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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 
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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 ست وحدات، هي:
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تقويم الوحدة 
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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

مات الدولة القوية والمؤثرة مقوِّ

مات  المقوِّ
الحضارية

مات  المقوِّ
العسكرية

مات  المقوِّ
الوطنية

مات  المقوِّ
السياسية

مات  المقوِّ
االقتصادية

مات  المقوِّ
التقنية

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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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 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، خصوصًا إذا كانت تشــمل جميــع المجاالت، 
مثل: التصنيــع، والتصدير، والتدريــب، وتملك جميع 
أنــواع 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 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 ١٤٤٠هـ/٢٠١٩م

مات الدولة القوية واملؤثرة مقوِّ الدرس األولالوحدة األوىل



16

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 عدد مـــن المقوِّ

وتوفر لها مجال اإلســـهام الحضـــاري والمحلي واإلقليمـــي والعالمي.

مات والخصائص لتحقيق إســـتراتيجية شـــاملة  وقد اعتمـــدت رؤية المملكـــة ٢٠٣٠ على هـــذه المقوِّ

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

مات المقوِّ الجغرافية

االجتماعية 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.
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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 ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م.

  امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
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مات السياسية  رابعًا: المقوِّ

يعود تاريخ المملكة العربية السعودية إلى منتصف القرن الثاني عشر 

الهجري عندما تأسســت الدولة الســعودية األولى عام ١١٥7هـ / ١7٤٤م 

ممتدة  بجذورها  إلى تأسيس الدرعية عام ٨٥٠هـ / ١٤٤٦م على يد مانع 

ْرِعّية على  الُمَرْيدي )الجد األعلى لألســرة المالكة(، ثم تأسيس إمارة الدِّ

يد األمير محمد بن سعود عام ١١٣٩هـ/١7٢7م.

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  2006م، 

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، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
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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.

وتتولى المملكة العربية الســعودية منذ تأسيســها في منتصف القرن الثاني عشــر الهجري دعم االقتصاد 

العالمي، واســتقرار حركة الناس وانتقال البضائع بين القارات الثالث: آســيا وإفريقيا وأوروبا، ففي الماضي 

كانت أرض المملكة العربية الســعودية محورًا لطريق الحرير، وكذلك محورًا لطريق البخور، واليوم تؤســس 

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



23

مات الحضارية  سادسًا: 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  مدائن صالح 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  سابعًا: 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.

الســعودية •  العربية  المملكــة  دور 
في تأســيس مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

للمملكــة العربية الســعودية مكانــة مميزة بين الــدول العربية، بما 

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

لجامعــة الدول العربيــة، ولمجلس التعاون لدول الخليــج العربية، كما 

تتمتع باستقرار سياســي مّكنها أن تكون في موقع القيادة، عالوة على 

ما تمتلكه من موارد اقتصادية كبيرة.

وللمملكــة العربية الســعودية مبــادرات مختلفة لحــل قضايا الدول 

العربية ومساعدة شعوبها، جاء ذلك من حرصها على أمن العالم العربي 

واستقراره، والوقوف أمام كل ما يعكر صفو وحدته، فمنذ إعالن الملك 
عبدالعزيز توحيد البالد عام ١٣٥١هـ / ١٩٣٢م والملُك عبدالعزيز  يبذل كل ما في وســعه من أجل وحدة 

الوطن العربي وســالمة أراضيه، حيث بعث في عام ١٣٥٤هـ / ١٩٣٥م ولي عهده األمير ســعود بن عبدالعزيز 

إلى القدس لدعم الفلســطينيين في قضيتهم، بل أعلن رفضه التام لمشــروع تقســيم فلسطين، وَبَذَل جهودًا 

كبيرة لمنع ذلك التقســيم، كما كّلف ابنه األمير فيصل بن عبدالعزيز لتكوين لجان شــعبية في المملكة لجمع 

التبرعات إلنقاذ فلســطين وشعبها، وأرسل رســائل 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 أبنــاؤه الملوك من بعده على النهج نفســه، فكانوا يبادرون إلى تقديم كل عــون ودعم للعرب في 

قضاياهم المختلفة.

ومن األمثلة على هذه المواقف المثمرة تجاه الدول العربية:

• دعم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• دعم استقالل لبنان واستقراره.

• دعم مصر.

• دعم استقالل الجزائر.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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تعلم ذاتي

تعلم ذاتي

كان الملك عبدالعزيز حريصًا على 

جامعة الــدول العربية، ويثني على 

دورها في احتضــان األمة العربية 

وجمع كلمتها.

يزور الطلبة موقــع جامعة الدول 

العربية اإللكتروني، ويســتخرجون 

أســماء الدول المؤسسة لها، وتاريخ 

إنشائها.

يزور الطلبة موقــع جامعة الدول 

ويتعرفون  اإللكترونــي،  العربيــة 

ميثاق الجامعة.

www.lasportal.org

 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 ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م، التي انضمت إليهــا اليمن عام ١٣٥٦هـ/١٩٣7م، 

ونشأت عالقات مشتركة بين المملكة والدول العربية األخرى.
وعندمــا اتجهت الدول العربيــة إلى الوحدة، وجــه رئيس الوزراء 
المصــري مصطفى النحــاس عام ١٣٦٣هـ/١٩٤٤م دعــوًة إلى المملكة 
العربية السعودية والعراق واليمن ولبنان وشرق األردن وفلسطين لعقد 

مباحثات ومشاورات لبحث ذلك.
ولحرص الملك عبدالعزيز على تجنب اســتغالل هذه الدعوة إلنشاء 
كيانــات صغيرة ال تخدم األمة العربية، وجه نصيحة للزعماء العرب في 
هذا الشــأن، ثم تواصلــت االجتماعات التحضيريــة 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.
وفي عام ١٣٦٣هـ/١٩٤٤م دعا النحاس لعقد لجنة تحضيرية للمؤتمر 
العربي العام في اإلســكندرية لالتفاق على الطريقة التي تسمح بقيام 
تعاون عربي مشــترك، وانتهت المرحلة األولــى من اجتماعات اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالتوقيع على بروتوكول اإلسكندرية، 
وتال هذا اجتماعات اللجنة الفرعية السياســية في عام ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م 
بالقاهرة لوضع مشروٍع لنظام الجامعة العربية يوافق نصوص بروتوكول 

اإلسكندرية.
وفي اجتماعات هذه اللجنة قدم الوفد الســعودي مذكرة من الملك 
عبدالعزيــز إلى علي ماهر رئيــس الوزراء المصــري، ورئيس اللجنة، 
 تتضمن بعــض االقتراحات التــي يجب أن تقوم عليهــا وحدة العرب،

اململكة العربية السعودية والقضايا العربيةالوحدة األوىل الدرس الثالث



27

وهذه االقتراحات هي فــي الواقع ضمانات أرادت بها الحكومة 
الســعودية تجنب حدوث مشروعات شخصية ال عالقة لها بوحدة 

العرب. 
وللحصــول على موافقــة الملك عبدالعزيز علــى ما ورد في 
بروتوكول اإلســكندرية وطمأنته بتــرك االتجاه إلى ما يؤدي إلى 
انقســامات بين العرب، أرســلت الحكومة المصرية عبدالرحمن 
عــزام إلى الرياض فعرض على الملــك عبدالعزيز بالتفصيل ما 

جرى من مشاورات، وأبدى جاللته موافقة المملكة عليها.
 وفــي ٨ مــن ربيع اآلخر عــام ١٣٦٤هـ )٢٢ مــارس ١٩٤٥م( 
وقعت وفود المملكة العربية السعودية، وسورية، والعراق، ولبنان، 
ومصر، وشرقي األردن، وممثل األحزاب الفلسطينية، على ميثاق 
جامعة الدول العربية، وبهذا أصبحت المملكة العربية الســعودية 

عضوًا مؤسسًا للجامعة العربية.

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل

  مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي بالظهران حيث ُعقدت القمة 

العربية عام ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م

معلومات إثرائية

تســـهم المملكة العربية السعودية في 

ومنظماتها  العربيـــة  الجامعـــة  دعم 

اإلقليميـــة، فـــي إطار ســـعيها لوحدة 

الصف العربـــي وجمع الكلمـــة، وقد 

أولى خادم الحرمين الشـــريفين الملك 

ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود عناية 

كبيـــرة بالجامعة، ويتجلـــى ذلك في 

الكلمـــة التي ألقاها فـــي اجتماع القمة 

العربية في مدينـــة الظهران بالمملكة 

ـ/ 201٨م،  العربية الســـعودية عام 1439ه

وجـاء فيهـا:

»إيماناً مّنا بـــأن األمن القومي العربي 

منظومـــة متكاملة ال تقبـــل التجزئة، 

فقـــد طرحنا أمامكم مبـــادرة للتعامل 

مع التحديـــات التي تواجههـــا الدول 

العربية بعنـــوان )تعزيز األمن القومي 

العربي لمواجهة التحديات المشـــتركة(، 

مؤكديـــن على أهميـــة تطوير جامعة 

الـــدول العربية ومنظومتها، كما نرحب 

بما توافقـــت عليه اآلراء بشـــأن إقامة 

القمـــة العربيـــة الثقافيـــة، آملين أن 

تســـهم في دفع عجلة الثقافة العربية 

اإلسالمية«. 
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 دعم تأسيس مجلس التعاون لدول 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 قيــام اتحاد بين دول الخليــج العربي يرمي 

إلى توحيد القرار في السياســة الخارجية لُدَوله، والتعاون االقتصادي 

والدفاعي بينها، والوقوف أمام التهديدات الخارجية في ظل األوضاع 

السياسية التي تعيشها المنطقة.

وأدرك الملك خالد بــن عبدالعزيز حاجة دول الخليج العربية كافة 

إلى التكاتف والتعاون بينهــم للوقوف أمام التحديات واألخطار كافة، 

فدعا إلى عقد مؤتمر قمة إسالمي لمناقشة األخطار المحيطة، واتخاذ 

التدابير المناسبة لها. وفي ربيع األول من عام ١٤٠١هـ ُعقد المؤتمر في 

مدينة الطائف، واســتعرض فيه الملك خالد بن عبدالعزيز مع الرؤســاء 

جميع القضايا المحيطة، وأهمية اتخاذ موقف قوي لحماية مصالح الدول 

اإلسالمية.

وكان الملك خالد بــن عبدالعزيز يرى في وحدة دول الخليج العربي 

ضــرورة لمواجهة هذه التهديدات واألخطار وغيرها، فلم تمض أيام على 

نهايــة مؤتمر القمة اإلســالمية، حتى دعــا وزراء الخارجية لدول الخليج 

العربي لمتابعة األحداث التي تهدد أمن الخليج العربي ومناقشتها، وخرج 

المجتمعون ببيان أعلنوا فيه إقامة مجلس التعاون الخليجي. 

www.gcc-sg.org

تعلم ذاتي

لدول  التعـــاون  مجلـــس  تأســـس 

1401هـ/19٨1م،  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 والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل
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كبرى،  أهمية  العربــي  للخليج 
اهتمــاٍم لبعض  جعلته محــطَّ 

القوى الدولية.

 يوضح الطلبة مميزات الموقع 
الجغرافي للخليج العربي، وما 

يمتلكه من ثروات.

فــكـــر
 ُأُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

 • يربــط هذه الدول الســت عالقات خاصة وِســمات مشــتركة وأنظمة

    متشابهة.

 • ضــرورة قيــام تنســيق وثيق بينها فــي مختلف المجــاالت، وخصوصًا 

    المجاالت االقتصادية واالجتماعية.

 • المصيــر المشــترك ووحــدة الهــدف ورغبتها فــي تحقيق التنســيق 

    والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين.
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 لتلــك األســباب مجتمعًة، بــات من الضروري إقامــة كيان يرمي إلــى تعميق الروابط والصــالت وتوثيقها 

والتعــاون بيــن أعضائه في مختلف المجاالت، يطلق عليه )مجلس التعاون لــدول الخليج العربية(، ويكون مقره الرياض، 

 ويكــون هذا المجلس الوســيلة لتحقيق أكبر قدر من التنســيق والتكامل والترابط فــي جميع الميادين، وتعميق 

الروابط والصالت بين أعضائه في مختلف المجاالت.

وفي يوم االثنين ٢١ من رجب من عام ١٤٠١هـ /١٩٨١م شارك الملك خالد بن عبدالعزيز في أبو ظبي في 

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

المجلس هو لمصلحة شعوب المنطقة ومصلحة األمة العربية؛ ألن الخليج العربي جزء ال يتجزأ من األمة العربية.

ومــن أبرز القرارات التي خرجت بها تلك القمة أن تكــون مدينة الرياض مقرًا ألمانة مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، وأن يعقد المؤتمر الثاني في مدينة الرياض في شهر المحرم من عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، 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 السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية من كونها طرفًا أساسًا في النظام العربي منذ قيامه، 

حيث كانت عضوًا مؤسسًا في جامعة الدول العربية.

وهكذا كان لجهود الملك خالد بن عبدالعزيز في جمع كلمة دول الخليج العربية وتوحيد صفوفها أكبر األثر 

في تأسيس المجلس ونجاحه.

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

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

الدول العربية واإلسالمية والصديقة. 

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل



31

 القضية اللبنانية: 

يعيش على أرض لبنان طوائف مختلفة، فهناك مسلمون ُسنة، ومسيحيون موارنة يعيشون في المدن الساحلية، 
وهم أكثرية، وهناك مسلمون شيعة في الجنوب ووادي البقاع إلى الشرق، ويتوزع الدروز وبعض المسيحيين 

في الجبال.

وبعد احتالل إســرائيل لفلسطين عام ١٣٦٨هـ/١٩٤7م نزح فلســطينيون كثيرون إلى لبنان، فأدى ذلك إلى 
اشتعال الحرب األهلية في لبنان عام ١٣٩٥هـ/١٩7٥م. 

فتحركت المملكة العربية الســعودية من منطلق واجبها القيادي والعربي للوصول إلى حلول لألزمة اللبنانية، 
عبر مبادرات منفردة وأخرى مشتركة، حيث أجرى الملك خالد بـــن عبـدالعزيـــز  اتصاالت بـــالرئيس 
الســوري والرئيس اللبناني عامي ١٣٩٥هـ/١٩7٥م و١٣٩٦هـ/١٩7٦م، وبأطراف عربية أخرى؛ مناشدًا الجميع 
ضبط النفس والتحلي بالصبر والعمل لحل المشكالت كافة بالطرق السلمية، دون اللجوء إلى القوة التي لن 

يستفيد منها إال األعداء، وقد استندت 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.

  احلرب اللبنانية
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• 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 ١٣٩٦هـ/١٩7٦م، جمعت رؤساء لبنان وسوريا ورئيس 
المنظمة الفلســطينية، إضافة إلى رئيس مصر وأمير الكويت برعاية الملك خالد. وقد أسفرت القمة عن عدد 

من القرارات، أهمها:

- وقف إطالق النار.

- االحترام المتبادل بين لبنان والمنظمة الفلسطينية.

وأيــدت القمــة العربية هــذه القرارات في قمتها التي عقدت مباشــرة في مصــر بعد قمة الرياض، فــكان انتصارًا 

للدبلوماسية السعودية.

ْهَيْوني لبنان بادعاء أن  لكن األحداث شــهدت تطورًا خطيرًا عــام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، حيث اجتاح العــدو الصِّ

الهدف هو وضع حد للهجمات الفدائية الفلسطينية على المستوطنات اإلسرائيلية في الشمال، في حين كان 

العدو اإلسرائيلي يريد احتالل مزيد من األراضي العربية.

وقد تأثر الملك خالد بن عبدالعزيز لذلك االجتياح الظالم، وبعث برســائل إلى الرئيس األمريكي ورئيســة 

وزراء بريطانيــا، والرئيس الفرنســي، وعدٍد من زعماء الدول العربية واإلســالمية، مناشــدًا الجميع القيام 

بعمل فوري إليقاف العدوان اإلســرائيلي الغاشم على لبنان. كما بعث وزير خارجيته إلى مدينة )بون( التي 

يجتمع فيها زعماء حلف شــمال األطلسي، وذلك لمقابلة المسؤولين الغربيين، وكثَّف أيضًا من جهود المملكة 

فــي أروقة األمم المتحدة، وتكللت الجهود بإصدار قــرار مجلس األمن ذي الرقم )٥٠٩( الذي طالب العدو 

اإلسرائيلي باالنسحاب الفوري غير المشروط من لبنان.
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  مؤمتر القمة العربي املصغر لبحث األزمة اللبنانية عام ١٣٩٦هـ /١٩٧٦م في الرياض

بعد انسحاب العدو اإلسرائيلي 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 ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

وعندما تفاقم الصراع عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م ُعقد مؤتمر طارئ في المغرب لوضع آلية للوصول إلى تســوية 

للصــراع اللبناني، تمثلت في تشــكيل لجنة ثالثية تضم الملك فهد بــن عبدالعزيز والملك المغربي والرئيس 

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

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

الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر.
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وفــي عام ١٤١٠هـ/١٩٨٩م أصدرت اللجنة الثالثية بيان جدة، وكان من ضمن قراراتها دعوة أعضاء مجلس 

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

ُعقد االجتماع االســتثنائي لمجلس النواب اللبناني في 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.

  لقاء امللك فهد بن عبدالعزيز بأعضاء مجلس النواب اللبناني في الطائف عام ١٤١٠هـ/١٩٨٩م.
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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 

١٣٦٥هـــ/١٩٤٦م، وعّمقت هذه الزيــارة الروابط بين 

البلدين، ودعمت التعاون بينهما.

وعندمــا هاجــم مصــَر العــدواُن الثالثــي عام 

١٣7٦هـ/١٩٥٦م 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.

  زيارة امللك عبدالعزيز مصر عام ١٣٦٥هـ/١٩٤٦م

معلومات إثرائية

العدوان الثاليث 1376هـ )1956م(:
 هـــي حـــرب شـــنتها بريطانيـــا وفرنســـا والعـــدو 
ْهَيـــْوين؛ بســـبب تأميـــم الرئيس املـــري قناة  الصِّ

عليها(. الســـيطرة  )إعـــادة  الســـويس 

حرب عام 13٨7هـ )1967م(:
ْهَيـــْوين عىل مر  هـــو عـــدوان شـــنَّه العـــدو الصِّ
واألردن وســـوريا، استمر ســـتة أيام، وانتهى باحتالل 
الغربية. والضفـــة  والجوالن  ســـيناء  ْهَيْوين  الصِّ العدو 

حرب أكتوبر1393هـ )١٩7٣م(:
ْهَيْوين   حرب شـــنتها مر وســـوريا عىل العـــدو الصِّ
املحتلة عام ١٣٨7هـ/١٩٦7م، وأوقف  الستعادة األرايض 
امللك فيصل بـــن عبدالعزيز تدفق النفـــط إىل الدول 
بالتوقيع  للعـــدوان، وانتهـــت الحرب رســـميًا  املؤيدة 
عـــىل اتفاقيات فك االشـــتباك بني جميـــع األطراف.
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ْهَيْوني في قرار تاريخي، وبعد نهاية  ابن عبدالعزيز بقطع إمدادات النفط عن الدول المتعاونة مع العدو الصِّ

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

ووقــف الملــك عبدالله بن عبدالعزيز مع الشــعب المصري عام ١٤٣٢هـ/٢٠١١م، مقدمــًا الدعم المادي 

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

من أجل استقرارها وأمنها.

وفي عام ١٤٣7هـ/٢٠١٦م زار خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز مصر ووّقع عدة 

اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشــروعات، من أهمها: إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في طور سيناء، 

والتجمعات الســكنية ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء جسر يربط 

بين البلدين عبر سيناء.

وعلى إثر العدوان اإلســرائيلي على مصر وسوريا 

واألردن عــام ١٣٨7هـــ/١٩٦7م، دعا الملك فيصل 

ابــن عبدالعزيــز زعماء العرب إلــى الوقوف إلى 

جانــب مصر واألردن، وأمــر بتخصيص دعم مالي 

كبير لهما.

وفي حرب عام ١٣٩٣هـ/١٩7٣م شاركت المملكة 

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

   لقاء امللك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس املصري

 ١٤٣٧هـ/٢٠١٦م
  تطوع امللك فهد بن عبد العزيز وخادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز للدفاع عن مصر في 
أثناء العدوان الثالثي عليها عام ١٣٧٦هـ / ١٩٥٦م
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 دعم استقالل الجزائر:
 للجزائر عالقة قديمة مع فرنسا منذ القرن السادس عشر الميالدي، 

فقد كانت فرنســا تتمتع بامتيازات تجارية خاصة فيها، ولها مؤسسات 

تجاريــة في المدن الجزائريــة المختلفة، وتطورت هــذه العالقة بعد 

اعتراف الجزائر بالجمهورية الفرنسية الجديدة.

وفــي ٣٠ من شــعبان عام ١٢٤٥هـ )٣٠ ينايــر ١٨٣٠م( قرر مجلس 

الوزراء الفرنسي شنَّ حملة عسكرية الحتالل الجزائر ألهداف سياسية 

واقتصادية مختلفة، فشهدت الجزائر بعد احتاللها معاناة كبيرة في ظل 

االحتالل الفرنسي، فقاوم الجزائريون االحتالل بكل ما أوتوا من قّوة، 

لكنها لم تصل إلى قوة المستعمر المحتل. 

وفي عــام ١٣7٤هـ انتفض الجزائريون ضد المســتعمر الفرنســي 

بمختلف الوسائل وعمد المســتعمر الفرنسي إلى تجنيد قواته لمقاومة 

الثــورة الجزائرية، فحدثت اشــتباكات قوية في أنحــاء الجزائر كافة 

بين الجزائريين المســلحين باألســلحة البســيطة، والجنود الفرنسيين 

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

اســتمرت ثورة الشــعب الجزائري أمام تصدي المستعمر الفرنسي 

لهــا، وتعاطف كثيــر من الدول مــع الجزائر، وفــي مقدمتها المملكة 

العربية الســعودية التي كانت لها مواقف مشهودة، فمنذ انطالق الثورة 

الجزائرية بادر الملك سعود بن عبدالعزيز والشعب السعودي إلى دعمها بما يأتي:

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.

معلومات إثرائية

مفاهيم ومصطلحات

مل تكـــن ثورة التحريـــر التي قامت 

الثورة  هـــي  1375هــــ/1954م  عـــام 

الوحيدة ضد املســـتعمر الفرنيس يف 

عدة،  ثورات  ســـبقتها  فقد  الجزائر، 

قادها عـــدد من األبطال، وســـطروا 

خالدة.  بطوليـــة  مواقف 

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
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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 ١٣٨٢هـ )٥ يوليو ١٩٦٢م(. 

 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.

  طوابع تعبر عن تالحم الشعب السعودي واجلزائري   تالحم الشعب السعودي واجلزائري

اململكة العربية السعودية والقضايا العربية الدرس الثالثالوحدة األوىل
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المملكة العربية السعودية والقضايا اإلسالميةالدرس الرابع

تعلم ذاتي

من خالل موقع البنك اإلســالمي 
للتنميــة، يحــدد الطلبــة أهــداف 

البنك ورسالته.

تلتزم المملكة العربية السعودية مســؤوليتها اإلسالمية، وتسهم في 

جمــع كلمة المســلمين، وحل قضاياهــم، وتعزيز مكانتهــم، ودعمهم 

اقتصاديــًا وسياســيًا وثقافيًا. ومــن جوانب عناية المملكــة بالقضايا 

اإلسالمية ما يأتي:

 التضامن اإلسالمي:
 دأبــت المملكة العربية الســعودية منذ تأسيســها علــى يد الملك 

عبدالعزيــز بن عبدالرحمن آل ســعود  على الدعوة إلى جمع كلمة 

د الملك  المسلمين وتوحيد صفوفهم في وجه األخطار المحيطة بهم، وأكَّ

ســعود بن عبدالعزيز  دعوات المملكة لتوحيد الصف اإلســالمي، 

وزار عددًا من الدول العربية واإلسالمية لتعزيز ذلك.

www.isdb.org

ودعا الملك سعود بن عبدالعزيز في عام ١٣٨١هـ/١٩٦٢م إلى إنشاء رابطة إسالمية تعنى بقضايا المسلمين، 

فتأسســت )رابطة العالم اإلســالمي(، ومقرها مكة المكرمة، وشّدد الملك ســعود بن عبدالعزيز على القضية 

الفلســطينية والمســجد األقصى والحقوق العربية في فلســطين، فكان ينادي بذلك في كل خطاب ومناسبة، 

داعيًا المسلمين في بقاع األرض كافة إلى ذلك التضامن الذي يكفل ألبنائه المجد والعزة، وأن قضية فلسطين 

إسالمية، ومقدساتها تستباح وشعبها ُيشرَّد.

وســار الملك فيصل بن عبدالعزيز على النهج نفســه، وكانت له مواقف مهمة تدعم القضايا اإلســالمية، 

ومن أبرزها دعوته إلى )التضامن اإلسالمي(. كما تمكن من إنشاء )منظمة التعاون اإلسالمي(، ومقرها جدة 

بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة قرارات المؤتمرات اإلسالمية.

كما أنشــأ )البنك اإلسالمي للتنمية( ليكون إحدى المؤسســات المالية اإلسالمية للتعاون اإلسالمي، ومقره 

في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفــي عام ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م عقد أول مؤتمر إســالمي في مكة المكرمة، ونظمته رابطة العالم اإلســالمي، 

وعرض فيه الملك فيصل بن عبدالعزيز القضية الفلسطينية بأنها قضية إنسانية إسالمية.

ْهَيْوني على مصر عام ١٣٨7هـ/١٩٦7م، قاد الملك فيصل بن عبدالعزيز حملة  وعلــى إثر هجوم العدو الصِّ

إسالمية دعا فيها إلى تحرير المقدسات اإلسالمية، مذكرًا أن العدو قد احتل مزيدًا من األراضي العربية في 

سوريا ومصر ولبنان.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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دًا على القضية الفلسطينية،  وظل الملك فيصل بن عبدالعزيز يدعو إلى التضامن العربي واإلسالمي، مشدِّ

وكانت ُخَطبه مؤثرة، وتلهب القلوب نحو القدس الشــريف أولى القبلتين، وما يصيب الشــعب الفلسطيني من 

قمع وقتل وتشريد.

لم تقف جهود المملكة على دعم التضامن اإلسالمي، بل تعدت ذلك، حيث قدمت المملكة للعالم اإلسالمي 

عن طريق صندوق النقد الدولي تسهيالت بلغت قيمتها مليارات الدوالرات، كانت حصة المملكة منها ٤٥% من 

قيمة تلك القروض والتســهيالت، وذلك في ســبيل دعم القضايا اإلسالمية، إضافة إلى مليار دوالر خصصتها 

المملكة عام ١٣٩٥هـ لمساعدة التنمية في إفريقيا.

  امللك فهد بن عبد العزيز يترأس جلسات مؤمتر جدة مليثاق التضامن اإلسالمي عام ١٣٩١هـ/١٩٧١م

اململكة العربية السعودية والقضايا اإلسالمية الدرس الرابع     الوحدة األوىل
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اململكة العربية السعودية والقضايا اإلسالميةالوحدة األوىل الدرس الرابع     

تعلم ذاتي

من موقع الصندوق الســعودي 
للتنمية، يحــدد الطلبة أهداف 

الصندوق ورسالته.

 الدعم التنموي:
فــي إطار حــرص المملكة العربية الســعودية على دعم الدول 

النامية، واإلســهام فــي تمويل بعــض مشــروعاتها، وكذلك دعم 

الصادرات الســعودية غير النفطية، صدر مرسوم ملكي في ٨/١٤/ 

١٣٩٤هـ/١٩7٤م بتأسيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويرمي الصندوق إلى:

اإلســهام في تمويل المشــروعات اإلنمائية في الدول النامية  	

بمنح القروض لتلك الدول.

تقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي. 	

وبدأ الصندوق أعماله فـــي عـــام ١٣٩٥هـ/١٩7٥م، برأس مال 

قدره عشــرة مليارات ريال مقدمة من الحكومة، وزيد رأس المال 

على ثالث مراحل، ليصل في عام ١٤١١هـ/١٩٩١م إلى ثالثين مليار 

ريال.

وركزت مجاالت دعم الصندوق الســعودي للتنمية في مشــروعات 

التنمية في البلدان اإلسالمية.

  إجنازات الصندوق السعودي للتنمية ١٣٩٤-١٤٣٩هـ.

www.sfd.gov.sa

الدول املدة

املستفيدة
الربامجاملرشوعات

املبلغ 

) باملليون ريال ( إىلمن

١٣٩٤- ١٣٩٥هـ
)١٩7٤م(

١٤٣٨-١٤٣٩هـ
٨٣٦٠٨٢7٥٥٠٤7.٩٤)٢٠١7م(
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اململكة العربية السعودية والقضايا اإلسالمية الدرس الرابع     الوحدة األوىل

 قضية أفغانستان:
في ١٤ من صفر عــام ١٤٠٠ هـ/١٩7٩م 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 ١٨ مــن رمضان عام 

١٤١٣هـ/١٩٩٣م، 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.

واســتقبل خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز الوفد األفغاني المشارك في المؤتمر 

الدولي للعلماء المســلمين المنعقد في جدة عام ١٤٣٨هـ، و أعرب عن دعمه ومســاندته لجمهورية أفغانستان 

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

معلومات إثرائية

جمهوريـــة البوســـنة والهرســـك، 
أوروبا،  شـــرق  جنوب  تقـــع  دولة 
جمهوريـــات  إحـــدى  وهـــي 
الســـابقة، وعاصمتها  يوغســـالفيا 

ســـراييفو.
ويحدهـــا من الشـــمال والغرب 
والجنوب كرواتيا، ومن الشـــرق 
الغربي  الجنـــوب  ومن  صربيا، 

جمهورية الجبل األســـود.
ويبلـــغ عـــدد ســـكانها أكثـــر 
مـــن أربعـــة مالييـــن ونصف، 
البوســـنية  اللغـــة  ويتكلمـــون 

والصربيـــة. والكرواتيـــة 

منطقة البلقان هي شـــبه جزيرة 
تقع في الركن الجنوبي الشرقي 
من قـــارة أوروبـــا، وهي مثلثة 
الشـــكل، قاعدتها في الشـــمال 
ورأســـها في الجنـــوب، وتحيط 
بها الميـــاه من ثالثـــة جوانب 
تتمثـــل في البحـــر األدرياتيكي 
األســـود، ومضيق  والبحر  غربًا، 
والدردنيـــل، وبحر  البوســـفور، 
مرمرة شـــرقاً، والبحر المتوسط 

وبحـــر إيجه جنوباً.

 قضية البوسنة والَهْرَسك:
البوسنة والهرسك من البالد اإلسالمية في منطقة البلقان، ودخلها 
اإلســالم بعد منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشــر الميالدي، 
وكانــت تاريخيــًا إحدى الواليات الســت فــي جمهورية يوغســالفيا 

االتحادية سابقًا.
وبعــد انهيــار االتحاد الســوفييتي عــام ١٤١٢هـــ/١٩٩١م، بدأت 
ْرب  جمهورية يوغســالفيا االتحادية بالتفــكك، وحاولت جمهورية الصِّ
ضم البوسنة إليها، فاشتعلت حرب أهلية ُقتل فيها آالف المسلمين على 

يد الصرب.
وكانت المملكة العربية السعودية أول دولة تعترف بإعالن البوسنة 
والهرسك استقاللها عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، وكان اعتراف المملكة عاماًل 

مهمًا ودافعًا قويًا ألن تحذو بقية الدول حذوها في ذلك.
ومــع تصاعد األحــداث في البوســنة وتنفيــذ القــوات الصربية 
مخططاتها إلزالة الوجود اإلسالمي في البلقان، أعلنت المملكة بقيادة 
الملك فهد بن عبدالعزيز الوقوف التام مع شــعب البوسنة والهرسك 
المسلم، وكانت المساعدات المادية واإلنسانية التي تقدمها تمثل حجر 

الزاوية في صمود هذا الشعب المسلم. 
وُشــكلت هيئة عليا لجمع التبرعات للبوســنة والهرســك برئاســة 
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز عندما كان 
أميــرًا لمنطقــة الرياض، وجمعــت أكثر من مليار ومئتين وخمســين 
مليون دوالر، ُوجهت لدعم حكومة البوســنة والهرســك بمواد غذائية 
ريــن وتقديم الرعايــة الصحية  ومســاعدات عاجلــة وخدمــة للمهجَّ

والمساعدات التنموية للشعب البوسني.      

  العاصمة سراييفو 

اململكة العربية السعودية والقضايا اإلسالميةالوحدة األوىل الدرس الرابع     
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المملكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالدرس الخامس

تعلم ذاتي

عصبة األمم:

في مطلع القرن العشرين الميالدي 
نشأت أحالف بين القوى العظمى 
في أوروبا، نتج عنها قيام الحرب 
العالميــة األولــى التــي أســفرت 
عن نتائــج وخيمة، فقــد بلغ عدد 
ضحاياها مــا يزيد على ٣7 مليون 

قتيل وجريح ومفقود.

وبعد نهايتها عام ١٣٣7هـ / ١٩١٨م 
تأّسست منظمة دولية تعرف باسم 
)عصبة األمم( هدفها منع قيام أي 
العقوبات  حرب مستقبلية، وفرض 
على الــدول المخالفــة، لكنها لم 
تتمكــن من منــع انــدالع الحرب 
العالمية الثانية عام ١٩٣٩م؛ فأدى 

ذلك إلى زوالها.

للمملكــة العربية الســعودية إســهامها الدولــي المهــم؛ لمكانتها 

مات. وتبرز أهمية الدور الســعودي  وإمكاناتها، ولما تتمتع به من مقوِّ

سًا للهيئة الدولية  على الســاحة الدولية في اختيارها لتكون عضوًا مؤسِّ

)األمم المتحدة( وكذلك اختيارها لتكون عضوًا في مجموعة العشرين.

 هيئة األمم المتحدة:
هي منظمــة دولية مؤلفـة مـن دول مستقلة اجتمعت علـى العمـل 

ْلم العالمي والتقدم االجتماعي، وأنشئت المنظمة  معًا مـــن أجـــل السِّ

سًا، من  رسميًا عام ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م، وكانـت تـضم ٥٠ بلـدًا عضوًا مؤسِّ

بينها المملكة العربية السعودية، حتى أصبح أعضاؤها ١٩٣ دولة. 

ــس في هيئة  المملكــة العربية الســعودية عضو مؤسِّ
األمم المتحدة:

عندمــا ُأعلنت الحرب العالميــة الثانية في عــام ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م 

التــزم الملك عبدالعزيز  الحياد في هذه الحرب حفاظًا على بالده 

ومقدســاتها، وعبــر لقاءات عــدة واجتماعات متواصلــة إبان الحرب 

ر عقد مؤتمر لتأســيس األمــم المتحدة في مدينة  العالميــة الثانية تقرَّ

سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية،

  مبنى هيئة األمم املتحدة يف نيويورك

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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وأبلغت الحكومة البريطانية الملك عبدالعزيز هذا القرار موضحة أنها تريد منه االنضمام للحرب وأن يكون 
للمملكة العربية الســعودية تمثيل في مؤتمر ســان فرانسيســكو، فرد الملك عبدالعزيز أنه سيعلن الحرب إذا 

اقتضت المصلحة والضرورة ذلك.

ثــم أعلن الملك عبدالعزيز الحرب على كل من ألمانيا واليابــان، وأبلغ هذا القرار كاًل من رئيس الوزراء 
البريطاني )ونستون تشرشل( والرئيس األمريكي )فرانكلين روزفلت(.

بعدها تلقت الحكومة السعودية دعوة رسمية من حكومات دول الحلفاء لحضور مؤتمر األمم المتحدة في 
سان فرانسيسكو في ١٣ من جمادى األولى عام ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م، فأوفد الملك عبدالعزيز ابنه ووزير خارجيته 
األمير فيصل بن عبدالعزيز للتوقيع على ميثاق هيئة األمم المتحدة، وقد ألقى خطابًا في مؤتمر التأســيس، 

جاء فيه: 

 »هذا الميثاق ال يمثل الكمال الذي تتوق إليه الدول الصغرى، لكنه بال شك أفضل ما يمكن أن تتفق عليه 
خمســون دولة، وكثير من هذه الدول عانت كثيرًا في نضالها من أجل الحرية، وفي الدفاع عن اإلنســانية، 

وفي التحرر من العبودية«.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس الخامس

  األمري فيصل بن عبدالعزيز يوقع ميثاق هيئة األمم املتحدة يف سان فرانسيسكو عام ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م
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  ويل العهد صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلان بن عبدالعزيز آل سعود يف لقاء مع األمني العام لهيئة األمم املتحدة السيد أنطونيو غوترييش  عام ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م

ولقد ظلت المملكة العربية السعودية - ومنذ توقيعها على ميثاق األمم المتحدة - ملتزمة العمل به وتطبيقه 
في احترام سيادة الدول األخرى، والعمل لتحقيق األمن والسلم لشعوب األرض كافة.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدولية الدرس الخامسالوحدة األوىل

 حركة عدم االنحياز:
ظهرت حركة عدم االنحياز بعد نهاية الحرب العالمّية الثانية؛ وظهور 

الواليــات المتحدة األمريكية واالتحاد الســوفييتي قوتين كبيرتين، ثم 

التنافس بينهما من خالل معســكرين غربّي وشــرقّي في زمن الحرب 

الباردة، المتمثلة في تأسيس ِحْلَفي وارسو واألطلسي، وكذلك تزامنًا مع 

ظهور عدد من الدول الحديثة االســتقالل التي رفضت االنضمام ألّي 

من المعســكرين، فجاء تأسيس هذه الحركة للبعد عن التنافس الشديد 

بين هذين المعســكرين، وكان أول تأسيسه بحضور تسع وعشرين دولة 

لمؤتمر)باندونغ( في إندونيســيا عام ١٣7٤هـــ/١٩٥٥م حيث كان هذا 

المؤتمر بمنزلة أول تجمع منظم لدول الحركة. 

فكر

ما أســماء الدول األعضاء 

في حركة عدم االنحياز؟
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وكان أّول انعقاد للحركة في )بلجراد( في يوغسالفيا سنة١٣٨٠هـ/١٩٦١م، 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

احترام الدول األعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة بينها للوقاية من حدوث خالفات في المستقبل.. 8

وللمملكــة العربيــة الســعودية دور فاعل في هذه الحركة، حيث تشــارك في مؤتمراتهــا، كما تدعو إلى 

التمســك بمبادئ المنظمة واحترام حسن الجوار، وترك التدخل في شــؤون الدول األخرى، مؤكدة موقفها 

الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها للحقوق العربية المشروعة.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس الخامس

 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« )١(.

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

)١( رواه البخاري.
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وفي تاريخنــا المعاصر، ظهرت جماعات وِفــَرق غالت في فكرها 

وتطرفت في أعمالها، فأقدمت على أفعال جلبت كوارث وويالت. وعلى 

إثر ما يصيب بعض البلدان اإلسالمية من غزو وتشريد، يظهر متطرفون 

عون نصرة اإلســالم والمســلمين، َفُيْقِدمون على قتل أنفسهم وقتل  يدَّ

آخرين من مسلمين ومستأَمنين 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.

تعلم ذاتي

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

هذا التحالف. 

www.imctc.org

وســارعت المملكة إلى الوقوف مــع دول العالم المختلفة للتصدي لهذه اآلفة، ومحاربتها بكل الوســائل 

الممكنة، وبيان أن اإلســالم بريء من هذه األعمال، وأنه دين المحبة والســالم، ولكنه التطرف الذي يقود 

صاحبه إلى أعمال ترفضها األديان، وتتبرأ منها العقول، هذا التطرف والغلو الذي لم يسلم منه دين وال عقيدة.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس الخامس

   التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب:

أعلن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع في عام ١٤٣7هـ/٢٠١٥م تشــكيل تحالف إســالمي من إحدى وأربعين دولة لمحاربة اإلرهاب، 

قائاًل: »تشــكيله جاء حرصًا من العالم اإلسالمي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شريكًا 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
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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-  محاربــة 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.

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

بين كافة األجناس بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم.

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

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس الخامس

تعلم ذاتي

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

المركـــز في مواجهـــة التطرف.

www.etidal.org

 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(:

في ظل حرص المملكة العربية السعودية على مكافحة الفكر المتطرف، 

افتتح خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المركز 

العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(، بحضور عدد من الزعماء 

المشاركين في القمة العربية اإلســالمية األمريكية، التي استضافتها 

الرياض عام ١٤٣٨هـ/٢٠١7م.

ويأتــي افتتاح هذا المركز اســتمرارًا للجهود التي بذلتها المملكة العربية الســعودية فــي مكافحة اإلرهاب، ومنع 

انتشاره، ومحاولة القضاء عليه.

وللمركز أهداف إستراتيجية، هي:

وقاية: وتعني تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها.. 	

مواجهة: ويقصد بها مواجهة الفكر المتطرف، ومنع االنتماء إليه، أو التعاطف معه، أو اإلســهام في أنشــطته . 	

بأي شكل من األشكال.

توعية: وتشمل تعزيز ثقافة االعتدال والتسامح وتقبل اآلخر.. 	

شراكة: وتعتمد على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.. 	
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اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس الخامس

تعــلم ذاتي

معلومات إثرائية

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

المركز.

دأبت المملكة العربية الســعودية منذ تأسيسها على 

تقديم العون والمســاعدة للمحتاجين في العالم، بعيدًا 

عن أي دوافع غير إنسانية.

وكان من بين المراكز والهيئات التي أنشأتها )مركز 

الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية(، وكان تأسيسه 

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبدالعزيز في ٢7 من رجب عام ١٤٣٦هـ/٢٠١٥؛ ليكون 

مركزًا دوليًا مخصصًا لألعمال اإلغاثية واإلنسانية. 

www.ksrelief.org

  صور من جهود اململكة العربية السعودية في األعمال اإلغاثية 

أما المرتكزات اإلستراتيجية للمركز فهي:

إعالمية، ويقصد بها صناعة خطاب إعالمي محترف يعزز ثقافة  	

االعتــدال ويجابه الطروحــات اإلعالميــة المتطرفة، ويقوض 

ماتها. مقوِّ

فكرية، وتعتمد على تعزيز الجانــب الفكري المرتبط بمحاربة  	

خطاب اإلقصاء وتفنيده، ونشر مفاهيم االعتدال وتقبل اآلخر.

رقمية، وتشــمل رصد األنشــطة الرقمية للجماعــات المتطرفة  	

وتقويضهــا، ودعم الجهــات الفاعلة في نشــر الفكر المعتدل 

ومكافحة التطرف الرقمي.

 مركــز المـلك سلمـان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:

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 ١٢٠ مليار ريال.
دعم المنشــآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بنحو ٢٠٠ مليار  	

ريال؛ للتخفيف من آثار الجائحة ودعم نشاط تلك المنشآت.
دعــم منظمة الصحة العالمية بنحــو ٥٠ مليون ريال لمكافحة  	

فيروس كورونا )كوفيد ١٩(.
موافقة دول مجموعة العشــرين على مقترح المملكة، رئيســة  	

المجموعــة لعام ٢٠٢٠م، للتخفيف علــى الدول النامية بتعليق 
الديون في مدة أزمة كورونا )كوفيد ١٩(.

تقديــم ١٥٠ مليــون دوالر )٥٦٣ مليون ريــال( دعمًا للتحالف  	
الدولي لالســتعداد للوباء، واالبتكار لمواجهــة جائحة كورونا 

)كوفيد ١٩(.
تقديــم ١٥٠ مليــون دوالر )٥٦٣ مليون ريــال( دعمًا للتحالف  	

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

لفيروس كورونا.
تقديــم ٢٠٠ مليــون دوالر )7٥٠ مليــون ريــال( لعــدد مــن  	

المنظمات والبرامج الصحية الدولية؛ للمســاعدة في مواجهة 
جائحة كورونا )كوفيد ١٩(.

تقديــم ٢٥ مليون ريــال للجمهورية اليمنيــة لمواجهة جائحة  	
كورونا )كوفيد ١٩(.
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وأعلن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود - حفظه الله - عند وضعه حجر 

األســاس للمركز بحضور عدد مــن ممثلي المنظمات اإلغاثيــة الدولية، أن المركز ســيكون مخصصًا لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية، ومركزًا دوليًا رائدًا إلغاثة المجتمعات التي تعاني الكوارث، بهدف مساعدتها ورفع معاناتها 

صًا له مبلغ مليار ريال لألعمال اإلغاثية واإلنســانية، إضافة إلى ما وجه به - يحفظه  لتعيش حياة كريمة، مخصِّ

الله - من تخصيص ما يتجاوز مليار ريال استجابة لالحتياجات اإلنسانية واإلغاثية للشعب اليمني الشقيق.

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، 
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التكلفة اإلجاملية (بالدوالر األمرييك)التكلفة اإلجاملية (بالدوالر األمرييك)

مســتندًا إلى التنســيق والتشــاور 

مــع المنظمات والهيئــات الدولية 

الموثوقــة، وتوحيــد الجهــود بين 

الجهــات المعنية بأعمــال اإلغاثة 

فــي المملكــة؛ لضمــان وصــول 

المســاعدات إلى مســتحقيها وأال 

ُتستغل ألغراض أخرى.

 وقد قّدم مركز الملك ســلمان 

كثيرًا  اإلنســانية  لإلغاثة واألعمال 

من المســاعدات اإلنسانية واإلغاثية واإلنمائية ألكثر من ٣7 دولة في العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين 

واإلقليميين والمحليين في الدول المســتفيدة، كما جرى تنفيذ كثير من البرامج والمبادرات اإلنسانية، إليصال 

المساعدات اإلغاثية إلى ماليين المستفيدين في جميع أنحاء العالم.

اململكة العربية السعودية والقضايا الدوليةالوحدة األوىل الدرس الخامس
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تقويم
الوحدة األولى
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ماتهـــا الحضاريـــة والسياســـية واالقتصاديـــة          تتحـــدد مكانـــة الدولـــة بنـــاًء علـــى مقوِّ
 1

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

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

 ٢

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

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

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

ما مدى تأثير الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في إبراز مكانتها؟ 
 ٣

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

. .........................................................................................................................................................................................................
لدعـــــــم  تاريخيـــــــة  مواقـــــــف  سعـــــــــود  آل  عبدالرحمـــــن  بـــــن  عبدالعزيــــــز  للمـــــلك 

   4
        القضايا العربية. يذكر الطلبة ثالثة أمثلة لذلك. 

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

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

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

تقويم الوحدة األولى
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يناقش الطلبة العوامل التي أسهمت في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج 
 ٥

       العربية.
 ............................................................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................................................................
ر الطلبة عبارة »أنهت المملكة العربية السعودية معاناة اللبنانيين باتفاق   ُيفسِّ

 ٦
        الطائف«.

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

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

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

يناقش الطلبة أثر مواقف الملك سعود بن عبدالعزيز في دعم استقالل الجزائر.
    ٧

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

. .........................................................................................................................................................................................................
تجلـــى اهتمـــام المملكـــة العربيـــة الســـعودية بالعالـــم اإلســـالمي فـــي إنشـــاء كيان 

  ٨
         يهتم بقضاياه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز، فما هو؟ وأين مقره؟

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

. .........................................................................................................................................................................................................
ما الهدف من تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية؟

      ٩
............................................................................................................................................................................................................

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

تقويم الوحدة األولى
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 الدرس السادس:
فلسطين: الموقع والجغرافيا

 الدرس السابع:
الحركة الصهيونية و االنتداب البريطاني

 الدرس الثامن:
الموقف العربي من الكيان الصهيوني

قضية فلسطين

الوحدة الثانية
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)١( رواه البخاري ومسلم.

في هذا الدرس

• املوقع الجغرايف

• املظاهر الطبيعية

• املناخ والسكان

 وصف الله أرض فلســطين بــاألرض المباركة، وهي مســرى

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها ُعرج به إلى السماوات العال، قال الله تعالى:

ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ٹ﴾ ٿ   ٿ   ٿ       ٺٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ  

]اإلسراء: ١[.

األولى،  المسلمين  قبلة  األقصى  المسجُد  األرِض  هذه  بركات  ومن 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تشد  النبي  إليها، فقد قال  التي تشد الرحال  المساجد  وثالث 

الرحال إال إلى ثالثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد 
األقصى«.)١(

 أهمية موقع فلسطين:

لموقع فلسطين أهمية جغرافية تتمثل فيما يأتي:

•  أنها تقع في قلب العالم العربي، وهي بمنزلة الجســر بين جناحي 

العالم العربي َمْشرِقه وَمْغِرِبه. 

•   أنها ُتشرف على َمضاِيق وبحار مهمة تتحكم في المالحة العالمية؛ 

فهي تشــرف على البحر المتوســط وخليج العقبــة،  وقد ازداد موقع  

فلسطين أهمية بعد افتتاح قناة السويس.

 المساحة:
تقدر مســاحة فلســطين بنحو ٢7٠٠٠ كــم٢، وتمثل جزءًا من إقليم 

الشام، وتعد تضاريسها امتدادًا لتضاريس بالد الشام.

  فلسطين

فلسطين: الموقع والجغرافياالدرس السادس

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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 المظاهر الطبيعية:

السهول الساحلية:

تمتد هذه الســهول على طول ساحل البحر المتوسط من الحدود اللبنانية حتى الحدود المصرية، وتتسع 

في بعض الجهات وتضيق في جهات أخرى، وهي تنقسم إلى قسمين:

•  سهل َعّكا في الشمال.

•  سهل َغزَّة في الجنوب. 

 وتخترق هذه الســهول بعض األودية التي تنحدر من المرتفعات الفلسطينية لتصب في البحر المتوسط، 

ع، ووادي النعاِمْين، ووادي العوجا، ووادي غزة، وتتجه أودية أخرى إلى الشــرق. ولقد قامت  مثل: نهر الُمَقطَّ

ا، وَعْسَقالن. على طول الساحل مجموعة من الموانئ، مثل: ِإْسُدود، ويافا، وَعكَّ

المرتفعات الفلسطينية:

تمتد المرتفعات من الشمال إلى الجنوب، وتعد امتدادًا للمرتفعات الغربية في لبنان، وتضم الجبال اآلتية:

•  جبال الَجليل في الشمال.

•  جبال نابِلس في الوسط.

•  جبال الَخليل في الجنوب.

 وتتخلل هذه المرتفعات السهول واألودية، وأهم المدن فيها:

َصَفد، والناِصَرة، ونابِلس، ورام الله، والُقْدس، وَبْيَت َلْحم، والَخليل.

  المسجد األقصى المبارك

املوقع والجغرافياالوحدة الثانية الدرس السادس
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منخفض الَغْور:

هو وادٍ انكســاري، يمثل جــزءًا من أخدود 

البحــر األحمر واألخــدود اإلفريقي الذي يمتد 

من جبال طوروس شمااًل حتى هضبة البحيرات 

اإلفريقيــة جنوبــًا. وعلى الرغم مــن االمتداد 

الطولــي لمنخفــض الغور مــن الشــمال إلى 

الجنــوب فإنــه يتكون من وحدات تضاريســية 

متنوعة تختلــف في االنخفاض واالتســاع من 

وحدة ألخرى، ويمتد منخفض الغور من ســهل 

الَحْولة شمااًل عبر بحيرة َطَبِريَّة، ثم نهر األردن، 

ثم البحر الميت، فوادي َعَربة حتى خليج الَعَقبة.

 البحر الميت:
كان ُيعرف ســابقًا ببحيرة لوط، ويمتد على 

شــكل مستطيل في الجزء األوسط من منخفض 

الغور، وهو بحيرة داخليــة تنتهي فيها مياه نهر 

األردن واألوديــة الجانبية األخرى، ويعد أخفض 

منطقــة على اليابس، إذ يبلغ مســتوى انخفاضه 

٤٠٩م تحت مستوى سطح البحر. 

فكـــــر

مساحة  تناقص  إىل  أدت  التي  األسباب  ما 
من  مياهه  منسوب  وانخفاض  امليت  البحر 

عام آلخر؟ 

   مرئية فضائية لألرض المباركة فلسطين 

املوقع والجغرافيا الدرس السادسالوحدة الثانية
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نهر األردن:

يجري نهر األردن في شــمال شرقي فلسطين، ويعد 

أعظم أنهار فلســطين وأكبرها، وينبع من جبل الشيخ إذ 

تغذي منابعه ثالثة أنهار رئيسة، هي: َباِنياس في سورية، 

ان في فلسطين. ويجري نهر  والَحاِصَباني في لبنان، والدَّ

األردن من سهل الَحْوَلة شمااًل منحدرًا نحو بحيرة َطَبِرية 

فيصــب فيها، ثم يخــرج من طرفها الجنوبــي، وعندئذ 

تغذيه روافــد متعددة أكبرها نهــر الَيْرُموك، ثم يواصل 

جريانه نحو الجنوب حتى يصب في البحر الميت. ويقدر 

حجم الميــاه التي يصبها نهــر األردن في البحر الميت 

بنحو ١٢٠٠ مليون متر مكعب في العام.

أين يقع جبل الشيخ؟

َقب:  َهَضبة النَّ

منطقة َهَضبية تقع في النصف الجنوبي من فلسطين، 

وتعد امتدادًا لنطاق المرتفعات الوســطى في فلسطين، 

كمــا أنها تمثل امتدادًا لشــبه جزيرة َســْيناء من الغرب، 

وتمتاز باتساع مساحتها، إذ تشغل نصف مساحة فلسطين. 

وُتمثل النقب منطقة صحراوية تجري فيها بعض األودية، 

كمــا أن فيها بعــض المنخفضات في األجزاء الوســطى 

والشمالية، ومن أمثلتها: منخفض بئر السبع.

تمثــل هضبة النقب المعبر البــري الوحيد بين مصر 

وشمال شبه الجزيرة العربية، وألهمية موقعها أقام العدو 

ْهَيْوني المحتل مستوطناته فيها. الصِّ

معلومات إثرائية

بشـــدة  امليـــت  البحـــر  ميـــاه  تتصـــف 
ملوحتهـــا، إذ تصل نســـبة تركـــز األمالح 
)يف  األلـــف  يف  جـــزءًا   332 إىل  فيـــه 
حـــن يبلـــغ متوســـط تركـــز األمـــالح 
األلـــف(. يف  جـــزءًا   35 املحيطـــات   يف 

 ويعود ذلك إىل: 
التبخـــر من ســـطحه؛  •  زيـــادة معـــدل 
تسـاقــــط  الحرارة وقلة  الرتفاع درجـــة 
األمـطـــــار إلــــى أقل من 50 مم ســـنويًا.

•  نقـــص التغذية مـــن مياه نهـــر األردن 
بســـبب إقامـــة عدد مـــن الســـدود عىل 

الرشقيــــة. روافده 
•  تحويل مياه بعض روافد نهر األردن.

املالحة  املعدنية  الينابيـــع  •  وجود كثري من 
املنبثقة مـــن جوف البحر. 

املوقع والجغرافياالوحدة الثانية الدرس السادس

  نهر األردن
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 ُمناخ فلسطين:

يتأثر مناخ فلسطين بعدد من العوامل، منها:

موقع فلسطين على الطرف الشرقي للبحر المتوسط. 	

درجة شمال خط  	
 O

و٣٣ 
O

موقع فلســطين بين درجتي العرض ٢٩ 
االستواء. 

القرب والبعد عن المؤثرات البحرية والرياح السائدة.            	

ُقرب فلسطين من الحزام الصحراوي فوق المداري.               	

وقــد أدت هذه العوامل إلى تعدد األقاليم المناخية في فلســطين، 
التي يمكن تقسيمها التقسيم اآلتي:

ُمناخ البحر المتوسط:

يسود مناخ البحر المتوسط في منطقة الساحل وعلى المرتفعات 
الوسطى، وتتميز هذه المنطقة باعتدال درجات الحرارة في معظم 
أشــُهر الســنة، لوصول المؤثرات البحرية التي تســهم في تلطيف 
حرارة الصيف، والتقليل من برودة الشــتاء. ويكــون المناخ معتداًل 
وجافًا في فصل الصيف لهبوب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية 
الجافة على فلســطين، ويكون الشــتاء باردًا نسبيًا وممطرًا، إذ تهب 
على فلســطين الرياح الغربية المحملة باألعاصير التي تسقط على 

  توزيع األمطار في فلسطين

املوقع والجغرافيا الدرس السادسالوحدة الثانية

إثرها أمطار غزيرة على الســاحل وعلى الســفوح الغربية للجبال المواجهة للبحــر التي تتلقى أكبر قدر من 
األمطار التضاريسية )١٠٠٠ملم(، في حين تستقبل السفوح الشرقية مطرًا أقل.

لماذا؟
أما المناطق الجبلية فتعتدل فيها درجات الحرارة صيفًا بسبب االرتفاع عن مستوى سطح البحر، وتنخفض 
درجة حرارتها إلى ما دون الصفر المئوي في أيام الشتاء، وهو ما يؤدي إلى تكون الصقيع. ويكون التساقط 

على شكل ثلوج في األيام الباردة على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على ٨٠٠م فوق سطح البحر.
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< الُمناخ الصحراوي:
يسـود المنـاخ الصحـراوي فـي هضبـة النقـب التـي تقـع تحـت 
مؤثـرات مناخيـة قاريـة، وتتصـف بارتفـاع المـدى الحـراري اليومـي 
والسـنوي، إذ تصـل درجة الحـرارة العظمى في بئر السـبع إلى ٤٠.٢°م، 
وتنخفـض درجـة الحـرارة الصغـرى فيهـا إلـى ١٨.٦°م. ويبلـغ معـدل 
درجـة الحـرارة العظمـى لشـهر أغسـطس فـي بئـر السـبع ٤٠.٢°م، فـي 
حيـن يبلـغ معـدل درجـة الحـرارة الصغـرى لشـهر ينايـر فـي المنطقة 
٦°م. وتتصـف الهضبـة بقلـة األمطـار، وتكـون فـي الشـمال أكثـر منهـا 

الجنوب. فـي 

< الُمناخ شبه الصحراوي:
يسـود المنـاخ شـبه الصحـراوي فـي منطقـة األغـوار أخفـض منطقـة فـي العالـم، التـي ترتفـع درجـة 
الحـرارة فيهـا صيفـًا، فتصـل القصوى إلى ٤٩°م في أشـهر الصيف، وتكـون دافئة شـتاًء )١٥- ٢٠°م(؛ وهو ما 
يجعلهـا منطقـة اسـتجمام شـتوية، وتسـقط األمطـار شـتاًء. وتحجز سلسـلة الجبال في وسـط الضفـة الرياح 
الغربيـة المحملـة باألمطـار مـن الوصـول إلـى هـذه المنطقـة، ويكـون معدلهـا فـي الشـمال أكبـر منـه في 

الجنـوب، لذلـك ال يتعـدى معـدل سـقوط المطـر على شـاطئ البحـر الميـت ١٠٠ملم.

  جمال الطبيعة في فلسطين 

تعلم ذاتي

قارن املدى الحراري اليومي 
بن املدن اآلتية:

القدس، يافا، برئ السبع.

املوقع والجغرافياالوحدة الثانية الدرس السادس
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 النباتات الطبيعية في فلسطين:
ُعرفت فلســطين بكثرة نباتاتها الطبيعية، فقد بينت الدراسات 

الميدانية أن هناك ٢٢٥٠ نوعًا من النباتات الطبيعية التي تنتشــر 

في مجموعات وتبدو متأقلمة مع األقاليم المناخية المتعددة فيها، 

وقد أدت الكــوارث الطبيعية والحروب التي مرت بها إلى تدهور 

معظم هذه األنواع، كما تدهورت معظم الغابات الطبيعية ولم يبق 

منها إال بضع مناطق تظهر فيها أنواع من أشجار البحر المتوسط، 

مثل الَبلُّوط والّصنوبر.

 السكان في فلسطين اليوم:
يبلغ عدد سكان فلسطين ١٣.٨٢٢.٠٠٠ نسمة، منهم نحو ٦.7٥٠.٠٠٠ فلسطيني، يتركز منهم ٢.٩٢٠.٠٠٠ في 

الضفة الغربية، وفي قطاع غزة ١.٩٣٠.٠٠٠، حسب تقديرات عام ١٤٣٨هـ/٢٠١7م. وتعود زيادة أعداد السكان 

اليهود إلى استمرار الهجرات اليهودية.

ويلحظ من الجدول اآلتي أن نســبة زيادة عدد الســكان اليهود أكبر من نســبة زيادة عدد السكان العرب 

فــي المدة )١٩١٤- ١٩٤7م(، وهــذا راجع إلى زيادة عدد المهاجرين إليها من اليهود، خصوصًا بعد أن َفَتحت 

بريطانيا أبواب فلسطين في أثناء االنتداب على مصراعيها للهجرة.

المجموع عدد اليهود عدد العرب العام

٦٩٤.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠ ٦٤٤.٠٠٠ ١٩١٨م

٨٤7.٣٢٨ ١٢١.7٢٥ 7٢٥.٥١٣ ١٩٢٥م

١.١٤٠.٩٤١ ٢٣٤.٩٦7 ٩٠٥.٩7٤ ١٩٣٣م

١.٤٣٥.٢٨٥ ٤١١.٢٢٢ ١.٠٢٤.٠٦٣ ١٩٣٨م

١.٦٢٠.٠٠٥ ٤٨٤.٤٠٨ ١.١٣٥.٥٩7 ١٩٤٢م

١.٩٣٦.٠٠٠ ٦٠٨.٠٠٠ ١.٣٢٨.٠٠٠ ١٩٤٦م

٢.٠٦٥.٠٠٠ ٦٥٠.٠٠٠ ١.٤١٥.٠٠٠ ١٩٤٨م

  تطور عدد السكان في فلسطين ١٩١٤-١٩٤7م   تطور أعداد سكان فلسطين )١٩١٨-١٩٤٨م(

معلومات إثرائية

 تعـــد أشـــجار الزيتون مـــن أهم 
فلســـطن،  الزراعية يف  املحصوالت 
الفلســـطيني  الزيتون  زيـــت  ويعد 
ويواجـــه  األنـــواع،  أجـــود  مـــن 
الفلســـطينيون معاناة بســـبب قوات 
االحتـــالل التـــي تقطـــع أشـــجار 

املنطقة. وتدمـــر  الزيتـــون 

املوقع والجغرافيا الدرس السادسالوحدة الثانية
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 لمحة موجزة عن تاريخ فلسطين:
فلســطين بالد عربية منذ الهجــرات الّســاِميَّة التي خرجت من 

شــبه الجزيرة العربية، وقد سكنها الَكْنعانيون واستقروا بها أكثر من 

ألف وخمســمئة عام، وسيطروا عليها سيطرة تامة، لذلك تسمى أرض 

فلسطين عند علماء اآلثار بأرض )بالد( َكْنعان، نسبًة إلى الكنعانيين.

وقد قاد نبي الله )ُيْوَشع بن نون(  بني إسرائيل )اليهود( ودخل 

  )داود( فلسطين. ثم جاء نبي الله  )بهم بعد نبي الله )موســى

  )الــذي انتصر على )جالوت( ملك الكنعانييــن، وبعد وفاة )داود

. )تولى من بعده ابنه نبي الله )سليمان

الدولة وضعفت وتسلطت عليهم   تمزقت  ولما توفي )سليمان( 

لليهود حكم  يكن  ولم  شملهم.  وشتتوا  عليهم  فقضوا  المجاورة،  الدول 

. )مستقل في فلسطين سوى تسعين سنة هي عهد )داود( و)سليمان

فكر

ما العالقة بن حادثة اإلرساء 
واملعراج وفلسطن؟

ة واالنتداب البريطانيالدرس السابع ْهَيْونيَّ الحركة الصِّ

  المسجد األقصى يشمل كل ما هو داخل في السور

في هذا الدرس

•  لمحة موجزة عن تاريخ فلسطين.
ة. ْهَيْونيَّ • نشوء الحركة الصِّ

• مشروع التقسيم.
• االحتالل اإلسرائيلي.

مسجد قبة 
الصخرة

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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االحتالل  من  عامًا   ٩١ بعد  القدس  ودخلوا  األيوبي،  الدين  صالح 

الصليبي. ولقد سمح المسلمون لليهود أن يعيشوا في فلسطين مواطنين 

في ظل السيادة اإلسالمية، وبقي الوضع كذلك في عهد جميع الدول 

فيها  الغلبة  كانت  التي  األولى  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  اإلسالمية 

للحلفاء ضد األتراك وحلفائهم األلمان.

ة: ْهَيْونيَّ  نشوء الحركة الصِّ
كانت فلسطين تحت نفوذ الدولة العثمانية خاضعة لنظامها، وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري )أواخر 

ر جماعة من اليهود في إنشاء دولة خاصة لهم تضم أشتاتهم المبعثرة في  القرن التاســع عشــر الميالدي( فكَّ

كل مكان. وظهر إلى الســاحة السياســية النمساوي اليهودي )ثيودور ِهْرتِزل( وأصدر كتابه )الدولة اليهودية( 

ودعــا فيــه إلى إقامة دولة يهودية في فلســطين، فإن لم يتمكن اليهود من أمر فلســطين فســتكون الدولة 

اليهودية الجديدة في األرجنتين.

إلى ماذا يشير وضع خيار آخر لدولة اليهود غير فلسطين وهو األرجنتين؟

ْهَيونية، أعلن )هرتزل( عقــد أول مؤتمر ِصْهَيوني في مدينة )بازل( في  ولتحقيــق مخططات الحركة الصِّ

سويسرا برئاسة )هرتزل( نفسه عام ١٣١٥هـ/١٨٩7م. وقرروا فيه تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين ال في 

األرجنتين أو غيرها.

انضــم اليهود إلى بريطانيا وحليفاتها إّبان الحــرب العالمية األولى، وقدموا لهم جميع إمكاناتهم المادية 

والعلمية مقابل تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام ١٣٣٦ / ١٩١7م أصدرت بريطانيا على لسان 

وزير خارجيتها آنذاك )ِبْلُفور( وعَده الذي ينص على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

وخضعت فلسطـين بعد ذلك لحكم الُفْرس، ثم اإلِْغِريق، واأَلْنباط 

العرب، فالرومان. وفي عام ١٦هـ/٦٣7م جاء الفتح اإلسالمي لفلسطين 

زمن الخليفة عمر بن الخطاب  واستسلمت القدس فعادت فلسطين 

عربية إسالمية من ذلك الحين إلى يومنا هذا. 

ولما جاءت الحروب الصليبية نحو بالد الشام استولت على القدس. 

ْين(، بقيادة  وفي عام ٥٨٣هـ/١١٨7م انتصر المسلمون في معركة )ِحطِّ

مفاهيم ومصطلحات

يهودية  حركـــة  ـــة:  ْهَيْونيَّ الصِّ

سياســـية عنرصيـــة، أوروبيـــة 

إىل  ترمـــي  واملنشـــأ،  األصـــل 

وإقامة  فلســـطن  شـــعب  طرد 

دولـــة يهودية بأســـلوب القوة، 

إىل  اليهودية  الهجرة  وتشـــجيع 

االسم  بهذا  وســـميت  فلسطن، 

نســـبة إىل جبـــل ِصْهَيـــْون يف 

القــدس.

ْهَيْونية واالنتداب الربيطاين الحركة الصِّ الدرس السابعالوحدة الثانية
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ْهَيْوني:  محاولة إنشاء الكيان الصِّ
بعد نهاية الحرب العالمية األولى وخروج بريطانيا وحليفاتها منها 
منتصراٍت، وقبول عصبة األمم انتداب بريطانيا على فلسطين الذي 
ُأقرَّ في مؤتمر سان ريمو عام ١٣٣٨هـ /١٩٢٠م أخذت بريطانيا ُتنفذ 

مخططاتها لتحقيق وعد بلفـور بإنشاء كيان ِصْهَيْونّي في فلسطين.

ومن األساليب التي اتبعتها بريطانيا لتحقيق ذلك ما يأتي:
عينت البريطاني اليهودي )هيربرت َصُموئيل( أول مندوب ســاٍم  	

بريطاني على فلسطين، وقد بذل جهودًا عظيمة لمساندة اليهود من 
أجل تحقيق إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين.

أنشــأت وكالة يهودية تشــارك في حكــم فلســطين، وذلك عام  	
١٣٤٠هـ/ ١٩٢٢م.

عينت عددًا كبيرًا من اليهود في المناصب الكبرى. 	
لت سبيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين من جميع أنحاء العالم. 	 سهَّ
أجبرت األهالي الفلسطينيين على بيع أراضيهم الزراعية لليهود. 	
 هيأت األمور لليهود لتنظيم أنفسهم والتدرب على استعمال السالح. 	
دعمت اليهود اقتصاديًا وعسكريًا. 	

   إنشاء مستوطنات اليهود المحتلين في فلسطين

معلومات إثرائية

الوكالة اليهودية:  

أكبـــر منظمـــة لليهـــود فـــي 
العالـــم لرعايـــة مصالحهـــم، 
الوكالة  هـــذه  ُأعطيـــت  وقـــد 
وتعاونت  واســـعة  صالحيـــات 
معهـــا بريطانيـــا، وكانت تعمل 
فـــي فلســـطين عندمـــا كانت 
تحـــت االنتـــداب البريطانـــي 

وكأنهـــا دولـــة داخـــل دولة.

ْهَيْونية واالنتداب الربيطاينالوحدة الثانية الحركة الصِّ الدرس السابع
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   صورة جوية لمدينة يافا بفلسطين

  مقاومة العرب والمسلمين لالنتداب البريطاني:
تبّينت للشــعب الفلسطيني خاصة وللعالم العربي واإلسالمي عامة نّياُت بريطانيا ومخططاتها التي ترمي 
إلى تحويل فلسطين إلى دولة يهودية؛ لذلك ثار الشعب الفلسطيني ثورات متعددة منذ بدء االحتالل البريطاني 

لبالده، ومن هذه الثورات ما يأتي:

ثورة يافا عام ١٣٣٩هـ / ١٩٢١م، وانتشــرت من يافا إلى شــمال فلســطين، وطالبت بإلغاء وعد بلفور،   •
وإنهاء االنتداب البريطاني واستقالل فلسطين.

•  ثورة عام ١٣٤٨هـ/ ١٩٢٩م التي شملت معظم مدن فلسطين. 

ثورات متتابعة في األعوام: ١٣٥٣هـ- ١٣٥٦هـ )١٩٣٣م – ١٩٣٦م(.  •

الثورة الفلســطينية الكبرى التي امتدت ثالث سنوات ١٣٥٦هـ-١٣٥٩هـ )١٩٣٦-١٩٣٩م( إذ بدأت بإعالن   •
اإلضــراب العام فــي جميع 
أنحاء فلســطين واستمر ستة 
أشــهر احتجاجًا على الهجرة 
ثــم  لفلســطين،  اليهوديــة 
تشــكلت لجنة تسمى )اللجنة 
وأصدرت  العليــا(،  العربيــة 
مجموعة مــن القرارات في 
أول بيــان لها، حــددت فيه 

أربعة مطالب رئيسة، هي:

١- العــدول عن فكــرة الوطن 
القومي اليهودي الناشــئة 

عن وعد بلفور.

٢- إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومنعها منعًا باتًا.

٣- منع نقل األراضي العربية إلى اليهود.

٤-إنشاء حكومة وطنية فلسطينية مسؤولة أمام برلمان فلسطيني منتخب.

لم تســتجب بريطانيا لهــذه المطالب؛ فاندلعت الثورة المســلحة التي تميــزت بانضمام متطوعين من 
مختلف البلدان العربية، وبدأت االشتباكات المسلحة بين العرب والقوى العسكرية البريطانية.

وانتهجت بريطانيا عدة أســاليب لقمع هذه الثورات. وفي عام ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م أصدرت بريطانيا وثيقة 
مهمة ُأطلق عليها اسم )الكتاب األبيض( حاولت بريطانيا بها استمالة العرب إلى جانبها في الحرب العالمية 

الثانية، كما وعدت بإنشاء دولة فلسطينية موحدة يقودها الفلسطينيون في عشر سنوات.

ْهَيْونية واالنتداب الربيطاين الحركة الصِّ الدرس السابعالوحدة الثانية
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لكــن بريطانيــا تراجعت عــن وعدها للعــرب بعد الحرب 
العالميــة الثانية وأعلنــت الحكومة البريطانيــة تراجعها عن 

الكتاب األبيض عام ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م.

 مشروع التقسيم عام 1366هـ / 1947م:
أصــدرت هيئة األمــم المتحدة عام ١٣٦٦هـــ/ ١٩٤7م قرار 
تقسيم فلســطين إلى: دولة مســتقلة عربية فلســطينية، ودولة 
مســتقلة يهوديــة، وأن توضــع منطقــة القدس تحت إشــراف 
ْهَيْونية، ومجحفًا بحق العرب في  دولــي. وكان قرارًا متحيزًا للصِّ
فلسطين، وأعلنت بريطانيا أنها ســتنهي انتدابها على فلسطين 

في عام ١٣٦7هـ/ ١٩٤٨م.

 الرسالة التاريخية:
أرسل الملك عبدالعزيز في عام ١٣٥7هـ/١٩٣٨م رسالة طويلة 
إلــى الرئيس األمريكي )فرانكلين روزفلت( شــرح فيها جوانب 
القضية الفلســطينية وعروبة فلســطين عبر العصور التاريخية، 
وما حدث من وعود بريطانية نتج عنها االحتالل وطرد العرب 

من أراضيهم.
تعــد هذه الرســالة الوحيدة التي عبرت عــن القضية بكل 
وضوح وشفافية، وكانت موجهة لرئيس القوة العظمى الجديدة 
وهي الواليات المتحدة األمريكية قبل انطالق الحرب العالمية 

الثانية. 
ما مضامين تلك الرسالة؟

نتيجة لهذا الموقف القوي من الملك عبدالعزيز وفي أول الحرب 

ْهَيْونيَّة  العالمية الثانية أرســل )حاييم وايزمان( رئيس المنظمــة الصِّ

العالمية طلبًا للملك عبدالعزيز مع أحد األوروبيين أن يترك موضوع 

فلســطين مقابل مبلغ مالي كبير ألنه هو والمملكة العربية السعودية 

يقفان عقبة كبيرة أمام طموحات الحركة الصهيوينة. 

ماذا كان رد الملك عبدالعزيز؟

جــاء رد الملك عبدالعزيز: وايزمان بيني وبينه عداوة خاصة؛ 
لمــا قام به نحوي من جــرأة مجرمة بتوجيهه إلــي تكليفًا دنيئًا 
ألكــون خائنًا لدينــي وبالدي. فهل من جــرأة أو دناءة أكبر من 

هذه؟! 

  مشروع تقسيم فلسطين

  صورة للصفحة األولى لرسالة الملك عبدالعزيز للرئيس 
األمريكي )فرانكلين روزفلت(

ْهَيْونية واالنتداب الربيطاينالوحدة الثانية الحركة الصِّ الدرس السابع
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في هذا الدرس

• الحرب الفلسطينية عام 1367هـ / 194٨م.
• حــرب الســويس )العــدوان الثالثي على 

مصر( عام1375هـ/ 1956م.
• حرب النكســة الكبرى عــام 13٨7هـ يونيو 

عام 1967م.
 • حــرب العاشــر من رمضان عــام 1393هـ 

6 أكتوبر عام 1973م.
• االنتفاضة الفلسطينية.

• موقف العرب والمملكة العربية السعودية.

ْهَيْونيالدرس الثامن الموقف العربي من الكيان الصِّ

   فلسطينيون نازحون عن ديارهم بعد الحرب

  مجموعة من الجنود السعوديين الذين شاركوا في حرب فلسطين عام ١٣٦7هـ/ ١٩٤٨م

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 الحرب الفلسطينية عام 1367هـ/ 1948م:
بعد قرار تقسيم فلسطين عام ١٣٦٦هـ/ ١٩٤7م جرت اصطدامات 

ومعــارك دموية بين عرب فلســطين وبعــض المتطوعين العرب من 

جهــة، واليهود الصهاينة من جهة أخرى، وقــد أبلى المقاتلون العرب 

بالًء حســنًا، فضربوا بذلــك أروع األمثلة في البطــوالت والتضحية، 

وفي ١٩٤٨/٥/١٥م انســحبت بريطانيا من فلسطين، وُأعلن قيام دولة 

إسرائيل المحتلة.

وفــي ذلك اليــوم دخلت جيــوش خمس دول عربيــة الحرب إلى 

جانب عرب فلسطين ضد الصهاينة. وكانت القوات المصرية والقوات 

الســعودية في طليعة تلك الجيوش، وتلتها القــوات األردنية واللبنانية 

والسورية والعراقية.

حاربت تلك الجيوش العربية بكل بسالة، واستنجد الصهاينة بأمريكا 

إليقــاف القتال، وضَغَط مجلــس األمن والدول الكبــرى على العرب 

إليقاف القتال، وقبول هدنة مدتها أربعة أسابيع استغلها الصهاينة في 

التدريب على أعلى المســتويات، وتزويد أنفســهم بالمعدات الحربية 

مــن أمريكا وأوروبا. في حين لم يزد عدد القوات واألســلحة العربية 

في األرض الفلسطينية في مدة الهدنة.
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وبعــد انتهاء الهدنة تجدد القتــال، وظهر الصهاينة 

أقوى بكثير مما كانوا عليه من قبل الهدنة، واحتلوا %77 

من األرض الفلســطينية، وهنا أصدر مجلس األمن قرار 

الهدنة الدائمة. 

 لم يبق للعرب بموجب خط الهدنة الذي حدده مجلس 

ة الغربية التي ُضمت لألردن، وقطاع  فَّ األمن ســوى الضِّ

َغزَّة الذي ُوضع تحت إشــراف مصــر. وانتهت الحرب 

الفلســطينية عام ١٣٦7هـ/١٩٤٨م بنكبة مروعة للشــعب 

الفلســطيني، إذ احتــل الصهاينة أكثر مــن ثالثة أرباع 

فلسطين، وبتشــريد أكثر من مليون من عرب فلسطين 

ليصبحوا الجئين في البــالد المجاورة وفي المخيمات. 

وأخذ الصهاينة ينتهجون عدة أساليب ليحملوا العرب من 

سكان األراضي على الهجرة خارج وطنهم.

َوْيس )العدوان الثالثي    حرب السُّ
على مصر( عـام 1376هـ/ 1956م:

اجتمعــت مصالح إســرائيل وبريطانيا وفرنســا في 

التخطيــط للعدوان على مصر؛ لذلك ُعقد اتفاق ســري 

 بينهــم للهجوم المشــترك عليها عــام ١٣7٥هـ/ ١٩٥٦م، 

وفي هذا الهجوم احُتلت غزة وَسْيناء وَشْرم الشيخ وقناة 

السويس، وتحت ضغط المقاومة العربية وقطع إمدادات 

النفط الســعودي عن الــدول المعتدية والمســاندة لها، 

وإنــذار أمريكا التــي طلبت من دول العــدوان الثالثي 

اإلســرائيلي - البريطاني - الفرنسي االنسحاب والعودة 

إلــى المواقع التــي كانت قبل هذا االعتــداء؛ اضطرت 

ْهَيْوني وبريطانيا  القوات اإلسرائيلية والبريطانية والفرنسية إلى االنسحاب لكن بعد ضمان حرية تحرك الكيان الصِّ

وفرنسا في قناة السويس وخليج العقبة، وعادت َسْيناء وَغزَّة إلى مصر مرة أخرى.

  قناة السويس

 البحر
امليت

ْهَيْوينالوحدة الثانية املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامن
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 حرب النكسة الكبرى عام 1387هـ /)حرب يونيو( عام 1967م:
أزعج الصهاينَة استمراُر تسلل الفدائيين من الدول العربية وبخاصة 

من دول المواجهة إلى أرض فلسطين المحتلة وتنفيذ عمليات فدائية 

ضد العــدوان المحتل. وارتفــع صوتهم بالتهديد للــدول العربية إذا 

هي لم تعمل إليقاف العمل الفدائي، علمًا أن تســلل الفدائيين العرب 

ليس هو الســبب الرئيس وراء حرب ١٣٨7هـ/١٩٦7م؛ بل سبب الحرب 

ْهَيْونية، وتوسيع مساحة أراضيها،  هو تحقيق األهداف األساســية للصِّ

واالســتيالء على المقدسات اإلســالمية والمسيحية في القدس، وكذلك االســتيالء على آبار البترول المصرية 

ْهَيْوني من قرار مصر إغالق َمضاِيــق ثيران أمام المالحة  فــي صحراء ســيناء. ولذلك كله، اتخذ العــدو الصِّ

اإلســرائيلية حجــًة للهجوم بوصفه حصارًا بحريــًا ، فنفذت تهديدها لثالث دول عربيــة هي مصر، واألردن، 

ْهَيْوني الضفة الغربية التي كانت جزءًا  وسوريا، بحرب استعملت فيها أحدث األسلحة الفتَّاكة، واحتل العدو الصِّ

مــن األردن، وغزة، ولم يتوقــف القتال إال بعد أربعة 

أوامــر بوقف النار أصدرها مجلــس األمن وتجاهلها 

ْهَيْوني إلى أن حقق أطماعه التوسعية. على  الكيان الصِّ

أن نتائج حرب النكسة قد أدت أيضًا إلى زيادة نشاط 

المقاومة الفلســطينية، كما أسهمت في تشكيل الوعي 

الحقيقي لألمة العربية واإلسالمية، فبعد هذه الحرب 

ازدادت مؤتمرات القمة العربية واإلســالمية، وتوالت 

اجتماعات الجامعة العربية، ونشطت األجهزة العربية 

على مختلف المســتويات، وانعقــد مجلس األمن في 

هيئة األمم المتحدة عدة مرات، من أجل إيجاد مخرج 

لألزمة، إذ لم تعد مقصورة على القضية الفلســطينية 

بل شملت العالم العربي واإلسالمي.

وصــارت النســبة المتبقيــة للعرب من فلســطين 

ْهَيْوني شــبه جزيرة َسْيناء  )٢٣%(. كما احتل العدو الصِّ

المصرية، ومرتفعات الجوالن السورية.

معلومات إثرائية

العربية  الـــدول  هي  املواجهة  دول 
التـــي تشـــرك مع فلســـطن يف 
الحـــدود، وتقــــع يف مواجهــــة 
األردن،  ْهَيْونـي وهي:  الصِّ االحتالل 

وسوريــــا، ومصـر، ولبنـان. 

  حرب النكسة الكبرى ١٩٦7م

ْهَيْوين املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامنالوحدة الثانية
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 حرب العاشر من رمضان عام 1393هـ / 6 أكتوبر 1973م:

بدأت مصر وســوريا التخطيط للحرب لتحرير ســيناء وغزة ومرتفعات الجوالن. وفاجأت مصُر وســوريا في 

ْهَيْوني.  العاشر من رمضان عام ١٣٩٣هـ/ ٦ أكتوبر ١٩7٣م العدوَّ الصِّ

كانت المفأجاة أن تنشــب الحرب على جبهتين في الوقت نفســه. فاندفعت القوات العربية لمهاجمة المواقع 

ْهَيْونيَّة، وَعَبَرت القوات المصرية خط )بارليف(، وتوغلت داخل سيناء. الصِّ

ْهَيْونيَّة، ودخلت الجوالن بعملية مفاجئة. وعلى الجبهة السورية دّكت القوات السورية المواقع الصِّ

ْهَيْوني مســتنجدين بالدول الغربية،  وتحــت هذه األوضاع توالت صيحات االســتغاثة من زعماء العــدو الصِّ

فســارعت وأمدت الصهاينة المحتلين بجســر من اإلمدادات العســكرية، كما وفرت لهم أخبار تحركات القوات 

العربية من طريق األقمار الصناعية. وبسبب تلك المساعدات استطاع الصهاينة تحقيق تقدم على كلتا الجبهتين. 

ونتيجــة لموقف المملكة العربية الســعودية بقطع إمدادات النفط عن الدول المســاندة للعــدو ودعم المجهود 

الحربي في مصر وســوريا، أصــدر مجلس األمن قرارًا 

بإيقاف الحرب وبــدء المحادثات للوصــول إلى حلول 

ســلمية. ومن نتائج هذه الحــرب ارتفاع الروح المعنوية 

العربية، وظهور أهمية التنســيق العربي، وكســب تأييد 

 البحرالدول اإلفريقية ودول عدم االنحياز.
امليت

  صورة من حرب عام ١٩7٣م  حرب ١٩7٣م

ْهَيْوينالوحدة الثانية املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامن
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سلك الشعب الفلســطيني سبياًل آخر الســترداد حقوقه، هو االنتفاضة 

الشعبية.

 أهـداف االنتفاضة:

سعت االنتفاضة إلى تحقيق عدة أهداف، هي: 

رفع الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وتعميق ثقته بالله. 	

نفض مشاعر االستكانة والعجز واالستسالم للواقع. 	

تأكيد الهوية العربية واإلسالمية لفلسطين وشعبها. 	

الحد من معدالت الهجرة واالستيطان. 	

 إحياء قضية فلسطين بعد أن تراجعت على المستوى العربي واإلسالمي  	

والعالمي.

 آثـار االنتفاضـة:
على الرغم من الخسائر التي تكبدتها االنتفاضة، فإنها حققت إنجازات ضخمة ومكاسب تتلخص في اآلتي:

زيادة التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني بضرورة حل قضية فلسطين. 	

ْهَيْوني. 	 كشف زيف الديمقراطية التي يزعمها العدو الصِّ

ْهَيْونيَّة، وقيام اقتصاد فلسطيني بديل. 	 تخلص االقتصاد الفلسطيني من تبعيته للمؤسسات االقتصادية الصِّ

بدء الهجرة المضادة من إسرائيل. 	

مفاهيم ومصطلحات

مقاومـــة  االنتفاضـــة: 
عارمة  فلســـطينية  شعبية 
الكيـــان  احتـــالل  ضـــد 
ْهَيْونـــــــي، شـــــارك  الصِّ
والنســـاء  األطفال  فيهـــا 
والشـــيوخ كل بقدر طاقته 
واســـتطاعته، وقـــد بدأت 

19٨7م.  140٨هــــ/  عام 
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 الموقف العربي واإلسالمي الداعم لفلسطين:
َأولى المسلمون قضيَة فلسطين اهتمامًا كبيرًا منذ بداياتها، وأعلنت الدول اإلسالمية تصميمها على حماية 

فلسطين، والتصدي للهجرات اليهودية، فُعقد مؤتمر العالم اإلسالمي في مدينة القدس عام ١٣٥٠هـ/١٩٣١م، 

وانُتِخب الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين رئيسًا للمؤتمر، وأصدر المؤتمر عدة توصيات، من أهمها:

• اســتنكار الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومناشــدة العالم اإلسالمي المحافظة على األماكن المقدسة فيها 

ْهَيْوني. ومقاطعة البضائع الصادرة من العدو الصِّ

• إنشاء جامعة إسالمية في بيت المقدس.
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ْهَيْوينالوحدة الثانية املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامن

   ولتطـور أحـداث قضية فلسـطين عقدت الدول اإلسـالمية مؤتمر القمة اإلسـالمي األول فـي مدينة الرباط 

عـام ١٣٨٩ هــ/ ١٩٦٩م علـى إثـر مهاجمـة الصهاينـة للمسـجد األقصـى وإحراقـه، وقد شـاركت فيه جميع 

الدول العربية واإلسـالمية.

وقد صدر عن المؤتمر األول في بيانه الختامي عدة توصيات، من أهمها:

ْهَيْوني من األراضي العربية  • تضامن الدول اإلسالمية مع الدول العربية في المطالبة بانسحاب العدو الصِّ

التي احُتلَّت عام ١٣٨7هـ/١٩٦7م.

ْهَيْوني. • تأييد الشعب الفلسطيني ومساندته في نضاله ضد الكيان الصِّ

• عودة القدس إلى وضعها السابق قبل عام ١٣٨7هـ/١٩٦7م.

   وكان من ضمن قرارات هذا المؤتمر أيضًا إنشاء منظمة التعاون اإلسالمي التي ُعهد إليها بمتابعة أوضاع 

قضية فلسطين والمقدسات اإلسالمية في القدس، ومنذ ذلك الحين ُعقد عدد من المؤتمرات على مستوى 

القمة للدول اإلسالمية، أو على مستوى وزراء خارجية الدول اإلسالمية، وكانت قضية فلسطين ذات مكانة 

بارزة في اجتماعات تلك المؤتمرات.

 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: 
• رفض الملك عبدالعزيز وعد بلفور، واالنتداب على البالد العربية.

• اجتماعه بالرئيس األمريكي )روزفلت( في البحيرات الُمرَّة في نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٣٦٤هـ 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   •
١٣٦7هـ/١٩٤٨م.

• ترحيب المملكة العربية السعودية بألوف من الفلسطينيين ليعيشوا فيها بعد النكسة. 

الملك سعود بن عبدالعزيز: 
َأولـى الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز قضيـة فلسـطين عناية خاصـة، وذلك ببحـث القضية فـي المحافل 
الدوليـة، وبـذل المسـاعدات الماديـة والعينيـة لالجئيـن والفاريـن مـن جحيـم االحتـالل، وكفالـة أيتـام 

الالجئيـن الفلسـطينيين. 

ومن المواقف قطع إمدادات النفط عن الدول المعتدية على مصر بقيادة إسرائيل عام ١٣7٥هـ/١٩٥٦م.
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الملك فيصل بن عبدالعزيز:
اتخـذ الملـك فيصـل بـن عبدالعزيـز عـددًا مـن المواقـف 

تجـاه قضيـة فلسـطين، مـن أبرزهـا مـا يأتـي:

ْهَيْونيَّـة في جميع المؤتمرات العربية واإلسـالمية  •  التنديـد بالصِّ
ْهَيْوني. والمطالبة بوحدة المسـلمين ضد الخطـر الصِّ

• تبني الدعوة إلى التضامن اإلسالمي. 
صـد  فـي  للمشـاركة  السـعودي  الجيـش  مـن  فرقـة  •  إرسـال 

العربيـة. البـالد  علـى  ْهَيْونـي  الصِّ الهجـوم 
•  الدعـم المـادي لـدول المواجهـة، والدعـم المـادي والمعنوي 

للمقاومة الفلسـطينية.
• القيـام برحـالت وزيـارات رسـمية لعدد مـن الـدول اإلفريقية 
واإلسـالمية واألوروبيـة لشـرح وجهـة نظـر المملكة بشـأن خطر 

ْهَيْونـي علـى األرض العربية. الكيـان الصِّ
• اسـتعمال النفـط سـالحًا فاعـاًل فـي المعركة ضد الـدول التي 
ْهَيْونـي وتدعمـه معنوّيـًا وسياسـّيًا فـي عـام  تسـاند العـدو الصِّ
١٣٩٣هــ/١٩7٣م ، وهـو مـا كان لـه أبعـد األثر فـي توحيد صف 

المسـلمين وتضامنهـم وجمـع كلمتهـم ضـد العدو.
الملك خالد بن عبدالعزيز:

الفلسـطينية  القضيـة  عبدالعزيـز  بـن  خالـد  الملـك  َأولـى 
عنايتـه الكبيـرة، ففـي خطـاب لـه فـي مؤتمـر القمة اإلسـالمي 
الثالـث المنعقـد فـي مكـة المكرمـة عـام ١٤٠١هــ/١٩٨١م ذكـر 
أن الصـراع العربـي اإلسـرائيلي هـو قضيتنـا األولـى، وهاجـس 

تفكيرنـا، الـذي يسـتحوذ علـى حيـز كبيـر مـن اهتماماتنـا.
وكانـت المملكـة العربيـة السـعودية أول مـن دعـم صمـود 
المقاتليـن اللبنانييـن الذيـن يقاتلون العدو اإلسـرائيلي في أثناء 
غـزو لبنـان عـام ١٤٠٢هــ/١٩٨١م، ونقلـت معونـات هائلـة مـن 
المعـدات واألدويـة وسـيارات اإلسـعاف، وكان الملـك خالد على 

اتصـال دائـم مع القيـادة الفلسـطينية.

تعلم ذاتي

بــن  خالــد  الملــك  أقــوال  مــن 
عبدالعزيز:

• »إن الســالم الذي يمكن تحقيقه 
واستمراره في الشرق األوسط إنما 
هو الســالم القائم على االنســحاب 
العربيــة المحتلة  مــن األراضــي 
الفلســطيني  للشــعب  واالعتــراف 
بحقوقــه المشــروعة الثابتــة في 

أرضه ووطنه«.
وفــي  فلســطين  تحريــر  »إن   •
الشــريف هي  القــدس  مقدمتهــا 
قضية اإلسالم والمسلمين األولى«.

• »إن واجب ما يفرضه هذا الوضع 
الخطيــر علــى األمة اإلســالمية 
جمعاء أن توحد صفها وأن تحشــد 
طاقاتهــا لتقــف بجانب أشــقائها 
اللبنانيين والفلسطينيين معبرة عن 
تضامنهــا معهم في رفض العدوان 

والعمل على معاقبة المعتدي«. 
قالهــا في إثــر تعــرض اللبنانيين 
والفلســطينيين لهجمــة ِصْهَيْونية 

بشعة عام 1402 هـ/19٨1م.
ما األفكار الرئيســة التــي يمكنك 

استنتاجها؟

ْهَيْوين املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامنالوحدة الثانية
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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 العربي الثاني عشـر فـي فاس عام ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م، 
وجـرى تبّنيـه بوصفـه خطًة للسـالم العربي فـي الـدورة الثانية لهذا 

المؤتمر.
ومـن أبـرز الخدمـات التـي قدمتهـا حكومـة المملكـة العربيـة 
السـعودية مـا أصدره الملك فهد بـن عبدالعزيز مـن توجيه بمعاملة 
الفلسـطينيين معاملـة السـعوديين في التعليم والصحـة وغيرهما من 

الخدمات.
كمـا وّجـه الملك فهد بن عبدالعزيز بفتح باب التبرعات الشـعبية 
لتسـهم فـي دعم نضال الشـعب الفلسـطيني، وبلغـت التبرعات أكثر 
مـن ٢٤٠ مليـون ريـال، كمـا شـملت التبرعـات تبرعات عينيـة، مثل: 

معلومات إثرائية

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

في مقالة من صفحتين.

ْهَيْوينالوحدة الثانية املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامن

السـيارات، وسـيارات اإلسـعاف، والعقارات، والمجوهرات، والمواد الطبية.
وبعـد إعـالن قيام دولة فلسـطين عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م سـارعت المملكة العربية السـعودية إلى االعتراف 
بمكاتـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية علـى أنهـا سـفارات دبلوماسـية تمثـل دولـة فلسـطين، وبنـت سـفارة 
خاصـة لدولـة فلسـطين فـي الريـاض، وافُتتحت رسـميًا بحضـور خـادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان 

ابـن عبدالعزيـز عندمـا كان أميرًا لمنطقـة الرياض.
وشـاركت المملكـة العربيـة السـعودية في عهد الملـك فهد بن عبدالعزيـز مراقبًا في مؤتمـر مدريد عام 

١٤١٢هـ، 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 العـدو اإلسـرائيلي إللزامه تنفيَذ القرارات الشـرعية الدوليـة، ومن بينها االنسـحاب الكامل من 

جميـع األراضـي العربية المحتلـة منذ عام ١٣٨7هــ /١٩٦7م.
وفـي مؤتمـر القمـة العربية في القاهـرة عام ١٤٢١هــ/٢٠٠٠م تقدمت 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 ١٤٢٣هــ/٢٠٠٢م،  كمـا قـدَّ
تبنتهـا الـدول العربيـة مشـروعًا عربيـًا موحدًا لحـل النزاع العربـي الفلسـطيني، وتوفير األمن فـي المنطقة.
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وأدانـت المملكـة العربيـة السـعودية الجـدار العـازل الـذي بنـاه العـدو اإلسـرائيلي، وَضـمَّ أراٍض عربيـة، 
مـةً مذكـرة احتجـاج لمحكمـة العـدل الدوليـة، فصـدر قـرار المحكمـة بعـدم 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 

عقدت في ١٤٣٩/7/٢٩هـ 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 

الحرمين الشريفين لدعم اإلستراتيجيات لصيانة األمن القومي العربي. وفي هذه القمة قدمت المملكة 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 والصهاينة وغيرهم هذه المواقف بتزوير وثائق تزعم أن الملك  اليوم؛ تشوِّ

عبدالعزيز باع أرض فلسطين للصهاينة؟!!

ْهَيْوين املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامنالوحدة الثانية
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المزورة  الوثيقة  هذه  وتدل 
لتشويه  الدنيئة  المحاولة  على 
الموقـــف السعــودي الحقيقي، 
والذي  انقطاع؛  دون  المستمر 

شمل أنواع الدعم كلها، ومنها:
- الدعم المادي.

- الدعم السياسي.
- الدعم االجتماعي.

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

  أسماء السعوديين المتبرعين إلنقاذ فلسطين المنشورة في جريدة أم القرى

  الوثيقة المزورة وإيضاح جوانب التزوير فيها

ْهَيْوينالوحدة الثانية املوقف العريب من الكيان الصِّ الدرس الثامن

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

قضيتهم األولى في فلسطين.
حيث  الشعبي،  الجانب  هــو  أيضــًا  مهــم  جانــب  وثمــة 
هبَّ المواطنون السعوديون إلى التبرع بأموالهم وممتلكاتهم 
المجتمع  الوطني في  الدعم  لدعم فلسطين. وتشهد قوائم 
على  القرى  أم  جريدة  صفحات  على  المنشورة  السعودي 

ذلك.
 بـــل تجـــاوز الدعـــم إلـــى حملـــة وطنيـــة باســـم 

)ادفـــع ريااًل تنقـــذ عربيًا( فـــي أنحـــاء المملكة لجمـــع التبرعات 
ه بها خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز  وجَّ
عندمـــا كان أميراً لمنطقة الرياض، ومســـؤوالً عن الحملة الشـــعبية 
السعوديـــــة لدعــم فلسطيــــن في عام ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م، في أعقاب 
النكســـة العربية؛ لرفع معنويات الشـــعب الفلســـطيني ودعمه دون 
انقطـــاع، وكان الطالب في المدارس الســـعودية آنذاك ال يســـتطيع 
أن يحصل على شـــهادة مرحلته الدراســـية في نهايـــة العام دون أن 
ُيقـــدم مـــا ُيثبت تبرع أســـرته ولو بريـــال واحد في هـــذه الحملة 

لفلسطين. دعمًا 

  صندوق تبرعات لفلسطين
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تقويم
الوحدة الثانية
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1  صدر وعد بلفور المشؤوم الذي أدى إلى احتالل فلسطين وإنشاء وطن قومي 
        لليهود فيها في عام:

ة بشأن أحقيتهم في أرض فلسطين ْهَيْونيَّ يذكر الطلبة واحدًا من المزاعم الصِّ
  ٢

       العربية  والرد عليه.
...........................................................................................................................................................................................................

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

. .......................................................................................................................................................................................................
ة ظهر ما يعرف بالكتاب األبيض، فمن ْهَيْونيَّ فـــي ِخَضـــّم الصـــراع العربي مع  الصِّ

 ٣
      أصدره؟ وما مضمونه باختصار؟

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

. .......................................................................................................................................................................................................
للملـــك عبدالعزيـــز  مواقـــف كثيـــرة لدعم القضية الفلســـطينية، حـــاَوَل بعض

 4
     المغرضين تشويهها. يصف الطلبة بعض هذه المواقف بإيجاز.  

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

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

تقويم الوحدة الثانية

 ١٣٣٦هـ/١٩١7م.        ١٣٢٥هـ/١٩٠7م.

 ١٣٤٥هـ/١٩٢7م.        ١٣٥٥هـ/١٩٣7م.
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أصدرت هيئة األمم المتحدة قرارًا بتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية. 
 ٥

     يوضح الطلبة موقف المملكة العربية السعودية من ذلك.
...........................................................................................................................................................................................................

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

وقـــع علـــى مصـــر عـــدوان ُعرف بالعـــدوان الثالثي، فمـــا الدول التي اشـــتركت فيه؟
 ٦

     ومتى كان ذلك؟ وكيف انتهى ذلك العدوان؟
............................................................................................................................................................................................................

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

. .......................................................................................................................................................................................................
يتحدث الطلبة عن حرب عام 1٣٨٧هـ/1٩٦٧م وفق ما يأتي:

 ٧

1. سبب الحرب: ............................................................................................................................................................ .

2. نتائج الحرب باختصار: ..................................................................................................................................... .

، اندلعت حرب ُعرفت بحرب العاشر من رمضان،  ْهَيْونيَّ في ظل الصراع العربي الصِّ
 ٨

     فمتى حدثت؟ وماذا كان موقف المملكة العربية السعودية؟
............................................................................................................................................................................................................

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

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

تقويم الوحدة الثانية
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 الدرس التاسع:
العالم العربي: الموقع والجغرافيا

 الدرس العاشر:
اإلمكانات البشرية في العالم العربي

 الدرس الحادي عشر:
اإلمكانات االقتصادية في العالم العربي

العالم العربي

الوحدة الثالثة
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العالم العربي: الموقع والجغرافياالدرس التاسع

في هذا الدرس

مفاهيم ومصطلحات

• جغرافية العامل العريب.
• أقاليم العامل العريب.

• السكان واالقتصاد.

الَمضاِيــق البحرية: هي ممرات 
بيــن  تربــط  ضيقــة  مائيــة 

المسطحات المائية المختلفة.

  مفهوم العالم العربي:

ُيْقَصــد بالعالــم العربي تلك المســاحة مــن األرض التي تقع في 

جنوب غربي آسيا وشمالي إفريقيا، ويدين معظم سكانه بدين اإلسالم، 

ويتكلمون اللغة العربية، وتنتظم ُدَوُله في جامعة الدول العربية.

  موقع العالم العربي:

يصل عالمنا العربي بين ثالث قارات، ويقع في جنوب غربي آسيا 

وشمالي إفريقيا في نطاق جغرافي متصل، ويطل على محيطين، هما: 

المحيط األطلســي، والمحيط الهندي، كما يطــل على عدد من البحار 

)البحر المتوسط، والبحر األحمر، والخليج العربي، وبحر العرب، وبحر 

عمان(، ويشــرف على عدد مــن الَمضاِيق البحريــة التي تربط طرق 

ْيس، وَمضيق باب الَمْنَدب، وَمضيق ُهْرُمز،  ــوَ المالحة الدولية كقناة السُّ

وَمضيق جبل طارق.

   العالم العربي

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

البحر األحمر
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 حدود العالم العربي:
يمتد العالم العربي من المحيط األطلسي غربًا إلى الخليج العربي شرقًا ألكثر من ستة آالف كيلومتر، ومن 
شــمال ســوريا إلى أقصى جنوب الصومال ألكثر من خمسة آالف كيلومتر، إضافًة إلى جزر القمر في المحيط 

الهندي.

ماذا نلحظ عند تتبعنا لحدود العالم العربي على الخريطة؟

سـوف تلحـظ أن حـدود العالم العربي واضحـة المعالم؛ ألن أغلبها يوافق ظواهر طبيعيـة كالجبال والهضاب 
والبحار.

 مساحة العالم العربي:
تبلغ مساحة العالم العربي ١٣.٨٢٥.٠٠٠ كم٢، تتوزع على ٢٢ وحدة سياسية، منها )٢٩%( في قارة آسيا و)%7١( 
في قارة إفريقيا، وتمثل هذه المساحة نحو ١٠% من مساحة اليابس في العالم. وعند مقارنة مساحة العالم العربي 

بمساحات مجموعة من الدول العظيمة المساحة تتكشف لنا حقائق تدل على عظم الرقعة التي يشغلها.

   تضاريس العالم العربي 

العامل العريب: املوقع والجغرافياالوحدة الثالثة الدرس التاسع
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تتوزع مساحة العالم العربي على مجموعة من الوحدات السياسية في القسم اآلسيوي والقسم اإلفريقي وفق 

اآلتي:

  األهمية اإلستراتيجية لموقع العالم العربي:
أن العاَلَم العربيَّ يتوسط العاَلَم، ويمثل حلقة اتصال رئيسة تربط قارات العالم القديم الثالث.. 1

أن فيـه المسـجد الحـرام، والمسـجد النبـوي، والمسـجد األقصـى ؛ وهذا يجعل لـه منزلـة ومكانة خاصة . 2

في قلـوب المسـلمين جميعًا.

 أنـه يتحكـم فـي المضايـق والمعابـر المائيـة التـي تربـط البحـار والمحيطـات التـي يطل عليهـا، كقناة . 3
السـويس، ومضيـق بـاب المنـدب، ومضيـق هرمـز، ومضيـق جبـل طارق.

اكتشاف النفط في العالم العربي أدى إلى ازدياد أهميته من الناحية االقتصادية.. 4
أن امتـداد العالـم العربـي مـن الشـمال إلـى الجنـوب أدى إلـى تنـوع فـي البيئـات، لـكل منهـا صفاتها . 5

ماتهـا الطبيعيـة، وهـذا يسـهم فـي تحقيق التكامل الشـامل في العالـم العربـي، إذ إن التنوع يؤدي  ومقوِّ
إلـى مزيـد مـن الترابط بيـن األقاليـم الجغرافيـة والبيئية. 

العالم . 6 لشعوب  المشتركة  واألهداف  والتاريخ  واللغة  الدين  من  األخرى  القوية  الدعامات  أضفنا   فإذا 

العربي، فإن ذلك مدعاة لتحقيق التكامل فيه.

الدول العربية في القسم اإلفريقي

٩.٨7٢.٦٣٠ كم٢

الدول العربية في القسم اآلسيوي

٣.٩٥٢.٣7٠ كم٢

عوامل ترابط العالم العربي

المجتمعالدين التاريخ اللغة
والتراث

األهداف 
المشتركة

العامل العريب: املوقع والجغرافيا الدرس التاسعالوحدة الثالثة
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 الوحدات الطبيعية في العالم العربي:

أواًل: شبه الجزيرة العربية:

يقع شبه الجزيرة العربية، موطن العرب األول، في جنوب غربي 

قارة آســيا، وتحيط به المياه من جميع الجهات ما عدا الشمال، إذ 

تلتقي حدوده الشمالية بكل من العراق واألردن.

وتتكون الوحــدة من الدول اآلتية: المملكة العربية الســعودية، 

ودولــة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحريــن، واإلمارات العربية 

المتحدة، وسلطنة عمان، والجمهورية اليمنية. 

األهمية اإلستراتيجية لموقع شبه الجزيرة العربية:

يمتاز موقع شبه الجزيرة العربية بمجموعة من الخصائص جعلت له أهمية كبيرة على مر العصور، ومن ذلك 

أنه:

١-  مهبط الرسالة الخاتمة، وإليه تهفو قلوب المسلمين ألن فيه الكعبة المشرفة واألماكن المقدسة في مكة 

المكرمة والمدينة المنورة. 

٢- يتوسط قارات العالم.

٣- يشرف على مضيَقي هرمز وباب المندب. 

٤-  يمثل معبرًا مهمًا للتجارة، وحلقَة اتصال بين األقاليم الحارة في جنوبي آسيا وجنوب شرقيها واألقاليم 

المعتدلة والباردة في أوروبا.

٥- يأتي في المركز األول للنفط في العالم إنتاجًا وتصديرًا واحتياطّيًا.

مفاهيم ومصطلحات

الوحدة الطبيعية: 

جزء من سطح األرض يمتاز 
بســمات طبيعيــة متشــابهة 
كالتضاريس والمناخ والحياة 
النباتيــة والحيوانيــة تؤلف 
معًا وحــدة طبيعية تترابط 
جميع عناصرها بحيث تؤثر 

وتتأثر ببعضها.

العامل العريب: املوقع والجغرافياالوحدة الثالثة الدرس التاسع



86

   شبه الجزيرة العربية )طبيعية(

ُمناخ شبه الجزيرة العربية:
تقع وحدة شبه الجزيرة العربية بين درجَتي العرض ٥١٣ و٣٢ ٥ شمااًل، 
ويمر في وسطها مدار السرطان، وتتميز بأن المناخ الصحراوي يظهر 

في معظم أجزائها. 

فكـــــر

يعد شبه الجزيرة العربية 
من أهم المواقع في العالم 

العربي من الناحية الحضارية 
والتاريخية. 

في رأيك ما السبب في ذلك؟

مفاهيم ومصطلحات

الصحراوي: منــاخ قاري  المنــاخ 
)حــار جــاف صيفــًا، بــارد ونادر 
المطر شــتاًء، وتعظم فيه الفروق 
بين درجة حرارة الصيف والشــتاء 

والليل والنهار(.

   األقاليم المناخية في العالم العربي

العامل العريب: املوقع والجغرافيا الدرس التاسعالوحدة الثالثة
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ثانيًا: الشام وبالد الرافَدين:
يطلق لفظ الشام على )سوريا ولبنان واألردن وفلسطين(، وتطلق بالد الرافدين على )العراق(.

يقع إقليم الشام والعراق في غربي قارة آسيا، وحدوده هي:

•  تركيا من الشمال. 

•  المملكة العربية السعودية والكويت، والخليج العربي وخليج العقبة من الجنوب.

•  إيران من الشرق.

•  البحر المتوسط ومصر من الغرب.

مظاهر السطح

الشــام  بالد  ســطح  يتكــون 

والعراق من التضاريس اآلتية: 

•  السهول الســاحلية المطلة 

على البحر المتوسط.

•   جبال ُكْردســتان في شمال 

شرقي العراق.

•  جبــال الشــام التــي تمتد 

بموازاة البحر المتوســط في 

ســاحله الشــرقي مــن جبال 

طوروس في الشمال حتى

 خليج العَقبة في الجنوب، وتتكون من عدة سالسل، هي:

 جبال األمانوس وَسْمعان في سوريا.	 

 جبال الَعَلويين في الغرب وجبال الزاوية في الشرق في سوريا.	 

 جبال لبنان الشرقية والغربية في لبنان.	 

جبال الَجليل وجبال َناْبِلس وجبال الَخليل في فلسطين.	 

   بالد الشام والرافدين

العامل العريب: املوقع والجغرافياالوحدة الثالثة الدرس التاسع
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 ســهول أخدود البحر األحمر، وهــي األراضي المنخفضة• 

 الواقعة بين الجبال، والتي تبدأ من سهل الغاب في الشمال

وســهل الِبقاع فــي لبنان ومنطقــة األغوار بيــن األردن 

وفلسطين.

َهَضبة بادية الشام.• 

السهول الَفْيِضيَّة وهي سهول ِدْجَلة والُفرات.• 

 الُمناخ في الشام والعراق:

1- مناخ البحر المتوسط:

 يسود مناخ البحر المتوسط على طول سواحل البحر المتوسط، ومرتفعات الشام وشمالي العراق، وتزداد الفروق 

الحرارية وتقل األمطار كلما اتجهنا نحو الداخل. 

2- المناخ الصحراوي:

يسود في بادية الشام حيث تزداد الفروق الحرارية بين الصيف والشتاء، وتندر األمطار.

ثالثًا: حوض نهر النيل:
يشــمل حوض نهر النيل المناطَق العربيَة التي يمر بها نهر النيل في رحلته من الجنوب إلى الشــمال، وهي تمتد 

من جنوبي الســودان حتى البحر المتوسط، وقد سميت الوحدة الطبيعية بهذا االسم العتماد الحياة االقتصادية في 

مصر والسودان على مياه نهر النيل.

مظاهر السطح في حوض نهر النيل:

السهول الساحلية الشمالية المطلة على البحر المتوسط، والشرقية المطلة على البحر األحمر.  •

•  ســهول وادي نهر النيل وِدْلتاه وســهل الجزيرة بين النيَلين األبيض واألزرق في الســودان، وهي من أكثر 

المناطق خصوبة في العالم العربي.

مرتفعات دارفور وُكْرُدفان في غربي السودان.  •

جبال البحر األحمر في شرقي مصر والسودان.  •

الصحراء الشرقية في مصر والسودان.  •

•  الصحراء الغربية في مصر.

مفاهيم ومصطلحات

واألخــدود  األحمــر  البحــر  أخــدود 
َل بهبوط  اإلفريقي: منخفض طولي َتَشكَّ
األرض بين انكسارين متوازيين تقريبًا، 

ويمتاز بشدة انحدار جوانبه.

مناخ البحر المتوسط: حار جاف صيفًا، 
دافئ ممطر شتاًء.
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ْيل: َنْهر النِّ
)بحيـرة  البحيـرات  هضبـة  مـن  النيـل  نهـر  ينبـع 

أوغنـدا،  دولـة  فـي  كيوجـا(  كيفـو،  ألبـرت،  فكتوريـا، 

وعنـد دخولـه األراضـي السـودانية تغذيه بعـض الروافد 

ثـم  األزرق،  والنيـل  وعطبـرة  السـوباط  كنهـر  بالميـاه 

يتجـه شـمااًل خـالل أراضي السـودان ومصـر حتى يصل 

 إلـى مدينـة القاهـرة. وعندها يتفـرع إلى فرعيـن، هما:

َرشـيد وِدميـاط اللـذان يصبـان فـي البحـر المتوسـط، 

ْلتـا وهـي منطقـة سـهلية  ويحصـران بينهمـا منطقـة الدِّ

مثلثـة الشـكل مغطـاة بالتربـة الغرينيـة الخصبـة.

الُمناخ في حوض نهر النيل:

يمكن أن نميز األقاليم المناخية اآلتية:

١ -  مناخ البحر المتوسط: يمتد في األطراف الشمالية من 

حوض نهر النيل على طول سواحل البحر المتوسط. 

٢ -  المنــاخ الصحراوي: يمتد في األجزاء الوســطى من 

حوض نهر النيل.

٣ -  المناخ المداري المطير: ويظهر في وسـط السـودان 

وجنوبها.

   حوض نهر النيل

تعلم ذاتي

بالنظر إلى الخريطة يحدد الطلبة
ما يأتي:

- موقع حوض نهر النيل.
- حدود حوض نهر النيل.
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   مرئية فضائية لنهر النيل

معلومات إثرائية

معلومات إثرائية

 أقيم الســد العالي على نهر النيل في جنوب أســوان للتقليل من خطر الفيضــان، وللحصول على تدفق 

منتظم من المياه طوال العام، وقد تشــكلت بحيرة عظيمة خلف الســد تسمى بحيرة ناصر. وتوفر الكهرباء 

المولدة من تساقط مياه السد نسبة كبيرة من حاجة جمهورية مصر العربية للكهرباء.

أسســت المملكة العربية السعودية كيانًا يضم الدول العربية واإلفريقية المطلة على البحر األحمر وخليج 

عدن، هي: المملكة العربية الســعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الســودان، وجمهورية جيبوتي، 

وجمهورية الصومال، والمملكة األردنية الهاشــمية. ومن أبرز أهداف هذا الكيان تعزيز األمن واالســتقرار 

والتنمية في منطقة البحر األحمر وخليج عدن.
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رابعًا: القرن اإلفريقي )الصومال وجيبوتي(:
يطلق اســم القرن اإلفريقي على بــالد الصومال وجيبوتي، 

ويقع في شــرقي قــارة إفريقيــا، ويمكن تحديد حــدوده من 

الخريطة.

ويمتاز موقع هذا اإلقليم بإشرافه على مضيق باب المندب 

وخليج عــدن والمحيط الهندي، وهو ما أكســبه أهمية تجارية 

وعسكرية عالمية، وجعله محط أنظار الدول االستعمارية حتى إن 

م بين ثالث دول استعمارية. الصومال ُقسِّ

أشكال سطح وحدة القرن اإلفريقي:

يتكون ســطح القرن اإلفريقي )كما يتضح مــن الخريطة( من 

ثالثة أشكال، هي:

السهل الساحلي الشمالي: ويشرف على مياه خليج عدن.

السهل الساحلي الشرقي: ويشــرف على مياه المحيط الهندي، 

ويجري في جزئه الجنوبي نهرا ُجْوبا وشــِبْيِلي، وتمتد األراضي 

الزراعية بينهما.

المرتفعات: تمتد بين السهول الساحلية الشمالية والشرقية، وتقع 

أعلى المرتفعات في المنطقة الشمالية، ومن أهمها جبل سرود.

المناخ في القرن اإلفريقي:

 يمتد القرن اإلفـــريقي بـيـــن درجـــتي العــــرض ١٣ درجــة 

شـمـااًل ودرجتين جنوبًا.

 ويمكن أن نميز فيها األقاليم المناخية اآلتية:

1 - المناخ الموسمي: ويظهر في جيبوتي.

2 - المناخ الصحراوي: ويظهر في شمالي الصومال ووسطه. 

3 - المناخ المداري المطير: ويظهر في جنوبي الصومال.

  خريطة طبيعية إلقليم القرن اإلفريقي

   مرئية فضائية لمضيق باب المندب
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خامسًا: المغرب العربي:

يطلق اســم المغــرب العربي على الــدول العربيــة الواقعة في 

شــمال غربي إفريقيا، التي تضم كاًل من ليبيا وتونس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا، وتطل هذه الوحدة على المحيط األطلســي 

غربًا، والبحر المتوسط شمااًل، وتحدها دولتا مصر والسودان من 

الشرق، ومن الجنوب دول تشاد ومالي والنيجر والسنغال. وتمتاز 

هذه الوحدة بكونها أكبر األقاليم الطبيعية من حيث المساحة في 

العالم العربي، كما أنها تشرف على مضيق جبل طارق.

  المغرب العربي )طبيعية(

فكــــر

- ما سبب تسمية جبل طارق بهذا االسم؟
 - باالستعانة بالخريطة:

•   ما الدول التي تتحكم في المضيق؟
•   ما البحار التي يربط المضيق بينها؟
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 تضاريس المغرب العربي: 

الســـهول الســـاحلية:  تشـــرف على مياه المحيط األطلسي والبحر 

المتوســـط في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغـــرب وموريتانيا.

الجبـــال: تتكون من عدة سالســـل جبلية موازية للبحر المتوســـط، 

كجبـــال أطلس التـــل، وأطلس الصحـــراء، وجبال أطلـــس الريف، 

وأطلـــس العظمى، وأطلـــس الوســـطى، وأطلس الداخليـــة، وتمتد 

جبـــال أطلس في تونـــس والجزائـــر والمغرب إضافـــة إلى الجبل 

ليبيا. فـــي  األخضر 

الصحراء الكبرى: وهي صحراء رملية َتْشـــَغل مســـاحة واسعة من 

شـــمالي إفريقيا )٨ ماليين كم٢(، وتنتشـــر فيها بعـــض الواحات، 

ويظهر فـــي جنوبها بعض الجبـــال كجبل العوينات.

األنهـــار: تجري في المغـــرب العربي أنهار قصيرة قليلة االتســـاع، 

مثل: نهر أم الربيـــع في المغرب.

المناخ في المغرب العربي:

تتبايـــن األنمـــاط المناخيـــة بين أجـــزاء المغرب العربي بســـبب 

االمتداد الكبيـــر واختالف الموقع بالنســـبة لدوائر العرض، ويمكن 

اآلتية: المناخية  األقاليـــم  نميز  أن 

منـــاخ البحر المتوســـط: يمتـــد في األطراف الشـــمالية من المغـــرب العربي على طول ســـواحل البحر المتوســـط 

والمرتفعات. 

المناخ الصحراوي: يمتد في األطراف الوسطى والجنوبية من المغرب العربي. 

المناخ المداري: ويظهر في جنوبي موريتانيا.

معلومات إثرائية

مضيق جبل طارق:

طــول هــذا المضيــق نحــو ٥٦.٣ كــم، 

وعرضــه نحو ١٦ كم، ويصــل بين البحر 

المتوســط والمحيط األطلسي، ويعد من 

أكثر الممرات انشــغااًل بمرور السفن، إذ 

تمر فيه نحو ١٥٠ ســفينة يوميًا؛ معظمها 

ناقالت نفط.

  مرئية فضائية لمضيق جبل طارق 
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عدد السكان الدولةعدد السكان الدولة

٩.٥٤١.٦١٥اإلمارات العربية المتحدة١٠٠.٠٠٠.٠٠٠مصر

٦.٨٥٥.١١٣لبنان٤٢.٥٤٥.٩٦٤الجزائر

٦.٤7٠.٩٥٦ليبيا٤٠.٨7٥.٤٥٥السودان

٤.٩٢٠.7٢٤فلسطين ٣٩.٣٣٩.7٥٣العراق

٤.٦٥١.7٠٦ُعمان٣٨.٨٠٣.٥٠٠المغرب

٤.٢٢٦.٩٢٠الكويت٣٣.٤١٣.٦٦٠المملكة العربية السعودية

٣.٩٨٤.٢٣٣موريتانيا٢٨.٩١٥.٢٨٤اليمن

٢.٥٦١.٦٤٣قطر١٨.٢٨٤.٤٠7سورية

١.٤٩٢.٥٨٤البحرين١٥.١٨١.٩٢٥الصومال

١.٠٤٩.٠٠١جيبوتي١١.٤٤٦.٣٠٠تونس

٨٥٠.٦٨٨جزر القمر١٠.٢٥٢.7٠٠األردن

يشــهد العالم العربي نموًا سكانيًا متسارعًا، وتقدر الزيادة السنوية بـ ٣.٨ %، أي بنحو ١٣.٥ مليون نسمة، وتختلف 

معدالت النمو السكاني في العالم العربي من دولة ألخرى.

ما السبب؟

 التوزيع الجغرافي لسكان العالم العربي:

  يكشف توزيع سكان العالم العربي عن التخلخل وعدم االنتظام في التوزيع، إذ فيه مناطق مزدحمة بالسكان ومناطق 

قليلة السكان ومناطق أخرى نادرة السكان، وبالنظر إلى خريطة توزيع سكان العالم العربي يتضح ما يأتي:

 يتركز 7٤ % من سكان العالم العربي في المنطقة الواقعة بين درجتي العرض ٣٠-٣7 درجة شمااًل، وتضم • 

السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط، ودلتا نهر النيل، ومعظم أراضي الشام والعراق، وتشكل هذه 

المناطق ١7% من مساحة العالم العربي.

يتركز ١٦ % من سكان العالم العربي في المنطقة التي يسود فيها المناخ شبه الموسمي. • 

 يتركــز ١٠ % من ســكان العالم العربي في الواحات، حيث تتوافر الميــاه في الصحاري، والمناطق التي • 

يستخرج منها النفط.

في هذا الدرس

تعلم ذاتي

•  التوزيــع الجغرافــي لســكان 
العالم العربي.

•  تركيب السكان.

لالطالع على الجدول وخريطة 
توزيع الســكان، ثم اإلجابة عن 

األسئلة اآلتية:

• ما أكثر الدول العربية سكانًا؟

• ما أقل الدول العربية سكانًا؟

• بم تفسر ذلك؟

 اإلمكانات البشرية في العالم العربيالدرس العاشر

   عدد السكان في دول العالم العربي لعام ١٤٤٠ هـ / ٢٠١٩ م

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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الكثافــة السكانيــة:

تبلــغ الكثافة الســكانية العامة فــي العالم العربي نحو ٢٩ نســمة لكل كيلومتر مربــع واحد، وهي كثافة 
 منخفضــة إذا قارناهــا بــدول أخرى من العالــم كاليابــان والمملكة المتحــدة حيث تبلغ ٣٣٠ نســمة/كم٢،

و٢٣٠ نسمة/كم٢ على التوالي.

وتتباين الكثافة السكانية العامة بين دول العالم العربي، إذ يمكن تمييز عدد من األقاليم الجغرافية، هي:

 أقاليــم ذات كثافــة ســكانية مرتفعــة: وتضــم دلتا نهــر النيــل في مصــر، إذ تزيــد الكثافة الســكانية
فيها على١٥٠٠ نسمة /كم٢. 

أقاليم ذات كثافة ســكانية متوسطة: وتضم الســواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط والعراق والسودان 
ووادي النيل، إذ تصل الكثافة السكانية فيها إلى ٢٥٠ نسمة /كم٢.

أقاليم ذات كثافة ســكانية منخفضة: وتضم منطقة هضبة الشطوط شمالي الجزائر، وشمالي ليبيا، وشمالي 
مصر ما عدا الدلتا، وشبه الجزيرة العربية حيث تصل الكثافة السكانية فيها إلى ٢٥ نسمة /كم٢. 

أقاليم ذات كثافة سكانية منخفضة جدًا: وتشمل صحراء الربع الخالي وبعض مناطق الصحراء الكبرى، حيث 
تكون الكثافة السكانية فيها نسمة واحدة /كم٢.

  توزيع السكان في العالم العربي

اإلمكانات البرشية يف العامل العريبالوحدة الثالثة الدرس العارش
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 الخصائص السكانية لسكان العالم العربي

ُيَعّد العالم العربي إقليمًا متجانسًا من الناحية السكانية إذ يتسم بما يأتي:

الزيادة الطبيعية للسكان:

يتســم ســكان العالم العربــي بارتفاع معــدالت المواليــد وانخفاض 

معــدالت الوفيــات، وهــذا يعنــي ارتفــاع معــدالت الزيــادة الطبيعيــة 

للســكان، فيبلــغ متوســط معــدل الزيــادة الطبيعيــة لــكل ١٠٠٠ مــن 

ســكان العالــم العربــي ٢٠.٢٣، وهــو يقــارب ضعــف معــدل الزيــادة 

الطبيعيــة لســكان العالــم البالــغ ١١.٨ لعــام ٢٠١7م، وإن كانــت هــذه 

المعــدالت تتفــاوت من دولــة ألخرى تبعــًا للتباين االجتماعــي واالقتصادي والثقافــي بين دول العالــم العربي.

 تركيب السكــان:
أواًل: التركيب النوعي للسكان:

يشــكل الذكــور ٥٠.٩ % من مجموع 
الســكان، في حين تشكل اإلناث ٤٩.١% 
من مجموع السكان في العالم العربي، 
وهي نســبة متقاربة تقاربــًا كبيرًا، مع 
زيادة طفيفة للذكور. وتزيد نسبة الذكور 
على اإلنــاث في دول الخليــج العربي، 
في حين أنها تقل في اليمن والصومال 

وموريتانيا.
لماذا؟

الزيادة غير الطبيعية للسكان:

تعد الهجرة من العوامل المؤثرة في تغير حجم الســكان وتغير التركيب العمري والنوعي للســكان، ســواء في 

المجتمع المهاَجر إليه أو المهاَجر منه، فدول الخليج العربية من المجتمعات العربية المهاَجر إليها. في حين تأتي 

بالد الشــام واليمن ومصر والســودان والجزائر في مقدمة الدول المهاَجر منها، سواء كانت الهجرة الخارجية إلى 

الــدول العربية أو جهات أخرى من العالم، كما يؤثر العامل السياســي في حركة الســكان من مكان آلخر، فهجرة 

الفلسطينيين بسبب االحتالل اإلسرائيلي أثَّرت في عدد السكان في األقطار المجاورة كاألردن ولبنان.

مفاهيم ومصطلحات

النمو الســكاني: نمو عدد السكان في 
منطقة ما بسبب الزيادة الطبيعية أو 

الزيادة غير الطبيعية.
الكثافة الســكانية العامة: هي نســبة 
عدد السكان في دولة ما إلى مساحتها.

 الزيــادة غير الطبيعية للســكان: هي 
ازدياد السكان الناشئ عن الهجرة.

  كثافة السكان في العالم العربي

اإلمكانات البرشية يف العامل العريب الدرس العارشالوحدة الثالثة
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العالمالعالم العربي

النسبةالفئةالنسبةالفئة

٣٤)١٥( عامًا فما دون٣٩.٥)١٥( عامًا فما دون

٦٠)١٥-٦٥( عامًا٥7)١٥-٦٥( عامًا

٦)٦٥( عامًا فأكثر٣.٥)٦٥( عامًا فأكثر

في األغلب.

من دراسة خريطة توزيع المدن العربية الكبرى نستنتج ما يأتي:

تتركز المدن في السواحل، وال سيما على ساحل البحر المتوسط في بالد - 1

الشــام والمغرب العربي، وكذلك ساحل المحيط األطلسي، وذلك لمناخها 

المعتدل، ووفرة األحوال المالئمة لنشأة الموانئ والمراكز التجارية.

تكثر المدن على ســاحل الخليج العربي، ويعود نموها بمعدالت كبيرة إلى - 2

ظهور النفط.

مــن المــدن مدن داخليــة مهمة كانت ومــا زالت عواصــم مهمة، مثل: - 3

مكة المكرمــة، والمدينة المنورة، والقدس، والرياض، ودمشــق، وبغداد، 

والقاهرة، وَعّمان، وصنعاء.

شــهد العالم العربي في ســنوات النصف الثاني من القرن العشرين تحوالت 

كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية، وكان لهذه التغيرات االقتصادية واالجتماعية 

أثرها في الســكان، ولعل أول ما تأثر بها معدالت الوفيات، إذ انخفضت معدالت 

الوفيات السنوية ووفيات األطفال، وارتفع معدل عمر اإلنسان فبلغ )٦٢( عامًا. 

ثانيًا: التركيب العمري للسكان:
ينقســم أفراد المجتمع حسب أعمارهم إلى 

ثالث فئات رئيسة، هي:

فئــة األطفال والصغار )١٥( عامًا فما دون، • 

وهم األفــراد المعالون في المجتمع؛ ألنهم 

دون سن العمل القانوني.

 فئــة الشــباب والقادريــن علــى العمــل• 

)١٥-٦٥( عامــًا، وهــم األفــراد المعيلــون 

ويتحملون توفير مستلزمات العيش ألنفسهم 

ولغيرهم من أفراد أسرهم.

فئة الشــيوخ والمســنين )٦٥( عامًا فأكثر، • 

وهــم األفــراد المتقاعدون والذيــن تركوا 

العمل بســبب كبر السن، وهم معالون أيضًا 

مفاهيم ومصطلحات

تعلم ذاتي

توزيع  للســكان:  النوعي  التركيب 
أفراد المجتمع حســب النوع إلى 

ذكور وإناث.

التركيب العمري للســكان: توزيع 
الفئات  المجتمــع حســب  أفــراد 
العمريــة إلى ثالث فئات رئيســة 

هي: األطفال، الشباب، الشيوخ. 

نســبة اإلعالــة: هــي نســبة عدد 
العامليــن في المجتمــع إلى غير 

العاملين.

   التركيب العمري للسكان في العالم العربي والعالم

انظر الجدول، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
•  بماذا تفسر ارتفاع نسبة صغار السن في دول العالم العربي؟

•  بماذا تفســر ارتفاع نسبة الشــيوخ في العالم مقارنة بالعالم 
العربي؟

اإلمكانات البرشية يف العامل العريبالوحدة الثالثة الدرس العارش
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يتمتع العالم العربي بموارد اقتصادية وفيرة ومتنوعة، تتمثل 
 في ثروات حباها الله هذا العالم، وأهم هذه الثروات واألنشطة:

 الثروة الزراعية:
الحرفة  الزراعة  وتمثل  األولى،  بالدرجة  زراعيًا  العربي  العالم  يعد 
الرئيسة من حيث عدد العاملين فيها، إذ يستأثر قطاع الزراعة بنحو٣٠% 
دولة  من  تتفاوت  النسب  هذه  كانت  وإن  العاملة،  القوى  إجمالي  من 

اإلمكانات االقتصادية في العالم العربيالدرس الحادي عشر

   السهول في العالم العربي

في هذا الدرس

• الثروة المعدنية.

• النشاط االقتصادي.

األخرى. اإلنتاجية  الحرف  تعدد  الزراعة، ومدى  مات  كتوافر مقوِّ متعددة،  العربي ألسباب  العالم  أخرى في   إلى 
وتسهم الزراعة بنصيب كبير في الدخل القومي لمعظم الدول العربية )ما عدا الدول التي تعتمد في دخلها الوطني 
على إيرادات النفط كالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر واإلمارات والعراق وليبيا(، ويمثل الناتج الزراعي 
للدول العربية نحو ١٣.٢ من الناتج المحلي اإلجمالي، وتتفاوت من دولة إلى أخرى، وبصورة عامة ُيلحظ تراجع 

السكان الزراعيين في البلدان العربية في السنين األخيرة.

وتبرز أهمية الزراعة فيما يأتي:

أنها تمد السكان بحاجتهم الغذائية، كالحبوب والَخْضراوات والفاكهة والسكر والزيوت. 	 

أن عددًا كبيرًا من سكان العالم العربي يعملون في الزراعة أو األعمال المتصلة بها كالنقل والتجارة.	 

أنها تسهم في توفير فرص العمل في المناطق الزراعية.	 

أنها تعد مصدرًا مهمًا للدخل الوطني.	 

أنها تسهم في توفير المواد الخام للصناعة، كالقطن وقصب السكر.	 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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بعض المحصوالت الزراعية
في العالم العربي

مات الزراعة في العالم العربي مقوِّ

مات الطبيعية مات البشرية المقوِّ المقوِّ

المناخ 
المالئم

التربة 
الخصبة

وفرة 
الميــاه

طرق 
المواصالت

األيدي 
العاملة

سياسة 
الدولة

رؤوس 
األموال

 المحصوالت الزراعية في العالم العربي:
الحبوب:

 الحبــوب هي أهم المحصوالت الزراعية في العالم العربي، ومن أنواعها 

القمح والشــعير والذرة واألرز، وتنَتج فــي مناطق متعددة من العالم العربي، 

كبالد الشام ومصر والعراق ودول المغرب العربي والمملكة العربية السعودية. 

 األشجار المثمرة: 

اشتهرت الســـهول الســـاحلية في بالد الشـــام بزراعة األشـــجار المثمرة 

وبخاصة أشـــجار الحمضيات. كما اشـــتهرت ســـهول وادي الرافدين والمملكة 

العربية الســـعودية بزراعة النخيل، واشـــتهرت ســـهول تونس بزراعة الزيتون، 

وجـــزر القمر بزراعـــة القرنفل وجوز الهنـــد، كما ينتج العالـــم العربي غالت 

والبن  كالقطـــن  وتجاريـــة  صناعيـــة 

وقصـــب الســـكر وبنجر الســـكر التي 

تســـميتها  علـــى  االقتصاديـــون  درج 

النقدية. بالمحصـــوالت 

ما سبب تسميتها بهذا االسم؟

  القمح

  التمور

  القطن

   إنتاج المحصوالت الزراعية في العالم العربي

اإلمكانات االقتصادية يف العامل العريبالوحدة الثالثة الدرس الحادي عرش
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وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الزراعة في العالم العربي تواجه مشكالت، أهمها ما يأتي:

١-  االعتماد على االستيراد من الخارج لسد حاجة السكان. 

٢-  صغر المساحات الصالحة للزراعة بسبب انتشار الجفاف.

٣-   عــدم انتظام ســقوط األمطار في مناطق الزراعــة الَبْعِلية، إذ يؤدي تذبذب 

مقدار األمطار إلى تذبذب إنتاج المحصوالت.

٤-  هجرة الفالحين من القرى إلى المدن.

 ٥-  عدم استعمال األساليب العلمية في الزراعة كاألسمدة والبذور المحسنة المالئمة 

   للبيئة العربية.

٦-  التوسع في استعمال المبيدات.

7-  نقص تأهيل الفنيين.

٨-  ضعف مجاالت البحث العلمي الزراعي.

 الرعي والثروة الحيوانية:

تعــد الثروة الحيوانية من المــوارد االقتصادية المهمة في العالم العربي، وتتجلــى أهميتها في كونها مصدرًا 

أساســيًا للدخل الوطني في كثير من الدول العربية، كالســودان والصومال وموريتانيا، وهي مصدر للغذاء لنسبة 

كبيرة من سكان العالم العربي، ومصدر لألسمدة الطبيعية.

تشغل المراعي نحو ٢٥% من مساحة العالم العربي، ويمكن تحديدها فيما يأتي: 

١-  حشائش السافانا )المراعي الحارة(:  وتمتد في جنوبي العالم العربي حيث ُتربى األغنام في المراعي الغنية 

بها، وُتربى الماعز واإلبل في المراعي الفقيرة منها.

٢- حشــائش اإلســتبس )المراعي المعتدلة(: وتمتد في شــمالي العالم العربي حيث ُتربى فيها األغنام والماعز 

واألبقار.

مفاهيم ومصطلحات

ة الزراعة الَبْعِليَّ

هي الزراعة التي تعتمد على 
مياه األمطار، وتســمى أيضًا 

بالزراعة المطرية.

اإلمكانات االقتصادية يف العامل العريب الدرس الحادي عرشالوحدة الثالثة
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 الثروة السمكية:

يمتلك العالم العربي سواحل بحرية طويلة، إضافًة إلى المياه الداخلية من بحيرات وأنهار تعيش فيها أنواع متعددة 

من األســماك تعد مصدرًا رئيسًا للغذاء والدخل لســكان السواحل في تلك الدول، وتظهر أهمية الثروة السمكية في 

كونها تعوض كثيرًا في سد النقص الغذائي للشعوب العربية. 

وقــد أخذت معظم أقطار العالم العربي تعمل جاهدًة لتحســين إنتاجها من األســماك وتنمية ثروتها الســمكية 

بالوســائل العلمية الحديثة في الصيد والتعليب والتخزين لســد حاجات الســوق المحلية وتصدير الفائض لألسواق 

الخارجية. وعالوًة على األســماك تحتوي البحار على مصادر وثروات طبيعية أخرى ذات أهمية اقتصادية، كاإلسفنج 

والمرجان واألمالح.

َع اآلتي: وتتوزع مصايد األسماك في العالم العربي التوزُّ

مصايد المحيطات والبحار: في المحيط األطلســي، والبحر المتوســط، والبحر األحمر، وبحر ُعمان، والخليج • 

العربي، وبحر العرب.

مصايد البحيرات: في البحيرات المصرية الشمالية، وبحيرة قارون وناصر.• 

مصايد األنهار: في نهر النيل وِدْجلة والُفرات.• 

مزارع لتربية األسماك: في مناطق متعددة من العالم العربي.• 

  مزرعة ألبان في المملكة العربية السعودية  الثروة الحيوانية في العالم العربي

اإلمكانات االقتصادية يف العامل العريبالوحدة الثالثة الدرس الحادي عرش
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يتميز النفط العربي بعدة خصائص، مثل:

سهولة استخراجه ووجود اآلبار على أعماق قريبة من سطح األرض، ولمصاحبة أغلب حقول النفط للغاز • 

ل ضغطه ضخَّ النفط. الطبيعي الذي ُيَسهِّ

غزارة إنتاج حقول النفط. • 

قرب حقول النفط من موانئ التصدير.• 

توســط موقع العالم العربي بين األسواق االستهالكية العالمية؛ بين كل من اليابان وشرق آسيا من جهة • 

ودول أوروبا من جهة أخرى.

 الثروة المعدنية:
تتســم الموارد المعدنية بأهمية إســتراتيجية متميزة تفوق موارد الثــروة االقتصادية األخرى؛ ألثرها في 
تطوير النشــاط الصناعي، كما تعد مصدرًا من مصادر الحصول على الموارد المالية التي تســهم في التطور 
االقتصــادي، ويعد العالم العربي من األقاليم الغنية بالمعادن كالحديد والزنك والزئبق والرصاص والمنجنيز 

والكروم والفوسفات والكبريت، وتعد مصر ودول المغرب العربي أكثر الدول العربية إنتاجًا لها. 
ويمثل النفط أهم ثروة معدنية في العالم العربي، ومصدرًا للطاقة، وهو ما أعطى قيمة إستراتيجية كبرى 

للعالم العربي، وله أثره الكبير في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وتوضح الخريطة أهمية النفط.

  اإلنتاج العربي من النفط

اإلمكانات االقتصادية يف العامل العريب الدرس الحادي عرشالوحدة الثالثة
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مــن مطالعة الخريطة الســابقة يتضح أن المناطق الرئيســة إلنتاج النفط فــي العالم العربي هي في 
نطاقين مهمين:

األول: في قارة آسيا، حيث يمتد من عمان على الخليج العربي حتى شمالي العراق.

الثاني: في قارة إفريقيا من مصر شرقًا حتى الجزائر غربًا.

 اإلنتاج واالحتياطي في العالم العربي:

يأتــي العالــم العربي في مرتبة متقدمة في إنتــاج النفط، فقد بلغ اإلنتاج العربي مــن النفط ٣١% من اإلنتاج 

العالمــي لعام ١٤٣7هـــ/٢٠١٦م، وتتصدر دول الخليج دول العالــم العربي في إنتاج النفط، وتعــد المملكة العربية 

السعودية المنتج األول له في العالم.    

 كما يختزن العالم العربي أكبر قدر من احتياطي النفط في العالم، وتبلغ نسبة االحتياطي العربي لعام ١٤٣7هـ/٢٠١٦م

 ٤7 % مــن االحتياطــي العالمي، وهو ما يجعل العالــم العربي صاحب المكانة األولى فــي العالم من حيث اإلنتاج 

واالحتياطي والتصدير. 

 استهالك النفط في العالم العربي:
ر نسبة استهالك الدول العربية من النفط الخام بـ ٥ % من إجمالي النفط الخام عالميًا، أي ما يمثل  ُتَقدَّ
ر إلى  ق ويصدَّ ر ذلك بكون الصناعة العربية في مراحلها األولى، لذلك يسوَّ ١٠% من إنتاجه النفطي، وقد يفسَّ

دول العالم الصناعية في أوروبا واليابان والواليات المتحدة األمريكية عبر وسيلتين، هما: 
١- األنابيب: حيث ينقل النفط من حقول اإلنتاج إلى موانئ التصدير.

٢- الناقالت: حيث ينقل النفط من الموانئ القريبة لحقول اإلنتاج إلى مناطق االستهالك. 

 األهمية االقتصادية للنفط العربي:
•  يعد العالم العربي أكبر منتج للنفط في العالم، فقد أنتج ٣١% من إنتاج العالم لعام  ١٤٣7هـ/٢٠١٦م.

•  يعد النفط العمود الفقري القتصاد معظم الدول العربية المنتجة له، إذ يمثل أكثر من ٩٠% من صادرات 
بعض الدول العربية، مثل دول الخليج العربي.

ر للنفط، حيث تصدر أقطار العالم العربي ٥٠ % من صادرات النفط في  •  يعد العالم العربي أكبر ُمَصدِّ
العالم.

•  يعد النفط من أهم أنواع الوقود التي استعملت في الصناعة والنقل. 
•  يعتمد إنتاج الكهرباء في معظم الدول العربية على النفط ما عدا مصر. 

•  للنفط أهمية إســتراتيجية في الحروب، إذ اســتعملت المملكة العربية الســعودية النفط ســالحًا فاعاًل 
فــي المعركة العربية ضد العدو المحتل لفلســطين واألراضي العربية، فــي األعوام ١٣7٦هـ/١٩٥٦م، 

و١٣٨7هـ/١٩٦7م، و١٣٩٣هـ/١٩7٣م.  
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معلومات إثرائية

 أثر النفط في التنمية في العالم العربي:
أحدث اكتشــاف النفط تأثيرات عميقة وكبيرة في جميع المجاالت واألنشــطة االقتصادية واالجتماعية في العالم 

العربي، ويتضح ذلك فيما يأتي:

اســتثمرت العائدات المالية الضخمة التــي نتجت من تصدير النفط في تطوير الخدمات البلدية واتســاع • 

دائرة الخدمات الصحية والعمرانية والتعليمية في العالم العربي، فُشقت الطرق وُمدت خطوط المواصالت 

ــعت المرافئ والمطارات، وُبنيت المدارس وُشيَِّدت الجامعات وأقيمت المستشفيات والمراكز الصحية،  وُوسِّ

وأنشئت مدن عربية جديدة وتوسعت مدن أخرى.

ن رؤوس األموال الالزمة للصناعة •  يشــكل النفط قاعدة صناعية ترتكز عليها المشــروعات التنموية، فقد َأمَّ

والطاقة والمواد األولية التي تعد أسس االنطالق الصناعي.

أسهمت صناعات استخراج النفط والغاز الطبيعي، والصناعات المرتبطة بها - كصناعة التكرير - في تكوين • 

نواة لقيام صناعات عالية التقنية في العالم العربي، كصناعة البتروكيماويات.

شــملت أهمية النفط العربي الجانب اإلنســاني، فقد قدمت األقطار العربية النفطية المســاعدات المالية • 

الكبيرة للدول النامية، ســواء أكانت قروضًا طويلة األجل أم منحًا، وكانت المملكة العربية الســعودية سباقة 

في هذا المجال. 

اإلمكانات االقتصادية يف العامل العريب الدرس الحادي عرشالوحدة الثالثة

122 مليار دوالر إجمالي المساعدات

999 مشروعا
في 78 دولة

380 مليون دوالر
لقارة أوروبا

 من
ً
150 شريكا

المنظمات الدولية
376 مليون دوالر
ألمريكا الشمالية

10 قطاعات إنسانية
تغطيها المساعدات

3٫5 مليارات دوالر للمنظمات 
األممية

9٫7 مليارات دوالر لقارة إفريقيا

21 مليار دوالر لقارة آسيا

المساعدات المقدمة من 
المملكة العربية السعودية

 للعالم
)2007 - 2017م(



105

 أهمية الصناعـــة:
استثمار الثروات الوطنية في شكل ُمْنَتج ينعكس على قوة االقتصاد العام ونمو الدخل الوطني.• 

استيعاب أعداد كبيرة من األيدي العاملة بأجور مرتفعة.• 

رفع قيمة المواد الخام بتحويلها إلى سلع ومنتجات أخرى.• 

توفير حاجات العالم العربي من المنتجات الصناعية. • 

تحقيق الرفاهية وارتفاع مستوى المعيشة.• 

تطويــر القطاعات األخرى كتحديث القطاع الزراعي وتحســين إنتاجه، كما تؤثر الصناعــة في قطاع الخدمات، • 
فعمليــات المصارف والخدمات الطبية والتعليمية تتطور بتأثير التقنيــات الحديثة التي تؤمنها الصناعة في جميع 

المجاالت.

مات الصناعة مقوِّ

مات الطبيعية مات البشرية المقوِّ المقوِّ

المواد 
الخام

موارد 
الطاقة

األيدي 
العاملة

األسواق
رؤوس 
األموال

طاقة كهرباءغازنفطمعدنيةحيوانية
متجددة

وسائل 
النقل 

زراعية
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 أنواع الصناعات في العالم العربي:

تصنف الصناعات حسب طبيعتها إلى نوعين، هما:

الصناعات االســتخراجية:  وتشــمل اســتخراج المواد المعدنية من 
باطن األرض، مثل النفط والمعادن األخرى. 

الصناعات التـحـويليــة:  وتشمل تحويل المواد الخام إلى منتجات 
صناعيــة جديدة تختلف جوهريًا عن المادة الخام التي صنعت منها، وهي 

على أنواع، منها: 

الصناعــات االســتهالكية: مثــل الصناعــات النســيجية، والصناعات - 1

الغذائية كاأللبان ومشتقاتها، واســتخراج الزيوت النباتية والحيوانية. 

وتحظى الصناعــات الغذائية بأهمية متزايــدة، وتنمو بمعدالت عالية 

في أغلب دول العالم العربي؛ ألهمية هذه الصناعات، وإســهامها في 

تحقيق األمن الغذائي.

الصناعات الثقيلة: وتشــمل صناعة الحديــد والصلب، وتكرير النفط، - 2

واألسمدة، والصناعات الكيميائية.

الصناعــات التقليديــة: وهي الصناعات التي تعتمــد على مواد البيئة - 3

المحليــة، وعلى المهارة اليدوية، مثل صناعة األدوات النحاســية والتحف والمصوغات في مصر وســوريا واألردن 

والمغرب. 

تواجه الصناعة العربية عدة مشكالت، منها:
منافسة الصناعات األجنبية.• 

الضعف الفني والتقني وفقدان تأهيل األيدي العاملة.• 

فقدان تكامل وسائل النقل.• 

صغر حجم المؤسسات الصناعية بسبب نقص رأس المال المستثمر.• 

التشابه بين اإلنتاج الصناعي في دول العالم العربي كالصناعات الغذائية.• 

اعتماد الصناعات العربية على اآلالت والمعدات والتقنية المستوردة.• 

 ضعــف اســتعمال التقنيــات الحديثــة في مجــال المعلومــات على الرغــم من أهميتهــا الحيوية في اكتشــاف• 

 أســواق جديــدة، والتعريــف بالســلع المتاحــة واتخاذ القــرارات المناســبة في إطــار أوضاع الســوق المحلية 

واألسواق الخارجية.

زهــا في المدن الكبرى وال ســيما في العواصــم، وهذا له آثاره االقتصادية واالجتماعيــة، التي تتمثل في تزايد  • تركُّ

الحاجة إلى توفير السكن والتعليم والرعاية الصحية وصعوبة حركة النقل في تلك المدن.

   الصناعات الغذائية في العالم العربي 

  صناعة السيارات في العالم العربي
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 التكامل االقتصادي بين دول العالم العربي:
تتوافر فــي العالم العربي إمكانات وفيرة، يمكــن أن يؤدي التكامل 

بينهــا إلى تحقيــق االكتفاء الذاتي من كثير من الســلع، وتحقيق التنمية 

مات التكامل  الشــاملة، وأن يجعل منه قوة سياسية واقتصادية، ومن مقوِّ

االقتصادي بين دول العالم العربي: 

• األهمية التجارية للموقع الجغرافي لدول العالم العربي. 

•  امتداد العالم العربي على مساحة واسعة أدى إلى تباين طبيعي بين 

أجزائه وتنوع اإلنتاج الزراعي والحيواني. 

• ترامي أطراف العالم العربي وتنوع خصائصه الجيولوجية أسهم في تنوع المعادن ومصادر الطاقة.

• توافر سوق استهالكية كبيرة. 

• توافر رؤوس األموال في العالم العربي وبخاصة في الدول النفطية التي يمكن أن تمول المشروعات الصناعية.

تعلم ذاتي

باالستعانة بخريطة توزيع الصناعة العربية:
• تحدد مراكز كل من الصناعات النفطية، 
والصناعات الغذائية، والصناعات الثقيلة.

• يفسر الطلبة التوزيع الجغرافي ألنواع 
الصناعات في العالم العربي.

   توزيع الصناعات العربية
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•  توافــر األيدي العاملة في العالــم العربي خصوصًا في الدول 

غير النفطية، ومن مميزات الطاقة البشرية في العالم العربي 

تجانس السكان وانسجامهم، ويعود ذلك إلى الروابط المتعددة 

الوثيقة، ولعل من أهمها رابطة الدين اإلسالمي الذي ُيَعّد عامل 

قوة للوطن العربــي، وكذلك روابط الثقافة المشــتركة كاللغة 

العربية والتاريخ المشترك واآلمال المشتركة، إضافًة إلى وحدة 

التقاليد والعادات.

ويمكن القول إن التكامل االقتصادي بين أجزاء العالم العربي له 

إستراتيجياته السياسية واالقتصادية، ويمكن تذليل الصعوبات التي 

تقف في طريق التكامل االقتصادي بالتخطيط العربي المشــترك والرغبة الصادقة في ذلك، ويمكن اقتراح 

النقاط اآلتية أساسًا لنجاح هذا التكامل:

إعداد خطط شاملة في جميع دول العالم العربي لتصل إلى درجة متقاربة من النمو االقتصادي، ويكون  	

مات مالئمة إلنتاجها، مثل توطين  لكل دولة نوع من التخصص في إنتاج الســلع التي تتوافر فيهــا مقوِّ

صناعة البتروكيماويات في دول الخليج العربي، والصناعات الغذائية في الدول الزراعية العربية كمصر 

وســوريا والسودان، وتوطين صناعة المنسوجات في مصر وسوريا ولبنان، بما يسهم في تخفيض تكلفة 

اإلنتاج وتحسين نوعيته وجعله أقدر على المنافسة. 

تشجيع انتقال األيدي العاملة ذات الخبرة الفنية وفق تخطيط يحقق أهداف التنمية في العالم العربي. 	

مات الصناعية، كالخامات الزراعية والحيوانية. 	 تطوير الصناعات التحويلية التي تتوافر لها المقوِّ

 تنظيم طرق النقل ووســائله، ومد شــبكة الطرق والســكك الحديدية في كل دولة وربطها بعضها ببعض،  	

وربط العالم العربي بأسطول بحري وجوي.

العمل لتوسيع العالقات التجارية العربية والسوق العربية المشتركة. 	

مفاهيم ومصطلحات

المناطــق الُحرة: مســاحات قريبة 

من المرافئ، وتخضع لرقابة الدولة، 

تنشــأ فيهــا صناعــات مخصصــة 

للتصديــر ومعفــاة مــن الضرائب 

والرسوم الجمركية كي تحافظ على 

قدرة تنافسية عالية.

اإلمكانات االقتصادية يف العامل العريب الدرس الحادي عرشالوحدة الثالثة



109

تقويم
الوحدة الثالثة
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يفترض الطلبة أنهم مشاركون في لقاء مع طلبة من بلد عربي آخر وُطلب منهم 
 1

أفكار لتحقيق التكامل العربي في الجوانب االقتصادية، فما تلك األفكار؟
. ................................................................................................................................................................................................. -1
. ................................................................................................................................................................................................. -٢
. ................................................................................................................................................................................................. -٣
. ................................................................................................................................................................................................. -4

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:
 ٢

 أ- لموقـــع العالـــم العربـــي مميـــزات، مـــن أهمهـــا:  ..............................................................................
،.......................................................................... مـــات  مقوِّ منهـــا:  كثيـــرة،  الصناعـــة  مقومـــات   ب- 

ومقوِّمات ..........................................................
................................................ و   .............................................. بروابـــط  العربـــي  العالـــم  يرتبـــط   ج- 

و .................................................... .

يناقش الطلبة دور النفط في تنمية العالم العربي.
 ٣

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

ن الطلبة أبرز المظاهر الجغرافية في حوض نهر النيل.  يبيِّ
 4

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

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

. .......................................................................................................................................................................................................
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واإلفريقيـــة  العربيـــة  الـــدول  يضـــم  كيانـــًا  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  أنشـــأت 
 ٥

ـــة علـــى البحر األحمر وخليج عـــدن، يبين الطلبة من خالل مصادر البحث  الُمِطلَّ
المختلفـــة الفوائـــد السياســـية واالقتصاديـــة لذلك.

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

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

. .......................................................................................................................................................................................................
ما المقصود بالقرن اإلفريقي؟ وبماذا يمتاز موقعه؟

 ٦
..........................................................................................................................................................................................................

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

. .......................................................................................................................................................................................................
اسم )المغرب العربي( يطلق على عدد من الدول العربية، وُيَعدُّ من أكبر األقاليم 

 ٧
    العربية مساحة، ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

أ- أســـماء هذه الـــدول .................................................................................................................................. . 
ب- الممـــّران المائيـــان اللـــذان يطل عليهما هـــذا اإلقليم هما:

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

.  ........................................................................................................................................................................................
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 الدرس الثاني عشر:
الكشوف الجغرافية 

 الدرس الثالث عشر:
 الحرب العالمية األولى ١٩١٤-١٩١٨م

 الدرس الرابع عشر:
الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥م

األحداث العالمية المؤثرة
 في العالم
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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 الثاني عشر

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 ٣٨١ هـ /٨٩٤م.

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

١٠٩٤م. / ٤٨7هــ

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 ٥٦٠هـ/١١٦٥م .

ابن ماجد: هو شهاب الدين أحمد بن 
ماجد بن محمد، من نســل أبي الركائب 
النجدي، ولد عام ٨٢٥هـ/١٤٢٢م وتوفي 
عــام ٩٠٦ هـــ/١٥٠١م، 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
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 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.

  أبرز الكشوف الجغرافية:

كشوف البرتغالكشوف إسبانيا
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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.

الكشوف الجغرافية اإلسبانية:

اكتشاف أمريكا:

ــق بحــري  ــي اكتشــاف طري ــن ف ــد أن نجحــت محــاوالت البرتغاليي بع

إلــى الهنــد توجهــت اهتمامــات البّحــارة األوروبييــن نحــو اكتشــاف بــالد 

جديــدة باإلبحــار فــي اتجــاه الغــرب، وألن كرويــة األرض أصبحــت حقيقــة 

علميــة فــإن )كولومُبــس( أراد أن يصــل إلــى الهنــد باإلبحــار غربــًا.

كرستوفر كولومُبس )1451-1506م(:

بحــار إيطالــي كان علــى معرفــة بمــا تناولتــه الكتــب الجغرافيــة وعلــى 

ــر  ــه إذا أبح ــتنتج أن ــة األرض، واس ــًا بكروي ــط، وكان مقتنع ــة بالخرائ دراي

غربــًا عبــر المحيــط األطلســي )بحــر الظلمــات( فإنــه يســتطيع أن يصــل إلى 

الهنــد، فعــرض فكرتــه علــى ملــك إســبانيا وملكتهــا فشــجعاه وزودتــه الملكــة 

جميــَع متطلبــات هــذه الرحلــة. فأبحــر )كولومبــس( حتــى وصــل إلــى جــزر 

)الباهامــا( التــي ســماها )ســان ســلفادور(، ثــم توجــه إلــى شــاطئ جزيــرة 

)كوبــا الشــمالية( وجزيــرة )هاييتــي( التــي أســماها )إســبانيا الصغيــرة(،

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
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وظــن أنــه بلــغ الجــزر القريبــة مــن الســاحل الشــرقي لقــارة آســيا 

وأنــه علــى وشــك الوصــول إلــى الهنــد، لهــذا أطلــق علــى جملــة الُجــُزر 

التــي اكتشــفها )ُجــُزر الهنــد(. 

ــة  ــّرة برحل ــاد الك ــه أع ــام نفس ــي الع ــبانيا، وف ــى إس ــاد إل ــم ع ث

أخــرى فــي االتجــاه نفســه، وفــي هــذه المــرة تمكــن مــن اكتشــاف 

ــه لــم يوفــق فــي  )جامايــكا( ثــم عــاد، وبعــد ذلــك كــرر رحالتــه لكن

ــدة. ــافات جدي اكتش

تعلم ذاتي

 مضيق ماجالن

إلى  المصـــادر  بعض  تشيـــــر 
أن استفــــــادة المكتشفيـــــــن 
من  األوروبييــن  الجغرافييــن 
التـــي  اإلســـالمية  الحضـــارة 
ســـبقتهم كانت كبيـــرة ومهمة.

هذه  جوانـــب  أبـــــرز  مــــــا 
دة؟ االســـتفا

الكشوف الجغرافيةالوحدة الرابعة الدرس الثاين عرش
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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 )١7٦٨م - ١77٩م( 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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 نتائج الكشوف الجغرافية: 

أواًل: على العالم العربي واإلسالمي: 

١. تحــوُّل التجارة إلى الطرق البحرية الجديدة؛ وهو ما ســبب خســارة 
اقتصادية كبيرة للعرب والمسلمين.

٢. محاصرة البرتغاليين لبعض الشواطئ 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:

١.  انتقال الطريق التجاري من البحر المتوســط إلى المحيط األطلســي 

الذي أصبح طريَق التجارة العالمية الرئيس بعد الكشوف الجغرافية.

٢. التوسع التجاري الذي ظهر إثر فتح أسواق جديدة.

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

الثورة الصناعية الحديثة.

٤. تطور فنون المالحة وأدواتها والسفن الحربية والتجارية.

٥. 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(.
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 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 )١٩١٤-١٩١7م(

 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 الثالث عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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معلومات إثرائية 4 - القــارة األوروبية: كانت أوروبا محــور العالقات الدولية آنذاك، فقد 
شهدت نهضة صناعية متطورة وملكت موارد وإمكانات اقتصادية متنامية 
نتيجة انتهاج بلدانها سياسة االستعمار. وقد تمكنت معظم دولها من بسط 
نفوذها االســتعماري علــى مختلف القارات، وبرزت فيهــا 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:

١- األزمــات الدولية: ظهــرت هذه األزمات الدوليــة 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 النمســا أراضي الُبْوْســنة والَهْرَسك إلى 
نفوذها، وهو ما دفع روســيا إلى معارضتها، وفي ســنة ١٩١٢م شــجعت 
روســيا دول البلقان ضد الدولة العثمانية والنمسا؛ وهو ما زاد من التوتر 

في العالقات الدولية بينها.
٢- ســباق التســلح: في ظل الســباق األوروبــي على الســيطرة والنفوذ 
واالستعمار ســعت دول أوروبا إلى امتالك األسلحة وتطويرها، وقد ظهر 
التسابق في مجال التسلح البحري والبري، وبرز التسلح الجوي، وهذا ما 

أدى إلى زيادة التوتر في العالقات الدولية.
٣- التنافــس االقتصادي: أدت الثــورة الصناعية إلى تقــدم دول أوروبا 
اقتصاديًا؛ فســعت إلى البحث عن األسواق لتصريف منتجاتها، والسيطرة 
علــى الموارد الطبيعية لتزويد مصانعهــا بالمواد الخام الالزمة للصناعة، 
د لتضارب المصالح  وهو ما دفعها إلى الســباق في مجال االستعمار، ومهَّ

االقتصادية وتصادمها حتى صار النزاع العسكري أمرًا وشيك الحدوث.
٤- قيــام التحالفات الدولية: نشــأت تحالفات دوليــة بهدف تعزيز القوة 
وحماية المصالح المشــتركة، مثل تحالف عصبــة األباطرة، وتحالف دول 
الوسط، وتحالف الوفاق الثالثي؛ وهو ما زاد من التوترات في العالقات 

الدولية بين دول أوروبا.

الحرب العاملية األوىلالوحدة الرابعة الدرس الثالث عرش

التحالفات الدولية التي مهدت 
للحرب العالمية األولى:

1- تحالف عصبة األباطرة 1290هـ/1٨73م(: 
بعــد انتصــار ألمانيــا على فرنســا ســنة 
١٢٨7هـــ/١٨7٠م وســيطرتها على األلزاس 
واللورين، عملت ألمانيا لعزل فرنسا سياسيًا 
لكيال تعود إلى قوتها وتســعى إلى استعادة 
ما فقدته فــي صراعها مع ألمانيا، فأجرت 
مجموعة من االتصاالت السياسية بكل من 
إمبراطورية النمســا وإمبراطورية روســيا 
أدت إلى إقامة تحالف بينهما عرف بتحالف 
)عصبــة األباطــرة(، إال أن هــذا التحالف 
لم يســتمر لخروج روســيا من الحلف سنة 

١٢٩٥هـ/ ١٨7٨م.
2-  تحالف دول الوسط بين ألمانيا والنمسا 
وإيطاليا 1299هـــ/1٨٨2م: بعد أن فرضت 
النمســا وصايتهــا على صربيــا اصطدمت 
مصالحها بمصالح روســيا في البلقان التي 
رغبت في إقامة اتحاد بين شــعوب البلقان 
تحت رعايتها، ولذلك ســارعت النمسا إلى 
محالفــة ألمانيا في عــام ١٢٩٦هـ/١٨7٩م 
لتحمي وجودها في البلقان في حال نشوب 
حرب بينها وبين روسيا، ثم انضمت إيطاليا 
إلى هذا التحالف في عام ١٢٩٩هـ/١٨٨٢م؛ 
رغبــة منها في الحصــول على موضع قدم 
لها في شمالي إفريقيا دون معارضة فرنسا.

3 -  تحالــف الوفاق الثالثي بين فرنســا 
وروســيا وبريطانيا 1325هـ/1907م: نشــأ 
هذا التحالف بعد أن انســحبت روســيا من 
تحالــف عصبــة األباطرة، ونتيجة لنشــاط 
العالقــات بينهــا وبين فرنســا وبريطانيا، 
وكان الهدف الرئيس من هذا التحالف هو 
الوقوف أمام األطمــاع األلمانية المتنامية 

في القارة األوروبية.
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 السبب المباشر للحرب العالمية األولى:
فــي عام ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م اغتال طالٌب ِصْربيٌّ وليَّ عهد 
ْمســا آنذاك وزوجَته في أثناء زيارتهما لَســَراِيْيُفو عاصمة  النِّ
الُبْوســَنة والَهْرَســك، التي ضمتها النمســا إلى سيطرتها في 
عــام ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م؛ تعبيرًا عن اعتراضه على ضم اإلقليم 
للنمســا. فأعلنت النمســا الحرب على ِصْربيا، وأعلنت روسيا 
الحــرب على النمســا، فدخلــت ألمانيا الحرَب على روســيا 
وِصْربيا، في حين أعلنت فرنســا حرَبها على ألمانيا والنمسا، 
وسارعت بريطانيا بإعالن الحرب على دولَتي المحور اللتين 

انضمــت إليهما الدولــة العثمانية، كما أن الصين واليابــان دخلتا الحرب مع دول الحلفــاء، وخرجت إيطاليا من 
حيادهــا لتدخل الحرب، ثــم توالت باقي الدول في دخولها الحرَب حتى بلــغ عددها ٣٣ دولة، فأضفى ذلك على 
الحرب صفة العالمية، وانتهت الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائها في معركة الَماْرن الثانية ١٣٣7هـ/١٩١٨م. وفي آخر 
العام أعلن رســميًا عن انتهاء الحرب العالمية األولى بعد توقيع استســالم 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 الثالث عرشالوحدة الرابعة

أبرز أطراف

 الحرب العالمية األولى

دول الوسط

دول الوفاق الثالثي

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 ١٣٣٨هـ/١٩٢٠م  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 ١٣٣7هـ/١٩١٩م.

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 

١٣٣٤هـ / ١٩١٦م.

  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 ١٣٢٦هـ )١٩٠٨م( 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.

)133٨هـ/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 الرابعة الدرس الثالث عرش
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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، في وقت انضم فيه اليهود إلى حلفائهم البريطانيين 

بعد أن قدموا لهم اإلمكانات المادية والعلمية مقابل تأســيس وطن قومي لهم في فلســطين، وبتشــجيع من 

بريطانيا قرر الشــريف حســين بن علي إعالن الثورة العربية في عام ١٣٣٤هـ )١٩١٦م( ضد الحكم التركي، 

ونشــأ عن وقوف الثورة العربية بجانب قوات الحلفاء في الحرب العالمية َضْرُب بعض المواقع اإلســتراتيجية 

وتحطيُم السكة الحديدية في الحجاز، وكان الشريف حسين يؤّمل في وفاء بريطانيا بوعدها له بتنصيبه ملكًا 

على العرب، لكن بريطانيا نكثت عهدها معه، وعقدت المعاهدة الســرية الشــهيرة مع فرنسا وروسيا )سايكس 

بيكو( بتقســيم بلدان المشــرق العربي لتخضع لنفوذهم بعــد الحرب. وجاءت هذه المعاهــدة مخيبة لآلمال 

العربية، وزادت خيبة األمل عند إصدار بريطانيا وعَدها المشؤوم )وعد بلفور( الذي صدر في نوفمبر ١٩١7م 

بإعطاء وطن لليهود في فلسطين.

الحرب العاملية األوىل الدرس الثالث عرشالوحدة الرابعة

  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



125

الحرب العاملية األوىلالوحدة الرابعة الدرس الثالث عرش

معلومات إثرائية

الحمى اإلسبانية )سنة الرحمة( 1337هـ )191٨م(: 

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

العالم حيث أصاب أكثر من ٥٠٠ مليون شخص وتوفي بسببه نحو ١٠٠ 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 ١٣٣7هـ/١٩١٨م

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 عام١٣٣٥هـ/ ١٩١7م 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 

١٣٤٠هـ/١٩٢٢م في إحكام السيطرة على أمور السياسة اإليطالية 

وتسلم السلطة.

عـام  الحكـم  تسـلم  مـن  ألمانيـا  فـي  النـازي  الحـزب  3 -  تمكـن 

ِهْتَلـر مستشـارًا أللمانيـا، وقـد جـاء  ١٣٥٢هــ/١٩٣٣م، وأصبـح 

الحـزب النـازي بعـد تـردي األوضـاع االقتصاديـة فـي ألمانيـا 

نتيجـة لتسـويات الحرب العالمية األولـى المجحفة بحق األلمان. 

وعمـل هتلر لتجييش األلمان وتسـليح الجيـش، حتى أصبح جيش 

ألمانيـا مـن أقـوى الجيـوش فـي العالـم.

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 الرابع عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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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

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 ١٣٥٠هــ/١٩٣١م، 

ومـدت نفوذهـا فـي معظم مناطق الهنـد الصينيـة والصين والفلبيـن والماليو وإندونيسـيا.

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الرابعة الدرس الرابع عرش
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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 الرابع عرشالوحدة الرابعة
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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 ١٣٥٨هـــ/ ١٩٣٩م بضم الممــر البولندي - 6

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

َعــت اتفاقيــة مع االتحاد الســوفييتي فــي عام  ١٣٥٨هـــ/ أغســطس ١٩٣٩م، 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 

١٣٥٨هـــ/١٩٣٩م بعد أن ضمن تأييد حلفائه إيطاليا واليابان، فردت بريطانيا وفرنســا بإعالن الحرب 

علــى ألمانيا في عــام  ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م، وبذلك اندلعــت الحرب العالمية الثانيــة وتطورت مراحلها.

  دبابات اسُتعملت في الحرب

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الرابعة الدرس الرابع عرش
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1- مرحلة تفوق دول المحـور: 
تميزت المـــدة ١٣٥٨-١٣٦٠هـ/١٩٣٩-١٩٤١م بانتصــــارات ألمانيا وحلفائها؛ ففي ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م شـــن 
الجيـــش األلماني علـــى مدينة )دانزنـــج( البولندية هجومـــًا بريًا وبحريًا وجويًا ســـريعًا، اســـتولى فيه 
علـــى ممر دانزنـــج البولندي، ثـــم احتلت ألمانيا في عـــام ١٣٥٩هــــ/١٩٤٠م 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 ١٣٦٠هــــ/١٩٤١م هجومها علـــى يوغســـالفيا واحتلت اليونـــان، وفي 
١٣٦٠هــــ/١٩٤١م 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 
١٣٦٠هـ/١٩٤١م ، 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 ١٣٦٠هـ/١٩٤١م ، 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 الرابع عرشالوحدة الرابعة
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3 - مرحلة تفوق الحلفاء واستسالم دول المحور:
وفي هــــذه المرحلــــة التي بــــدأت في عام ١٣٦٢هـ/١٩٤٣م 
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 ١٣٦٣هـ/١٩٤٤م. 
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 ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م. 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 الرابعة الدرس الرابع عرش
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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.

٨ - َ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 الرابع عرشالوحدة الرابعة
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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 ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م، 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 ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م 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 ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت عام ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م

الحرب العاملية الثانيةالوحدة الرابعة الدرس الرابع عرش
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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.

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

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

يحدد الطلبة ثالثة من أهم دوافع الُكشوف الجغرافية األوروبية.
 ٢

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

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

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

قـــال الرئيـــس األمريكـــي فرانكليـــن روزفلـــت ) تعلمـــُت مـــن الملـــك عبدالعزيـــز عن 
 ٣

قضيـــة فلســـطين مـــا لـــم أعرفـــه مـــن قبـــل(، يوضـــح الطلبـــة معنـــى هـــذه العبـــارة، 
وَيِصفـــون الحـــدث الـــذي قيلـــت فيـــه، وأهـــم نتائجـــه. 

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

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

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

تقويم الوحدة الرابعة
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تقويم الوحدة الرابعة

ن الطلبة أهم األسباب المباشرة لحدوث الحرب العالمية األولى.  يبيِّ
 4

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

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

. ................................................................................................................................................................................................ -٣
ر الطلبة العبارة اآلتية، )أّثرت الكشوف الجغرافية اقتصاديًا وسياسيًا( . ُيفسِّ

 ٥
........................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................

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

يبرهـــن الطلبـــة علـــى أن االقتصـــاد كان محـــركًا أساســـيًا فـــي العالقـــات الدولية في شـــبه 
 ٦

الجزيـــرة العربيـــة قبل اإلســـالم فيمـــا يتعلق بطريـــق البخور. 
..........................................................................................................................................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................................................................................
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 الدرس الخامس عشر:
يكية الواليات المتحدة األمر

 الدرس السادس عشر:
االتحاد األوروبي

 الدرس السابع عشر:
روسيا االتحادية

 الدرس الثامن عشر:
الصين

القوى العالمية

الوحدة الخامسة



138

ُ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 

١77٦م، 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 ٢٥ ْ شــمااًل عنــد أقصى الطرف 

الجنوبي لشــبه جزيرة فلوريدا، و ٤٩ ْ 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 الخامس عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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  الخريطة الطبيعية للوليات المتحدة الأمريكية

وهي بهذا االمتداد تشكل القسم األكبر من قارة أمريكا الشمالية. 

وتتكون الواليات المتحدة من خمسين والية، تمثل الكتلة المتماسكة 

٤٨ 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 الخامسة الدرس الخامس عرش

ُ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 )٩.٨ ماليين كم٢( بعد روسيا وكندا، وهو ما 

أدى إلى تنوع المناخ والتضاريس فيها. 
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الواليات املتحدة األمريكية الدرس الخامس عرشالوحدة الخامسة

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:

الواليــات المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الســكان )٣٢7.7 مليون نســمة عــام ١٤٣٨هـ/٢٠١7م(. 

وتتميز بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعًا في الِعْرق والثقافة، وجاء ذلك نتيجة الهجرة الكبيرة إليها من 

بلــدان مختلفة، ولذلك تعددت األعراق واللغات واألديان فيهــا، وأكبر المجموعات العرقية فيها األمريكيون 

البيض من أصل أوروبي، في حين يشكل األمريكيون األفارقة 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)
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الواليات املتحدة األمريكيةالوحدة الخامسة الدرس الخامس عرش

 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 ٨٢% 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 ١% لعام ٢٠١7م، ويبلغ معدل 

المواليــد فيها ١٢ مولودًا لكل ألف من الســكان لعام ٢٠١٦م، أمــا معدل الوفيات فيها فيبلغ ٨ لكل ألف من 

الســكان للعام نفسه، ويبلغ متوســط العمر المأمول للحياة أكثر من 7٩ 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 الخامس عرشالوحدة الخامسة

 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 ٨٠% من السكان. وُتتحدث اإلسبانية لدى أكثر من ١٠% من السكان خصوصًا في واليات الجنوب، وهو 

ما يجعلها اللغة الثانية من حيث الشيوع وأكثر اللغات األخرى تدريسًا، وتبلغ نسبة األمية فيها نحو ١%، وتأتي 

الواليــات المتحدة في هذا المجال في المرتبة الثانية عشــرة عالميًا. إذ يحوز نحو ٣٨% من الســكان درجة 

التعليم العالي. أما الدين فأكثر من 7٨% من الســكان مســيحيون، وأكبر الديانات المنتشــرة غير المسيحية 

اليهودية ثم اإلسالم.

 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 الخامسة الدرس الخامس عرش

  جني الطماطم في كاليفورنيا
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الواليات المتحدة األمريكية

نظام 
فيدرالي

الرئيس 

مجلس 
الشيوخ

مجلس 
النواب 

المحكمة 
العليا

50 والية

العاصمة 
واشنطن

أكثر من
 327 مليون نسمة

9.834.000 كم2

وقد أصبح اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية أضخم اقتصاد 

فــي العالم بحلول عــام ١٨7٠م، 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 ٤% مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي، وهو ثاني أعلى معدل من اإلنفاق العسكري عالميًا.

مفاهيم ومصطلحات
الناتــج المحلــي اإلجمالــي: هــو 

القيمة السوقية للسلع والخدمات 

النهائية محليــًا داخل الدولة في 

مدة زمنية محددة.

الواليات املتحدة األمريكية الدرس الخامس عرشالوحدة الخامسة

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 ١٢٦7هـ/١٨٥١م 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 عام١٣7٠هـ/١٩٥١م، 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 ١٣7٦هـ/١٩٥7م وطبقت في١٣77هـ/١٩٥٨م، 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 
٥٠ عامــًا. وكان نتيجــة لهذا الســالم 
االستقرار والرخاء االقتصادي والنهضة 
التي يعيشــها األوروبيون طوال العقود 

األخيرة.
 ويضم االتحــاد األوروبي ٢7 دولة 
تغطي معظم أنحاء القارة، كما أن هناك 
خمس دول مرشحة لالنضمام، أما بقية 
الدول األوروبية وعددها )١٦ دولة( فال 

ترغب في االنضمام لالتحاد.

في هذا الدرس
• الخصائص الطبيعية لالتحاد األوروبي.

• الخصائص البشرية.
• اقتصاد االتحاد األوروبي. 

االتحاد األوروبيالدرس السادس عشر

  دول االتحاد األوروبي

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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 المؤسســات الرئيســة لالتحــاد 

األوروبي: 

• البرلمــان األوروبــي )تنتخبــه الشــعوب 
األوروبية(.

مجلس االتحــاد )يتكون من حكومات الدول 
األعضاء(.

• المفوضية األوروبية )الجهاز التنفيذي(.
محكمة العدل األوروبية )اإلشراف على تنفيذ 

القوانين(.
“ديــوان  الحســابات  مراقبــة  محكمــة   •
المحاســبة” )اإلشــراف علــى ميزانيــة 

االتحاد(.

يقــوم االتحاد األوروبي على ركيزتين، همــا؛ دولة القانون والديمقراطية: فهو ليس دولة جديدة أو بدياًل 
عن دول االتحاد القائمة، وال يشــبه المنظمات اإلقليمية الدولية األخرى، إذ يتنازل أعضاؤه عن بعض شؤونهم 
السيادية لمؤسســات االتحاد التي تمثل مصالحهم المشتركة معًا، كما أن جميع القرارات واإلجراءات مستمدة 

ق عليها األعضاء. من المعاهدات األساسية التي صدَّ

 األهداف الرئيسة لالتحاد: 

• تأسيس المواَطَنة األوروبية )الحقوق األساسية، حرية التنقل، الحقوق المدنية والسياسية(.
• ضمان الحرية واألمن والعدل )التعاون في الشؤون الداخلية والعدل(.

• دعم التقدم االقتصادي واالجتماعي )السوق المشتركة، العملة المشتركة: اليورو، التنمية اإلقليمية، قضايا 
   حماية البيئة(.

• تقوية دور أوروبا في العالم )سياسة خارجية وأمنية موحدة(.

االتحاد األوروبي

البرلمان األوروبي

المفوضية األوروبية

البنك المركزي األوروبي

مجلس االتحاد األوروبي

محكمة العدل األوروبية

المجلس األوروبي

27 دولة

عاصمة االتحاد: 
بروكسل في بلجيكا

أكثر من 500 مليون 
نسمة

4.475.000 كم2

السياسات 
األمنية المشتركة

السياسات 
االجتماعية المشتركة

السياسات 
االقتصادية المشتركة

االتحاد األورويب  الدرس السادس عرشالوحدة الخامسة
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 االتحاد األوروبي عبر التاريخ

توسيع التعاون في المجموعة 

األوروبية للفحم والصلب

توسيع المجموعة االقتصادية 

األوروبية لتنضم ٩ 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 ٢7 دولة

انضمام كرواتيا

انسحاب المملكة المتحدة 

من االتحاد األوروبي

 الخصائص الطبيعية لالتحاد األوروبي: 
يمتد االتحاد األوروبي على مساحة تزيد على ٤,٤7٥.٠٠٠ كم٢ 
تشكل ٤٢% من مساحة أوروبا البالغة نحو ١٠ ماليين كم٢، وتتباين 
مظاهر السطح في دول االتحاد بين السهول والهضاب والتالل، 
وعند إمعان النظر في الخريطة يمكن أن ُتلحظ األشكال اآلتية:

• السالسل الجبلية، وأهمها جبال األلب، وفيها أعلى قمة في 
االتحاد وهي جبل مونت بالنك الذي بين فرنسا وإيطاليا.

• الســهول، وال ســيما في الشــمال الشــرقي حيث الســهل 
األوروبي العظيم.

• التــالل والهضاب، وهي تمتد جنوبــي غربي إيرلندا وفي 
بلجيكا وفرنسا.

• البحيرات، وال ســيما في فنلندا والسويد حيث أكبر بحيرة 
في أوروبا.

•  األنهار، وأطولها نهر الدانوب الذي ينبع من ألمانيا ويجتاز 
دول االتحاد بمسافة تزيد على ١٦٠٠ كم.

 شروط االنضمام إلى االتحاد األوروبي: 
لم يضع االتحــاد األوروبي بادئ األمر أي شــروط إضافية 
النضمام الدول المرشــحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي 
جرى تبنيها في االتفاقيات المؤسسة لالتحاد. لكن الفرق الشاسع 
في المســتوى االقتصادي والسياســي بين دول أوروبا الوسطى 
والشــرقية ودول غرب أوروبا دفع مجلــس االتحاد األوروبي في 

عام ١٤١٣هـ/١٩٩٣م ليضع ما يعرف بشروط كوبنهاغن، وهي:
• شــروط سياسية: بحيث تتمتع الدولة بمؤسسات مستقلة تضمن 
الديمقراطية وتطبيق القانون، وأن تحترم حقوق اإلنسان وحقوق 

األقليات.
ال يعتمد اقتصاد  • شــروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعَّ
الســوق، وهو قادر على التعامل مع المنافســة الموجودة ضمن 

االتحاد.
• شــروط تشــريعية: علــى الدولة المترشــحة للعضويــة تعديل 
تشــريعاتها وقوانينها بما يناسب التشريعات والقوانين األوروبية 

التي سبق وضعها وتبنيها منذ تأسيس االتحاد.

االتحاد األورويب الوحدة الخامسة الدرس السادس عرش

١٣7٦هـ
١٩٥7م

١٤٠١م
١٩٨١م

١٣٩٣هـ
١٩7٣م

١٤٠٦هـ
١٩٨٦م

١٤١٥هـ
١٩٩٥م

١٤٢٨هـ
٢٠٠7م

١٤٣٤هـ
٢٠١٣م

١٤٣٨هـ
٢٠١7م
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 المناخ والنبات: 
األوروبي  االتحــاد  مناخ  يتأثر 
بالنســبة لدرجات العرض  بموقعه 
الــذي يجعل معظــم أراضيه تتأثر 
بالمنطقة المعتدلة الشــمالية التي 
تؤثر فيهــا الريــاح الرطبة، وهي 

الرياح الغربية السائدة.
األوروبي  االتحاد  م مناخ  ويقسَّ
إلى أربعة أقسام، هي: مناخ البحر 
المتوســط فــي الجنــوب، ومناخ 
غرب أوروبا، ومناخ وسط أوروبا، 
والمناخ القاري في الشمال، ونتيجة 
لذلك تتنوع النباتات الطبيعية إلى 
أقاليم نباتية أربعــة: إقليم غابات 

البحر المتوسط، وإقليم الغابات الصنوبرية، وإقليم الغابات النفضية، وإقليم التندرا.

 الخصائص البشرية لالتحاد األوروبي: 
يبلغ تعداد سكان االتحاد األوروبي ٥٢٠ مليون نسمة )٢٠١7م( 

ويبلــغ معدل الكثافة ١١٤ نســمة لــكل كيلومتر، ومــع ذلك ترتفع 

الكثافة الســكانية لتبلغ أقصاها ٣٠٠ نسمة لكل كيلومتر في بعض 

الدول، كالمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

ويشــهد ســكان االتحاد األوروبي نموًا بطيئًا مقارنة بســكان 

العالم، وهذا ناتج عن تحديد النســل وتأخر ســن الزواج، ويتوقع 

أن تشــهد كثير من البلدان انخفاضًا في أعداد سكانها في العقود 

القادمة، لكن يمكن أن ُيَعوَّض هذا النقص بانضمام دول جديدة إلى االتحاد األوروبي في غضون الســنوات 

العشــرين المقبلة التي قد تسهم في تحســينات في التنمية البشرية خصوصًا مع نسبة الشيخوخة العالية في 

القارة العجوز.

 تضاريس االتحاد األوروبي

 معالم تضاريسية في االتحاد األوروبي

االتحاد األورويب  الدرس السادس عرشالوحدة الخامسة
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 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 

والسوق المشــتركة، إلى أن وصل إلى مرحلة االتحاد االقتصادي، 
وهذه مرحلة متقدمة مــن التكامل والتكتل االقتصادي، وذلك بما 
يمثله من إســهام في التجارة العالميــة )الدولية( في حجم الناتج 
اإلجمالي، وذلك أن هذا التكتل يحقق ســنويًا حجم تجارة خارجية 
يصل في المتوســط إلى نحو ١١٥٠ مليار دوالر، أي يســتحوذ على 

أكثر من ثلث التجارة العالمية. 
ومن ناحية أخرى يمتلك التكتل األوروبي أكبر دخل قومي في 
العالــم، حيث يزيد هذا الدخل على 7٠٠٠ مليــار. كما يعد التكتل 
االقتصادي األوروبي أكبر سوق داخلي، ويمثل قوة إنتاجية وعلمية 
وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلة، وهو ما يجعله أنجح التكتالت 
االقتصاديــة التي أكملــت جميع مراحل التكامــل االقتصادي في 
العالم وأكبرها وأولها، ويســعى بكل قــوة إلى أن يكون على رأس 

الهرم االقتصادي العالمي في القرن الحالي. 
ويشــمل إنتاج االتحاد من الســلع المصنعة: السيارات واآلالت 
والفوالذ. وتشــغل صناعة الخدمات كالصناعة المصرفية والرعاية 
الصحية أهميًة متزايدًة، كما تنتج أراضيه الزراعية الشاســعة ذات 

التربة الخصبة كثيرًا من المحصوالت الزراعية المتنوعة.

والدولة العضو التي هي أكثر سكانًا هي ألمانيا، بـــأكثر من ٨٠ 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 ١.٦ من األطفال، 
أدنى معدل  ألمانيا  السكان، ولدى  بـ ١٦ مولود لكل ألف من  إيرلندا  المواليد في جمهورية  وأعلى معدالت 

مواليد في أوروبا بـ ٨ مواليد لكل ألف من السكان سنويًا.
وتتعدد الثقافات وتتنوع اللغات تنوعًا كبيرًا في االتحاد، إذ فيه ٢٣ لغة رســمية، وبالرغم من ذلك تســود 
اإلنجليزية. والدين الرئيس في االتحاد هو الدين المسيحي، وفيه من يدينون باإلسالم، ونسبتهم نحو ٥% على 
مستوى دول االتحاد، ويعد األوروبيون من أكثر الشعوب المتعلمة في العالم، إذ يستطيع ٩٠% من سكان أوروبا 

القراءة والكتابة.

 منتجات اقتصادية في االتحاد األوروبي
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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 ١٩٩١م، 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. 
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 الخصائص الطبيعية:
تقع روســيا االتحادية في شــمال أوراســيا، وتتألف من ٨٣ كيانًا فدراليــًا؛ ٢١ 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  ١

٨ العالم من حيث المســاحة، حيث تغطي ُثمن )
تبلغ أكثر من ١7 مليون كيلومتر مربع. تمتدُّ روسيا عبر شمال آسيا كاماًل، كما أنها تغطي ٤٠% 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 ٤١° و ٨٢° شمااًل، 

وبين خطي الطول ١٩° شرقًا و١٦٩° 
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 ٦١٠م. 

سهل سيبيريا الغربية: ُيعّد من أبرز األقاليم المنبسطة السطح في العالم، ويغطي أكثر من ٢,٦ مليون كم٢. 
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
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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 و٩ في السنة. 
وتعــج روســيا أيضًا بكثير مــن البحيرات التي يبلغ عددهــا ٢٠٠,٠٠٠ 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 ٢٥ درجة مئوية فوق الصفر(، والبرودة في فصل 
الخريف، والبرودة القاســية في فصل الشتاء )تراوح درجات الحرارة 

بين ٠ و ٥٠ 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
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 الخصائص البشرية لروسيا االتحادية:
عدد ســكان روسيا االتحادية أكثر من ١٤٤.٠٠٠.٠٠٠ نسمة ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م، 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 ٢7% 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 ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م ســجلت روســيا معدل نمو سكاني للمرة األولى منذ خمسة عشر عامًا، أما معدل 

المواليد في روســيا فهــو أعلى من أمثاله في البلــدان األوروبية )١٢.٦ والدة لكل ألف من الســكان( مقارنة 

بمتوســط االتحاد األوروبي، في حين أن معدل الوفيات أعلى بكثير حيث يصل في روســيا إلى ١٤.٣ لكل ألف 

من السكان.

ويصل متوسط العمر المتوقع في روسيا ٦٣ سنة للذكور، و 7٥ 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 ٨٠% من  يشكِّ

ســكان البالد الذين ينتمون إلى ١٦٠ مجموعة 

عرقية مختلفة، ويتكلم الســكان اللغة الروسية، 

وهي اللغة الرسمية في البالد.

وتعـــد اليهوديـــة والنصرانية واإلســـالم 

روســـيا،  في  الرئيســـة  الديانات  والبوذيـــة 

مناطق  فـــي  المســـلمين  معظـــم  ويعيـــش 

القوقـــاز واألورال والعاصمـــة موســـكو.
  العاصمة موسكو
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 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 ١٤١٩-١٤٣٠هـ/١٩٩٩ - ٢٠٠٩م، 

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

روسيا االتحادية  الدرس السابع عرشالوحدة الخامسة
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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 ١٣٢٩هـ/١٩١١م تأسســـت 
جمهورية الصين، وشـــهد النصـــف األول من القرن العشـــرين 

ســـقوط البالد في مرحلة مـــن التفكك والحـــروب األهلية، 
انتهـــت هذه الحـــروب عـــام ١٣٦٨هـ/١٩٤٩م عندما حســـم 

الشـــيوعيون األمر وأسســـوا جمهورية الصين الشـــعبية.

تقع الصين في شـــرق آســـيا، ويحكمها الحزب الشيوعي 
الصينـــي في ظل نظـــام الحـــزب الواحد، وتتألـــف من ٢٢ 
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 الثامن عشر

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الصين

المؤتمر الشعبي العام

النيابة العامة الشعبية

اللجنة العسكرية المركزية

رئيس الجمهورية

محكمة الشعب العليا

1.386.000.000
نسمة

العاصمة بكين

9.596.961 كم2

22 إقليمًا

  الخريطة الطبيعية للصين

وتمتـــد البالد على مســـاحة 
مربـــع  كيلومتـــر  مالييـــن   ٩.٥
تقريبـــًا، حيـــث تعـــد جمهورية 
أكبر  رابـــع  الشـــعبية  الصيـــن 
دولـــة مـــن حيـــث المســـاحة، 
ويحـــد الصين ١٤ دولـــة، وهي 
روســـيا(  جانب  )إلـــى  بذلـــك 
أكثر البلـــدان حـــدودًا مع دول 
أخـــرى. ويبلـــغ طـــول الحدود 
البريـــة للصيـــن أكثـــر من ٢٢ 
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 الثامن عرشالوحدة الخامسة
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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 تتربــع على قمــة دول العالم من 

حيث عدد الســكان، فقد بلــغ تعداد 

ســكانها أكثــر مــن مليــار وثالثمئة 

وستين مليون نســمة )٢٠١7م(، ويبلغ 

معدل النمو السكاني فيها أقل من ١%.

ويبلغ معدل المواليد في الصين 

نحو ١٣ مولودًا لكل ألف من السكان، 

في حين يصل معدل الوفيات فيها إلى 7 في األلف، أما متوسط العمر فيبلغ 7٢ سنة للذكور، في حين يزيد 

عند اإلناث ليبلغ 77 سنة.

تعترف الصين بســتة وخمســين ِعْرقًا رسميًا، وأكبرها عرق )هان( الصيني الذي يشّكل أكثر من ٩٠% من 

الســكان، وتعد البوذية من المعتقدات الشــعبية الســائدة في السكان. إذ تمثل نســبة البوذيين نحو ٥٠% من 

الســكان، وفيها مسيحيون على نطاق محدود، ومســلمون وبخاصة في المناطق الغربية من الصين، ويشكل 

المسلمون ما نسبته ٢% من مجمل السكان في الصين.

فــي الصين أكثر من ٢٠٠٠ جامعة ومؤسســة تعليم عال، وتمثل لغة )هان( اللغة الرســمية للبالد، وعلى 

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

 توزيع السكان في الصين

نسمات 

الصنيالوحدة الخامسة الدرس الثامن 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 الثامن عرشالوحدة الخامسة
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تقويم
الوحدة الخامسة



160

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

1
فقـــرة موجزة أبرز مراحل ذلك التأســـيس.

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

. .......................................................................................................................................................................................................
تقـــوم المملكـــة العربيـــة الســـعودية - وفـــق رؤيـــة ٢٠٣٠ - بتطويـــر البنيـــة الرقميـــة ومايتعلق بها؛ 

 ٢
مـــن أجـــل تحقيـــق الريـــادة الرقميـــة فـــي جميـــع المجـــاالت. يناقـــش الطلبـــة هـــذه التطـــورات من 

مـــات التقنيـــة للدولـــة القوية.  خـــالل مفهـــوم تحقيـــق المقوِّ

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

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

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

يوضح الطلبة الفرق بين نظام االتحاد في أوروبا وفي الواليات المتحدة األمريكية. 
 ٣

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

يتتبع الطلبة أهم األحداث والتطورات التي أدت إلى تكوين االتحاد األوروبي. 
 4

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

تقويم الوحدة الخامسة
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تقويم الوحدة الخامسة

 ُيعلل الطلبة ما يأتي: 
 ٥

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

. ...................................................................................................................................................................................................... 
ب- إنشاء االتحاد األوروبي. 

. ...................................................................................................................................................................................................... 
ج- نجاح الصين في الصناعة.

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

يضع الطلبة اسم الدولة المناسب أمام العبارات اآلتية: 
 ٦

 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 التاسع عشر:
جامعة الدول العربية

 الدرس العشرون:
رابطة العالم اإلسالمي

 الدرس الحادي والعشرون:
منظمة التعاون اإلسالمي

 الدرس الثاني والعشرون:
منظمة الدول المصدرة للنفط ) أوبك (

 الدرس الثالث والعشرون:
هيئة األمم المتحدة

 الدرس الرابع والعشرون:
)G20( ين مجموعة العشر

المنظمات العربية واإلسالمية 
والدولية

الوحدة السادسة
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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 عام١٣٦٤هـــ/١٩٤٥م. 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 التاسع 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 السادسة الدرس التاسع عرش

 خريطة العالم العربي السياسية



165

 قمة القدس
عقدت القمة العربية اجتماعها التاسع والعشرين في مركز 

الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران بالمملكة 

العربية السعودية في عام ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م، 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 التاسع عرشالوحدة السادسة

 القمة العربية عام ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م
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رابطة العالم اإلسالميالدرس العشرون

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

منظمة إسالمية شــعبية 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 ١٣٨١ هـ/١٩٦٢م.

أهدافها:

 تنســيق جهــود 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.

 االســتفادة 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.

اإلشراف على نشاط المجمع الفقهي اإلسالمي، ودعم قيامه بتقديم حلول إسالمية لمشكالت العصر. 	

  دعم النشــاط 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 ٣٤ مكتبــًا في مختلف 

أنحاء العالم تشــرف على ١٣ 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 العرشونالوحدة السادسة



168

هيئات الرابطة ومجالسها:

١- المؤتمر اإلسالمي العام.
٢- المجلس األعلى.

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

٥- 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 السادسة الدرس العرشون



169

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 ١٣٨٩ هـ )٢٥ سبتمبر ١٩٦٩م( بمناسبة المؤتمر 
األول لقادة العالم اإلسالمي الذي عقد في العاصمة المغربية على 
إثر الحريق اإلجرامي الذي ارُتكب في المسجد األقصى المبارك 
في  ِصْهَيْونية  عناصر  يد  على  )١٩٦٩/٨/٢١م(  ١٣٨٩/٦/٨هـ  في 

مدينة القدس المحتلة.
الرباط  في  المجتمعون  اإلسالمي  العالم  قادة  استطاع  ولقد 
تأكيد وحدتهم وجمع كلمتهم واستنفار القوة الالزمة لمواجهة هذا 
وتضمن  المنظمة  أنشئت  االجتماع  ذلك  وفي  الصارخ.  االعتداء 
السياسية والعسكرية لتحرير  الوسائل  بالسعي بكل  ميثاقها عهدًا 

ْهَيْوني. القدس الشريف من االحتالل الصِّ

الدول األعضاء:
تضم منظمة التعاون اإلســـالمي في عضويتها ســـبعًا وخمسين 

ســـين البالغ عددهم خمســـة وعشـــرين  دولـــة، وتعد المملكة العربية الســـعودية من أبرز األعضاء المؤسِّ
ســًا.  عضـوًا مؤسِّ

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. 	

في هذا الدرس

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

• الدول األعضاء فيها.

فـكـــر

• ما االسم السابق للمنظمة؟

منظمة التعاون اإلسالميالدرس الحادي والعشرون

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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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.

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. 	

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 واجتـــاع 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 السادسة الدرس الحادي والعرشون

أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي

مؤتمر 
القمة 

اإلسالمي

المؤتمر 
اإلسالمي 
لوزراء 
الخارجية

األمانة 
العامة
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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.  .١

وضع طرق وأســاليب لضمان اســتقرار األسعار في أسواق   .٢

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 ١٣٨٠هـــ/١٩٦٠م 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 الثاني والعشرون 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  عام١٣٩٣هـ/١٩7٣م،  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 الثاين والعرشونالوحدة السادسة



173

المؤتمر 
الوزاري

مجلس 
المحافظين

األمانة 
العامة

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.

معدالت النمو االقتصادي ويزيد حجم البطالة؛ لذا فإن استقرار أسعار 

النفط يعد عاماًل مهمًا للنمو االقتصادي ال في الدول المنتجة للنفط 

فحسب بل للنمو االقتصادي العالمي أيضًا.

وانطالقــًا من هذه المعطيات يأتــي دور منظمة أوبك في الحفاظ 

على معدالت نمو االقتصاد العالمي باتباع سياسات نفطية حيوية ترمي 

لجلب االستقرار واالنسجام إلى سوق النفط بتعديل ناتج النفط؛ للموازنة 

بين العرض والطلب مرتين في الســنة أو أكثر لتحقيق المطلوب، حيث 

َنة، في مارس وسبتمبر. َيجتمُع المؤتمُر عمومًا مّرتين في السَّ

وتمثل منظمــة الدول المصدرة للنفط )أوبك( تجمعًا أنشــئ بغرض 

ضمــان حقوق الدول المنتجة في صناعــة النفط، وتوفير النفط للدول 

المستهلكة بأسعار معقولة.

وتســتحوذ منظمة أوبــك على ٨٠% من احتياطيــات العالم النفطية 

و٥٠% مــن الغاز الطبيعي، كما أن أعضاء المنظمة االثنتي عشــرة دولة 

ينتجون نحو ٤٤% من ناتج نفط العالم.

الهيكل التنظيمي لمنظمة أوبك

منظمة الدول املصدرة للنفط ) أوبك (الوحدة السادسة الدرس الثاين والعرشون
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هيئة األمم المتحدة:
جاءت باكورة إنشــاء هيئة األمم المتحدة في تصريح لممثلي 
الواليــات المتحــدة وبريطانيــا واالتحــاد الســوفييتي في عام 
١٣٦٢هـــ/١٩٤٣م، 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 ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م في  وقــد ُوقِّ
ســان فرانسيســكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة الخاص بنظام 

الهيئة الدولية.

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

٢- 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 جاعة 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 الثالث والعشرون

الدرس الرقمي
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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 ١٥ 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 ١١ 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.   ١٩٣ 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 ١٣٦٤هـ / ١٩٤٥م.

هيئة األمم املتحدةالوحدة السادسة الدرس الثالث والعرشون
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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 ١٩٩٩م 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 الرابع والعشرون

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa
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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 

األعضاء.

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 

١٤٢٩هـ /٢٠٠٨م

 الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين

١٤٣٦هـ/٢٠١٥م

 األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود يشــارك في اجتماعــات مجموعة 

العشرين ١٤٤٠هـ/٢٠١٩م

مجموعة العرشين  الدرس الرابع والعرشونالوحدة السادسة

1442هـ/2020م اجتماع المجموعة في 

الرياض:

ستســتضيف المملكــة العربية الســعودية في عام 

١٤٤٢هـ/٢٠٢٠م اجتماع مجموعة العشــرين، وسيســهم 

ذلك في تطوير أعمال المجموعة وإبراز ماحققته رؤية 

المملكة ٢٠٣٠ - التي ستؤدي إلى رفع معدالت االقتصاد 

السعودي ومؤشراته - لرؤساء الدول األعضاء.

١٩( عقــدت  )كوفيــد  كورونــا  وبســبب جائحــة 

المملكــة العربية الســعودية  قمــة القادة االســتثنائية 

 االفتراضيــة لــدول مجموعــة العشــرين في شــعبان

١٤٤١هـ /مـــارس ٢٠٢٠م، برئاســــة خادم الحرميــن 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك 

لتنســيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد 

من تأثيرها اإلنساني واالقتصادي.

 الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود  يرأس قمة 
العشرين االفتراضية لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد ١٩(.



178

مجموعة العرشين الوحدة السادسة الدرس الرابع والعرشون

 دول مجموعة العشرين

معلومة إثرائية

حققت المملكة العربية السعودية نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2.5% في عام 201٨م.
الناتج المحلي اإلجمالي: هو مؤشــر لقياس القيمة اإلجمالية للخدمات والســلع التي تنتجها الدولة في مدة 

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

الرازيل

االتحاد األورويب

الهند

كنداإيطاليا

الواليات املتحدة األمريكيةالصن

جنوب إفريقيااليابان

تمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام، و80% من التجارة العالمية

مجموعة العرشين  الدرس الرابع والعرشونالوحدة السادسة
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تقويم
الوحدة السادسة
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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 السادسة
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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

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

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

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

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

 أعلـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز ولـــي 
 ٥

العهـــد تشـــكيل التحالـــف اإلســـالمي العســـكري لمحاربة اإلرهاب. يفســـر الطلبة ســـبب 
........................................................................................................................................................................................... ذلـــك. 
.............................................................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................................................................
رة للنفط )أوبك(.   يوضح الطلبة أسباب إنشاء منظمة الدول المصدِّ

 ٦
......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................

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

تقويم الوحدة السادسة


