط، وتوفير النفط للدول 

المستهلكة بأسعار معقولة.

وتســتحوذ منظمة أوبك على 8٠% من احتياطيات العالم النفطية 

و5٠% من الغاز الطبيعي، كما أن أعضاء المنظمة االثنتي عشرة دولة 

ينتجون نحو 44% من ناتج نفط العالم.

المؤتمر 
الوزاري

مجلس 
المحافظين

األمانة 
العامة

الهيكل التنظيمي لمنظمة أوبك

منظمة الدول املصدرة للنفط ) أوبك (الوحدة الرابعة الدرس السابع عرش
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هيئة األمم المتحدة:
جاءت باكورة إنشــاء هيئة األمم المتحدة في تصريح لممثلي 
الواليــات المتحــدة وبريطانيــا واالتحــاد الســوفييتي في عام 
1٣٦2هـــ/194٣م، ورد فيــه »أنهم يعترفون بضرورة أن تنشــأ في 
أقرب وقت هيئة دولية لصيانة الســالم الدولــي، قائمة على مبدأ 
المســاواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسالم، وعضويتها 

مفتوحة لكل هذه الدول«.
ع ميثاق األمم المتحدة في عــام 1٣٦4هـ/1945م في  وقــد ُوقِّ
ســان فرانسيســكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة الخاص بنظام 

الهيئة الدولية.

أهداف هيئة األمم المتحدة:
1- حفظ السالم واألمن الدولي .

2- تنمية العالقات الودية بين األمم.
٣- تحقيق التعاون الدولي.

أجهزة هيئة األمم المتحدة:
لألمم المتحدة ستة أجهزة رئيسة، خمسة منها في المقر الرئيس 
لألمم المتحدة بنيويورك، وهــي: الجمعية العامة، ومجلس األمن، 
والمجلــس االقتصــادي واالجتماعي، ومجلس الوصايــة، واألمانة 
العامة، أما الجهاز الســادس فهو محكمة العدل الدولية، وتقع في 

الهاي بهولندا.

1-  الجمعية العامة:
الحق في عضوية  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  لجميع 
الجمعية العامة، ولكل دولٍة عضٍو صوٌت واحد. وتتخذ القرارات في 
المسائل المهمة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم واألمن الدوليين 
أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية األمم المتحدة 

بأغلبية الثلثين. 

في هذا الدرس

• نشأة هيئة األمم املتحدة.

• أهدافها.

• أجهزتها.

• الدول األعضاء فيها.

مفاهيم ومصطلحات

الهيئة:
منظمـــة أو جامعة مـــن الناس 
لهم هـــدف أو عمـــل معني يف 

مجـــال ما.

الميثاق:
كيانـني  بـني  واالتفـاق  املعاهـدة 

اثنـني أو أكـر.
وثيقـة  املتحـدة:  األمـم  ميثـاق   
تتضمـن مبـادئ األمـم والقواعـد 

عليهـا. املتفـق  األساسـية 

المؤتمر:
والبحـــث يف  للتشـــاور  مجتمـــع 
أمر مـــا؛ يجتمع أعضـــاؤه للحوار 
والتشـــاور والبحـــث يف مجمـــل 

القضايـــا التـــي تهمه.

هيئة األمم المتحدةالدرس الثامن عشر
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2-  مجلس األمن:
َيْعَهد ميثاق األمم المتحدة إلى مجلس األمن بالمسؤولية الرئيسة 
جميع  فإن  الميثاق  وبموجب  الدوليين،  واألمن  ْلم  السِّ صون  عن 
المجلس  ويتكون  المجلس.  قرارات  بتنفيذ  ُمْلَزمة  األعضاء  الدول 

من 15 عضوًا. 
3-  المجلس االقتصادي واالجتماعي:

يقوم هذا المجلس بتنســيق األعمــال االقتصادية واالجتماعية 
لألمم المتحدة وأسرتها من المنظمات الدولية.

4-  مجلس الوصاية:
 أنشئ مجلس الوصاية لتوفير اإلشراف الدولي على 11 إقليمًا

 مشمواًل بالوصاية تديرها سبع دول أعضاء لضمان اتخاذ الخطوات 
المالئمـة إلعداد هذه األقاليم للحكم الذاتي أو االستقالل. 

5-  محكمة العدل الدولية:
وتسمى أيضًا )المحكمة العالمية(، وهي الجهاز القضائي الرئيس 
لألمم المتحدة. وتتولى هذه المحكمة الفصل في المنازعات بين 
البلدان، واشتراك الدول في أي قضية مرفوعة أمام المحكمة أمر 
طوعي، ولكن إذا وافقت أي دولة على هذا االشتراك فإنها تصبح 

ُملَزمة باالمتثال لقرار المحكمة.

6-  األمانة العامة:
تضطلع األمانة العامة باألعمال الفنية واإلدارية لألمم المتحدة 
حسب توجيهات الجمعية العامة ومجلس األمن واألجهزة األخرى. 
اإلداري  التوجيه  يتولى  الذي  العام  األمين  العامة  األمانة  ويرأس 

العام. 

 مبنى هيئة األمم المتحدة

مجلس 
الوصاية

مجلس
األمن

األمانة
العامة

محكمة العدل 
الدولية

أجهزة هيئة األمم 
المتحدة

المجلس 
االقتصادي 
واالجتماعي

الجمعية 
العامة

 الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة:
إذ  تقريبًا،  العالم  دول  كل  اليوم  المتحدة  األمم  إلى  تنتمي 

العربية  المملكة  وتعد  دولة.   19٣ المتحدة  األمم  أعضاء  عدد  يبلغ 

السعودية من الدول المؤسسة لهيئة األمم المتحدة.
 األمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يوقع على ميثاق هيئة 

األمم المتحدة ممثاًل للمملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا، في 

سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية سنة 1٣٦4هـ / 1945م.

هيئة األمم املتحدةالوحدة الرابعة الدرس الثامن عرش
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نتيجة لألزمات المالية في التســعينيات الميالدية قررت مجموعــة الثمانية )الواليات المتحدة األمريكية 

واليابان وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا( في عام 1999م إنشاء منتدى جديد باسم 

مجموعة العشرين بإضافة إحدى عشرة دولة، هي: 

المملكة العربية الســعودية، وإندونيســيا، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والصين، وكوريا الجنوبية، واألرجنتين، 

والبرازيل، والهند، والمكســيك، وأســتراليا، إضافًة إلى االتحاد األوروبي. وفي ذلك العام اجتمع وزراء مالية 

العشــرين دولًة لتدارس األوضاع والوصول إلى حلول وقرارات وسياســات مشــتركة للمحافظة على التوازن 

االقتصادي العالمي واإلصالح المالي.

جاء اختيار المملكة العربية الســعودية ضمن مجموعة الدول العشــرين دلياًل علــى مكانتها االقتصادية 

وأهميتها السياسية ودورها على الساحة الدولية.

أهداف المجموعة:

- دعم المناقشات في قضايا االقتصاد العالمي.

- تقوية الهيكل المالي العالمي.

- تحقيق الحوار في السياسات الداخلية.

- تحقيق التعاون الدولي بين األعضاء.

- تدعيم حركة النمو والتطور االقتصادي في أنحاء العالم.

- التقليل من آثار األزمات المالية في االقتصاد العالمي.

أبرز إنجازات المجموعة:

حققت اجتماعات المجموعة عددًا من اإلنجازات في مجال مهماتها وأهدافها، ومن أبرزها:

- االتفاق على سياسات النمو.

- التخفيف من سوء استخدام النظام المالي.

- التصدي لتمويل اإلرهاب.

- رفع مستوى الشفافية بين الدول األعضاء.

- تحسين مستوى اللوائح والمراقبة لألسواق المالية.

مجموعة العشرين )G20( الدرس التاسع عشر
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رئاسة المجموعة:

يجري اختيار رئيس المجموعة الستضافة اللقاء السنوي الرئيسي من بين دول مختلفة من أقاليم مختلفة. 

ويكلف الرئيس المختار لالجتماع الســنوي ســكرتارية مؤقتة في مدة تقلده المنصب، وتقوم بأعمال تنســيق 

االجتماعــات المقرر عقدها والتحضير لجدول االجتماع وإعداد التقارير والدراســات بالتنســيق مع الدول 

فكر

اختيـــرت المملكة العربيـــة الســـعودية الدولة 
العربية الوحيدة عضواً في مجموعة العشـــرين 

ألســـباب متعددة.

ما أبرز هذه األسباب؟

 الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســعود 
يشــارك في اجتماعات مجموعة العشــرين 

1429هـ /2٠٠8م

 الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين

14٣٦هـ/2٠15م

 األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود يشــارك في اجتماعــات مجموعة 

العشرين 144٠هـ/2٠19م

مجموعة العرشين  الدرس التاسع عرشالوحدة الرابعة

األعضاء.

1442هـ/2020م اجتماع المجموعة في الرياض:

اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية فــي عام 

1442هـ/2٠2٠م اجتماع مجموعة العشرين، مما أسهم ذلك 

في تطوير أعمال المجموعة وإبراز ماحققته رؤية المملكة 

2٠٣٠ - التي ســتؤدي إلى رفع معدالت االقتصاد السعودي 

ومؤشراته - لرؤساء الدول األعضاء.

عقــدت   )19 )كوفيــد  كورونــا  جائحــة  وبســبب 

المملكــة العربيــة الســعودية  قمــة القــادة االســتثنائية 

 االفتراضيــة لــدول مجموعــة العشــرين فــي شــعبان

1441هـــ /مـــارس 2٠2٠م، برئاســــة خادم الحرميــــن 

الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك 

لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من 

تأثيرها اإلنساني واالقتصادي.

 الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود  يرأس قمة 
العشرين في عام 1442هـ/2٠2٠م.
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مجموعة العرشين الوحدة الرابعة الدرس التاسع عرش

 دول مجموعة العشرين

معلومة إثرائية

حققت المملكة العربية السعودية نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.5% في عام 2018م.

الناتج المحلي اإلجمالي: هو مؤشــر اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجمالي الســلع والخدمات التي تنتجها  

الدولة داخل حدودها خالل فترة زمنية محددة.

أهمية الناتج المحلي اإلجمالي: أنه يرصد األنشطة االقتصادية التي قامت بها الدولة في مدة معينة، ويوفر 

إحصاءات متكاملة تخدم صانعي القرارات المالية للحكم على حالة االقتصاد ووضع الخطط والسياسات. 
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تأسست عام 1420هـ/ 1999م

مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين 1442هـ/2020م 
الرياض - المملكة العربية السعودية

أسرالياأملانيا

اململكة العربية السعوديةاململكة املتحدة

روسياإندونيسيا

كوريا الجنوبية

األرجنتن

املكسيك

فرنسا

تركيا

ازيل
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تقويم
الوحدة الرابعة
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يتتبع الطلبة أبرز األحداث التي أدت إلى إنشاء جامعة الدول العربية. 
 

1

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

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

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

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية: 
 

٢

اســـتضافت المملكـــة العربية الســـعودية القمة العربية التاســـعة والعشـــرين في مدينة 
.............................. بالمملكة العربية الســـعودية عـــام .............................. هـ، وأطلق خادم الحرمين 

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز على القمة اســـم قمـــة .......................................  .

٣ يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

 أ- تأسست رابطة العالم اإلسالمي في عام 1٣٨1هـ /1٩٦٢م في مدينة:

 المدينة المنورة     جدة          مكة المكرمة        الرياض 
ب- أنشـــئ مركـــز الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز للســـالم العالمي لدعم جهـــود المملكة 

العربيـــة الســـعودية فـــي تحقيق االســـتقرار دوليـــًا، وذلك في: 

 مصر                المغرب       ماليزيا              إندونيسيا

تقويم الوحدة الرابعة
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يقـــارن الطلبـــة بيـــن منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، ورابطـــة العالـــم اإلســـالمي وفق 
 

4

     الجدول اآلتي: 

رابطة العالم اإلسالمياملقارنةمنظمة التعاون اإلسالمي
...........................................................

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

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

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

أوجه الشبه

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

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

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

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

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

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

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

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

أوجه االختالف

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

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

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

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

 يوضح الطلبة أسباب إنشاء منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(. 
 

٥

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

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

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

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