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 ( 1 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادية العامة والدينية للعام الدراسي 2017/2016م
 الفصل الدراسي الثاني

 ساعتان لزمن:ا                          (                         مواطنةوالتربية لل التاريخ)  المواد االجتماعية المادة:
===========================================================================

===== 

 عالمة(75)  التاريخ القسم األول:
 

  السؤال األول:

على اإلجابة الصحيحة من بين البدائل  دائرة حول الحرف الدال ضع  –أوال
 :اآلتية

 :م هما1939الدولتان اللتان أعلنتا الحرب على ألمانيا سنة  -1
 .سبانيا وبريطانياإ -د    .       بريطانيا وفرنسا -ج      .     الدنمارك والنرويج -ب     .       فرنسا وهولندا -أ  

     
 : الذي أنشأه قائد الحركة الوطنية المصرية سعد زغلول يُسمىالحزب  -2
 .الحرية -د .          بغداد -ج .          الوفد -ب .           االستقالل -أ  
 
 :أدى قيام جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس إلى نشوب الحرب العربية اإلسرائيلية -3
 م.1973لرابعة ا -د م.          1967لثالثة ا -ج م.          1956لثانية ا -ب م.           1948ألولى ا -أ  

  
 :لةم واجه عبدالعزيز آل سعود في نجد قوات الدو1902بعد القضاء على حكم آل رشيد في الرياض سنة  -4
 .اليمنية -د .          البريطانية -ج .          األلمانية -ب .           العثمانية -أ  
 
 البحرين لقب: م اتخذ حاكم1971أغسطس  14بعد إعالن بيان  -5

 سلطان. -د ئيس.          ر -ج لك.          م -ب مير.           أ -أ  
 
 :محاوالت التدخلانات السياسية في الخليج العربي لم تعرضت البحرين كغيرها من الكي19منذ القرن  -6
 .البريطاني -د .          الهولندي -ج .          البرتغالي -ب .           الفرنسي -أ  
 
 خليج العربي بسبب:لم يستقر النفوذ البرتغالي في منطقة ال -7

 على عدن. يطرة البرتغالس -د     ان المحليين.      مقاومة السك -ج          . قوة بحريةآل خليفة  امتالك -ب        ثماني اإلنجليزي.    التحالف الع -أ  
 
 

 أكمل العبارات اآلتية بما يناسب: –ثانيا
 . ............................................ االستعمارعمر المختار بطولة أسطورية في مقاومة  الليبي أظهر المجاهد -1

..............................................لم تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة الفعلية على اليمن بسبب طبيعة أرضها  -2
  

  جد.في ن  .............................................من إقليم  الثامن عشر الميالديقَِدم آل ثاني إلى قطر في أوائل القرن  -3
   .............................................. هيم 1615في سنة لحكمها ساحل ُعمان  التي أخضعت األوروبية الدولة -4

 ..............................................م قيامه ببناء قلعة 1762من أبرز أعمال الشيخ محمد بن خليفة بعد الهجرة إلى الزبارة سنة  -5
  ..............................................من أمثلة المشكالت اإلنسانية الكبرى التي اهتمت بها مملكة البحرين هي مشكلة  -6

 

 ( حسب وقوعها من  4( إلى )  1اآلتية باألرقام من )  وأحداثها العالمية الثانية مراحل الحربرتّب  –ثالثا

 األقدم إلى األحدث:

24
14 

6 

4 

اجتياح الجيش األلماني 
.أراضي بولندا

تراجع المحور 
.وانتصار الحلفاء

الحرب في أوروبا 
واستسالم فرنسا.

 

.......... .......... .تدويل الحرب



 ( 2 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 
 
 
 
 
 
 

  السؤال الثاني:
 ما يأتي:علل  –أوال  

قيام الحرب العربية  -1 .م1948اإلسرائيلية األولى سنة 
 .................................................................................................................................................................................

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

 

 .م1932قيام الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن سنة  -2
 .................................................................................................................................................................................................... 

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

     . م1839م واحتاللهم عدن سنة 19أهمية اليمن بالنسبة إلى اإلنكليز في القرن  -3
 .................................................................................................................................................................................................... 

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

 .اتجاه البحرين نحو بناء دولة حديثة منذ ثالثينات القرن العشرين -4
 .................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 

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

 

 :أجب عما يأتي  –ثانيا
 .م20بيّن اثنتين من ردود الفعل الوطنية البحرينية للحد من النفوذ البريطاني في النصف األول من القرن  -1
 

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

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

 .اكتب ثالثة من األدوار البارزة لمملكة البحرين على المستوى العربي -2
 ....................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 ؟م1950األعمال التي قام الشيخ عبدهللا السالم الصباح منذ توليه حكم دولة الكويت سنة ما أهم  -3
 ....................................................................................................................................................................................................... 

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

 ....................................................................................................................................................................................................... 
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 ( 3 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

ب تى نيل المغرحضد االستعمارين اإلسباني والفرنسي  اشرح ثالثة من أحداث الحركة الوطنية المغربية ومظاهرها -4
 م.1956استفاللها سنة 

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

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

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

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

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

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

 

 : السؤال الثالث
 

 ، المبينة في العمود ) أ (للعبارات اختر من العمود ) ب ( أسماء الشخصيات التاريخية المناسبة  -أوال
 ثم أكتب الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص له :

 العمود ) ب ( اإلجابة العمود ) أ (
 .عبدهللا السالل -أ  م.1943ب رئيسا للجمهورية السورية سنة خِ انتُ  -1
 .الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح -ب  .طالب باستقالل تونس -2
 .شكري القوتلي -ج  .قاد االنقالب الذي أطاح بحكم أسرة حميد الدين في اليمن -3
 الحبيب بورقيبة. -د  .م1955نجح في توحيد سلطنة عمان سنة  -4
 .عيسى بن علي آل خليفةالشيخ  -هـ  .م1797نقل مركز حكم آل خليفة من الزبارة إلى البحرين سنة  -5
 سعيد بن تيمور. -و  م.1919شهد عهده نشأة التعليم النظامي في البحرين سنة  -6

 

    :؛ بتصنيف النتائج اآلتية بحسب كل حدث من األحداث التاريخية الواردة فيهاستكمل المخطط التالي –ثانيا

 

25 
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 النتائج المترتبة

ث 
حد

ال
خي

ري
لتا

ا
 

 

 الحرب العالمية الثانية
 م(1939-1945) 

 م 1958يوليو  14ثورة 
 في العراق 

  ةالحرب العربية اإلسرائيلي
 م1973الرابعة 

إعالن بريطانيا االنسحاب من 
 م1968الساحل المتصالح 

 معركة الزبارة 
 م1782

• ........................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................ 

 
• ....................................................................................................................... 

 • ........................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................ 

 

 • ........................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................ 

 هزيمة نصر بن مذكور.           -إقامة اتحاد فدرالي بين دبي وأبوظبي.             -القضاء على الملكية وإعالن الجمهورية.       -
 عقد مؤتمر جنيف.  -م.         1948نشوب الحرب الباردة منذ سنة   -.               338إصدار قرار مجلس األمن  -
 نشأة هيئة األمم المتحدة.  -تشجيع آل خليفة على فتح البحرين.               –استقالل اإلمارات العربية المتحدة.              -



 ( 4 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 أجب عن األسئلة التي تليها: ، لشبه الجزيرة العربيةأمامك خريطة صّماء  -اثالث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اآلتية:  والدول المناطق والمدنعلى الخريطة أسماء في المكان المناسب ( اكتب أ

 ] قطر      –      البحرين      –      الكويت   -    الهفوف     –الهّدار            –الزبارة       [      

 .مستعمال رمز السهم          ( ارسم على الخريطة خط سير هجرة آل خليفة من موطنهم األصلي في نجد إلى البحرينب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 عالمة(25القسم الثاني: التربية للمواطنة: )

 :الرابعالسؤال 

العبارات  يمين(   وعالمة ) الصحيحة العبارات  يمين(   ضع عالمة ) –والأ
 :الخاطئة

  . تُعدُّ الكوارث الطبيعية إحدى التحديات التي تهدد أمن البشرية واستقرارها)       (  -1

  . يءشلمتقدمة في كل أجل تطوير عملية التضامن الدولي يجب أن تعتمد البلدان النامية على البلدان امن )       (  -2

   . سلم والحربيشتمل القانون الدولي اإلنساني على قواعد وقوانين تهدف إلى حماية األشخاص في ال)       (  -3

  .جةالمساعدات للضحايا في الدول المحتاتسهم جمعية الهالل األحمر البحريني في تقديم )       (  -4
    .حوار بين الحضاراتالالزمة لل شروطالمن  فهم اآلخريُعدُّ )       (  -5

   .أدّت الحضارة اإلسالمية دورا أساسيا في الحضارة اإلنسانية على مّر العصور)       (  -6
 

  ثانيا–  أجب عن األسئلة اآلتية:

 هجرة آل خليفة     

25
6 
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 ( 5 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 .الخاصة التي يحظى بها األطفال في القانون الدولي اإلنسانيبيّن العناية  -1
 .................................................................................................................................................................................................... 

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

 . عوامل نشأة الحوار بين الحضاراتمن  ثالثا اكتب -2
 .................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 في الجدول اآلتي: اإلنسانيتين الواردتين القضيتيناقترح حالً لمعالجة  -3

 الحل المقترح القضية

أدت كارثة طوفان تسونامي إلى تشريد 
في اتشيه  سييأندون ألف 800أكثر من 

 .طرةوشمال سوم

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

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

 يعدد القتلى في العدوان اإلسرائيل وصل
 2174 م إلى2014سنة  على غزة

من المدنيين منهم  1743فلسطينيا بينهم 
  .امرأة 302طفال و 530

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

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

 ثالثا– اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه انطالقا منه وفي ضوء ما درست.                
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  .ذه الرسالةه) األمين العام لألمم المتحدة (  مونالمناسبة العالمية التي ألقى فيها السيد بان كي سّمِ  -1
...................................................................................................................................................................................................      . 

 

 م.2015ا بحلول عام ممنهعلى ضرورة الحد ي مؤتمر القمة األلفية زعماء العالم ف اتفق حدّد من النص مشكلتين عالميتين -2
 .................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 

  

 وفوائده."،  إلنسانيا معنى " التضامنالعبارات التي تدل على استخلص من النص  -3
 .........................................................................................................................................................  :اإلنساني معنى التضامن -

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

 

.... وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة، وتحركت الدول والمنظمات لرصد  يتييتدفقت المساعدات اإلنسانية وفرق اإلنقاذ إلى ها      
أنه سيقدم  لن صندوق النقد الدوليوأع األموال والبحث عن ناجين وتوفير المياه والمواد الغذائية الهبات العينية سيتأخر إرسالها.

وا عملهم ميدانيا لتوزيع الغذاء مسعفا بدأ 250أنها أرسلت  الوكالةأعلنت كما  "على وجه السرعة" مساعدة بقيمة مئة مليون دوالر،
أربعين طنا من األدوية  ل اللجنة الدولية للصليب األحمروترسوالماء. ودخل العالم سباقا مع الزمن ومع الموت والجوع واألوبئة. 

إسعاف حوالي "ثالثة ماليين شخص" وهو عدد سكان المنطقة التي  م االتحاد الدولي للصليب األحمرزم الطبية. كما يعتزواللوا
 .ضربها الزلزال، وقد أطلق نداء لجمع مبالغ أولية قدرها عشرة ماليين دوالر

مستند رقمي، بتصرف
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 ( 6 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 :التضامن اإلنساني من فوائد -
 .................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................... 

 

 رست، أكمل المخطط اآلتي بما يناسب معطياته: دمن خالل النص وفي ضوء ما  -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :، أجب عن األسئلة التاليةكمن خالل قراءتك للنص الوارد أمام  -رابعا  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة:
حدد موضوع النّص. -1  

……………………………………………………………………………………………… 

تي؟  يهايما األطراف المتدخلة في  -2  

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

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

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

 .هذا التدخلمبررين لمثل أبرز  -3

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

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

 البحرين في هذا الموضوع.ثوابت مملكة  اذكر -4

 

والتوفيقانتهت األسئلة، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح   

 

 األطراف المعنية به

 

 التضامن والتعاون الدولي

 

 

شروط تطويره واالرتقاء به 
 للمستوى المطلوب

 

 

 

 نتائجه ) نجاحات تحققت (

 

 

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

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

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

 


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

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

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

 

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

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

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

 


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

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

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

 


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

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

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

 


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

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

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

 


وتحركت الدول والمنظمات لرصد .... وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة،  يتييتدفقت المساعدات اإلنسانية وفرق اإلنقاذ إلى ها
نه سيقدم أ صندوق النقد الدوليأعلن و األموال والبحث عن ناجين وتوفير المياه والمواد الغذائية الهبات العينية سيتأخر إرسالها.

توزيع مسعفا بدؤوا عملهم ميدانيا ل 250أعلنت الوكالة أنها أرسلت كما  ة" مساعدة بقيمة مئة مليون دوالر،"على وجه السرع
الخميس  اللجنة الدولية للصليب األحمر وترسلالغذاء والماء. ودخل العالم سباقا مع الزمن ومع الموت والجوع واألوبئة. 

إسعاف حوالي "ثالثة ماليين شخص" وهو  االتحاد الدولي للصليب األحمرأربعين طنا من األدوية واللوازم الطبية. كما يعتزم 
 عدد سكان المنطقة التي ضربها الزلزال، وقد أطلق نداء لجمع مبالغ أولية قدرها عشرة ماليين دوالر.

، بتصّرفمستند رقمي  

 



 ( 7 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

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

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

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

 

نتهت األسئلةا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي:اتحاد فدرالي بين إمارتم أقيم 1968عد إعالن بريطانيا عزمها على االنسحاب من منطقة الخليج العربي سنة ب -5
 بوظبي ودبي.أ -د  القيوين.          الفجيرة وأم -ج بي ورأس الخيمة.          د -ب مان.           الشارقة وعج -أ  
 
 لك الثورات،ب المغربي االستعمارين اإلسباني والفرنسي بسلسلة من الثورات (، اشرح هذه العبارة، مبرزا ت) واجه الشع -4

 م.1956ا في استقالل المغرب سنة ودوره
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنة  اللهايل المغرب استفحتى ن ضد االستعمارين اإلسباني والفرنسيأحداث الحركة الوطنية المغربية ومظاهرها  أبرز بيّن -4
 م.1956

 
 

 م.1956سنة  اشرح بأسلوبك كيف واجه الشعب المغربي االستعمارين اإلسباني والفرنسي حتى نالت المغرب استقاللها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب( اكتب على الخريطة أسماء المناطق والمدن اآلتية في أماكنها الصحيحة: 
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(، قرر المغرب منح مساعدة إنسانية 2010-01-12، يوم الثالثاء )جمهورية هايتيفي أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب 
تتكون من مواد طبية وصيدلية، وسيتم إرسالها، في أقرب اآلجال، عاجلة إلى سكان هايتي المتضررين قيمتها مليون دوالر، 

 عن طريق الجو.
 

على مدار األربع  بور او برنسأن مراقبين جويين أميركيين سيتولون تشغيل مطار  واشنطنمن جهة أخرى، أعلنت 
 والعشرين ساعة الستقبال المساعدات بسبب الخسائر التي لحقت بالمرفأ. 

 
م الخارجية فيليب كراولي "تسلمنا مسؤولية المراقبة الجوية. هناك الكثير من الطواقم التي تساعد على وقال المتحدث باس

 التحميل والتفريغ". 
 

وأدى تدفق المساعدات جوا إلى اكتظاظ األجواء فوق بور او برنس ودفع حكومتها إلى طلب وقف إرسال الطائرات، مما أدى 
 عات. إلى توقف استقبال الرحالت لبضع سا

 
على تنسيق  نيكوال ساركوزياتفق مع نظيره الفرنسي  باراك اوباماالخميس أن الرئيس األميركي  البيت األبيض وأعلن

 المساعدات الدولية لضحايا الزلزال، الفورية وعلى المدى الطويل. 
 



 ( 8 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

ول أخرى معنية مباشرة، "مع البرازيل وكندا ود ساركوزيو اوباما، أعلن قصر االليزيه مساء الخميس أن باريسوفي 
 قرروا العمل معا بدون تأخير من اجل اإلعداد لمؤتمر دول إلعادة اعمار وتنمية هايتي". 

 
وأعلنت التعبئة منذ وقوع الكارثة، وتحركت الدول والمنظمات لرصد األموال والبحث عن ناجين وتوفير المياه والمواد 

 مسعفا بدأوا عملهم ميدانيا لتوزيع الغذاء والماء.  250نت الوكالة أنها أرسلت الغذائية الهبات العينية سيتأخر إرسالها. وأعل
 

رئيس منظمة اطباء بال حدود الفرنسية غير  اوليفييه برنار ودخل العالم سباقا مع الزمن ومع الموت والجوع واالوبئة ودعا
لى هايتي إلنقاذ أقصى عدد ممكن من الحكومية إلى إرسال مساعدة إنسانية "ضخمة .. اعتبارا من مساء" الخميس إ

 ساعة على الزلزال.  36األشخاص قبل أن تصبح األوضاع "حرجة" بعد مرور 
 

الخميس عن مساعدة فورية بقيمة مئة مليون دوالر لهايتي مؤكدا وضع كل إمكانات  باراك اوباماوأعلن الرئيس األميركي 
يات المتحدة مساعدة ضخمة وال سيما حاملة طائرات وعددا من السفن، الواليات المتحدة في خدمة هذا البلد. وأرسلت الوال

 جندي للمشاركة في الجهود اإلنسانية والمساعدة على حفظ األمن.  3500كما أمر البنتاغون بنشر قوة من 
 

يو، انه سيقدم "على وجه السرعة" مساعدة بقيمة مئة مليون دوالر. ودعت مجموعة ر صندوق النقد الدوليكما أعلن 
 دولة من أميركا الالتينية، األسرة الدولية إلى تقديم "مساعدة عاجلة".  24الهيئة االقليمية التي تضم 

 
وأكدت مجموعة العشرين للدول الصناعية والصاعدة الخميس التزامها بتقديم مساعدة اقتصادية ومادية لهايتي، في بيان 

من جهته تخصيص مئة مليون دوالر  البنك الدوليفي الصيف. وتعهد  أعلنته الحكومة الكندية التي تستضيف قمة المجموعة
 إضافية لهايتي ومن المتوقع أن يحذو حذوه بنك التنمية األميركي. 

 
 الخميس أربعين طنا من األدوية واللوازم الطبية.  اللجنة الدولية للصليب األحمروترسل 

 
خميس عن إرسال مساعدات بقيمة خمسة ماليين دوالر، فيما رصدت التي تشهد بانتظام زالزل، ال اليابان من جهتها أعلنت

 استراليا تسعة ماليين دوالر أميركي. 
 

مسعفا بريطانيا ترافقهم كالب مدربة ومعهم عشرة أطنان من التجهيزات، الخميس إلى جمهورية  75ووصل حوالى 
 وقد رصدت لندن عشرة ماليين دوالر. الدومينيكان المجاورة من حيث سيتوجهون بشكل سريع الى بور او برنس، 

 
إسعاف حوالى "ثالثة ماليين شخص" وهو عدد سكان المنطقة التي ضربها  االتحاد الدولي للصليب األحمركما يعتزم 

 الزلزال، وقد أطلق نداء لجمع مبالغ أولية قدرها عشرة ماليين دوالر. 
 

اعدة لهايتي مساوية لمساعدات المواطنين الكنديين، ما سيرفع القيمة استعدادها لتقديم مس الحكومة الفدرالية الكنديةوأعلنت 
 مليون دوالر أميركي.  97اإلجمالية للمساعدة الكندية الى 

 
ثالثة ماليين يورو من المساعدات العاجلة وحركت نظامها إلدارة األزمات. ومن المقرر أن المفوضية األوروبية  ورصدت

 االثنين لبحث سبل مساعدة هايتي.  27ال االتحاد األوروبية في دول يجتمع وزراء المساعدة اإلنمائي
 

على التوالي مليون يورو ومليون ونصف يورو من المساعدات اإلنسانية، فيما خصصت الدنمارك  ألمانياوهولندا ورصدت 
 فرق ومعدات إنقاذ.  إرسال ست طائرات الى هايتي تحمل اسبانيامليون يورو. وقررت  6,87مليون يورو وبريطانيا  1,34

 
وعلى متنها عشرون طبيبا، على أن تتبعها طائرات أخرى روسية  76أرسلت وزارة األحوال الطارئة طائرة ايلروسيا وفي 

 تنقل احداها مستشفى ميدانيا. 
 
 
 

 وكاالت
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   
 

في . بحر الكاريبي تينية ومنطقةريكا الالالتابعة للمفوضية األوروبية، تعتبر هايتي أكبر عملية في أم( إيكو)بالنسبة لدائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 
جمالي وقد وصل إ(. والسودان بعد الباكستان)، احتلت هايتي المرتبة الثالثة من بين الدول التي تتلقى المساعدات من إيكو في جميع أنحاء العالم ٢٠١٠عام 

 .مليون يورو ٢١۳إلى  ٢٠١٠تي منذ وقوع الزلزال في عام مساهمات إيكو في هاي

 ما هي االحتياجات؟
ألحياء الُمجهزة بخدمات أفضل من تسهيل العودة إلى ا: سنوات من الزلزال ۳سيتم مواصلة التركيز على تلبية االحتياجات اإلنسانية التي ال تزال سائدة بعد 

لمتوطنة الكوليرا ا ويعيشون في مخيمات، وتعزيز المؤسسات الصحية في هايتي لتمكينها من التعامل معألف شخص ممن ال يزالون مشردين  ۳٥٠ألكثر من 
ً إلى الرعاية مع تركيز كبير على مجال اإلمداد بالماء واإلصحاح والنهوض ب ( WASH) النظافةواألوبئة التي يمكن أن تحدث، وضمان الوصول أيضا

ع اإلنسانية المشاري وسوف تشتمل جميع التدخالت على مكونات متكاملة للحد من مخاطر الكوارث بحيث تساعد جميع. للمساعدة في منع انتشار هذا المرض
 .على تقليل المخاطر في حالة وقوع كارثة

 كيف يمكننا المساعدة؟
 االستجابة عند حدوث زلزال

في البداية، قامت . حاسمةسريعة و ٢٠١٠كانون الثاني من عام  ١٢درجات في  ٠،۷لقد كانت استجابة إيكو لالحتياجات الضخمة بعد الزلزال الذي بلغت شدته 
ة لك، تمت إعادذضافة إلى باإل. مليون يورو لتقديم المساعدة الُمنقذة للحياة في مجاالت الغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والمأوى ١٠٠إيكو بتخصيص 

لتمويالت على تزويد مئات اوساعدت هذه . مليون يورو الستخدامها في االستجابة للزلزال ٥،٨غ مجموعه توجيه التمويل من البرامج الجارية بالفعل والذي بل
ومستلزمات  أواني المطبخو, لبطانياتوالمواد غير الغذائية كا, والمواد الغذائية, والخيام، والمياه الصالحة للشرب, اآلالف من المتضررين باألغطية البالستيكية

اعدات في لتنسيق المس عم الالزمووفرت آلية الحماية المدنية في االتحاد األوروبي الد. ضمنت أيضاً إقامة المراحيض وأماكن االستحمام للسكانكما و. النظافة
الي وقد استفاد حو. ه اآلليةدولة أوروبية في جهود اإلغاثة وتوجيه المساعدات من خالل هذ ٢٥حيث اشتركت : مجال توفير الحماية المدنية من الدول األعضاء

 .ماليين شخص من المشاريع الممولة من قبل إيكو ٥
ل أحياء من خال زحين إلىوينصب التركيز على إغالق مخيمات المشردين داخلياً وعلى نقل النا. وتعمل إيكو على دعم المساعدات المستمرة لضحايا الزلزال

اعات تبر تعزيز قطويع. اءي الوقت الذي يتم فيه تحسين الظروف المعيشية األساسية في األحيإعانات اإليجار، وإصالح المنازل وتحسين حوافز كسب الرزق ف
ن مخاطر معاقة والحد ماعي واإلوقم تم األخذ بعين االعتبار قضايا الحماية والنوع االجت. المياه والصرف الصحي والنظافة عنصراً هاماً في استراتيجية إيكو

 .يعالكوارث عند تصميم تلك المشار
 التصدي للكوليرا

لصحة العامة لشهر تشرين ا، والذي أسفر، وفقاً لبيانات وزارة ٢٠١٠تصدت إيكو أيضاً لوباء الكوليرا الذي تم اإلعالن عنه في شهر تشرين األول من عام 
ة ريكا الالتينيتسجيله في أم تأكيد أسوأ وباء تمشخص، مما يجعله واحداً من أكبر األوبئة في العالم على اإلطالق وبال ۷٦٢٦، عن مقتل ٢٠١٢الثاني من عام 

ت والوفيات اإلصابا ونتيجةً لضعف النظام الصحي، وصعوبة الحصول على مياه نظيفة، كانت معدالت. ومنطقة بحر الكاريبي منذ أكثر من قرن من الزمان
وقد قامت  .لقرن الماضياي خالل جود مناعة ضد المرض الذي لم يسجل في هايتفي البداية عالية جداً ما بين الفئات السكانية األكثر ضعفاً باإلضافة إلى عدم و

ع المياه والصرف الصحي، مليون يورو لمرافق عالج الكوليرا ولتحسين أوضا ٢٢إيكو بتقديم المساعدات خالل المرحلة الحادة من انتشار الوباء، ُمخصصةً 
شخص من  ماليين ۳تفاد وقد اس. كما تم تقديم الدعم للمراقبة الوبائية والخدمات اللوجستية. شار المرضفضالً عن التشجيع على اتباع عادات النظافة لمنع انت

 .هذه المساعدات
لحة للشرب اه الصاومع تطور وباء الكوليرا ليصبح مشكلة متوطنة، بات الهدف هو مواصلة دعم توفير العالج المناسب، وتعزيز فرص الحصول على المي

ً في الوقاية من هذا المرض -لسليم والنظافة والصرف الصحي ا حة الوطنية ن في مجال الصوبناء قدرات العاملي -وهي األمور التي تشكل عامالً رئيسيا
 .ةشكلة المتوطنهذه الم وتسعى إيكو حالياً إلى ضمان االنتقال المالئم من حالة االستجابة للطوارئ إلى معالجة. ووزارة الصحة لالستجابة لهذا المرض

 (DRR)الحد من مخاطر الكوارث 
لكوارث د من مخاطر اتنا للحوتهدف إجراءا. ال يمكن أن يؤدي التأهب إلى منع الكوارث من الحدوث، لكنه يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ األرواح فور وقوع الكارثة

ً والمدارس والسلطات المحلية ونظم االستجابة للطوارئ الو ن وارئ والحد مالت الططنية لتكون مستعدة بشكٍل أفضل لحابمساعدة المجتمعات األكثر ضعفا
تعامل في هايتي لل م الوطنيويكمن الهدف الرئيسي في زيادة القدرات المحلية لمواجهة الكوارث ودعم بناء قدرات مديرية النظا. المخاطر التي يتعرضون لها

مليات عارث بقوة في اطر الكونب الكوارث المستقبلية، يجب أن يتم دمج آلية الحد من مخولتج. مع مخاطر الكوارث والحماية المدنية والصليب األحمر الهايتي
 .مليون شخص من إجراءات الحد من مخاطر الكوارث التي نقوم بها في هايتي ۳،١ويستفيد . إعادة االعمار والتنمية في هايتي

 االستجابة الطارئة للكوارث المفاجئة الناجمة عن الظواهر الطبيعية
ركزت و. ٢٠١٢ مليون يورو لالستجابة لألضرار الناجمة عن العاصفة االستوائية إسحاق التي ضربت البالد في آواخر شهر آب من عام ۳م تخصيص ت

 عادة سبل كسبصول وإستلمساعدة األشخاص المتضررين على التأقلم ومواجهة فقدان الوظائف واأل)المساعدات الطارئة المقدمة على توفير األمن الغذائي 
 .وتجديد المخزون ومراقبة انتشار الكوليرا( عيشال

لبالد الذي أدى ابعد أن ضرب إعصار ساندي  ٢٠١٢مليون يورو في شهر كانون األول من عام  ٢مليون يورو في شهر تشرين الثاني و  ٤وقد تم تخصيص 
 إلى تفاقم االحتياجات اإلنسانية مثل األمن الغذائي، ودعم المالجئ، والتصدي للكوليرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يمياألمن اإلقل يبحث االستجابة الجماعية للصراعات وتهديد التطرف وهيكل« 2016حوار المنامة »
 

منطقة الشرق األوسط جون لجون تشيبمان، والمدير التنفيذي للمعهد « IISS»أعلن المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية 

، ستركز على 2016كانون األول  /ديسمبر 11إلى  9من حوار المنامة، التي تستضيفها البحرين خالل الفترة من  2016جينكنز، عن أن نسخة العام 

ألمن اوهيكل  عنيف،تطرف الاالستجابات البناءة والجماعية حيال الصراعات في سورية والعراق، وعدم االستقرار في ليبيا واليمن، والتهديد المتمثل في ال
 .اإلقليمي

 2016 حوار المنامة»لى أن إوفيما لم يعلن المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية عن أسماء الشخصيات المشاركة في نسخة هذا العام، أشار قياديو المعهد 

تمع الخبراء لخاص ومجكل من الحكومات والقطاع اسيوفر فرصة فريدة لتصريحات السياسة العامة والنقاشات االستراتيجية الخاصة، والتي يتفاعل حولها 
 «.والمحللين
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

عن مكافحة  ط، جلسةوتتضمن مسودة جدول األعمال، جلسة عن إدارة المتغيرات اإلقليمية المتحولة، جلسة عن القوى اإلقليمية واستقرار الشرق األوس
عادة إعمار اليمن، جلسات خاصة متزامنة عن إ 4اآلسيوية، وستعقد  -الخليجية التطرف في الشرق األوسط وما وراءه، جلس عن جيوسياسية العالقات 

الجديد  مؤتمر الهيكلامية للالتعاون الدفاعي في الخليج، الصراع والدبلوماسية في سورية، التعاون الدولي ضد اإلرهاب، ومن المقرر أن تناقش الجلسة الخت
 .لالمن اإلقليمي

يكل األمن اإلقليمي الخليجي، ه، أصبح عنصراً مركزياً في 2004حوار المنامة منذ انطالقته في »ي للدراسات اإلستراتيجية، فإن ووفقاً لقيادات المعهد الدول

تعددة ية وماورات الثنائقد المشحيث يلتقي قادة الدول والوزراء وكبار المسئولين من الخليج وعموم منطقة الشرق األوسط، وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا لع
 «.األطراف حول أهم التحديات الراهنة في مجالي األمن والسياسة الخارجية

 تحميل 
 طباعة 

 هـ1438صفر  17وافق م الم2016نوفمبر  17الخميس  - 5185العدد 

 

 حوار المنامة: 
  

كرين سياسيين والمفديين والاالقتصاينظم حوار المنامة سنويا في عاصمة مملكة البحرين المنامة إذ يجتمع عشرات من المسؤولين الرسميين ورجال األعمال والشخصيات الدولية و
 ي المنامة عاصمة مملكة البحرين لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات األمنية.ف  الالتينية وأوروبا االستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا 

دم على العالم المتق بعض دول ي تواجهوتركزت مناقشات المنتدى األخير على مدى تأثير االزدهار االقتصادي لبعض القوى األقتصادية الصاعدة من جهة، والتحديات االقتصادية الت
 العالمية ونظم الحكم في العالم. ياسات الس

 صاد الجغرافي.من علم االقت ات عميقةن اتجاهوقد كان المؤتمر الذي تزامن مع ظهور أزمة الديون اليونانية التي أثارت قلقا نحو االنتعاش االقتصادي العالمي ، بمثابة أداة للكشف ع
ات المالية رغم من الصعوبة على الوطني واإلقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنميومن بين األهداف األخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل ال

  العالمية. 

  

 
 وزير الخارجية .. حوار المنامة يوفر فرصاً مهمة لتالقي األفكار وتبادل الخبرات

 

  

ا )الجمعة( غدً  12لـوزير الخارجية أن حوار المنامة الذي سيبدأ فعاليات دورته اأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
سمبر الجاري، يوفر فرًصا من شهر دي 11-9وتنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، في الفترة من 

لى مواجهة عقادرة ت االمنية للخروج برؤية شاملة وأطر متكاملة ومهمه لتالقى األفكار وتبادل الخبرات بين صناع القرار والقيادا
 مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة ووضع خارطة طريق لحل أزماتها بما يتوافق مع المعطيات الراهنة.

القائمة على تعزيز  وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن استمرار مملكة البحرين وحرصها على احتضان حوار المنامة يعكس سياستها
الروابط والعالقات مع مختلف دول العالم على أساس االحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والداعمة لكافة الجهود اإلقليمية والدولية 

ماعية لجميع والمتضامنة مع جميع المبادرات الموجهة لترسيخ األمن والسلم الذي يعد شرًطا اساسيًا لتعزيز التنمية االقتصادية واالجت
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 شعوب المنطقة.

ؤدي إلى يكل ما وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ثقته في أن المشاركين في حوار المنامة سيخرجون ويتوصلون ل
ووجب  مدهاأي طال توسيع آفاق التعاون وإزالة أسباب الصراع والتوتر في المنطقة واقتراح حلول عادلة ودائمة وسلمية للمشاكل الت

مال في ها تحقيق اآلن خاللمتضافر كافة الجهود للتصدي لها للدفع بالمنطقة لمرحلة أكثر استقراًرا وأمنًا يعيش فيها الجميع بسالم ويمكن 
 ضمان مستقبل زاهر لقادم األجيال .

  2015كلمة معالي وزير الخارجية خالل الجلسة العامة األولى لحوار المنامة 

 

في هذه الجلسة، كما يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل   صديقي معالي السيد ابراهيم الجعفري وفخامة السيد أنتوني بلينكنيسعدني مشاركة 
من دكتور جون شبمان، وبروفسور فرانسيس هيسبورج وبقية الفريق العامل بالمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية لتنظيمهم الدورة 

 ودهم المتواصلة والمستمرة التي يبذلونها على مر األعوام.الحادية عشر لحوار المنامة ولجه
 
 

إن من بين التحديات التي نواجهها في المنطقة يظل الوضع في سوريا أكثر التحديات إلحاحاً، وربما تكون األزمة السورية هى أزمة هذا 
ي سوريا ليس وجود المجموعات اإلرهابية مثل العقد والتي ال تقتصر أثارها على المنطقة وحدها كما تعلمون. إن التحدى الرئيس ف

 داعش، وحزب هللا وجبهة النصرة التي يمثل ظهورها عرضا لخطأ تم ارتكابه في سوريا ولكنها ليست هي السبب األساسي.
 

ائفه المتعددة إن التحدى السوري يتمثل في فقدان الشعب السورى لوحدته وتفكك نسيجه االجتماعي الذي تمتع بالتسامح الذي جمع بين طو
 على أرض الشام لمئات السنين.

، فعملت الجماعات اإلرهابية على ملء هذا الفراغ، كما نرى في تنظيم داعش  2011لقد حدث فراغ في سوريا بعد احداث عام  
وريا جعل من تدهور األوضاع في س  اإلرهابي الذي استولى على مناطق معينة كانت بمثابة قواعد لالنطالق لغزو العراق. كما أن

 السوريين عرضة لمواجهة خطر الموت بسبب الهوية الطائفية. 
 
 
 

لقد تم ملء هذا الفراغ ليس من قبل المنظمات اإلرهابية فحسب بل إن هناك قوى إقليمية سعت لبسط نفوذها، حيث إن قادة الحرس 
 ارضة في سوريا.الثوري اإليراني ومقاتلي حزب هللا اإلرهابي يقودون العمليات ضد فصائل المع

 
إننا نرى أن الحل في سوريا يكمن في استرجاع الوحدة السورية بأسرع وقت ممكن. إذ إن فرار العديد من السوريين من بالدهم قد عقد 

ل وعلينا منح السوريين األمل في مستقبل بالدهم والعمل معا على بناء مستقبل أفضل. كما أن الطريقة األمثل للوصو  من هذه المشكلة.
، وأن تعمل القوى الدولية الكبرى مع دول المنطقة لتشكيل سلطة انتقالية تحفظ مؤسسات 1لذلك الهدف هي االلتزام بمخرجات جنيف 

ى الدولة المدنية والعسكرية، بما يفسح المجال للسوريين لتحديد مستقبل بالدهم، على أن يكون لهذا الهدف السياسي نفس االولوية التي تعط
 فحة اإلرهاب لنتمكن من تحقيق األهداف المنشودة. حاليا لمكا

 
هناك من يرى بضرورة القضاء على داعش أوال قبل الحديث عن مثل هذه المواضيع. ولكن هزيمة داعش تتطلب مواجهتها بجبهة 

فسه ما يجعل التوصل يجب أال يكون وجود داعش عائقا امام الحل السياسي بين السوريين، بل هو ن  سورية متحدة تقف في وجهها، كما
        إلي حل سياسي أكثر الحاحا.
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 ضيوفنا الكرام، 
 

إن انتشار المنظمات اإلرهابية في المنطقة يظل هو األمر األكثر قلقا لنا. لقد وسعت داعش عملياتها لتصل ليبيا ونيجيريا من خالل 
     الدول. اإلعالن عما يسمى "واليات" من قبل منظمات إرهابية لها وجودها في هذه

 
داعش   لقد أعلنت داعش مسئوليتها عن تفجيرات إرهابية استهدفت المساجد في كل من المملكة العربية السعودية والكويت، مما يؤكد أن

 .لن تنتهي حتى لو تم القضاء على تواجدها في العراق وسوريا، إضافة إلى أنها ليست التهديد اإلرهابي الوحيد الذي نواجهه في المنطقة
 
 
 
 

ة إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قامت خالل العامين الماضيين بتوفير المأوى والدعم المادى لألفراد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابي
في دول الخليج، كما قام الحرس الثوري اإليراني بإيواء مواطنين بحرينيين وتدريبهم على كيفية صناعة العبوات الناسفة وتهريب 

 .AK-47ة، فقد تم تهريب عدد من األسلحة والمتفجرات مثل سي فور واأللغام والبنادق ورشاشات األسلح
 
 

عبوة ناسفة وتم التخلص من بعضها وانفجار البعض اآلخر متسببا في  439ونتيجة لذلك وعلى مدى العامين الماضيين تم العثور على 
 شرطيا وجرح اآلالف. 16إصابات مما أسفر عن مقتل 

ذه األعمال جنبا إلى جنب مع الهجمات اإلرهابية التي قام بها حزب هللا ووكالئه في مختلف أنحاء المنطقة ليست أقل خطرا علينا ان ه 
 مما قامت به داعش والقاعدة.

اون بخصوص بناء عالقات أفضل مع جارتنا الشرقية، فان الكرة في الجانب اإليراني من الملعب. نحن في البحرين ودول مجلس التع
ن ال الخليجي قد أعربنا مرارا عن استعدادنا للمشاركة وتحسين عالقاتنا مع إيران، اننا نؤمن إيمانا صادقا بأن لذلك منافع متبادلة ، على أ

يكون ذلك على حساب االستقرار اإلقليمي وبالتأكيد ليس عندما يتباهى المسؤولون اإليرانيون علنا عن احكام قبضتهم على أربعة عواصم 
 عربية من خالل ثورتهم اإلسالمية اإليرانية.

 
يجب على المجتمع الدولي أن يتحد تماما كما فعل الحتواء، أو تهدئة البرنامج النووي اإليراني لوضع حد لتدخل إيران في شؤون دول 

ي المنطقة. إذا لم نكن جادين بما المنطقة ويجب علينا أال نقلل من األضرار التي لحقت باالستقرار اإلقليمي الناجم عن تصرفات إيران ف
 فيه الكفاية تجاه هذه المسألة، أخشى ان نظل في حالة من الصراع إلى أجل غير مسمى.

 
 ضيوفنا الكرام،

 
تلتزم دول مجلس التعاون الخليجي بتحمل المزيد لضمان األمن اإلقليمي. هذا ليس تحوال مفاجئا في سياستنا بل انها السياسة التي تم 

ا على مدى أكثر من عقد من الزمان ومع تزايد قدرات دول مجلس التعاون الخليجي، يتزايد أيضا نصيبه من المسؤوليات اإلقليمية انتهاجه
 وهذا ما تجلى بوضوح أكثر في اليمن الشقيق.

 
 

الخيار األخير لدينا ونحن  بل كان  وأود أن أوضح هنا بأن التدخل العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي في اليمن لم يكن أمراً سهالً 
 النعتزم مواصلة العمليات العسكرية ليوم واحد أكثر مما هو ضرورى.

 
جاء تدخلنا في اليمن بعد تراجع الحوثيين مع مشاركتهم في العملية السياسية عن التزاماتهم، وقرارهم السيطرة على اليمن بالقوة، وأخذ 

ساطة ال يمكننا الوقوف متفرجين والسماح لحركة متطرفة لها عالقات مع ايران وحزب الشعب اليمني رهائن لطموحهم السياسي. نحن بب
 هللا بالسيطرة على اليمن

 
لم يكن الهدف من التدخل العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي مواجهة النفوذ اإليراني فقط بل كان علينا أن نتدخل لوقف اليمن من 

شبه مؤكد. وعالوة على ذلك، ان هيمنة التمرد الحوثي التي ال تجري وفقا للقواعد وتطالب بأكثر االنزالق إلى حرب أهلية وشيكة وتفكك 
 من نصيب عادل من السلطة من شأنه أن يهدد التوازن السياسي الهش في اليمن وتفاقم العديد من التحديات االقتصادية والبيئية الصعبة.

 
يجي تشعر بالقلق حيال الوضع اإلنساني في اليمن مثلها مثل األطراف االخرى ونحن وأود أن أؤكد للجميع أن دول مجلس التعاون الخل

 ملتزمون ببذل كل ما يلزم لتحسين حياة اليمنيين وللتخفيف من اآلثار المباشرة للصراع الحالي.
 

إلغاثة الذي أنشئ حديثا، بكميات لقد ساهمت المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي من خالل مركز الملك سلمان ل
 كبيرة من المساعدات اإلنسانية إلى اليمن، ونحن نحث المجتمع الدولي لالنضمام إلينا في تقديم العون والمساعدة الشتداد الحاجة إليها.
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صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

األسلحة التي يمكن  وقد تم فتح مطار عدن وتشغيل الموانئ البحرية حيث أن المواد الوحيدة التي لم يسمح بدخولها الى اليمن هي
 استخدامها من قبل الحوثيين، وال قيود على غير ذلك.

 
تسيطر عليها المليشيات الحوثية، والمشكلة ليست   المناطق التي  ان العقبة الحقيقية في ايصال المساعدات لمن يحتاجونها هو القتال في
لسماح بوصول المساعدات والبضائع التجارية. ونحن ملتزمون مع التحالف بل مع المتمردين الحوثيين الذين يرفضون وقف القتال وا

بإيجاد حل سياسي طويل األمد في اليمن يكون للحوثيين مستقبل فيه طالما القوا اسلحتهم وتخلوا عن عالقاتهم مع اإلرهابيين ومشاركتهم 
 في العملية السياسية المشروعة.

 
 ضيوفنا الكرام

 
نحتاجه هو العنف بالمسجد األقصى، الذي يمثل استفزازا لمشاعر ما يقرب من ثلث   ما ال  قة،بالنظر إلى حساسية الوضع في المنط

سكان العالم حيث تقع على عاتق الحكومة اإلسرائيلية مهمة الحفاظ على االتفاق طويل األمد مع المملكة األردنية الهاشمية بشأن ما يخص 
 ض على العنف.مجمع المسجد األقصى ومنع دخول كل من يسعى للتحري

وباختصار، أود أن أؤكد مجددا على التزام البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بالحفاظ على السالم واالستقرار في المنطقة ومواصلة 
 العمل بشكل وثيق مع شركائنا الكرام وحلفائنا لتحقيق هذه الغاية.

 
نا لن نتردد في استخدام كل الوسائل التي في حوزتنا لضمان السالم نحن ال نسعى للصراع، ولكن عندما يكون أمن منطقتنا مهددا، فإن

 واألمن.
 
 شكرا. 

 
 

 و البحرين هي المكان المناسب النعقاده.. حوار المنامة من المؤتمرات المهمة

لذي قته الصحيح اوقد في مهمة وقد انعقال االمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى أن مؤتمر حوار المنامة يعتبر من المؤتمرات ال
 .م قاطبةنحتاجه، وقد حظي حتى األن في يومه الثاني بمناقشات وحوارات هادفة جدا في صميم القضايا التي تعاني منها المنطقة بل العال

 
ب اهتمام ت التي تستقطلمؤتمرااائما على اقامة أهم واشار موسى إلى أن البحرين هي المكان المناسب للغاية النعقاد هذا المؤتمر، وقد دأبت مملكة البحرين د

بحرين في هات مملكة العم لتوج، وأضاف وما حضورنا هنا في المنامة إال د"وأنظار العالم الذي ينتظر ايجاد حلول للقضايا الشائكة التي تعاني منها البشرية
 .هذا االتجاه

ين بة التي تعقد ت الجانبين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى إلى اللقاءالفت االمي( بنا)وفي حديثه الخاص لوكالة أنباء البحرين 
همية أوار المنامة حمؤتمر  المشاركين في حوار المنامة من قبل القادة وصناع القرار للتفاكر حول القضايا المهمة، وتقريب وجهات النظر، كلها أمور تعطي

 .ي لما يدور في الساحة من أحداث ساخنةكبيرة في ظل االهتمام العالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المنطقة أزمات لحلحة طريق خارطة لوضع يهدف مؤتمر «2016 المنامة حوار»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ديسمبر / بنا / أعرب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه عن  10المنامة في 
الذي يقام في مملكة البحرين حالياً، والذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون  2016المشاركين في مؤتمر حوار المنامة ترحيبه بجميع 

مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، آمالً جاللته أن يسهم هذا المؤتمر مساهمة بناءة في األمن والسلم واالستقرار االقليمي 
  .والدولي

 

الملك المفدى عن جزيل الشكر للدكتور جون شبمان والسير جون جينكنز والعاملين في وزارة الخارجية وزمالئهم كما أعرب جاللة 
بالمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية على جهودهم المتواصلة والمستمرة في تنظيم حوار المنامة، ونجاحهم في جمع هذه النخبة 

 .شة المواضيع االقليمية الملحةالمتميزة، والمشاركة رفيعة المستوى لمناق

مضيفاً جاللته، إنه من الواضح جلياً أن الشرق األوسط والعالم أجمع يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات أمنية خطيرة ال 
ن حوار المنامة يمكن مواجهتها اال من خالل التعاون الدولي الفعال والبناء، ولهذا السبب فإننا في مملكة البحرين على قناعة تامة بأ

هو حوار بالغ األهمية نظراَ إليماننا بأن مشاركاتكم البناءة في حوار هذا العام ستسهم في حفظ أمن منطقتنا وتعزيز التفاهم الدولي 

 ناءة فيبهمة عاهل البالد المفدى يعرب عن أمله بأن يسهم مؤتمر "حوار المنامة" مسا
  األمن والسلم واالستقرار االقليمي والدولي
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 ( 14 )   صفحةالمواد االجتماعية    المسار: ) اإلعدادية العامة والدينية(         

  

صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان تقع في   

 .بشكل عام

لقريب إن شاء معربا جاللته عن سعادته بالترحيب بجميع المشاركين في مملكة البحرين، متمنيا االلتقاء بهم مرة أخرى في المستقبل ا
 هللا


