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هذا امللف هو اجتهاد جديد لدعم كتاب 
الطالب املدرسي وتنظيم عملية الفروض اليومية 

 .واألنشطة الصفية والالصفية 
األهداف الرتبوية جاهدين كل اجلهد لتحقيق 

لصف الثالث املواد االجتماعية املقررة لملادة 
 الثاني.اإلعدادي يف الفصل الدراسي 

ج الطالبة كما ويساعد املعلمة على تقويم نتا
ويعمل على حتقيق , بشكل أفضل وأدق وأمشل 

 .تواصل مستمر مع ولي األمر
 

 اعداد املعلمة
 هاشمعلوية سيد علي  /
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 الرؤية
مبدع يرتقى  لجي

 بوطنة

 الرسالة
تسعى املدرسة 
لتقديم خدمات 

تربوية وتعليمية ذات 
بناء جودة تسهم يف 

جيل متميز يرتقى 
بالوطن يف ظل 
مشاركة جمتمعية 

 فاعلية.

من  اهلدف
دراستك ملادة 
االجتماعيات والرتبية 

 للمواطنة
....................................

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

 القيم
االنتماء واملواطنة 

 والتعايش
النظافة، االحرتام، 

 املسئوليةحتمل 



 هذه المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي

 

 

 هاشم ة/ علوية السيد علياعداد المعلم  

 

4 

  للتاريخ 2022-2021للفصل الدراسي الثاني  بة الدروس املطلو
 

 
 

 

 

 
 
 

  رقم الصفحة دروس التاريخ رقم الدرس

  98 النهضة األوروبية 26
  102 حركة االستعمار األوروبي 27
  104 م(1918-1918العاملية األولي )احلرب  28
  108 االنتداب -ي التآمر االستعماري على املشرق العرب 29
  110 م(1939-م1919األزمات الدولية ) 30
  112 م1945-م1939احلرب العاملية الثانية  31
  114  املشرق العربيحركة االستقالل يف 32
  116 (1حركة االستقالل يف املغرب العربي ) 33
  132 (1استقالل دول اخلليج العربي ) 36
  134 (2)استقالل دول اخلليج العربي  37
  136 ينن يف البحرغاليوتالرب 38
  138 هجرة آل خليفة اىل الزبارة والبحرين 39
  140 1961-1821البحرين من  40
  142 ديثةالبحرين: تأسيس الدولة احل 41



 هذه المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي

 

 

 هاشم ة/ علوية السيد علياعداد المعلم  

 

5 

 99صفحة        النهضة األوروبية( 26لدرس )ا
  

مرحلة ىل إ قطاع(عصر التخلف واإلصر الظالم )ع منم ، 16لقرن ا م ونهاية15رن بني منتصف الق ،ربيةغأنتقلت أوروبا ال
 عصر النهضة.حضارية جديدة عرفت ب

 

واجتماعي واقتصادي ساد يف أوروبا خالل القرون الوسطى، ومتيز بتبعية األرض سي نظام سياما املقصود باالقطاع؟ : س
 .ان احملاربينيوالشعب للسادة اإلقطاعيني الذين كانوا من الفرس

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 أوال: العوامل املساعدة:
 

 نشاط حركة الرتمجة .3 الطباعة اخرتاع .2 ازدهار املدن اإليطالية .1
 ازدهرت املدن اإليطالية بسبب •

احلركة التجارية يف البحر 
 .ملتوسطا

جنوة ، ) وظهرت مدن مثل  •
 (البندقية، فلورنسا

) تكونت خنبة ثرية ومثقفة مثل  •
 (يف فلورنساأسرة مديتشي 

 

 الطباعة على م اخرتاع آلة1448 •
 .يد العامل االملاني غوتبنرغ

انتشرت الكتب املطبوعة يف  •
اجملتمعات االوروبية بعد أن كانت 

تبات كبار رجال الدين حكرا على مك
 .واالقطاعيني

 

ترمجت التأثريات العربية  •
 .إىل أوروبااإلسالمية ودخوهلا 

ني إحياء الرتاث اليوناني والروما •
 .يةماقبل املسيح

بانية معات اإلسنشطت اجلا •
واإليطالية يف ترجنة الرتاث 

 .القديم
حصلوا كذلك على مؤلفات عربية  •

من األندلس وصقلية ومن املشرق 
 .أثناء احلروب الصليبيةيف 

 

 

وبيةالنهضة األور  

 املظاهر العوامل املساعدة

اع أخرت
 الطباعة

دن ار املازده
 اإليطالية

نشاط حركة 
 الرتمجة

اجملال 
 الفين

اجملال 
 العلمي

اجملال 
ينالدي  
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  ثانيا: املظاهر:
 

  الشخصيات اجملال

 اجملال الفين

 )أنطلقت من إيطاليا(.

 /مايكل أجنلو )مثل  •
 (فنشي ردو داليونا

لقصور صميم اا يف تعوبر •
 .والكنائس وتزينها

 .استفادت من اعماهلم مدن فلورنسا و روما و ميالنو وجنوة •

 -فرنسا -النمسا -اانتشرت النهضة الفنية إىل أملاني •
 إجنلرتا

احلاكمة وذلك بسبب تنقالت الفنانني بني قصور األسر )  •
 (واألثرياء

ال نسان ومجاله ومجبرع الفنانون يف إظهار عواطف اإل •
 .يعةالطب

 .قدراتهم يف اهلندسة والرسم والنحت والرياضيات •
 ظهور املسرح مثل: 

 .يف إجنلرتا شكسبري -

 (.بياتويو)االجنليزي كتب  توماس مور -

 يف علم السياسة( األمري)اإليطالي كتاب  مكيفال -

 .أن كوكب األرض من ضمن اجملموعة الشمسية كوبرنيكوس العلمياجملال 
 يف الطب واملالحة والزراعة والفيزياء والبناء أجهزة تقنيات ووضع املخرتعون 

 .حماوالتهم ملعرفة تركيب جسم اإلنسان وتشرحية
 اجملال الديين

 دعواتظهرت 
للتحرر من هيمنة 

رجال الدين 
املسيحني على 

وأدت إىل اجملتمع 
 انقسامات

تزعم (  يف أملانيا)  مارتن لوثر
 حركة إصالح ديين

ب نشأ عنها املذه
الرافض )  ستانيتالربوت

 (لسلطة  كنيسة روما
 

 جون كلفن
 (يف فرنسا)

نشر املذهب 
 الربوتستانيت

 امللك هنري الثامن
 ( يف اجنلرتا)
 كنيسة روما ل عنانفص

 ونشأت الكنيسة االنغليكانية
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 (        أكملي مايلي :2نشاط صفي رقم )
 افلورنس 16 جنوة البندقية غوتنربغ

 كوبرنيكوس ليوناردو دي فنشي يفالكم 15 مايكل أجنلو
 

 .إىل مرحلة حضاريةم من مرحلة التخلف ......م ونهاية القرن ........أنتقلت أوروبا الغربية بني منتصف القرن  .1

 .من اخرتاع آلة الطباعة................ متكن العامل األملاني  .2

 ...............و ......... .......و ......... .....ازدهرت املدن اإليطالية مثل مدينة  .3

 ....................و...................... يف اجملال الفين برز فنانون إيطاليون مثل  .4

 .....................بة الكاتب مري كتكتاب األ .5

 .أن كوكب األرض من ضمن اجملموعة الشمسية........................ اكد البولوني  .6

 وروبية. ) ثالث نقاط(ة األنهضال أذكري عوامل. 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التوقيع

  التاريخ

  اليوم

 ( ثالث نقاط)أذكري مظاهر النهضة  األوروبية.. 3
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 102صفحة      حركة االستعمار األوروبي (27الدرس )
 

 مع االكتشافات اجلغرافية الكربي حركة األستعمار األوروبي تتزامن. 
 عمار قد احنسر عن العامل اجلديداالست، ان  19القرن ية يف أوروبا يف بلغت ذروتها مع قيام الثورة الصناع. 

 فريقيا وآسياإصبح االستعمار يف أ. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 رام معاهدة باريس:( إىل إب1763-1756سنوات ) (7) السبعدت حرب أ

 .تنازلت فرنسا لربيطانيا عن جزء كبري من مستعمراتها يف أمريكا وأفريقيا واهلند ▪
 : القائمة على  (ثلثة التجارة امل) نشأت االستعمار  يف ظل حركة  ▪

 .شراء الرقيق من أفريقيا -1

 .ونقلهم للعمل يف مزارع أمريكا ومنامجها   -2

 .عادن الثمينة إىل أوروبانقل املواد الغذائية واملثم   -3
 .إبرام معاهدة باريسنتيجة حرب السبع سنوات هي  ▪

 

 

 

 

 

 

قاد اإلسبان :  االسبان والبرتغال 
والبرتغال هذه الحركة كرواد 

 غرافيةلالكتشافات الج

 االنجليز -فرنسا -هولندا

فسة لقوا على خط المناانط
 الستعماريةا

 م17القرن  م16أوآخر القرن 

 م81م و 17القرنان  املرحلة األوىل:

 االمرباطوريات اليت قادت حركة االستعمار األوروبي

سبانيا إتراجع نفوذ البرتغال و
فرنسا وهولندا تحت ضغط 

 وبريطانيا

 م18القرن 
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 أ. األسباب والعوامل املساعدة
ت بحث عن جمااللا ثورة الصناعيةلا

 رؤوس االموال الستثمار
 العامل الدميغرايف اتيجياسي واالسرتالعامل السي

 واالجتماعي
بدات الثورة  م18اوآخر القرن  ▪

 .بريطانياالصناعية يف 
الدول امتدت الثورة إىل عدد من  ▪

الواليات املتحدة وإىل  األوروبية
 .األمريكية واليابان

نتاج إيسرت الثورة الصناعية الزدهار  ▪
 ووسائل النقل لناريةة اسلحاأل

 .ماريةكة االستعللحرية الضرور

مواد باملقابل احتاجت املصانع األوروبية 
 فريقيا وآسيا.إأولية من 

تراكمت رؤوس األموال  ▪
يف أوروبا نتيجة 

 .األزدهار االقتصادي
البحث عن جماالت  ▪

مرا أاستثمار خارجية 
ملحا خاصة عند أزمة 

 (م1873-1896)

 

السياسني  جل القادة ترباع ▪
حدى وسائل إوروبيني االستعمار األ

 .قوة الدولة الوطنية
خاصة ان املستعمرات مواقع  ▪

 .املنافسة الدوليةاسرتاتيجية  يف 
زمات بني الدول تعددت األ ▪

شهرها أزمة أاالستعمارية  ومن 
بني فرنسا  (جنوب السودان)فاشودا 

 .م1898وبريطانيا 
ملانيا أو ب بني فرنسااملغرازمة 

 (م1905-1912)

رأى عدد من القادة  ▪
االجنليز يف 

 :االستعمار فرصا
توطني الفائض  ▪

 .السكاني
حل ملشاكل البطالة  ▪

اليت احتدت بفعل 
. زمة االقتصاديةألا

 

 

 ب. اقتسام العامل
ية االستعمارية اطوراالمرب االمرباطورية االستعمارية الربيطانية

 نسيةالفر
 رىعمارية االخالقوى االست

 
 .يف كل القارات 2مليون كم 30مشلت  ▪
افريقيا  -اهلند) تألفت اساسا من  ▪

 (مصر -الشرقية 
جبل ) إضافة إىل حمميات ومواقع  ▪

 ...(مالطا -طارق
) مشلت مستعمرات استيطانية مثل  ▪

سكنها ( نيوزلندا -اسرتاليا -كندا
 .باستقالل تدرجيي البيض ومتتعن

 

 .2مليون كم 11مشلت  ▪
ت أساسا من إفريقيا لفتأ ▪

شمالية والغربية ال
توائية  وكذلك اهلند واالس

 .الصينية

 

 .فريقياإملانيا بلدا يف جنوب شرق أاحتلت  ▪
ريرتيا ومشال إيطاليا على ليبيا وإاستولت  ▪

 .الصومال
 .ندونيسياإاالحتالل اهلولندي  اخضع  ▪
 .وبلجيكا احتلت الكنغ ▪
ثل يف غرب افريقيا ماحتلت الربتغال مواقع  ▪

 .انغوال
 .التوسع يف اسيوصلت روسيا ا ▪
 .اليابان احتلت منشوريا يف مشال الصني ▪

 االستعمار هيمن على إفريقيا وآسيا. ▪
 م(1776اجتهت دول األمريكيتني إىل االستقالل بدءا باستقالل الواليات املتحدة ) ▪
 .دا واخروالوسائل والتنظيم بني بلاختلف االستعمار من حيث االهداف  ▪

 

 أرمسي مثلث التجارة       لي مايلي :(        أكم4قم )صفي رنشاط 
 األوروبيأذكري أسباب حركة االستعمار  .1

  
  

 م19رن املرحلة الثانية: الق

 اقتسام العامل. ب وامل املساعدةاألسباب والع. أ
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 104 صفحة    م(   1918-م1914احلرب العاملية األوىل ) (28لدرس )ا
 

  وقعت احلرب العاملية االوىل؟ متىس: 

 .م1914 من القرن العشرينيف العقد الثاني 
 ؟احلرب الكربىس: عللي : اطلق عليها اسم 

 مساحة رقعة عملياتها. 

  فيها املستعملة لحةساألنوعية. 

 عدد القتلى واجلرحى الذين سقطوا. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 سباباأل
 التنافس االستعماري -1

 .م بقرن االستعمار19ن عرف القر
 ملاذا؟: ل عديدة ى إىل استعمار دوسعت الدول الصناعية الكرب

 .للحصول على املواد األولية ▪
 .األيدي العاملة ▪
 .مما أدى إىل التسابق للتسلح. االستهالكية ملنتجاتهاواق ساأل ▪

 صراع القوميات -2
 من السيطرة العثمانية. البلقان حتررت معظم أراضيم 19أواخر القرن  ▪

 التدخل بشؤونها.من اطوريات الكربى يها مل تستطع منع األمرباملستقلة فلكن الدول  ▪

 .اعرتاض الصربغم من يها بالرإىل أراض بضم ) البوسنة واهلرسك( النمسا قامت ▪

 :انقسمت أوروبا إىل قسمني ▪

 (إيطاليا -أملانيا -النمسا) التحالف الثالثي  -

 (روسيا-بريطانيا -فرنسا) الوفاق الودي أو الثالثي 
 االملاني-الصراع الفرنسي -3
 .م1870الفرنسيتني لزاس واللورين ا مقاطعيت اآلاحتلت أملانيدما بدأ عن ▪
 ىل مستعمراتها إ فرنسا أن تضم املغربين أرادت رالعشويف بداية القرن  ▪

 .فريقياإإىل مستعمراتها يف مشال (وكانت دولة عربية مستقلة)

 .فريقيا الوسطىإها يف مستعمرات خوفا على تصدت هلا املانيا ▪

  بريطانيا والواليات املتحدةلوال تدخل  بني الدولتني حربكادت تنشب 

 .نسا على املغربونغو مقابل حصول فرملانيا قسما من الكأحيث منحت 

 (م1918-1914) الحرب العالمية االولى 

 النتائج مراحل الحرب سباباأل

 التنافس االستعماري

 لمانياأل-الصراع الفرنسي

 صراع القوميات

 السبب المباشر

 ىولالمرحلة األ

 المرحلة الثانية

 المرحلة الثالثة
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 السبب املباشر -4
 : م 1914/يونيو/ 28 ▪

 اغتال طالب صربي 
 (فرنسوا فرديناند) ولي عهد النمسا 

 .وزوجتة يف سراييفو عاصمة البوسنة 
 .فأندلعت احلرب

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 : ج تائالن
 .وقوع ماليني من القتلى واجلرحى .1

 .راضي الزراعية والتجمعات السكنيةالدمار اهلائل الذي حل باأل .2

 .فشلت احلركة االقتصادية يف العامل كله .3

 .وروبا السياسيةأتغيري جذري يف خريطة : على الصعيد السياسي  .4

 .ا الشيوعيةالنمسا وروسييا وملانأطوريات مثل امربأقيام دول جديدة على حساب  .5

 .و االنتدابأستعمار ختلص من السيطرة الرتكية ليقع يف قبضة اال: الوطن العربي .6

 .ولسون مم اليت أعلنها الرئيس األمريكية األبتأسيس عص .7

 .املنتصرة مكاسب استعمارية جديدةعطى الدول أم 1919مت عقد مؤمتر الصلح يف باريس  .8

 
 جب:واال

 ب العاملية االوىل؟ملراحل احلر اخلط الزمين اكتبمجيع الطالبات: 
 

 
 
 

 مراحل احلرب

 املرحلة الثالثة املرحلة الثانية االوىلرحلة امل

 :م 1915معركة املارن -

يات             - ل م ع ل قتصررررت ا ا
العسرركرية على اجلبهة 

 .األوروبية

مشال         كا و ملان بلجي تاح األ اج
طاع اإلجنليز    فرنسرررا، واسررت

سيني من إيقاف زحفهم   والفرن
 . ارنيف معركة م

 (رب اخلنادقح)متيزت بالثبات يف املواقع -

يا دخول - يا             ترك ملان نب أ جا يا احلرب إىل  غار وبل
 .والنمسا

فردان        - كة  عر يز         :م1916م ل جن نتصرررار اإل ا
 .والفرنسيني على األملان

يام األ - ناة        ق لة وهي حترير ق فاشرر لة  حاو تراك مب
 .لسويس ومصر من قبضة اإلجنليزا

جا     - بدعم من     ثورة الشرررريف حسرررني يف احل ز 
 .اإلجنليز

روسرريا من انسررحاب : م1917-
بب   احلرب  يام الثورة   بسرر ق

 .الشيوعية

دخول الواليات املتحدة القتال     -
 .إىل جانب احللفاء

هزمية   :م 1918معركة املارن   -
 .أملانيا وانتهاء احلرب

م6191 م5191  م7191  م8191  م9191   
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 108صفحة االنتداب           -املشرق العربيلى ي عآمر االستعمارالت (29الدرس )
 

 ربي فاستعمرت عدة دول ...فما هي؟مة استعمارية شرسة على الوطن العدول األوروبية هجم شنت ال19: يف القرن 1س
 

 
 
 

 
 : التآمر االستعماري األوروبي على العرب خالل احلرب متثل يف...2س

  .م1916 كوبي -قية سايكس فاات .1

 م1917وعد بلفور  .2

 م1919مؤمتر الصلح  .3

 م1920مؤمتر سان رميو  .4

ل بعد انتهاء على احلرية و االستقالهلم حبصو، م1916األتراك العثمانيونتوقع العرب أن يفي احللفاء بوعدهم عندما ثاروا على 
 .ة فيما بينهمعلى تقسيم املنطقن احللفاء كانت خططهم تنص مل يكن توقع العرب صحيحًا أل.احلرب 

 

 اذكري دول احملور؟ اذكري دول احللفاء؟
 بريطانيا

 فرنسا

 روسيا

 أملانيا

 
 النمسا

 اجملر

 العثمانيةالدولة 

 بلغاريا

 

 -عرب كما يلي:ستعماري على الصور التآمر اال

نة املؤمتر أو االتفاقية
لس

ا
 

 البنود )التقسيمات( املقر الدول املشاركة

 وبيك -فاقية سايكس تا

19 )االتفاقية السرية(
16

 م

 
 
 )فرنسا + بريطانيا( 
مندوب وزارة اخلارجية الربيطاني  -
 (مارك سايكس)
 (جورج بيكو) ممثل فرنسا  -
 ومشاركة املندوب الروسي -

دين
م

سا
ة 

ربغ
رس

بط
ت 

ن
 

 رو
يف

 سيا

 سوريا: بريطانيا وفرنسا  .1
 شرق األناضول: روسيا .2
 منطقة دولية : فلسطني .3

 دول الوطن العربي الدولة االستعمارية
 املغرب /تونس  /اجلزائر  فرنسا

 مصر (يليزاجن)بريطانيا
 ليبيا ايطاليا
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 د بلفورعو

19
17

 م

 ()بريطانيا
 

 (بلفور)وزير خارجية بريطانيا 

- 

قومي لليهود يف إقامة وطن  .1
 . فلسطني

 مؤمتر الصلح

19
19

 م

 
 

 )فرنسا + بريطانيا(
 

الدول املنتصرة يف احلرب العاملية 
 ألوىلا

س
اري

ب
 

غنائم احلرب بني يم تقس .1
 .الدول املنتصرة

أهملت هذه الدول مطالب  .2
حدة العرب األمري فيصل بو

 .واستقالهلم

 وسان رميمؤمتر 

19
20

 م

 )فرنسا + بريطانيا(
 

 (فرنسا و بريطانيا) احللفاء 

ليا
طا

 اي
يف

ميو 
ن ر

سا
نة 

دي
م

 

تنظيم االنتداب يف املشرق  .1
 العربي وفقًا التفاقية سايكس

 .بيكو

لى اتفاقية بسيط عتعديل  .2
سايكس بيكو جبعل فلسطني حتت 

سا عينت فرن األنتداب الربيطاني
 .يامندوب على سور( غورو)ال اجلنر

 
 م1920عللي: عقد مؤمتر سان رميو 

 .م من اجل تقاسم غنائم احلرب بني الدول املنتصرة1919عقد مؤمتر الصلح يف باريس  •

 .و لبنان حتت حكمةقالهلم، حيث رجع إىل سوريا وإعالن استقالل سوريا وفلسطني ستوحدة العرب واالشريف حسني بإهمال مطالب األمري فيصل ابن  •

 
 االنتداب الفرنسي )سوريا(

 
 نتداب الربيطاني )العراق(اال

مندوب على  غوروبتعني اجلنرال  1920مؤمتر سان رميو جب مبو .1
 .سوريا

 .ام فورٍالشغادرة افيصل ملوت إىل قرة يف بريإنذار من م( غورو)أرسل  .2

 .رفض الشعب إنذار غورو .3

ملواجهة اجليش السوري  ميسلونزحف اجليش الفرنسي لدمشق يف  .4

 14و احتالل اجليش الفرنسي سوريا  (يوسف العظمة)بقيادة 

 .م1920ولييو

 :نتائج معركة ميسلون

 .الكبري قيام دولة لبنان .1

 .يا نفسهااستحداث أربع دويالت يف سور .2

ول جبعل العراق مستعمرة بريطانية ن اليوم األبريطانيا مسعت  .1
 .مثل اهلند

 .أثارت بريطانيا الفنت بني األكراد والعرب .2

 .م1920انتفاضة العراقيون ضد بريطانيا  .3

 عيني جرب بريطانيا بتأمما  .4

 لشريف حسنيفيصل ابن ا

  .ملكًا على العراق

 املؤامرة على فلسطني
 .رذ وعد بلفوسياسة تنفييطاني اتبع االنتداب الرب .1

 .ح أبواب فلسطني أمام هجرة يهودية مكثفةتف .2

 قام الفلسطينيون بالعديد من الثورات ضد بريطانيا  .3

 م1939و1936أكثرها شدة 
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 110صفحة     م(1945-1919)األزمات الدولية  (30الدرس )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مفاقيات السالانعكاسات اتاوال: 
 

 قيام إيطاليا )الفاشية( االحتاد السوفييت )روسيا(
 م1919 م1917

 ليتوفسك -برستمعاهدة  ▪

 اهدة بسبب هذه املع ▪

 يا مساحات شاسعةخسرت روس

 .من أراضيها 

 مطالب إيطاليا، (م1919)مؤمتر الصلحمل حيقق  ▪

 .بإعطائها مستعمرات تريدها

 

 

 م1922 م1924
 .الحتاد السوفييتكم يف ااىل احل (ستالني)وصل  ▪

ثناء احلرب، لكي يبين أرته بالده يف تعادة ما خسالتخطيط الس ▪
 .دولة قوية

 

 .بعد احلرب قتصاديةمشاكل اعانت إيطاليا  ▪

 .عّمت البطالة ▪

 .مستغلة األزمة يف البالد احلركة الشيوعيةنشطت  ▪

 (بينيتو موسوليين)بزعامة ( اشيالف)نتيجة هلذا الوضع ظهر احلزب  ▪
 .حاكم مطلق الصالحيات موسوليينقوي شأن احلزب الفاشي،وأصبح  ▪

 قيام أملانيا النازية
 م1919

 :ملانيا أزمتان خطريتان وهمابعد انتهاء احلرب قامت يف أ ▪

 أزمة يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية. .1

 م.ملاذا؟1919فرساي أزمة سياسية : رفض الشعب األملاني ملعاهدة  .2
 للبالد.اخضاعها بسبب  ▪
 الوطين )احلزب النازي( هذه األزمات يف صاحلة. ب اإلشرتاكيزعيم احلز  أدولف هتلراستغل  ▪

 .ليوحد أملانيا أرضا و شعبا . ملاذا؟اإلنضمام إىل حزبةاصبح يدعوا األملان إىل  ▪

 رفض هتلر معاهدة فرساي وجمد العرق اآلري. ▪

 م1933
 تخابات والدميقراطية.كم عن طريق اإلنالسيطرة على احلفكاره من ر بفضل أمتكن هتل ▪

 

 دةم  املتحقيام عصبة األم انعقاد مؤمتر السالم األوىل توقف احلرب العاملية

 ولكن الوضع عاد إىل التوتر بسبب : وعادل بالعامل كل ذلك من شأنها حتقيق سالم دائم

 .اتفاقيات السالم•

 .تردي األوضاع االقتصادية•

 م1929/اكتوبر/24األزمة االقتصادية العاملية  انعكاسات اتفاقيات السالم

 األسود()اخلميس 

 التوتر الدولي

 1938-م1931

 م(1939-م1919) الدولية األزمات
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 م ) اخلميس األسود(1929اكتوبر  24ثانيا : األزمة االقتصادية العاملية 
 

 النتائج االسباب السنةاملكان و
الواليات املتحدة 

األمريكية 
 م1929/اكتوبر/24

 .تضخم يف االنتاج أدى إىل انهيار األسعار (1

ق هم بأسعار تفوحيث بيعت األس) بة يف البورصة ضارامل (2
 (نهاسعى املساهمون لتخلص م قيمتها احلقيقية، حيث

 .ارتباط االقتصاد العاملي برأس املال األمريكي (3

 .رائية لدى املواطننيقدرة الشتراجع ال (1

 .اقفال العديد من املصانع (2

 .تسريح ماليني من العمال (3

 .الكساد يف االنتاج الزراعي (4

 
ل وصلت األزمة اىل ه س:

 أوروبا؟
 كية.ها وبني الواليات املتحدة األمريب العالقات التجارية الوثيقة بينبسب نعم،

 

 

 

 

 

 

 (1938-م1931ثالًثا: التوتر الدولي )
 ؟(م1938-1931)ظاهر التوتر الدولي بني ي موضح: س

 .يةالدكتاتورتراجع نفوذ األنظمة الدميقراطية يف مواجهة تصاعد قوة األنظمة  (1

 مثل أمريكا : 
 .العزلةعادت إىل سياسة  ➢

  .م1929االزمة اإلقتصادية انشغلت مبعاجلة نتائج  ➢

  فرنسا+ مثل بريطانيا 
 الداخلية؟عللي : عدم اإلستقرار يف األوضاع السياسية 

 .بسبب صراع احزاب اليمني واليسار على احلكم ➢
 .أهدافها التوسعية من بناء جيوش قوية لتحقيق( ملانياالنازي يف أ) و ( الفاشي يف إيطاليا) متكن كل من النظامني  ➢

 
 
 
 
 
 
 

 م مؤمتر ميونيخ:1938
 النتائج األطراف املؤمتر

مؤمتر ميونيخ 
 م1938

 أملانيا 

  فرنسا+ بريطانيا 
 اجرب هتلر يف املؤمتر كل من فرنسا و بريطانيا االعرتاف حبقة يف النمسا والسوديت. 
 ةتأكد هتلر من تفوق قوتة العسكري. 

 وأن احلرب واقعة ال حمالة. عيةالتوسأن يوقفوا مشاريع هتلر  أيقن احللفاء انهم لن يستطيعوا. 

 بدأت كل قوة تعزز قوتها العسكرية استعداًدا للحرب. 

  ؤمتر ميونخ من مقدمات احلرب العاملية الثانية.عترب مبهذا ي

 م1936

(إيطاليا )اجم موسوليين ه
 .احلبشة واحتلها

 م1938

(أملانيا )واعرتاض فرنسا وبريطانيا ( التشيكوسلوفاكية)نطقة السوديت ضم هتلر النمسا وم ،
 .على هذه اخلطوة

 (ميونيخ)عقد مؤمتر 



 هذه المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي

 

 

 هاشم ة/ علوية السيد علياعداد المعلم  

 

16 

 112: م(  ص1945-م1939( : احلرب العاملية الثانية )31الدرس )
 

 (م1939) احلرب مقدمات: اوال
 .إيطاليا عملياتهما التوسعية( ليينسومو)أملانيا و( هتلر)تابع كل من 

 (موسوليين)إيطاليا  (هتلر)أملانيا 
 ألبانياأجتاحت اجليوش االيطالية  .مورافيا التشيكوسلوفاكية -بوهيميااحتل منطقة 

 م1939
ياا)قاام هتلر  (إيطاليا +أملانيا )      معاهدة احللف الفوالذي ملاان هادة احللف الفوالذيبتوقيع ( أ عاا ساااولمع م م يين و

 (.إيطاليا)
 .مع اإلحتاد السوفييت معاهدة عدم اإلعتداءقام هتلر بتوقيع  (االحتاد السوفييت+ أملانيا )        معاهدة عدم اإلعتداء

 . الوطن األمىلإ( مدينة دانتزغ احلره)وجهت أملانيا إنذارًا إىل بولندا بوجوب إعادة  •
 .األملانية فأجتاحتها اجليوشار، إلنذت ارفضبولندا لكن  •

 .ا، احلرب على أملاني(بولونيا)الل بولندا ا الضامنتان الستقيطانيا وفرنسا وهمت برعلنأ •
 

 (م1940-م1939) أوروبا يف احلرب: ثانيا
 م1940

 .بعد أجتياح هتلر بولندا وتقاسم أراضيها مع اإلحتاد السوفييت
 (النرويج - الدمنارك) هتلر احتل ▪
 (فرنسا - بلجيكا - داهولن)  على هجوم هتلر شن ▪
 .األلب جبال من الفرنسية األراضي يف يتقدم االيطالي اجليش كان نفسه الوقت يف ← باريس اللحتبا العامل فاجأ ▪
 .األملان مع  م1940-يونيو-22 هدنه بتوقيع الفرنسي الوزراء رئيس( بيتان) الفرنسي املرشال قام ▪

 (بيتان. ) ديغول الفرنسي الارشامل م1940 يونيو يف اناألمل مع هدنة اتفاق وقع:  خط حتته ما صححي: الوزارة من سؤال ▪

 االستسالم فهرب اجلنرال )ديغول( مع أنصاره إىل اجلزائر ومن ثم إىل بريطانيا )أعلن قيام فرنسا احلره( يف املنفى.رفض  ▪

 .وروبيةألا األراضي معظم على سيطرتا اللتان وإيطاليا أملانيا مواجهة يف وحيده بريطانيا بقيت
 

 م1945-م 1941التحالفات بني  م1939رب التحالفات يف بداية احل
 احملور احللفاء احملور احللفاء

 بريطانيا

 فرنسا

 (بولندا)بولونيا 

 أملانيا

 إيطاليا
 بريطانيا

 فرنسا احلرة

 الواليات املتحدة األمريكية

 اإلحتاد السوفييت

 أملانيا

 (م1943)إيطاليا 

 اليابان

 

 

 

 (م1941) احلرب تدويل: اثالث
 م1941عللي تدويل احلرب العاملية الثانية سنة 

 .املعقودة بني الطرفني( معاهدة عدم اإلعتداء)اجتاحت جيوش أملانيا اإلحتاد السوفييت بالرغم من  (1

 .اال أن اجليش األمحر أوقف االجتياح على أبواب موسكو
 م.1941لعاملية الثانية ضد دول احملور سنة ب اية احلراألمريكالواليات املتحدة ول خد عللي ملا يأتي:

 .يف جزر هاواي( بريل هاربر) دمر سالح الطريان الياباني األسطول األمريكي الذي كان راسيًا يف ميناء  (2

  .اطق النزاعىل منجوًا إ حبرًا، وأرسلت قواتها برًا،( إيطاليا، اليابان+ أملانيا )ر أعلنت الواليات املتحدة األمريكية احلرب على دول احملو
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 (م1945-م1942)  احللفاء وانتصار احملور تراجع: رابعا
 م1943 م1942

 .اهلادي احمليط يف اليابانني على االمريكني انتصار •

صااار •  اجلبهة على( العلمني معركة) يف األملان على بريطانيا انت
 .األفريقية

 ساتالينغراد معركة) يف األملان( الساوفييت) األمحر اجليش ساحق •
 .برلني داخل وتقدم م1942( الشهرية

 .أنزل احللفاء قواتهم يف إيطاليا فسقط النظام الفاشي •

 م1945 م1944
نادي  • ماا فااء يف النور لات جيوش احلل مشاال )نز شاااواطىء يف 

ساا ساا ويطلق عليها معركة النورماندي، ومت حتري( فرن  منر فرن
 .االحتالل األملاني

ساااوفييت و • شاااان ال ياا ، انتحر األمريكي يف قلاب املاانالتقى اجلي
 .هتلر ، أعلنت أملانيا استالمها

شاايما)ذريتني على قنبلتني ألقى األمريكيون  • ( ناكازاكي)و( هريو
 .يف اليابان

 

 م1945 - م1939 الثانية العاملية احلرب نتائج: خامسا
 م؟1945-م1939الثانية عام  رب العامليةائج احل: ما نتس

 .يات املتحدة األمريكية و اإلحتاد السوفييتوالني جديدتني وهما الظهور دولتني عمالقت (1
 .م1948نشبت احلرب الباردة بني هاتني الدولتني سنة  (2
 (م1946-م1945)قيام هيئة األمم املتحدة  (3
 .تراجع سيطرة أوروبا (4
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 114( : حركات األستقالل يف املشرق العربي  ص : 32الدرس )
 

 .نتدابني الفرنسي والربيطانيت وطنية ناشطة ضد االاملشرق العربي بتحركاقيام  م1920
 

 م ) سوريا و لبنان(     )استعمار فرنسي(1936-1946
 سوريا

 الشخصيات األحداث السنة

 .استبدل االستعمار الفرنسي باالنتداب الفرنسي  • م1936

 • .معاهدة حتالف بني البلدين •
رو

كات
 

• 
لي

وت
الق

ي 
كر

ش
 

 م1941
ى سوريا يف القاهرة بإلغاء االنتداب الفرنسي عل( فرنسا احلرة)ة ممثل حكوم (كاترو) أعلن  •

 .ولبنان

 (لبنان /سوريا )اعرتاف فرنسا باستقالهلما  •

 م1943

 .بية جرت انتخابات نيا •

 .رئيسا لسوريا (شكري القوتلي)انتخب اجمللس النيابي اجلديد  •

 .يهالفرنسي عن أراضالء اجليش االسورية بإجرفضت فرنسا طلب احلكومة  •

ي واستمرت حتى مت اجلالء يف سنة وقعت صدامات عنيفة بني اجليش الفرنسي والشعب السور •
 .م1946

 

 فرنسي( م ) سوريا و لبنان(     )استعمار1936-1946
 لبنان

 الشخصيات األحداث السنة

 م1943

 جرت انتخابات نيابية. 

  (رئيس لبناني بعد االستقاللل او)رئيسا اىل لبنان  (وريبشارة اخل)انتخب اجمللس النيابي 

  (.رياض الصلح) برئاسة وقام بتشكيل حكومة وطنية 

 وامام مماطلة فرنسا يف إعالن استقالل لبنان 

 سااتور ، و الغاء  اللبناني بطلب من اجتمع جملس النواب صاالح وقاموا بتعديل الد مجيع املواد حكومة ال
 .املتعلقة باالنتداب

 ( .الصلحبشارة اخلوري ورياض ) سهم ل الزعماء الوطنيني ، وعلى رأالنتداب الفرنسي باعتقام افقا 

  م1943عمت املظاهرات يف لبنان واجربت فرنسا على االعرتاف بأستقالل لبنان سنة 

• 
ري

خلو
ة ا

شار
ب

 
• 

لح
ص

ض ال
ريا

 

رج كاترواجو  رياض الصلح بشارة اخلوري شكري القوتلي 
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 استعمار بريطاني(م العراق   ) 1921-1958
 األحداث السنة

 .راقملكًا على الع بن احلسني صلفي نصب • م1921

 .لسلطة الفعالية للمندوب الربيطانياعرتفت بريطانيا باستقالل العراق، ولكن ظلت ا • م1932

احلماية الربيطانية اال ادة العراقيني بأنه السبيل للتخلص من ومع اندالع احلرب العاملية الثانية راى بعض الق • 
 .بالتحالف مع األملان

 م1941

 .كي يف العراق وقطع عالقاتها مع بريطانيالاملالذي أطاح بالنظام ( رشيد عالي الكيالني) الب انقوقع  •

 .إال أن بريطانيا أنزلت قواتها يف البصرة واحتلت بغداد •

 .(األمري عبداالله) أعادة احلكم اىل الوصي على العرش  •

 .وبذلك قامت حكومات مواليه لربيطانيا  •

 .داداليت وقعت على حلف بغ( سعيدال نوري) وصل للحكم  • م1955

 .لى سياسة اهليمنة الربيطانية على العراقراقيون ععارض الع • م1958

 .قيام ثورة قضت على احلكم امللكي وأعلنت اجلمهورية •
 

 احلدث املهم اهم الشخصيات يف العراق
 ملك على العراق احلسنيفيصل بن  .1
 أطاح بالنظام امللكي  رشيد عالي الكيالني .2

 قة مع بريطانياالعالع طق
  بريطانيا ، اعادة احلكم اليه.ربني اىلمن املق عبداالله األمري .3
 وقع حلف بغداد نوري السعيد .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحتالل ا العراق
يبريطان  

للتخلص من بريطانيا 
تحالف العراقيون مع 

 ألمانيا

نيابن الشريف حسفيصل   نوري السعيد األمري عبد االله رشيد عالي الكيالني 
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 م مصر   ) استعمار بريطاني(1922-1956
 األحداث السنة

 
 .عثمانيةوالية إمسيا  ظلت مصر •

 .يطانيةمصر حتت السيطرة الربية األولي أصبحت بعد احلرب العامل •
 .إىل العرش (ول فؤاد اال) ن وصل السلطا • م1917
 ( .ملك)اختذ لنفسه لقب  • م1922

 ...............احلزب الذي أنشأه قائد احلركة الوطنية املصرية سعد زغلول يسمى  
 .تقاللقائد احلركة الوطنية املصرية املطالبة باالس:      سعد زغلول

  .أنشأ حزب الوفد •

 .لوزراءرئاسة ابتكليف سعد زغلول ل (ادك فؤاملل) ضطر ا •

 م1936

 م اليت توجت نضال حزب الوفد؟1936وضحي بنود املعاهدة الربيطانية املصرية سنة 

 -:نصت على( مصرية -بريطانية ) توج نضال حزب الوفد مبعاهدة 

 .قناةلاالربيطاني إىل منطقة انسحاب جيش االحتالل  (1

 .مة املصريةق احلكومحاية األجانب يف مصر على عات (2

 م1952

 (ثورة الضباط األحرار)
 .روقالحرار ضد امللك فاقامت ثورة الضباط ا •

 .الغت امللكية و أصبحت مصر مجهورية •

 (مجال عبد الناصر) ترأس اجلمهورية  •

 م1956
 .مجال عبد الناصر اإلجنليز من القناةأجلى  •
 .م أممها بأسم الشعب املصري1956 /يونيو/ 26 •
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 116لعربي    ص: غرب ال يف املالستقال( : حركات ا33درس )لا
 املغرب العربي.م اجتهت أنظار االستعمار األوروبي إىل 19بداية القرن 

 الدول العربية الدولة االستعمارية
 ليبيا إيطاليا
 تونس/ اجلزائر فرنسا

 املغرب فرنسا+ أسبانيا
 
 

 م(1951 -م 1922ركة االستقاللية يف ليبيا )احل
 إيطاليا:  يةالدولة االستعمار

 األحداث السنة

 
 عللي؟ بسبب .وطنًيا ودينًيااختذت املقاومة طابًعا  •

 .استخدام االستعمار اإليطالي أعنف األساليب من أجل إحكام سيطرتها (1

 .واإلسالمية عربيةإلغاء شخصية الدولة ال (2

  ( .عمر املختار) ومة ذروتها عندما تسلم راية اجلهادملقابلغت ا  م1922

 .ث أظهر بطولة أسطورية ضد االحتالل ااّل أنه أسر و أعدم يح م1931

من أجل التخلص من االستعمار اإليطالي واحلصول  احلرب العاملية الثانيةيف ( احللفاء) قاتل الليبيون مع   2احلرب العاملية
 .قامست ليبيا مع فرنساتفي بوعدها إىل الليبيني وت يا ملريطانعلى االستقالل ؛ ولكن ب

 .بدعم من الدول العربية برفع قضيتها إىل هيئة األمم املتحدة( هيئة حترير ليبيا) نتيجة لذلك قامت   م1947

 م1951
 م هو ...........1951احلاكم الذي اختارة الليبيون سنة  س:

  ليهمعا ملًك (حممد السنوسي)أختار الليبيون. 

  م1951 /نوفمرب/ 24اعرتف العامل باستقالهلم يف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليبيا حتالل اال
 إيطالي

 إيطالياللتخلص من 
قاتل الليبيون مع 

 الحلفاء

 عمر املختار
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 م(1956-م1908احلركة االستقاللية يف تونس )
 فرنسا: الدولة االستعمارية 

 األحداث السنة

 
 لفرنسي؟االستعمار ا كيف كانت ردة فعل التونسيني ضد: س

 اإلسالمية -اء الثقافة العربيةحاول االستعمار الفرنسي إلغ •

 2احلرب العاملية
 العاملية الثانية ،  حلربيف ا( احللفاء)سيون مع لتونقاتل ا •

 (الباي حممد املنصف) حيث التف الشعب حول احلاكم  •

 .جانب احللفاء لتنال تونس استقالهلااّيد احلبيب بو رقيبة موقف الباي بالوقوف إىل  •
 .احلمايةملطالبة باالستقالل و رفض ا اتفقوا فيه على اعقدالوطنيون  مؤمتر م1946

 م1954
 .ملدن واملناطق اجلبليةنشأت مقاومة مسلحة يف ا

 .منحت فرنسا تونس احلكم الذاتي
 .تقالل تونساالعرتاف باسأجربت فرنسا على  م1956

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م(1956-م1920احلركة االستقاللية يف املغرب )
 أسبانيا+ فرنسا : ارية الدولة االستعم

 األحداث السنة

 

 ستعمارًا واحدًا؟هل واجه الشعب املغربي ا: س

 (األسباني و الفرنسي) ب املغربي استعمارين كال، بل واجه الشع •

ضد االحتالل ( حممد عبد الكريم اخلطابي) واجه الشعب املغربي االستعمار بسلسلة من الثورات وأخطرها اليت قادها  •
 .للريفاألسباني 

 .باستقالل املغرب وعروبته( سلطان حممد اخلامسلا)  الذي ساندهفاسي عالل البزعامة نادى حزب االستقالل  • م1944

إىل ( السلطان حممد اخلامس) لطان ونفته ، واندلعت ثورة مغربية أجربت فرنسا على إعادة كن فرنسا عزلت السول • م1953
 .بالده 

 م1956 /مارس /2وإعالن االستقالل يف  • م1956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستون

س

االحتالل 
 فرنسي

 فرنساللتخلص من 
سيون مع حارب التون

 الحلفاء

 حممد عبد الكريم اخلطابي
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 م(1962-م1926)ائرزاجلاحلركة االستقاللية يف 
 فرنسا : عمارية االست الدولة

 األحداث السنة
 أسس مصالي احلاج مجعية ) جنم مشال افريقيا( • م1926
 ظهرت حركة مناوئة ملدج اجلزائر مع فرنسا. • م1931
 بالدهم.جلزائرين يف إدارة شؤون س بيانا دعا فيه إىل إشراك اأصدر مؤسس االحتاد الدميوقراطي فرحات عبا • م1942
 الف من الشهداء.ذهب ضحيتها مئات اآلزائريني بارتكاب جمازر رهيبة يف عدة مناطق مظاهرات اجل واجهت فرنسا • م1945

 م1954
 .املناطقانطلقت الثورة اجلزائرية املسلط وامتدت يف العام التالي إىل مجيع  •

 ى منيت خبسائر فادحة.كرب دت فرنسا قواتيف املقابل حش •
 .ائرية، وامام عزلة فرنسا الدوليةة إىل إجياد حل عادل للقضية اجلزة العامة لألمم املتحدجلمعيدعت ا • م1958

 م5919
أعلن اجلنرال يدغول اعرتافه مبيدأ استقالل اجلزائر، مما مهد ملفاوضات يف مدينة إيفيان بني احلكومة الفرنسية   •

 م.1962اء جبهة التحرير الوطين اجلزائرية وزعم
 اأصبح أمحد بن بال أول رئيس هل ىل استقال اجلزائر ، حيثت ااد  • م1962
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 132(    ص: 1( : إستقالل دول اخلليج العربي )36الدرس )
 ؟الوسطىن س: بيين اهمية اخلليج العربي يف القرو

 منطقة بالغة األهمية بالنسبة لتجارة الشرق. .1

  هولندا وبريطانيا.تغال وبني الرباع االستعماري الصر دائرة .2
 

  التنافس االستعماري على منطقة اخلليج العربي يف فرتة القرون الوسطى: س:
 .بسبب أهمية منطقة اخلليج العربي بالنسبة لتجارة الشرق

 

 يج؟الف مع مشايخ اخللات التحن معاهدعقد بريطانيا سلسلة م س:
 طقة اخلليج العربي(ي ملنرق )املوقع االسرتاتيجالسيطرة على جتارة الش .1
 لتدخل يف شؤون اخلليج.منع دول أوروبية منافسة هلا مثل فرنسا وأملانيا و روسيا من ا .2

 م.20السيطرة على الثورة النفطية يف اخلليج العربي بعد اكتشاها يف القرن  .3
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 م1971 عمان
 االوىل( )االنتفاضة  م1913 م1615

 ي ؟ حكم الربتغالي.عللاخضع ساحل عمان لل •

 لكونه أهم نقطة اسرتاتيجية على مدخل اخلليج العربي.

االستعمار الربتغالي بعد حكم دام أكثر متكن العمانيون من طرد   •
 من قرن.

 .أسرة البوسعيدحكمت البالد 

 انية.اية الربيطون على احلمثار العماني •

 انقسمت عمان لسلطتني : •

 بن راشد(مل )سانطقة الداخلية من عمان  امل .أ

 )أسرة البوسعيد(سلطنة مسقط مشلت الساحل  .ب

 م1955 1920
ملسقط واصبحت كلتاهما دولة جنح سعيد بن تيمور يف ضم ُعمان  • ثار العمانيون للمرة الثانية.  •

 واحدة.
 م2020 م1970

ق آل سعيد طان هيثم بن طارقابوس توىل السلالسلطان وبعد وفاة  ن سعيد احلكم.ابوس بتوىل ق •
 كم عمانح

 

 

 

 

 

 
 

 م1971طر ق
 م هي ..............18حتكم قطر قبل قدوم آل ثاني اليها يف أوائل القرن األسرة اليت  س: •

 م18القرن قدم آل ثاني إىل قطر اليت كان حيكمها آل خليفة، من الوشم يف جند •
 م1868 م1851

 ين.بحرعلى والئه آلل خليفة حكام قطر وال فظحا • الدوحة بن ثاني حاكم علىاصبح الشيخ حممد  •
 بريطانيا يف البحرين.توقيع معاهده مع  •

 تنص على اعرتاف بريطانيا بأمارته حتت محايتها. •
 م1926 م1916

اجربت ظروف احلرب العاملية االولي الشيخ عبداهلل بن  •
 سم على عقد معاهدة مع بريطانيا.قا

 امتياز تنقيب النفط.انتهاء احلرب على انيا بعد حصلت بريط •

 م1960 م1949
 تنازل علي بن عبداهلل احلكم البنه أمحد • استغالل النفط.ار بريطانيا يف حتكا •

 م1972 م1971
 متكن الشيخ أمحد من احلصول على استقالل بالده. •

 تحدة.الدول العربية واألمم املاصبحت قطرعضوًا يف جامعة 
 .د آل ثاني احلكمخليفة بن محتسلم الشيخ 

 م2013 م1995
 توىل الشيخ متيم بن محد آل ثاني مقاليد احلكم. • احلكم.ة آل ثاني ليفتوىل الشيخ محد بن خ •

ق آل سعيدهيثم بن طار قابوس بن سعيد سعيد بن تيمور سالم بن راشد اسرة البوسعيد  



 هذه المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي

 

 

 هاشم ة/ علوية السيد علياعداد المعلم  

 

26 

 

 
 

 141(    ص: 2اخلليج العربي )( : إستقالل دول 43الدرس )
 

 م1961الكويت 
 الشيخ صباح بن جابر.كان أول حكامها م، و18لقرن يف اواسط ا جند إىل الكويت هاجر آل صباح من •

 ا للسيادة العثمانيةمسيكانت الكويت ختضع ا •
 عقدت بريطانيا معاهدة مع حاكم الكويت الشيخ مبارك. عللي؟ م1899

 مشروع اخلط احلديدي بني األستانة و البصرة.بسبب القلق من  •

 ه هلذا املشروع )خط حديد(.ضشيخ صباح بن جابر مقابل رفاعرتفت بريطانيا بإمارة ال •
 وىل حكم الكويت الشيخ )أمحد اجلابر الصباح( تبعد أنتهاء احلرب العاملية األوىل • م1921
 التنقيب عن النفط.منحت الشركات الربيطانية واألمريكية امتياز  • م1936

 وعلمية مرموقة.شهدت الكويت عهدًا من اإلزدهار اقتصاديا ونهضة اجتماعية  •

 بن جابر الصباح.نسبة إىل أمحد  ينة األمحديمت تأسيس مد
 السامل الصباح.) من امتحان سابق ابرز اعماله( توىل الشيخ عبداهلل 1950

 ألغى احملاكم األجنبية. •

 بريطانيا باالستقالل.أخد يطالب  •

 اصدر عملة وطنية.
 اعرتفت بريطانيا باستقالل الكويت. • م1961

 واألمم املتحدة.معة الدول العربية عضوية جادخلت يف  •
 الصباح.حلكم الشيخ صباح األمحد  اتوىل • م2006
 توىل احلكم من بعده أخيه الشيخ نواف االمحد الصباح. • م2020
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 م1971اإلمارات العربية املتحدة 
 .............م هي  19الدولة اخلليجية اليت عرفت بالساحل املتصاحل خالل القرن  س:

 ملتصاحل.م بأسم الساحل ا19عرفت اإلمارت يف القرن  •

 الل مواسم اللؤلؤ؛ فاستغلت بريطانيا ذلك فقامت بتشجيع هذه اخلالفات عللي؟كانو خيتلفون خ •

 لتشديد قبضتها على املنطقة واستغالل خرياتها. •

 املتصاحل(برزت ابوظيب بسبب اكتشاف النفط. ) أكرب إمارات الساحل  • م1960

 عي.تطور اقتصادي وعمراني واجتما دتشه •

 ف النفط.بعد اكتشاحلقت بها دبي 

 تشكلت سبع إمارات وهي أبوظيب، دبي، الشارقة، أم القيوين، رأس اخليمة، عجمان، الفجرية. • م1968

 إعالن بريطانيا اإلنسحاب من اخلليج. •

حاكم دبي على إقامة  آل مكتومالشيخ راشد سعيد حاكم ابوظيب مع الشيخ زايد آل نهيان فرباير اتفق  18 •
 اد فيدرالي.إحت

 يب ودبي و أربع إمارات على إقامة إحتاد  اإلمارات العربية املتحدة.من ابوظ فوا كلثم اتق • م1971

 أعلنت بريطانيا عزمها على االنسحاب من الساحل. •
موسى الواقعة يف مضيق هرمز،  االنسحاب الربيطاني بيومني حبتالل طنب الكربى وطنب الصغرى وأبوكانت إيران قبل  •

 س اخليمة.شارقة ورأي تتبع أماراتي الوه

 ايران بتوسيع نوفذها يف اجلزر الثالث بإقامة مبان وحتصينات عسكرية. قامت •

 النزاع إىل حمكمة العدل الدولية.وتسعى االمارات إىل إقامة مفاوضات مباشرة أو إحالة  •

 ماراتية؟الل اإليراني للجزر االما موقف جامعة الدول العربية من االحت س: •

 رفضت هذا االحتالل. .1

 .ربية  عروبة اجلزر الثالث لدول العامعة اأكدت ج .2

 أدانت االحتالل اإليراني. .3

 االمارات العربية على اجلزر الثالث.وأكد دول جملس التعاون على سيادة  .4

 أصبحت دولة مستقلة. • م1971

 األمم املتحدة.دخلت يف عضوية جامعة الدول العربية ومنظمة  •

هيان (و حاكم دبي  ) راشد بن سعيد آل مكتوم ن بن سلطان آل ) الشيخ زايدهلا  ظيب رئيساحاكم أبو انتخاب •
 (نائب للرئيس.

 باالحتاد إمارة رأس اخليمةالتحقت  • م1972

 رئيسا خلفا لوالده. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانتوىل  • م2004
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 134ص:   (  2ربي )ل دول اخلليج العستقال( : إ37نشاط صفي      الدرس )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 -ارات العربية املتحدة ، أجييب عما يلي:ك خريطة االمامأم

 االنسحاب الربيطاني بيومني هي جزيرة .................. و ................... و .....................اجلزر اليت احتلها إيران قبل  .1

 .............املتصاحل هي .......أكرب امارات الساحل  .2

.... و ..................... و م هي ............... و .............1971مارات العربية املتحدة سنة إقامة احتاد االأتفقوا اربع امارات على  .3
................... 

 ...........................وهو .....ب للرئيس ....... وحاكم دبي نائم مت انتخاب حاكم أبو ظيب رئيسا هلا وهو ..................1971يف عام  .4
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 136( : الربتغاليون يف البحرين    ص: 38الدرس )
 

 الربتغال خالل حركة االكتشافات اجلغرافية.برزت  •

 م.16قرن اجتهت أطماعها إىل احمليط اهلندي واخلليج العربي، حيث ظلت سيدة املوقف خالل معظم سنوات ال •

 ؟تها الشرقية. عللييف مواصالمن ثغرة س: عانت الربتغال 

 دن خارج سيادتها.جتلت يف بقاء ع •

  مقاومة البحرين للربتغاليني. •
 

 :السيطرة الربتغالية على البحرين

 م مستغلني عنف الصراع بني الدولتني:  16سيطر الربتغاليون على البحرين يف مطلع القرن  س:
 (ويةصفالعثمانية وال) 

  الصفوية يف إيران.العثمانية والدولة  ني الدولةالواقع ب غاليون عنف الصراعاستغل الربت 16يف مطلع القرن 

 .سيطرت الربتغال على عدد من القواعد البحرية يف اخلليج العربي 

 1521خلليجية.ا م  بسطت الربتغال نفوذها على البحرين بصعوبة؛ وذلك بسبب قيادة أهل البحرين حركة املقاومة 

 خلليج العربي ؟غالي يف افوذ الربتمل يستقر الن س:

 ة ملقاومة السكان احملليني.يجتن  

 .منافسة قوى اجنبية متعددة هلم 

 :االنسحاب الربتغالي من البحرين

 لة العثمانية.عللي : استنجد أمراء اهلند وعرب اخلليج العربي بالدو

 الربتغالي. ن الوجودللتخلص مبي بالدولة العثمانية العرليج استنجد أمراء اهلند املسلمون وعرب اخل 

 سليمان القانوني( أوامره لوالي مصر )سليمان باشا( بالقيام حبملة حبرية مصرية إىل اخلليج العربي. لسلطانأعطى ا( 

 فأستولت على )عدن ومسقط(. .1

 حاصرت ميناء هرمز. .2

 فتحت عدًدا من احلصون على ساحل اهلند. .3

 اخلليج.لبحرين ومنطقة الربتغالي يف اًدا على النفوذ تهديشكل ل ذلك مل يك

 1602 .م قام أهل البحرين بإجالء القوات الربتغالية 

 1620.م حتالف الفرس مع اإلجنليز واستولوا على هرمز بالضفة الشرقية  

 لى الربتغاليني.واليعاربة يف مسقط حققوا انتصارات ع 

 1650ليج العربياخل طقةم انتهى احلضور الربتغالي يف من. 
 

 م ؟18م و16خالل القرنني  يف البحرينالتطور السياسي  اذكري أبرز خصائص

 هار توالي عائالت عربية على حكم البحرين ) اجلبور ، آل مذكور، حكم العرب اهلولة(... كل منها مل حتقق االستقرار السياسي أو االزد
 االقتصادي.

 ركات جتارية كربى يف تكوين شروبية اليت جنحت االستعمارية األواإلمرباطوريات ني س بتأثرت البحرين يف هذه الفرتة بالتناف
 ة(.أهمها ) شركة اهلند الشرقي

 .استعمال األسلحة النارية بشكل واسع 

  م توىل آل خليفة حكم البحرين.18وفيي نهاية القرن 
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 138 ( : هجرة آل خليفة اىل الزبارة والبحرين    ص:39الدرس )
 

ن قبيلة عنزة اليت فروع هذه اجملموعة  مرب العتوب أك
 د موطنا هلا.ذت جناخت

 يرجع نسب آل خليفة للعتوب. ) البحرين(
ينتسب آل خليفة إىل قبيلة عنزة العربية الشهرية اليت اختذت من جند  س:

 (ا هلا. )موطن
 يرجع نسب آل صباح للعتوب. ) الكويت(

 )جند(سعود للعتوب. يرجع نسب آل 
 

 قلب اجلزيرة العربية إىل السواحل هجرة آل خليفة من ن وأ •

 يف تاريخ البحرين احلديث ، تشكل املنعطف األكثر أهمية شرقية للخليج العربيال
 واملعاصر.

 من مواكبة نضال أهل بقدرات رجاهلا استطاعت هذه األسرة العريقة، واملميزة  •

 اجملاالت. خمتلف لنهضة يفأجل  البحرين ضد النفوذ األجنيب ومن
 

 

 الج اىل الزبارةمن األف
) اليت كانت تابعة  إىل قطر، ومنها ألحساء، حيث كانت مساكنهم األوىل، إىل ا قرية اهّلدار يف منطقة األفالجم من 17هاجر العتوب يف القرن  •

  خالد(.لنفوذ بين
م ، ) الزبارة تقع 1762إىل الزبارة   ةخليف بن حممد الشيخ   رأسة م اجتمعوا يف الكويت، ومن الكويت انتقل فرع منهم ،على 18بداية القرن  •

 على الساحل الشمالي الغربي لشبة جزيرة قطر(، حيث تشتهر بصيد اللؤلؤ.
 

 حممد بن خليفة؟مباذا متيز  
  عللي التفاف أهل الزبارة حول الشيخ حممد بن خليفة.

 الورع. (1

 رجاحة العقل. (2

 كريم العلماء والفقهاء.ت (3

 قلعة مرير. واملساجد، كما بنى ارسبناء املد (4

 ، مباذا متيز عهده؟ خليفةم خلفه ابنه    1772توفى الشيخ حممد بن خليفة  

 ازدهرت الزبارة. ▪

 وشهر والبحرين.مذكور حاكم بتصدى حلملة نصر بن  ▪

 ن الزبارة للبحرينم

 .ة( على فتح البحرينليفر  يف معركة الزبارة تشجع ) الشيخ خبعد انتصار آل خليفة على على نصر آل مذكو ▪

 حيث استعان ) ببعض املوالني من العتوب( للقضاء على احلامية الفارسية اليت كانت تسيطر على البحرين. ▪

 م ، وعرف بر ) الفاتح(1783يف بسط سيطرته على مجيع أحناء البحرين   الفاتح أمحد الشيخوبعد وفاته جنح أخوه   ▪

ها ،  بل رجع إىل الزبارة، حيث كان يقضي فصل الشتاء يكون بالزبارة و ين بعد ما نظم شؤونبحرلكن ) الفاتح ( مل يشأ البقاء يف الو ▪
 الصيف يذهب للبحرين.
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 م.1797الذي نقل مركز حكمة نهائيا من الزبارة  للبحرين   سلمان  الشيخابنه   الشيخ أمحد الفاتح اخذ احلكمم تويف 1794 ▪

 الزبارة والتخلي عن البحرين. ا دفعه للعودة إىلط ممن نشبت حرب بينه وبني حكام جند ومسقولك ▪

مع سلمان على استعادة  هو من عشائر العتوب حيث اتفقأثناء وجودة بالزبارة اتصل به سرا الشيخ  عبدالرمحن بن راشد آل فاضل  و ▪
 م.1810البحرين، ومت ذلك بعد عدة معارك 

 بية مستقلة.هكذا نشأت دولة عر ▪

 وسط اخلليج العربي. لبحرين اليت تقع يفر امشل جماهلا اجلغرايف جز ▪

 وانطلقت مسرية بناء اقتصاد البحرين القائم على الزراعة وجتارة اللؤلؤ أساسا. ▪

 القبائل والعشائر نتيجة ما وفرته من أمن واستقرار. واستطاعت أن تؤلف بني جمموعة من ▪

 
 

 ....................هو.مه نهائًيا من الزبارة إىل البحرين : الشيخ الذي نقل مركز حكس
 -أذكري حكام البحرين من آل خليفة يف هذا الدرس بالرتتيب:
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 140م  ص 1961 -م 1821( : البحرين من 40الدرس )
 

 التطور السياسي
 
 

  بن سلمان، ثم خليفة بن حممد شيخال، ثم   عبداهلل الشيخم، خلفه اخوه  1821يف احلكم حتى  سلمان الشيخبقي   ▪
 م(. 1932-م1869) علي بن عيسى الشيخالبنه   ، ثمخليفة بن علي لشيخا

 عللي : عالم يدل تواصل  حكم آل خليفة ؟ 
  لناشئة.يدل على تقبل السكان سلطة الدولة ا ▪
 نى آل خليفة تقاليد متينة لتوارث احلكم.ب ▪
 لكربى يف املنطقة.ى الكيانات السياسية اإحد، حتى اصبحت البحرين إمارة  جنحوا يف بناء عالقات والء مع أطياف اجملتمع ▪

 موع السكان وعلى اجملال اجلغرايف له معامل واضحة.بسطت آل خليفة حكمها على جم ▪

  يف التصدي إىل تهديدات القوى اجملاورة،  واخلطر األكرب كان مصدره النفوذ الربيطاني. م جنحت19يف بداية القرن  ▪
 

 اهم االجنازات خليفة حكام آل
 علي بن عيسى شيخال عهد

 
 م1919التعليم  النظامي  نشأة

  محد الشيخنه عهد اب
 م(1942-م1932)
 

بدأ استغالل النفط وتركيز املؤسسات 
 اإلدارية

  محد بن سلمان الشيخ
 م(1961-م1942)
 
 

اتسعت األنشطة يف عهد مما مسح 
بتوظيف أعداد من البحرينني يف 

 يةاألجهزة احلكوم
 

 انيالنفوذ الربيط
تتعرض حملاوالت التدخل الربيطاني وخاصة يف نهاية ن الكيانات السياسية يف اخلليج العربي ظلت البحرين كغريها م ▪

 م.20م والنصف االول من القرن 19القرن
 معاهدات مع الدوله.يطانيا بوضع اخلليج العربي ضمن دائرة نفوذها ومنع الدول األوروبية منافسة، بعقد قامت بر ▪
 لدبلوماسية والتجارية البحرينية.يت أرست نفوذا بريطانيا على العالقات ام ال1892قدت بالبحرين ة عاخر معاهد ▪
 واصلت سلطة الدولة على اجملال اجلغرايف وعلى السكان.وتدل تعدد املعاهدات على أن األمر مل يستتب لربيطانيا ، اذ ت ▪
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 ردود الفعل الوطنية
 يف النصف األول من القرن العشرين؟ فوذ الربيطاني البحرينية للحد من النة بيين اثنتني من ردود الفعل الوطني س:

 ي.لس تأسيسي حيد من النفوذ الربيطانمتكن الوطنيني البحرينيني بقيادة عبدالوهاب الزياني من إقناع حاكم البحرين بإنشاء جم ▪

 م.1923انعقاد جملس وطين سنة  ▪

 بتعيني بيلغري مستشارا لدى حكومة البحرين. كتفاءبريطاني على اال امالتوافق بني احلاكم والشعب مما أدى إىل أرغ ▪

 م يف املطالبة باإلصالحات اإلدارية والسياسية.1938احتاد الوطنيني البحرينني سنة  ▪

 اإلربعينات ، وقد نادت هذه اجمللة بوضع حّد للنفوذ البحريين.ة صوت البحرين يف صدور جمل ▪

كزت يف نقد السياسة الربطانية ودعت للحد من تدخل بليغريف يف االقتصاد فقد رنات أكثر شعبية، سيأصبحت احلركة الوطنية يف اخلم ▪
 واإلدارة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ة وقوتها خالل فرتة الثالثينات واالربعينات من القرن العشرين.احلركة الوطنية البحرينيعلل: ازدياد نشاط  الثالثينات
 سبب :بشهدت احلركة الوطنية انتعاشة قوية 

 كتشاف النفط.ا ▪
 ت اجتماعية جديدة مثل العمال والطالب.ظهور فئا ▪
 م االقتصادية العاملية.1929نتيجة تأثري أزمة  ▪

 والسياسية.م يف املطالبة باإلصالحات اإلدارية 1938احتذ الوطنيون   ▪
 صدرت جملة صوت البحرين ونادت بوضع حّد للنفوذ الربيطاني. ▪ األربعينات

 .بدور مشهود ضمن اجمللةلباكر ا عبد الرمحنقام  ▪
والدعوة للحّد من تدخل بيلغريف يف أضحت احلرة أكثر شعبية، وركزت يف نقد السياسة الربيطانية  ▪ اخلمسينات

 االقتصاد واالدارة.

 
 
 
 
 
 

   

 عبد الرمحن الباكر
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 142( : تأسيس الدولة العصرية  ص:41الدرس )
 
 

 

 اوال: العوامل املساعدة:
 ة حديثة:هضالثالثينات : شهدت البحرين ن

م ، فارتفع عدد الطالب، وانتقل عدد من البحرينيني 1919 أوىل املدارس يف ثة اليت شهدها اجملتمع البحريين ، اذ نشأتالنهضة احلدي .1
 للدراسة يف اخلارج.

 إىل ظهور فئة عمالية. اكتشاف النفط أدى .2

 وبعد احلرب العاملية الثانية انتشر املذياع ونشأت الصحافة. .3

 قرار فئات متزايدة باملدن.احلركة التجارية، واستط ازدياد نشا .4

 الرياضية والنسائية.األندية األدبية وتأسيس عدد من  .5
 

 يف الستينات : ) على الصعيد السياسي(
 دول العربية.شاركت البحرين بعض جلان جامعة ال .6

 استضافت البحرين العديد من املؤمترات العربية والعاملية. .7
 اخلليج العربي.زمها على االنسحاب من ع م: أعلنت بريطانيا1968 ▪

 تحدة بعثة لتقصي احلقائق يف البحرين والوقوف على آراء السكان بشأن مستقبلهم السياسي.األمني العام لألمم املم: أرسل يوثانت 1970 ▪
 البعثة اليت ترأسها اإليطالي كويكادري خمتلف اهليئات الرمسية والشعبية ورفعت تقريرها.قابلت  ▪
 ة.عون إىل البقاء يف دولة عربية مستقللتقرير ان اجلميع يتطلا جاء يف ▪
حرين مهيأة ق جملس األمن باإلمجاع على تقرير البعثة الدولية مما وضع حدا للمطالب اإليرانية، فأصبحت البم : صاد1970مايو 11  .8

 لتحول سياسي جديد.
 

 

 م.1971اغسطس  14ثانيا : بيان 
 م؟1971ن استقالل مملكة البحري لىوضحي النتائج اليت ترتبت ع س: 
 بيان تضمن :الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نيابة عن اخيه الشيخ خليفة  لنم اع1971من اغسطس  14يف  ▪

  ات مع بريطانيا.إنهاء مجيع املعاهد (1

   سيادة حكومة البحرين على كامل جماليها. (2
 .يةحق البحرين يف االنضمام إىل املنظمات اإلقليمية والدول  (3

 

 

 لعصريةتأسيس الدولة ا

 النهضة احلديثة م1971اغسطس  14بيان  وامل املساعدةالع
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 ين لقب ؟ اختذ حاكم البحر س:

 .البحرين لقب أمريالشيخ عيسى بن سلمان م صدر مرسوم أمريي حيث اختد 1971اغسطس  16 ويف •

 م انضمت البحرين إىل جامعة الدول العربية.1971 سبتمرب 11 •

 دوليا سريعا. افام انضمت إىل منظمة األمم املتحدة كدولة مستقلة كاملة العضوية، واحرزت اعرت1971رب سبتم 21 •

 يثة:: النهضة احلدثالثا

 بداية السبعينات : عهدالشيخ عيسى بن سلمان وعهد امللك محد

 تسارع النمو االقتصادي.  •

 واملشاريع االمنائية.د مظاهر التنمية بفضل أرتفاع أسعار النفط تعد •

 ساعدت العائدات املالية بالعناية بالبنية االساسية وإنشاء اجلهاز اإلنتاجي •

 عية.اإلجتماتوسيع اخلدمات و
 س: اذكري ابرز جماالت النهضة يف البحرين منذ بداية سبيعينات القرن املاضي؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) يف عهد امللك محد بن عيسى آل خليفة( -االلفية اجلديدة: ) اهم املنجزات بهذه الفرتة(:بداية 
 توسع نطاق احلرية االقتصادية. -
 واالسكان.حة عية يف التعليم والصماتوسعت اخلدمات االجت -
عهد امللك  وضحي االصالحات الدستورية يف)اعتنت الدولة باالصالح السياسي :  -

 د بن عيسى آل خليفة(مح

 م.2001% اثر استفتاء 98.4حيث مت اقرار ميثاق العمل الوطين بنسبة  -1
 م فأصبحت البحرين مملكة دستورية.2002صدر الدستور  -2
 م.2011عية مج 526واملدنية سية ياتعددت اجلمعيات الس -3
 توالت االنتخابات النيابية والبلدية كل أربع سنوات. -4
 االنسان ومتكني املرأة .حبقوق متت العناية  -5
م مما حقق 2011% عام 3.6تنفيذ عدة برامج توظيف حتى نزلت البطالة اىل  -6

 التشغيل الكامل للموارد البشرية.
 ية.ثقافالتعددت اإلصدارات الصحفية واملنتجات  -7

 ائج اليت حققتها هذه املنجزات هي :من اهم النت
متثل  كل ذلك أدى إىل إنشاء جمتمع عصري متضامن، (1

 الطبقة الوسطى أهم مكوناته.
 واالنفتاح الثقايف. (2
 تزايد خروج املرأة للعمل وللمشاركة العامة. (3
إقبال البحرينني على التعليم وعلى وسائل العيش والعمل  (4

 اجلديدة.

 ة االساسية جمال البني

مطارالبحرين م افتتاح 1-1972
 .الدولي

 .م جسر امللك فهد2-1986

 .تكثيف العناية بالطرقات واجلسور-3

ن جديدة مثل مدينة عيسى نشأت مد-4
 .ايد، مدينة محد ، مدينة ز

دن تطورت القرى التقليدية اىل م-5
 .عصرية

 

 اجملال االقتصادي

 .استخراج النفط وتكريره▪

 .ملنيومصناعة األ▪

 .سع النشاط البنكيات▪

ازدهرت التجارة تدل على كثرة ▪
 .االسواق

اجتهت الدولة اىل تنويع جهاز ▪
 .على النفط االنتاج للحد من االعتماد

 

 اجملال االجتماعي

 .مات التعليمية والثقافية والصحيةانتشرت اخلد▪

 ات االسكان انتشرت خدم▪

 .تعددت اجلامعات▪

 .اعاتدارة وهياكل عصرية يف كل القطإنشات ▪

 .الكهرباء واملاء بأسعار ميسرةخدمات ▪

سر البحرينية حصلت على نصيب وافر من التجهيزات كل األ▪
 .املنزلية

بلدان عربيا ضمن ال 3 عامليا و 39ت البحرين املرتبة تلاح▪
 .عةذات التنمية البشرية املرتف

 ت النهضة يف البحرين منذ بداية سبعيناتجماال
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 الرتبية للمواطنةمذكرة 
 اإلعدادي الثالث للصف

 

 لثاني ا الدراسي الفصل
 م2021-2022

 إعداد أ/ علوية سيد علي هاشم
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 الرتبية للمواطنة 2022-2021للفصل الدراسي الثاني  بة الدروس املطلو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رقم الصفحة الرتبية للمواطنةدروس  رقم الدرس
  58 -50 نون الدولي اإلنسانيالقا 7

  68- 60 حوار احلضارات 8

  75 - 69 وختريب يف وطنناعنف  9

  86 -76 سالمة وطننامحاية  10

  95- 87 وطننا ينتصر ويواصل املسرية 11
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 50القانون الدولي اإلنساني   ص: : سابعالدرس ال
 خريطة مفاهيمية للدرس

 
 
 
 
 
 

 

 .أرتفاع الضحايا واألرواح وخباصة املدنينيت يف العقود االخرية أكثر خطر على البشرية، ادت احلروب والنزاعات املسلحة وأصبحز

 اواًل: تعريف القانون الدولي اإلنساني
 (قانون احلرب) ماذا يطلق على القانون الدولي اإلنساني ؟: س

 ؟( القانون الدولي اإلنساني) عريف : س
 ( القانون الدولي العام) ساسي من هو جزء أ •

 :يشتمل على جمموعة من القواعد والقوانني اليت تهدف اىل و •

 .محاية االشخاص .1

 .النسانية خالل النزاعات املسلحةحفظ كرامتهم ا  .2

 .احلد من الدمار الناجم عن احلرب  .3

 .ختفيف معاناة الضحايا غري املشاركني فيها .4
 عريف النزاع املسلح الدولي ؟: س

حة لدولتني يشمل احلرب اليت تقع بني القوات املسل
 .على األقل 

 عريف النزاع املسلح الغري دولي؟: س
دولة بني القوات املسلحة النظامية ومجاعات مسلحة هو مواجهة تنشب داخل إقليم 

 .ميكن التعرف على هويتها
 

 (51صفحة  -3) مستند  متى كانت بداية القانون الدولي االنساني ؟: س
 م19يف النصف الثاني من القرن  •

نشاء إ. م املرجعيات االساسية هلذا القانون1977م و الربوتوكوالن اإلضافيان لعام 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  متثل يف •
 .م1998احملكمة اجلنائية الدولية عام 

 .البحرين صادقت على مجيع االتفاقيات •
 

 االنسانيثانيا : أهداف القانون الدولي 
 نساني؟ ثالًثا من أهداف القانون الدولي اإلبني

 .اإلانسان من آثار النزاعات املسلحة واحلروبمحاية  .1

 .التخفيف من اآلاالم الناجتة عن اهلجمات العسكرية .2

 .تقديم املساعدة والعون للمدنيني وللعسكريني العاجزين واألسرى .3

 .يف أثناء احلروباية املمتلكات الدينية والثقافية والتارخيية واالنسانية مح .4

 .إلنسان يف أثناء احلروبعية احمليطة بامحاية البيئة الطبي .5

 واألطفال خرمحاية األفراد غري املقاتلني مثل النساء والشيو .6

 القانون الدولي اإلنساني

املقارنة بني القانون الدولي  االهداف التعريف
واإلسالماالنساني   

املقارنة بني القانون 
الدولي االنساني و 

العاملي حلقوق  نالاإلع
 اإلنسان

طراف اال
 املسؤولة

دور االمم املتحدة يف 
نشر ثقافة السالم 

نوتعزيز االم  
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 ( القانون الدولي االنساني) حيظى االطفال يف 
 القانون الدولي االنساني بعناية خاصة، على الرغم من ان

 .د على حساب غريهاال ميبز أي فئة من االفرا 
 

فال بعناية حيظى االط:  عللي : س
 (.القانون الدولي االنساني)يف خاصة 

الن االطفال ال يشاركون مباشرة 
 .باحلروب

 كيف حيمي القانون الدولي االنساني االطفال؟: س
 .إحرتام حياتهم وسالمتهم البدنية والعضوية .1

 .عقوبات اجلماعيةحظر أعمال اإلكراه واإليذاء البدني والتعذيب وال .2

 القوات املسلحة أو يف االعمال العدائية لألطفال الذين مل يبلغوا حظر التجنيد اإلجباري يف .3
 .من العمر 18

مادة من اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت تعين باألطفال ومحايتهم، باإلضافة إىل  25يوجد أكثر من )
 ( فاقية حقوق الطفلات

 

 االنساناالسالم واالعالن العاملي حلقوق اني بني ثالثا: القانون الدولي االنس
 قوم عليها القانون االنساني احلالي؟اذكري القواعد واملبادئ اليت ي

 .سباًقا يف تشريع حقوق اإلنسان ويف احرتامها سواء يف وقت السلم او احلربسالم كان اإل

 .حتريم احلرب إال يف حالة الضرورة الشرعية .1

 "م تعقلون حرم اهلل إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكوال تقتلوا النفس اليت" 

 .عدم االعتداء .2

 " ال حيب املعتدينبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا ان اهلل وقاتلوا يف س"

 .حظر األعمال االنتقامية .3

 .احرتام حصانة غري املقاتلني .4

 :ثالث فئات من الناس وهي نهى االسالم عن مقاتلة املدنيني واجلرحى واملرضى وأوصى بعدم جواز قتل
 .ل ، النساءالشيو، االطفا

 .اثناء احلرب منع التخريب وتدمري البيئة .5

 .باملستشفيات ، تهديم دور العبادة ، املراكز الثقافية ، قطع االشجار والنخيلأضرار : مثل 

 .احرتام البعد االنساني للفرد .6

 "إياكم واملثلة "النيب االعظم عدم قتل األسرى ،أو تعذيبهم ، او التمثيل جبثثهم قال 

 .احلسنة لألسرىاملعاملة  .7

 "وصوا باألسارى خريااست( "ص)قال النيب حممد

 .التمييز بني احملاربني و غري احملاربني .8

 
 االعالن العاملي حلقوق االنسان و القانون الدولي االنساني

 قارني بني القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان؟
 الختالفوجه ا وجه الشبه

ن حبق االنسا (يهتم)كالهما يعين 
يف السالمة البدنية، الكرامة، 

ز، حظر املعاملة عدم التميي
 .القاسية، أو التعذيب

قانون حقوق االنسان يف كل الظروف وعلى مجيع االشخاص ؛ بينما القانون الدولي اإلنساني يف ظروف . 1
 .احلرب

) مبعنى آخر . نقل تجمع أو التلة الطوارئ العامة مثل حق اليتم تعليق بعض احلقوق أو تقييدها يف حا. 2
بينما القانون الدولي اإلنساني يطبق يف الظروف االستثنائية ( ظروف االستثنائيةحقوق اإلنسان تعلق يف ال

 .فقط
 



 هذه المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي

 

 

 هاشم ة/ علوية السيد علياعداد المعلم  

 

40 

 رابًعا: تنفيذ القانون الدولي االنساني
 نسانيسم اثنني من األطراف املسئولة عن تنفيذ القانون الدولي اإل

 االنساني يدولاألطراف املعنية بتنفيذ القانون ال
 .نسانيةاهليئات واملنظمات اإل الدول

دولة ،وهي  196ا كافة الدول اليت صادقت على القانون ، وعدده
ول اليت مل تصادق على هذا وحتى الد .ملتزمة بتطبيقه بشكل رمسي

القانون تكون ملتزمة بتطبيقة، ألن قواعده تعد من القواعد الدولية 
 .العرفية

 نسانية؟واملنظمات اإل اذكري اهليئات: س
 .اللجنة الدولية للصليب األمحر .1

 .املنظمات املختلفة للصليب .2

 .اهلالل األمحر .3
 اذكري دور هذه املنظمات؟: س

 .املسلحة والكوارث الطبيعية مساعدة ضحايا النزاعات
 : أهم الشارات اليت مت االتفاق عليها 

صليًبا ثل م على وضع شارة مت1864اتفقت هذه اهليئات منذ عام 
 .قعة بيضاءعلى ر أمحر

 صليب أمحر على رقعة بيضاء؟عللي اختيار شكل : س
 .نسانيةمن علم سويسرا عرفانا بدورها يف جمال الرعاية اإل

 الدولة العثمانية يف حربها مع روسيا  
 .ل األمحر كشارة مميزة هلااختارت رمز اهلال

 ينسي  أو ديشارة دولية ختلو من أي مدلول سيا 
م على شكل مربع أمحر على ارضية بيضاء مفرغ من 2005يف  

 . الداخل
 

 :مت  االتفاق على هذه الشارت لتحقيق هدف هذه اهليئات وهي 
النزاعات املسلحة أو يف أثناء الكوارث الطبيعية واحلوادث واألمراض تقديم املساعدة جلميع الضحايا من دون حتيز أو تفرقة أو أنانية، يف أوقات 

 .نسانيةمن أجل وحدة القضايا اإل
 هو دور اهلالل االمحر البحريين؟ما : س اهمية هذه الشارات ؟: س

 .محاية وحصانة لألشخاص .1

 :نسانية مثلمحاية للممتلكات اليت ختدم أغراضا إ .2

 .مصاحل الصحة التابعة للجيش ➢

 .مجعيات اإلغاثة التطوعية ➢

 .املستشفيات املدنية ➢

 .نيةمجيع الوحدات الصحية املد ➢

للضحايا يف الدول احملتاجة تقديم املساعدات  .1
 .العراق وفلسطنيومنها لبنان و

إىل جانب إسهامها يف التوعية بالقانون الدولي  .2
 .االنساني

 

 
 (تنفيذ هذا القانون الدولي اإلنساني ام الهل مت )  مدى تنفيذ القانون الدولي اإلنساني: س

 .يف محاية املدنيني و بشكل فعالانون الدولي االنساني هنالك حاالت عديدة امثر فيها تطبيق الق .1

 حصل يف البوسنة ، فلسطني، العراق االت تعرض فيها القانون لالنتهاك مثلماوهنالك ح .2

 .حملاكمة ومعاقبة مرتكيب جرائم احلربم 1998انشاء حمكمة جنائية دولية سنة  .3
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 االمن. خامًسا: دور االمم املتحدة يف نشر ثقافة السالم  تعزيز
 

وقد حددت املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة : س األمن ؟ مم املتحدة يف نشر ثقافة السالم وتعزيزما هو دور األ: س
(UNESCO ) اليت اتفق عليها أهم العناصر املكونة لثقافة السالم

 عاملًيا؟
( اليونسكو واليونسيف)تسعى منظمات األمم املتحدة مثل  .1

 .حلروبجيال القادمة من ويالت اإىل إنقاذ األ

نازعات و معاجلة نشر ثقافة السالم و منع نشوب امل .2
 .أسبابها

 .حل املشكالت باحلوار والتفاوض والتفرغ لعملية التنمية .3

 .تعاونحتويل التنافس إىل  .4

 .احرتام احلياة بكل أنواعها .1

 نبذ العنف .2

 .املشاركة و العطاء .3

 .اإلصغاء و احلوار .4

 .التضامن املتجدد .5

 .محاية كوكب األرض .6

الذي اعتمدته اجلمعية " 2010-2001لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل العقد الدولي "كري إجراءات برنامج أذ: س
 العامة لالمم املتحدة  ؟

 .إشاعة ثقافة السالم من خالل التعليم .1

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة .2

 .احرتام مجيع حقوق االنسان .3

 .ساواة بني الرجل واملرأةامل .4

 .املشاركة الدميقراطية .5

 .التسامح والتضامنالتفاهم و .6

 .حرية تدفق املعلومات واملعرفة .7

 .السلم واألمن الدوليني .8

 (حل النزاعات سلميا)كيف تقوم األمم املتحدة بتعزيز السالم سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة؟ : س

 .اطة واحلوار بني الدولالوس .1

 (الزرق القبعات)ات حلفظ السالم إرسال قو .2

 .األسباب االقتصادية واالجتماعية للحروبمعاجلة  .3

 ما هي اإلجراءات بعد فشل تعزيز السالم بالطرق السلمية؟: س

 .الدعوة اىل وقف اطالق النار .1

 .و عسكرية على الدول اليت ال تستجيب للقراراتأفرض عقوبات اقتصادية  .2

 .مثل ما حدث يف رواندا ويوغسالفياائم احلرب خاص املتهمني بارتكاب جرشنشاء حماكم دولية حملاكمة األإ .3
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 60حوار احلضارات ص الدرس الثامن :  
 

 من اسباب النزاعات بني الدول
 خطر احلرب القائم •
 التوترات الدولية املتزايدة •
 سوء التفاهم احلضاري •

 

 .احلضارت نشأت وأستمرت متجاورة •

 .بعضها ببعض احلضارات متجاورة تتأثر •

 راتحوار احلضا
حوار مفهوم 

 احلضارات
دور مملكة البحرين يف حوار  احلضارتالضوابط املؤطرة حلوار  دواعي حوار احلضارات

 راتاحلضا
 األعتزاز باألنتماء احلضاري -1 ًا للحوارزالتنوع احلضاري حاف -1 

ت التسلح وتعدد مناطق تزايد نفقا -2
 التوتر والنزاعات املسلحة

 خراآلفهم  -2

 قبول التنوع -3 تصادية والبيئيةترابط املصاحل األق -3
  توافر وسائل اإلتصال -4

 

 :  احلضاراتحوار مفهوم : اواًل 
والتعامل املتحضر مع مجيع  /والقدرة على التكيف مع األفكار والتوجهات املخالفة /والتفاعل الثقايف بني الشعوب/  هو التشاور

 .عايش السلمي وجتنب نشوب أزمات حضاريةكل ذلك من أجل الت /ينيةد /فنية/اآلراء سواء كانت ثقافية 

 ما الغرض أو اهلدف من حوار احلضارات؟: س
 .السلمي التعايش  (1
 .جتنب نشوب أزمات حضارية (2

 

 :دواعي حوار احلضارات: ثانيا
 املختلفة لنشأة احلوار بني احلضارات؟أذكري العوامل : س

 دواعي حوار احلضارات
ي التنوع احلضار (1

 .حافز للحوار
فقات التسلح وتعدد مناطق تزايد ن (2

 .التوتر والنزاعات املسلحة
توافر وسائل  (4 .ترابط املصاحل األقتصادية والبيئية (3

 اإلتصال
العيش املشرتك  •

 -التعاون) يقوم على 
 (.االنسجام

احلوار يسمح ببناء  •
عالقات سليمة بني 

احلضارات وداخل 
 .احلضارة الواحدة

سلح يف العامل الت جتاوزت نفقات •
 .م2005ر سنة دوال 1000

 .زيادة حجم التسلح •
التوتر والنزاع يف تعدد مناطق  •

 .العامل
اختالف العادات والتقاليد سبب  •

 .للتوتر

ولكن اذا كان هناك تفهم وحوار  •
 .سيقل التسلح

مرة مقارنة خبمسينات القرن  14ملية أرتفع حجم املبادالت العا •
 .املاضي

 .رؤوس االموال واالشخاصحرية تنقل البضائع و  •

 :كل ذلك أثر على 

 .وعلى اخلصوصيات احلضارية/ وسائله /و منط العيش •
السلم ترابط املصاحل األقتصادية وأزدهارها حيتاج احلفاظ على  •

 .واحلوار
 :ةترابط املصاحل األقتصادية والبيئيعدم نتائج 

 .تراجعت املوارد األقتصادية  •
 .دود اجلغرافيةتتجاوز احلانتشار التلوث بأشكال  •

وأداة هي سبيل  •
 .ملعرفة اآلخر

 .فتيسر احلوار معه •

ويدعو إىل مزيد من  •
التفهم لآلخر يف 

 .إطار احلوار

تساعد وسائل  •
االتصال كل طرف 
على نشر حضارته 

 .اخلاصة
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 :ارتالضوابط املؤطرة حلوار احلض: لثاثا
 

 .قبول التنوع (3 خراآل فهم  (2 .االعتزاز باألنتماء احلضاري (1
فادة مما اخلاصه و االست ير حضارتهتقد •

 .حققته على ّمر العصور

يف غري تصادم  إدماج اجلديدالسعي على  •
 .مع اهلياكل احلضاريه

وحتديد نقاط االلتقاء معه  تقدير اآلخر •
 .وإمكانات االستفاده من مكتسباته

يف إطار من  حتديد نقاط االختالف •
القائم على حق اآلخر يف البقاء التسامح 

 .روالتطو

 

 (تبة على فهم اآلخر يف احلوار بني احلضارات؟ما النتائج املرت)   
 .يف التقدير كل اختالف ملوضوعيهىل اإاالحتكام  •
 .عنصر ثراء وتكاملاعتبار االختالف  •

 من أوساط حضاريه خمتلفه يف توافق مع ختري احللول املالئمة •
 .اإلرث احلضاري على أساس الفاعلية

 .وارهدفأ اساسيا للح االلتقاءالبحث عن نقاط اعتبار  •

 

 

 

 

 :دور مملكة البحرين يف حوار احلضارات: رابعا
 .االهتمام بالقضايا اإلنسانيه مثل احرتام حقوق اإلنسان ونزع السالح ورفض احلرب ومكافحة اإلرهاب مع تأكيد احلق يف مقاومه االحتالل  (1
 . التسامح بني كل األديان والطوائفداخلي من  خرتوفري منا (2
 احرتام االتفاقيات الدوليه والثنائيهمها اعتماد سياسه خارجيه قوا (3

وحضرته وفود  2008مؤمتر حوار احلضارات الذي عقد باملنامه يف يناير : إقامة العديد من الندوات واملؤمترات يف موضوع حوار احلضارات مثل  (4
 .من خمتلف دول العامل 

 . 0820بنيويورك يف شهر نوفمرب  ديانحوار األمشاركة جاللة امللك يف مؤمتر  (5
 

 :الرؤية على مجلة احلقائق
 .إجيابي ال جيب غض الطرف عنهإّن تنامي وسائل االلتقاء واالتصال بني البشر وتكاثفها له عائد حضاري  (1

 .إّن احلضارة اإلسالميه لعبت على ّمر العصور دوًرا حموريا يف احلضارة اإلنسانيه (2

كما أّن التنوع مصدر ثراء , قوق اإلنسان وصيانه القيم االجتماعيه والرتاث الثقايفاء حألمم والشعوب متّر عرب إثرإّن تأسيس فكرة التعايش بني ا (3
 .اإلنسانيه وحيويه للمجتمعات
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 69ص  عنف وختريب يف وطننا الدرس التاسع : 
 

 :وهي القيملغالي مملكة البحرين على جمموعة من نشأنا يف وطننا ا

 االعتدال ايشالتع التسامح الوالء االنتماء
 

 .وهذه القيم يؤكد عليها الدين اإلسالمي وثقافتنا العربية •

 .وتربينا على االلتزام بواجباتنا والتمتع حبقوقنا وعلى احرتام القانون •

 :م كانت 2011أحداث 
 .عصفت باستقرار بعض الدول ومنها مملكة البحرين •

 .ستقالل وطننا وعروبته وزعزعة أمنه واستقرارهخمططها لنيل من افيذ طراف املتآمرة لتنبانت خطط لبعض األ •

 .عن طريق إشعال الفنت الطائفية بني أبنائه •

 :فقامت هذه اجلماعات بعدة أعمال منها  •

 االعتداء على األشخاص التخريب القتل
 ةواألعتداء على املمتلكات العامة واخلاص حرق وقطع الطرق العنف

 فق احليويةراتعطيل لعدد من امل
 

 ختريب يف وطنناعنف و
 تهديد سالمة وطننا: ثالثا سياق اإلصالحات الوطنية: ثانيا طبيعة جمتمعنا البحريين: اوال

 احلقوق االجتماعية (1 أهل البحرين متساحمون جدا (1
 احلقوق السياسية (2 .متفهمون جدا ملسألة التنوع وقادرون على استعاب ما ال يشبههم (2
 جتماعيةاحلقوق اال (3 االختالف ال مشاحنات بسبب (3
 رات األخرىشعب متفتح على احلضا (4
التسامح، ) عاش البحرينيون على مر التاريخ رافعني لواء هذه الثقافة  (5

يثاق العمل ومعتزين بها لدرجة أنهم ضمنوها يف م( االعتدال
 .الوطين، وأكدها دستور مملكة البحرين

 

 :سياق اإلصالحات الوطنية: ثانيا
 :أشواطا متقدمة يف البناء الوطين وحيث ان البحرين قطعتنافية لطباع اجملتمع البحريين وثقافته ، م كانت م2011فرباير أحداث 

 سياق اإلصالحات الوطنية: ثانيا
 االقتصاديةاحلقوق  احلقوق السياسية احلقوق االجتماعية

تشجيع  -ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون) حق التعليم  .1
التعليم ألزامي  -ية عليمية والثقافاخلدمات الت -العلميالبحث 
 (جماني

 .احلق يف الرعاية الصحية .2

 .توفري السكن لذوي الدخل احملدود .3

 .يتساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة .4

 .اجلمعيات والنقاباتحرية تكوين  .5

 .نالسالم هدف الدولة، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواط .6

، (م2002)رية واسعةجرت تعديالت دستو
 :وعرف مبيثاق العمل الوطين من أجل 

 .لتعزيز احلريات وحقوق اإلنسان  -
 .وتطوير مظاهر الدميوقراطية -

انفتح الباب لتأسيس اجلمعيات  -
 .السياسية

 .املؤسسات النيابية املنتخبةتفعيل  -

انية وبلدية إجراء انتخابات برمل -
 .نزيهة

ة رؤيتها مية مع إطالق اململكتسارعت وترية التن
 .م2008االقتصادية عام 

 .إدخال إصالحات واسعة على سوق العمل -

ارتفاع نسب النمو وازداد الرضا عن جودة احلياة يف  -
... اإلسكان  -التعليم -الصحة )اجملاالت التالية 

 (وغريها

اإلقليمية والعاملية التقارير الصادرة عن املنظمات  -
ري البحرين الشاملة وغ تشيد بإجنازات مملكة

 (م2010-1998تقارير التنمية البشرية )املسبوقة 
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ىل البحرين ملا وفرته إىل شعبها ، فإذا كانت األحداث اليت جرت يف بعض البلدان قد جاءت بسبب مل يكن مثة مايسمح بتوقع وصول العنف إ
 .ظروف اجتماعية واقتصادية

 

 تهديد سالمة وطننا: ثالثا
 .اصاد الوطين ضررا كبريتضرر االقت .1

 .أعلن املتطرفون املتورطون يف هذه االحداث عزمهم على إسقاط الدولة  .2

على املواطنني والوافدين واملمتلكات العامة ، قطع الطرق، احتالل مستشفى السلمانية، حرمان الطلبة من حقهم يف التعليم،  تزايد االعتداءات .3
 .سد املنافذ املؤدية إىل املرفأ املالي

 

 :اخلالصة
 :م بظروف صعبة2011ين خالل شهري فرباير ومارس من مرت البحر
 ات املتطرفة بتخريض خارجياندلعت أحداث الشغب اليت مارستها اجلماع. 
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 76محاية سالمة وطننا ص  الدرس العاشر :  
 

 .احلكمة • تتحلى قيادتنا الرشيدة برر

 املسؤولية •

 الشجاعة •
 (هويته وثوابته واحلفاظ على منجزاته القرارات املتعلقة بسالمة وطننا ومحايةوخاصة يف )  •

قيادتنا تعامال جنب البحرين الدخول يف حالة من الفوضى و حافظ على سالمة املواطنني واملقيمني م تعاملت 2011فحني وقعت أحداث  •
 .على أرض مملكتنا

 وطنه.الراسخ إىل انتمائه  • يتميز شعب مملكة البحرين برر

 والئه املخلص. •

 سيادته. غريته الشديدة على •

 حرصه على مكتسابته. •

 ي وهويته العربية.اعتزازه البالغ مبحيطه اخلليج •

 متسكه بتساحمه، وتعايشه، ووحدته الوطنية. •
 

ملبيا الوطنية الرشيدة وكان للشعب وقفه مشرفه عكست أصالة معدنه، فهب للذود عن سالمة وطنه راصا الصفوف خلف قيادته 
 نداء الواجب.

 

 امحاية سالمة وطنن
 دور الدولةاوال: 

 احلكمة واملسؤولية والشجاعة
 :ثانيا: دور املواطنني

 الوالء، نبذ العنف،والتمسك بالوحدة الوطنية
 اإلدانة الشعبية الواسعة لألحداث (1 إعالن حالة السالمة الوطنية (1
 املبادرات التطوعية (2 يتفعيل اتفاقية الدفاع املشرتك لدول اخلليج العرب  (2
 ة املستقلة لتقصي احلقائقبحرينياللجنة ال (3
 حوار التوفق الوطين  (4

 اوال: دور الدولة : احلكمة واملسؤولية والشجاعة :

 :م2011مة الوطنيةإعالن حالة السال (1
مع  ثنائية مؤقته للتعامل السريع والفعالسلطات البلد وسائل است -بناء على الدستور -هو إعالن مينح • الوطنيةاملقصود بإعالن حالة السالمة 

 خطر أو تهديد كبريين.
 محاية السالمة العامة. • غاية السالمة الوطنية

 م2011املخاطر اليت أنطوت عليها أحداث العام  بسبب جسامة • م2011سبب إعالن السالمة الوطنية 

ائه وسيادة مملكة البحرين هديدات اليت شكلتها على أمن الوطن واستقرارة / ووحدة اجملتمع ورخالت •
 .واستقالهلا

 آل عيسى بنن محد امللك جاللة)  أعلن
 م2011 الوطنية السالمة(خليفة

 يعترب امللك هو رأس الدولة. •

 البحرين.طبقا ملا ينص عليه دستور مملكة المتها.واملسؤول األول عن س •
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 تفعيل اتفاقية الدفاع املشرتك لدول اخلليج العربية (3
قية مربمة بني دول اخلليج العربي ، تنص على التضامن الدفاعي يف حال تعرض أية دولة عضو ألي خطر هي اتفا املقصود بر افاقية الدفاع املشرتك ما 

 داهم.
 للسيطرةعلى مظاهر العنف، والفوضى. الوطين وقوة دفاع البحرينتتفرغ قوات الشرطة واحلرس  • منهاغاية أو اهلدف 

 ارجي على أمنها واستقرارها.إفشال التآمر اخل •
ت مملكة البحرين من طلب) الدعم( 

شقيقاتها اخلليجية مشاركة " قوات درع 
 اجلزيرة املشرتكة" 

 حراسة حدودها. •
 محاية منشآتهااحليوية. •

 .ء هذا الدعم مصحوبا بتأييد عربي عربت عنه جامعة الدولة العربيةجا •

 ليجيني. فعليا روح اإلخاء، التضامن بني األشقاء اخلمن منطلق وحدة مصري دول جملس التعاون/ترجم  •
 

 اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق (4
ما املقصود باللجنة 
البحرينية املستقلة 

 لتقصي احلقائق

 )متتاز باستقاللية تامة(ة امللكية املستقلة.هي اللجن •

 م.2011ومارس األحداث اليت وقعت يف مملكة البحرين خالل شهري فرباير حتقق يف  •

 من الفقهاء ، اخلرباء الدوليني يف جمال القانون وحقوق اإلنسان على صعيد العامل. وكبار القضاة الدولينيتضم خنبة  •

 م.2011( لسنة 28تشكلت بأمر ملكي ) •

 املعنية حبقوق اإلنسان ضمن األمم املتحدة.م ، بعد التشاور مع اجلهات 2011/ يونيو/29الصادر يف  •
 وطنية متميزة وشجاعة من القيادة احلكيمة ململكة البحرين.جنة البحرينية لتقصي احلقائق تعترب مبادرة تشكيل الل •

 اجلسر األساس للخروج من األزمة. • اهلدف منها

 وأهلها من الدخول يف نفق مظلم .انقاذ البحرين  •

 داث.تقديم تقرير على األح •

 متعاونا ومسؤوال. يضمه توصيات ، اقدمت اململكة علال تنفيذها تنفيذا •

 حوار التوافق الوطين (5

إىل  هلدف من الدعوةا
 توافق وطين

 هي دعوة من قيادة مملكة البحرين إىل " حوار للتوافق الوطين". •

 تشارك فيه أطياف اجملتمع وفعاليايه. •
 م.2011للخروج من أزمة أحداث العام  •

 طي صفحتها واستعادة أجواء التآلف والتعايش. •

 الدميوقراطية اليت أكد عليه الدستور.ات اجملتمع يف قراراتها املصريية والتمسك باشراك مجيع فئ •

 دور القيادة الرشيدة
  وطننا.دعمت احلوار الوطين بني خمتلف القوى السياسية الفعالة يف •

 عقدت على فرتتني زمنيتني خمتلفتني.حافظت على استمراريته يف جلسات  •

 ددا.، فعادت عجلة الوئام واالستقرار واإلصالح جمبادرت حكومة البحرين إىل تنفيذها  •
 

 ثانيا : دور املواطنني:الوالء، نبذ العنف،والتمسك بالوحدة الوطنية
 املقدمة

 ه ونبل وفائه.معدن هبرهن شعب البحرين عن أصل •

 ألعمال العنف والتخريب.ادان شعب البحرين   •

 آثارها.وقام شعب البحرين مببادرات تطوعية ملواجهة أضرارها و •

 التف الشعب حول القيادة الرشيدة. •

 ساندتها يف إفشال املؤامرة اليت هددت سالمة الوطن واملواطنني.وم •
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 عية.املبادرات التطو (2 دانة الشعبية الواسعة لالحداث.اإل (1
 العنف.الشعب يعلن أنه ال يريد  •

مئات اآلالف من املواطننني البحرينيني خيرجون للتنديد بأعمال  •
 خريب.العنف والت

 والتخريب بالبالد.بيان جملس النواب لغدانة أحداث العنف  •

 وقوف شعب البحرين خاف حكومته. •

التطوع: فعل حر ال إلزامي/لكنه أداة يف الظروف الصعبة اليت متر  •
 جب الوطين.ها األوطان/ وتلبية لنداء الواب

 العمل التطوعي ترمجة فعلية لقيمة ) املواطنة اإلجيابية(. •

ئها كاري الذي أقامته مملكة البحرين لتكريم أبناالنصب التذ •
 املتطوعني ختليد قيم وطنية سامية.

 

ات احلكيمة موقع املسؤولية اليت ميليها عليها الدستور والواجب الوطين إىل اختاد مجلة من االجراخلالصة : بادرت القيادة من 
 والشجاعة وهي :

 قانون.والتخريب وتطبيق ال إعالن حالة السالمة الوطنية من أجل ضبط العنف -

 ة املشرتكة من أجل املساعدة يف محاية احلدود واملنشآت احليوية.دعوة قوات اجلزير -

 مشهودا هلم بالكفاءة. تشكيل جلنة حبرينية مستقلة لتقصي احلقائق تضم ) قضاة دوليني( -

 مجع فعاليات اجملتمع حول مائدة حوار للتوافق الوطين. -

 لعنف والتخريب.قيادته معلنا رفضهخرق القانون والتورط يف ا التفاف شعب البحرين حول -
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 87 وطننا ينتصر ويواصل املسرية ص  :  ادي عشرالدرس احل
 

 املفاهيمية للدرس اخلريطة
 وطننا ينتصر و يواصل املسري

 ثانيا: مواصلة مسرية االصالح اوال: انتصار الوطن
 احلرياتشراكة واملساءلة ويف جمال تعزيز امل (1 طينانتصار املشروع الو (1

 يف اجملال االمنائي (2 الدروس املستفاذة (2
 

 اواًل: انتصار الوطن
 الدروس املستفاذة -2 انتصار املشروع -1

جنح التكاتف الرائع بني قيادتنا الوطنية وشعبنا املتسامح  -
 يف التعامل مع أحداث العنف والتخريب.م 2011، عام االبي

 مملكتنا الغالية أمنها واستقرارها .استعادة  -

 حكمة قيادتنا ومسؤوليتها وشجاعتها. -

أعلن امللك محد يف موقف عزيز النظري أن الذي كسب هو  -
 الوطن ، وأن القيم اليت انتصرت هي قيم املواطنة.

نا وعروبة كيانه ااّل االحداث مل تزد استقالل إرادة وطن -
 رسوخا.

اليت توحد وال تفرق  أن البحرين ستظل اخليمة اجلامعة -
 وتتجاوز وال تنتقم وتتسامح وال حتقد.

ان مملكة البحرين رغم ماجرى ستكون كعهدها وطنا يتعايش  -
 فيه اجلميع حمفوظي الكرامة.

 88صفحة  2لكتاب مستند ا -

جتياز املشرف واملميز انتصار الوطن على ملؤامرة وجناحه يف اال -
 هلذا االختبار .

استأنف الشعب البحريين وقيادته املسرية على طريق  -
التطوير واالمناء ، متحصنني بالدروس املستفاذة من التجارب 

 بالتيقط الوطين.متوقني من ال املؤامرات والتحديات، و

التسامح والتعايش من أجل مستقبل آمن ومزدهر تصوغه  -
 احلرة. اراتهم الوطنية

االستناد اىل تعاليم الدين االسالمي احلنيف و من ثقافتنا  -
العربية األصيلة اليت تنبذ الكراهية والعنف والتخريب 

 وتؤكد على االخوة واحملبة والسالم.

 صالحثانيا : مواصلة مسرية اإل
 م.2011أن نضج الشعب البحريين واصالة معدنه اللّذين جتليا يف حمنة  -

ته باستعادة العمل الوطين على أساس مشروع اإلصالح والتحديث الذي أطلقة جاللة امللك محد بكل ما ينطوي عليه راثبت الشعب جدا -
 من قيم جامعة ومبادىء مثلى وآفاق واعدة.

 استجابت القيادة املظفرة املستشعرة لتطلعات شعبها معلنة أن املشروع الذب بايعها عليه الشعب ماض اىل غاياته. -

 فرص املشاركة يف احلياة العامة.ءات لتعزيز احلقوق احلريات وجراتوالت اإل -

 توالت اجلهود واملشروعات لزيادة منو االقتصاد الوطين وتعزيز رخاء املواطنني. -

يف جمال تعزيز املشاركة واملسآءلة  -1
 واحلريات

  اجملال االمنائييف -2

) التعديالت املدخلة على  .االصالحات الدستورية -
مستند رقم م )2012دستور اململكة خالل العام 

 (90صفحة  3

 ئة العليا لإلعالم واالتصال.تشكيل اهلي -

التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة املستقلة  -
 لتقصي احلقائق.

 مسار اجملتمع املسار احلكومي ملسار االقتصاديا
ويع مصادر يادة تنز -

 الدخل.

زيادة استقطاب  -
ستثمارات اال

االجنبية بثالثة 
 اضعاف.

ارتفع دخل االسرة  -
 البحرينية.

ة تنشىء وتفعل عددا من االجهز -
التنظيمية والرقابية اليت تساهم 

 يف رفع مستوى االداء احلكومي.

 حتسن اخلدمات. -

تطور خدمات احلكومة االلكرتونية )  -
املركز االول عربيا( وفق تقارير 

 األمم املتحدة.

 دن اسكانية جديدة.م 5انشاء  -

تفعيل دور هيئة جودة التعليم  -
 والتدريب.

بالنسبة اىل قطاع الشباب  -
 والرياضة فقد مت زيادة املنشآت

منشأة رياضية  25لتصل اىل 
 وشبابية.
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 م2030الرؤية االقتصادية حتى عام 
 م.2030م ى عاتها االقتصادية حتم رؤي2008مملكة البحرين قد اطلقت عام  -

 م اشواطا على حتقيق هذه الرؤية.2011قطعت مملكتنا حتى عام  -

ثم اندلعت احداث العنف والتخريب خملفة أضرارا جسيمة لكن بنجاح مملكتنا يف التخطي السريع هلذه األزمة والتزام  -
 .ثيادتنا الوطنية بتحقيق تطلعات شعبها

 مة هذه اإلجنازات وأهميتها:والدولية لتؤكد قي جاءت املؤشرات اإلحصائية -

عامليا، بالرغم من التحديات  47م حصول مملكة البحرين على املرتبة 2016بني تقرير التنمية اإلنسانية للعام  •
يف حميطنا اليت ظهرت واملرتبطة باخنفاض أسعار النفط وباالنعكاسات االقتصادية لألوضاع األمنية املقبلة 

 ليمي.قاال

 م حول أولوياتها خالل املرحلة القادمة.2017امللتقى الذي نظمتة يف شهر يناير  أعلنت حكومتنا يف -

والبدأ بعمل خطط وبرامج ومشروعات تشمل مجيع اجملاالت لتنعكس على جودة حياة املواطنني وتقرتب بهم اىل  -
 م.2030طموحات 

 

 الصة:اخل
ء شعبها ويقظته ووحدته من أن حتول التحديات اليت متكنت البحرين بفضل حكمة قيادتها والتزامها وشجاعتها ووفا •

 م إىل فرصة للمزيد من املضي يف مسرية اإلصالح واإلمناء.2011أنطوت عليها أحداث العنف والتخريب عام 
توسيع مساحات احلركة وفرص املشاركة وصالحيات املساءلة من خالل اجراءات من قبيل التعديالت اليت أدخلت على  •

 م، معطية صالحيات كبرية جمللس النواب.2021الدستور عام 
 تشكيل اهليئة العليا لإلعالم واالتصال املعنية بتعزيز حرية الراي والتعبري. •
ة ومزدهرة جلميع كرمية وآمن م اليت من ابرزها ضمان حياة2023طموحات رؤيتنا االقتصادية حتى العام  اجناز •

 البحرينيني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنجاحمع متنياتي للجميع بالتوفيق وا
 أ/ علوية سيد علي هاشم


