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:مايليأكمل 
[ .]م على يد العالم األلماني 1448اخترعت آلة الطباعة عام - غبرنوتغ

[ .]بين ( م 1763-1756) قامت حرب السبع سنوات - بريطانياوفرنسا 

.االستعمار والكشوف الجغرافية تاحرك[ ]قاد - اإلسبان والبرتغاليون

ثورة ، بينما بدأت ال[]بدأت النهضة األوروبية والحركة اإلنسانية في-
[]م في18الصناعية بأواخر القرن 

إيطاليا
بريطانيا

م هي18ة القرنــــبدايمع اريـــاالستعموذــــالنفع فيها ـــالدول التي تراج-
[.] أسبانيا+ هولندا + البرتغال 

[]م مع قيام 19ذروتها في القرناالستعماراألوروبية كبلغت حر- الثورة الصناعية

م انتقلت أوروبا الغربية من مرحلة 16م ونهاية القرن 15بين منتصف القرن -
[ .]التخلف واإلقطاع إلى مرحلة حضارية جديدة عرفت بعصر  النهضة

.اإليطالية [ ]أسرة إيطالية ثرية حكمت مدينة مديتشيأسرة - فلورنسا



[]في علم []كتاب مكيفالمن مؤلفات - األمير

.أن األرض كوكب ضمن المجموعة الشمسية[]أكد البولوني - كوبر نيكوس

السياسة

حركة إصالح ديني نشأ عنها المذهب []في ألمانيا تزعم -
.البروتستانتي 

مارتن لوثر

[]انتشر المذهب البروتستانتي في فرنسا عن طريق - جون كلفن

جنوب فاشوداتعددت األزمات بين الدول االستعمارية ومن أشهرها أزمة -
بين ( م 1912-1905) وأزمة المغرب [ ]السودان بين 

[].
فرنسا وبريطانيا

فرنسا وألمانيا

[]بين كل من واللوريناأللزاسبرز صراع القوميات في -
م هي 1919منظمة عالمية تقرر إنشاؤها في مؤتمر الصلح بباريس عام -
[.]

األلمانوالفرنسيين 

عصبة األمم

بينما ،[]في الحرب العالمية األولى يضم التحالف الثالثي-
[]يضم الوفاق الودي

النمسا وألمانيا وإيطاليا
فرنسا وبريطانيا وروسيا



:دول الحلفاء في الحرب العالمية األولى هي-
[] فرنسا وبريطانيا وروسيا والواليات المتحدة وإيطاليا واليابان

:دول الوسط في الحرب العالمية األولى هي-
[. ] ارياألمانيا والنمسا والدولة العثمانية وبلغ

[ .]في1917قامت الثورة الشيوعية عام- روسيا

[]المكان الرئيسي لصراع القوميات قبل الحرب العالمية األولى هو - البلقان

رةتحررت معظم أراضي البلقان في أواخر القـرن التاسع عشر من السيطـ-
[.] العثمانية

ع فيما تميزت المرحلة الثانية من الحرب العالمية األولى بالثبات في المواق-
[.]عرف  حرب الخنادق

هددود هددو وعددد أصدددرر اللددورد بلفددور وزيددر خارجيددة بريطانيددا للي: وعددد بلفددور -
[.]ويقضي  سطينبرغبة بريطانيا في إقامة دولة لليهود في فل

.م 1919في باريس يناير [ ]انعقد مؤتمر- الصلح



يجدة الوحددة واالسدتقالل بعدد الحدرب العالميدة األولدى نتفدي انهارت آمال العرب -
[ .]التفاقية  بيكويكس سا

[ .]هو المندوب السامي الفرنسي على سوريا - غوروالجنرال 

لتنظيم االنتداب 1920أبريل [ ]عقد المجلس األعلى للحلفاء مؤتمر -
.في المشرق العربي طبقاً التفاقية سايكس بيكو 

سان ريمو

[]م في مدينة 1916تم توقيع اتفاقية سايكس بيكو في عام -
.الروسية 

سانت بطرسبرغ

[.]خسرت روسيا مساحات شاسعة من أراضيها نتيجة معاهدة - ليتوفسك-برست 

.إلى الحكم في االتحاد السوفيتي []م وصل 1924في عام - ستالين

[]م ، بينما وصل 1922إلى الحكم في إيطاليا []وصل -
.م 1933إلى الحكم في ألمانيا 

أدولف هتلريموسولين

لنازي ابينما ظهر الحزب[ ]ادةــظهر الحزب الفاشي في إيطاليا بقي-
[ .]في ألمانيا بقيادة  هتلر

موسوليني



[  ]م في 1929بدأت األزمة االقتصادية العالمية عام -
[.]هو 1936الحبشة احتلنظام ديكتاتوري-

الواليات المتحدة األمريكية

الفاشي اإليطالي

[.]هو 1938السوديتونظام ديكتاتوري احتل النمسا- ي األلمانيالناز

بولندا]         [قامت الحرب العالمية الثانية بعد اجتياح الجيوش األلمانية أراضي -

د االحدتالل الجنرال الفرنسي الذي أعلن قيام حكومة فرنسا الحدرة فدي المنفدى بعد-
ديغول]          [ .م يسمى 1940األلماني لفرنسا عام 

ة الثانيدة المارشال الفرنسي الذي وقع اتفاق هدنة مع األلمان أثناء الحرب العالميد-
بيتان]        [ .هو 1940عام 

لعالميددة فددي الحددرب اونجددازاكيأدى إلقدداء القنبلتددين الددذريتين علددى هيروشدديما -
[ .]الثانية إلى استسالم  اليابان

م ومعاهدة 1939مايو 22مع موسوليني ]                 [ وقع هتلر معاهدة  -
.م 1939أغسطس 23مع االتحاد السوفيتي ]             [  

الحلف الفوالذي
عدم اعتداء



م ، بينما تحررت فرنسا من االحتالل 1943عام ]          [ سقط النظام -
.م 1944عام ]          [ 

يالفاش

: م خالل الحرب العالمية الثانية 1945م إلى 1942شهدت الفترة من -
[. ] اءتراجع المحور وانتصار الحلف

األلماني

[.]م وكلف سعد زغلول برئاسة الوزارة هو الملك 1917حكم مصر عام - فؤاد

[.  ]سمياً حتى نشوب الحرب العالمية األولى والية اظلت مصر - ةعثماني

[.]م هو 1921األمير الذي نُصب ملكاً على العراق-
ثورة الضباط األحرار بمصر ضد الملك فاروق عام ]                 [ قاد -

]                               [.م ، وأدت هذر الثورة إلى1952

فيصل بن الحسين

جمال عبدالناصر

إلغاء الملكية وإعالن الجمهورية

:هي ثورة  ثورة عراقية قضت على النظام الملكي وأعلنت الجمهورية -
[] م1958يوليو 14

بين []م استبدلت باالنتداب الفرنسي على سوريا 1936في عام -
.البلدين 

معاهدة تحالف 



.إلغاء االنتداب على سوريا ولبنان []م أعلن الجنرال 1941في سنة - كاترو

[.  ]أول رئيس للجمهورية السورية بعد االستقالل هو - يشكري القوتل

[.]أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد االستقالل هو - بشارة الخوري

اة عام نضاله بانسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة القنوجحزب مصري تُ -
[.]م هو حزب 1936 الوفد

[]هوملكاً عليهم سنة االستقاللالليبيون بعد راختار- محمد ادريس السنوسي

[.]واجه الشعب المغربي االستعمارين - فرنسيالواألسباني

مجاهد مغربي قاد أخطر ثورة ضد االحتالل األسباني للريف هو -
[].
علىسلطان مغربي ساند حزب االستقالل الذي طالب باستقالل المغرب وأكد-

[.]عروبتها هو

محمد عبدالكريم الخطابي

محمد الخامس

[.]م لالستعمار1911خضعت ليبيا عام - اإليطالي



[.]م هي 1830الدولة األوروبية التي احتلت الجزائر -
.م 1881عام ]         [ احتلت فرنسا -

فرنسا

تونس

.[]م عندما تسلم رايتها 1922بلغت الحركة الليبية ذروتها عام - عمر المختار

.[]ُرفعت القضية الليبية إلى هيئة األمم المتحدة سنة - م1947

.خالل الحرب العالمية الثانية []قاتل الليبيون إلى جانب - الحلفاء

[.]تزعم حزب االستقالل المغربي - عالل الفاسي

ماً فمنحت فرنسا تونس حك[]م نشأت في تونس 1954في عام -
 ً .ذاتيا

[.]استقلت تونس بتاريخ  -

مقاومة مسلحة

م1956مارس 20

:وباي تونس الذي أحرز تأييداً شعبياً خالل الحرب العالمية الثانية ه-
[.] محمد المنصف

[.]استقلت المغرب بتاريخ - م 1956مارس 2



.جمعية نجم شمال إفريقيا ]               [ م أسس 1926في عام - مصالي الحاج

بياناً دعا []م أصدر مؤسس االتحاد الديمقراطي 1942في عام -
.فيه إلى إشراك الجزائريين في إدارة شؤون بالدهم 

فرحات عباس

.م اعترافه بمبدأ استقالل الجزائر 1959في سبتمبر []أعلن الجنرال -
.[]استقلت الجزائر بتاريخ -

.في الجزائر []م انطلقت 1954نوفمبر 1في - الثورة المسلحة

ديغول

م 1962يونيو 1

[.]أول رئيس للجزائر بعد االستقالل هو - أحمد بن بال

[]الصراع االستعماري على الخليج كان بشكل خاص بين - لندابريطانيا والبرتغال وهو

[]م خضع ساحل عمان للحكم 1615في سنة - يالبرتغال

البالد تمكن العمانيون من طرد البرتغاليين بعد حكم دام أكثر من قرن وحكمت-
[]أسرة  دالبوسعي

ةالبريطاني]              [.م انتفض العمانيون على الحماية 1913في عام -



في المنطقة[ ]م انقسمت عمان بين سلطتي 1913في عام -
[]الداخلية من عمان ، وسلطنة مسقط التي شملت الساحل وحكمتها أسرة 

حكومة سالم بن راشد
البوسعيد

.في ضم عمان إلى مسقط ]                 [ نجح السلطان 1955في عام - ورسعيد بن تيم

حكددم عمددان محققدداً اسددتقالل ]                  [ تددولى السددلطان 1970فددي عددام -
.م 1971البالد عام 

دقابوس بن سعي

ن حكم عمان بعد وفاة السدلطان قدابوس بد]                        [ تولى السلطان -
.سعيد

د هيثم بن طارق آل سعي

[.]م نازحين من إقليم 18وصل آل ثاني إلى قطر بالقرن- دالوشم في نج

.[]م في عهد الشيخ 1971استقلت قطر- آل ثانيأحمد بن علي 

حاكماً على الدوحة وحافظ على[]م أصبح الشيخ 1851في سنة -
.حكام قطر والبحرين []والئه لـ  

محمد بن ثاني
آل خليفة

آل الصباح]              [.يرتبط تاريخ الكويت الحديث بأسرة -



.أول من حكم الكويت من أسرة آل الصباح []كان الشيخ - صباح بن جابر

]         [ م معاهددددة مدددع حددداكم الكويدددت الشددديخ 1899عقددددت بريطانيدددا سدددنة -
.واعترفت فيها بإمارته 

مبارك

.حكم الكويت ]                     [ تولى الشيخ 1921في عام - حأحمد الجابر الصبا

أحمد الجابر الصباح]                     [ .أسس مدينة األحمدي في الكويت هو الشيخ -

أصدر عملة طالب بريطانيا باستقالل الكويت بعد أن ألغى المحاكم البريطانية و-
[.]وطنية هو الشيخ  باحعبدهللا السالم الص

.[]اعترفت بريطانيا باستقالل الكويت عام - م1961

اته حتى وف[]م تولى الحكم في الكويت الشيخ 2006منذ -
.[]ليتولى الحكم من بعدر أخيه الشيخ 2020في سبتمبر 

حصباح األحمد الصبا
نواف األحمد الصباح

.إمارات ]      [ تتشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة من - 7

الساحل المتصالح]                    [.م باسم 19عرفت اإلمارات العربية المتحدة خالل القرن -



وهي أكبر إمارات الساحل المتصالح بعد []م برزت 1960في عام -
.[]اكتشاف النفط فيها ، ثم لحقت بها إمارة 

أبوظبي
دبي 

ريطانيدا م عدم التيدار االسدتقاللي منطقدة الخلديج بكاملهدا فأعلندت ب1968في عدام -
م1971]            [.عزمها على االنسحاب من الساحل في موعد غايته عام  

خ مدع الشدي[]م اتفق الشيخ زايد آل نهيان حاكم 1968فبراير 18في -
.يهماعلى إقامة اتحاد فدرالي بين إمارت[]راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم 

أبو ظبي
دبي

.إمارات []م تكون اتحاد اإلمارات العربية من 1971ديسمبر 2في -
ن وانتخب الشيخ زايد ب[]استقلت اإلمارات العربية المتحدة عام -

.نائباً لها[]والشيخ []سلطان آل نهيان 
م1971

لهارئيسا  

رأس الخيمة]               [.م التحقت باتحاد اإلمارات العربية إمارة 1972في فبراير -

6

وم راشد بن سعيد آل مكت

م تولى الحكم في دولة  اإلمارات العربية المتحدة الشيخ 2004منذ -
.خلفاً لوالدر ]                         [  نخليفة بن زايد آل نهيا



اإلماراتيدددددة قبدددددل ]                                      [ احتلدددددت إيدددددران جدددددزر -
]                      [ .االنسحاب البريطاني وهي تابعة إلمارتي 

ىطنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موس
الشارقة ورأس الخيمة

.]            [الدولة األوروبية التي عانت ثغرة في مواصالتها الشرقية هي - لالبرتغا

يدة عنف الصراع بين الدولة العثمان]               [ م استغل 16في مطلع القرن -
.وسيطروا على عدد من القواعد البحرية []والدولة الصفوية في  إيران

ونالبرتغالي

.ة بسط البرتغاليون نفوذهم في البحرين بصعوب[]في سنة  - م1521

.تولى آل خليفة حكم البحرين ]         [ في نهاية القرن - م18

[]األسرة العربية التي حكمت البحرين قبل االحتالل البرتغالي تسمى- الجبور

م من 17من قبيلة عنزة وقد هاجروا في القرن العتوبينتسب آل خليفة إلى -
[]ومنها إلى []إلى []في [ ]قرية نجد الهدار

.[]انتهى الوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي عام - م1650

.[]نجح أهل البحرين في إجالء القوات البرتغالية في عام - م1602

قطراإلحساء



:بسببحول الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الزبارةالتف سكان -
[.]
:  الشيخفي عهدفي معركة الزبارة على نصر آل مذكورانتصر آل خليفة -
[.]

لمدارس والمساجدء وبنائه لللعلماء والفقهاهتكريمه ورجاحة عقله وورع

دخليفة بن محم

نهم ومن الكويت انتقل فرع م[ ]في العتوبم اجتمع 18في بداية القرن -
.م 1762[ ]إلى [ ]على رأسه الشيخ 

الكويت
الزبارة ةمحمد بن خليف

:م ومن ثم لقب بالفاتح هو الشيخ 1783تمكن من فتح البحرين عام -
[. ]

[.]بنى قلعة مرير في الزبارة هو الشيخ - ةمحمد بن خليف

أحمد بن محمد آل خليفة

ة في البحرين ودفن ظل يتنقل بين الزبارة شتاًء والبحرين صيفاً حتى وافته المني-
[]م هو الشيخ 1795في المنامة  أحمد بن محمد آل خليفة

حتى []تولى الحكم بعد وفاة الشيخ أحمد الفاتح هو الشيخ -
.  []م ليتولى من بعدر أخور الشيخ 1821عام 

ةسلمان بن أحمد آل خليف

فةعبدهللا بن أحمد آل خلي



:م ، وشهد عهدر نشأة التعليم النظامي هو الشيخ  1869تولى الحكم عام -
[.] فةعيسى بن علي آل خلي

م ، وبدأ في عهدر استغالل النفط وتركيز المؤسسات1932تولى الحكم عام -
[.]اإلدارية هو الشيخ   ةحمد بن عيسى آل خليف

وأول حكام آل [ ]أول حكام آل خليفة على الزبارة هو الشيخ -
[.]خليفة على البحرين هو الشيخ  أحمد بن محمد آل خليفة

ة محمد بن خليف

:في عهد الشيخ [ ]م مع 1892عقدت البحرين معاهدة -
[.]

بريطانيا
ةعيسى بن علي آل خليف

:نقل عاصمة حكم آل خليفة من الزبارة إلى البحرين هو الشيخ -
[.] ةسلمان بن أحمد آل خليف

م ، واتسعت في عهدر األنشطة االقتصادية مما سمح 1942تولى الحكم عام -
:بتوظيف عدد كبير من البحرينيين في األجهزة الحكومية هو الشيخ 

[.] ةسلمان بن حمد آل خليف



:م هو 1975م إلى 1926عين مستشاراً لدى حكومة البحرين خالل الفترة من -
[] فبيلغري

ونادت []في األربعينات من القرن الماضي صدرت مجلة -
.بوضع حد للنفوذ البريطاني 

نصوت البحري

يفة م نيابة عن أخيه الشيخ عيسى بن سلمان آل خل1971أغسطس 14أعلن بيان -
.[]هو الشيخ  فةخليفة بن سلمان آل خلي

وإلى []م انضمت البحرين إلى جامعة  1971سبتمبر 11في -
.من الشهر نفسه 21في []منظمة 

ةالدول العربي

ل م صدر مرسوم أميري اتخذ الشيخ عيسى بن سلمان آ1971أغسطس 16في -
[.]خليفة بموجبه لقب  أمير

األمم المتحدة



م ؟19كيف يسرت الثورة الصناعة ازدهار حركة االستعمار األوروبي خالل القرن -
حركة يسرت الثورة الصناعية ازدهار انتاج األسلحة النارية ووسائل النقل الضرورية لل-

.االستعمارية ، كما احتاجت المصانع األوروبية المواد األولية من إفريقيا وآسيا 

.م 19التنافس االستعماري بين الدول الكبرى في القرن : علل -
:        على للحصول

.          األيدي العاملة ( ب. المواد األولية ( أ
.األسواق االستهالكية لمنتجاتها( ج

؟( التجارة المثلثة ) ماذا تعني -
ا ومناجمها ، بشراء الرقيق من أفريقيا ، ونقلهم للعمل في مزارع أمريكتعني قيام األوربيين  

.ثم نقل المواد الغذائية والمعادن الثمينة إلى أوروبا

.التي أدت إلى ظهور النهضة األوروبية ( المؤثرات ) اذكر العوامل -
.اختراع الطباعة( ب.ازدهار المدن اإليطالية ( أ

.  نشاط حركة الترجمة ( ج



:اإلقطاع هو -
تبعيةبوتميزالوسطىالعصورفترةأوروبافيسادواقتصاديواجتماعيسياسينظام-

.اإلقطاعيينللسادةوالشعباألرض

.بلغت حركة االستعمار األوروبي ذروتها خالل القرن التاسع عشر الميالدي : علل -
:        بسبب 

.العامل السياسي واالستراتيجي ( ب. الثورة الصناعية ( أ
.العامل الديمغرافي واالجتماعي ( ج

:هما والوريناأللزاس-
.مقاطعتان فرنسيتان تقعان على الحدود مع ألمانيا 

ما المقصود بأراضي البلقان ؟-
–ألبانيا –بلغاريا –اليونان –مجموعة بلدان في جنوب شرق أوروبا هي يوغسالفيا سابقا  

.تركيا األوروبية –رومانيا 



البلقان



.انسحاب روسيا من الحرب العالمية األولى : علل -
.م 1917فيها عام بسبب قيام الثورة الشيوعية 

.أكمل الجدول التالي بحسب المطلوب -
نتيجة الحربسبب الحربأطرافهاالحرب
حرب 
السبع 
سنوات
1756

.فرنسا-1

.بريطانيا-2

انياااا تناااافس فرنساااا وبريط
علاااااااى احتكاااااااار الماااااااواد 

.الغذائية والمواد الخام

انتهت الحرب بتوقيع معاهدة 
رنسا باريس التي تنازلت فيها ف

مستعمراتها بأمريكا معظم عن 
.وأفريقيا والهند 

.م 1929عام (الخميس األسود) حدوث األزمة االقتصادية العالمية: علل-

.التضخم في اإلنتاج مما أدى إلى انهيار األسعار( أ
قيقية مما حيث تم بيع أسهم الشركات بأسعار تفوق قيمتها الح) المضاربة في البورصة ( ب

.(أنتج أزمة ثقة في األسهم وسعي المساهمين إلى التخلص منها 
.ارتباط االقتصاد العالمي برأس المال األمريكي مما أدى إلى تفشي األزمة( ج



.م 1929اذكر نتائج األزمة االقتصادية العالمية عام -
.       تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين( أ
.      وتسريح العمال إقفال العديد من المصانع( ب
.كساد اإلنتاج الزراعي( ج

.أكمل الجدول الذي أمامك بحسب البيانات المطلوبة -س
النتائجاألطراف المشتركةالحدث التاريخي

اتفاقية سايكس 
بيكو

(1916)

مؤتمر سان ريمو
(1920)

مؤتمر 
1938ميونيخ

معاهدة برست 
ليتوفسك

.مندوب روسي-
(بريطانيا)مارك سايكس-
(فرنسا) جورج بيكو-

.حصول روسيا على شرق األناضول-1
.وناإلنجليز والفرنسيوالعراقسوريااسمتق-2
.أقيمت في فلسطين منطقة دولية-3

(  المجلس األعلى للحلفاء) 
فرنسا+ بريطانيا 

.انيتحت االنتداب البريطوفلسطينالعراق واألردن-1
.سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي-2

في ه على االعتراف بحقوبريطانيافرنسا كل من هتلر حملتراإنجل+  فرنسا  + ألمانيا  
.والسوديتالنمسا ضم

خسرت روسيا بموجبها مساحات شاسعة من أراضيهاألمانيا+ روسيا 
.م 1917عام 



ت استعن بالخريطة المرفقة ووضح أهم تقسيما
.بيكو –اتفاقية سايكس 



مات استعن بالخريطة المرفقة ، ووضح أهم تقسي
.مؤتمر سان ريمو 



.الحربين العالمتين  بحسب المطلوب منك في الجدول قارن بين -س
أوجه 
(م 1945–م  1939) الحرب العالمية الثانية(م 1918–م 1914) الحرب العالمية األولىالمقارنة

السبب 
المباشر

األسباب 
الغير 
مباشرة

النتائج

يونيو 28اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته 
.عاصمة البوسنة راييفوفي سم 1914

رى التنافس االستعماري بين الدول الكب-1
.م19لقرن في ا
.الصراع الفرنسي األلماني -2
صراع القوميات في منطقة البلقان-3

.          والجرحىماليين القتلىسقوط-1
الدمار الهائل باألراضي الزراعية -2

.والعمرانية
.له توقف الحركة االقتصادية في العالم ك-3
.تغير خريطة أوروبا السياسية-4
تخلص الوطن العربي من السيطرة -5

أو االستعمارفي يدالعثمانية ووقوعه 
.االنتداب 

.تأسيس عصبة األمم -6

.م1939سبتمبر 1بولندا( هتلر) احتالل ألمانيا 

في معاهدات الصلح المذلة للدول المهزومة -1
األولى كما أن إيطاليا لم تحصلالعالمية الحرب 
.مستعمرات تريدهاعلى 
.  (النازي –الفاشي ) قيام أنظمة ديكتاتورية-2
.1929األزمة االقتصادية العالمية-3

.تراجع سيطرة أوروبا -1
هما جديدين التفاف دول العالم حول عمالقين -2

.تي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيي
نشوب حرب باردة بين الواليات المتحدة -3

.م 1948منذ سنة االتحاد السوفييتياألمريكية و
تأسيس هيئة األمم المتحدة لتأمين السالم -4

.العالمي 



.النازية -
.كلمة ألمانية مختصرة لعبارة معناها االشتراكية الوطنية 

:  عصبة األمم 
باريسفيالصلحمؤتمرخاللولسوناألمريكيالرئيسقيامهااقترحعالميةمنظمة
.العالمفيواألمنالسالمحفظإلىوتهدفم1919

.ليتوفسك–برست -
م عقب قيام الثورة 1917مدينة بولندية عقدت فيها معاهدة السالم بين ألمانيا وروسيا سنة 

.الشيوعية في روسيا 

.كلمة إيطالية معناها ربطة سنابل القمح التي ترمز إلى التعاون والرخاء والوحدة 
.الفاشية -

مصطلحات 

.العرق اآلري  -
.آخرىعرق بشري ينتمي إليه األلمان وشعوب 



.م1921اضطرار بريطانيا تعيين فيصل بن الحسين ملكا  على العراق: علل -
.بسبب االنتفاضة العراقية ضدها بعد محاوالتها إثارة الفتن بين العرب واألكراد 

.قيام الحزب النازي في ألمانيا على يد هتلر : علل -
.     تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية( أ
.      للشعب األلماني المذلة(م 1919) معاهدة فرساي( ب
.أفكار هتلر الداعية لتوحيد ألمانيا وتمجيد تفوق العرق اآلري( ج
.قيام الحزب الفاشي في إيطاليا على يد موسوليني : علل -
.  تريدهان مؤتمر الصلح لم يعطي إيطاليا مستعمراتأل( أ
.وتفشي البطالة االقتصادتدهور ( ب
.انتشار الحركة الشيوعية( ج

22) فاي بسابب اعتاداء ألمانياا علاى األراضاي الساوفيتيةت جيوش االتحااد الساوفيتي دخل( أ
.         رغم معاهدة عدم االعتداء بينهما(م 1941يونيو 

ول كماااا دخلااات الجياااوش األمريكياااة بسااابب قياااام ساااالح الطياااران اليابااااني بتااادمير األساااط( ب
.م 1941ديسمبر 4في ( جزر هاواي ) ميناء بيرل هاربر األمريكي في 

.م 1941تدويل الحرب العالمية الثانية عام : علل -



.{ م1938–1931}مظاهر التوتر الدولي بين سنتي اشرح-
.قوة األنظمة الديكتاتوريةوتزايداألنظمة الديموقراطية قوةتراجع * 

:حيث 
.االقتصاديةأزمتهاعادت أمريكا إلى سياسة العزلة بسبب انشغالها بمعالجة -
أحزاب ينعلى الحكم بصراعالالسياسي في بريطانيا وفرنسا بسبب الوضع عدم استقرار -

.اليسار أحزاب اليمين و
:حيث ( تفوقت األنظمة الدكتاتورية عسكريا  : ) وفي المقابل 

.  م 1936واحتلها هاجم موسوليني الحبشة -
.  م1938التشيكوسلوفاكيةالسوديتضم هتلر النمسا ومنطقة -
ميونيخ أجبر هتلر فرنسا وبريطانيا على االعتراف بحقه في ضم النمسا وذلك في مؤتمر-

.م 1938عام 



.قتال الليبيين إلى جانب الحلفاء خالل الحرب العالمية الثانية : علل -
.الحصول على االستقالل( ب.التخلص من االستعمار اإليطالي( أ

.م1943ما النتائج التي ترتبت على اعتقال فرنسا الزعماء الوطنيين في لبنان عام -
.أجبرت فرنسا على االعتراف باستقالل لبنان( ب.    عمت المظاهرات لبنان( أ

عام غدادعلى دخول العراق في حلف بالعراقية حكومة الما النتائج التي ترتبت على موافقة -
.م 1955

.         لهيمنة البريطانيةلعارض العراقيون هذه السياسة التي تكرس ( أ
.م التي قضت على الملكية وأعلنت الجمهورية1958قيام ثورة ( ب

تى ما المراحل التي شهدها نظام الحكم في العراق أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ح-
؟م1958

.    والذي أطاح بالنظام الملكي وقطع العالقات مع بريطانيا م1941مايو انقالب ( أ
(له أعادت بريطانيا السلطة إلى الوصي على العرش األمير عبداإل) عودة النظام الملكي( ب
.قيام الجمهوريةالتي قضت على الملكية وأعلنت م 1958يوليو14ثورة( ج



.خطوات دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو الوحدة واالستقالل ناقش -
هما بين" إقامة اتحاد فدرالي" وهي إمارتي أبوظبي ودبي أول خطوة توحيدية كانت بين ( أ

.          م 1968فبراير 18
.م 1971ديسمبر 2ثم اتفقا مع أربع إمارات أخرى على إقامة اتحاد األمارات العربية ( ب
.االنضمام إلى جامعة الدول العربية ومنظمة األمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة ( ج
خ راشد بن رئيسا  للدولة والشي( حاكم أبوظبي )اُنتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( د

.      نائبا  للرئيس ( حاكم دبي ) سعيد آل مكتوم 
.م التحقت باالتحاد إمارة رأس الخيمة 1972في فبراير ( د

.ناقش حركات التحرر العمانية والنضال من أجل الوحدة واالستقالل -
.يد بعد حكم دام أكثر من قرن وحكمت البالد أسرة البوسعطرد العمانيون البرتغاليين ( أ
:  ين م ثار العمانيون على الحماية البريطانية فانقسمت عمان بين سلطت1913في عام ( ب
.              في المنطقة الداخلية سالم بن راشد حكومة -
".مسقط"حكومة البوسعيد في الساحل-
فأصبحت كلتاهما 1955في ضم عمان الى مسقط عام سعيد بن تيمورالسلطان نجح ( ج

"   سلطنة عمان"دولة واحدة
م موثقا  عالقة 1971االستقاللمحققا 1970الحكم عام قابوس بن سعيدالسلطان تولى ( د 

.عمان بالعرب 



لبسط سيطرتها المباشرة على البحرين ؟20التي قامت بها بريطانيا في القرنالتدابيرما-

.     تعيين ممثال  لها في البحرين( ب.  عقد معاهدات حماية معها( أ
.علت البحرين مركزا  لتجّمع قواتها خالل الحرب العالمية األولىج( ج

.التدابيرهذه على اذكر ردود الفعل الوطنية البحرينية -
.        الزيانيعبدالوهاببعد إقناع حاكم البالد بقيادة إنشاء مجلس تأسيسي( أ
.م 1923وطني عام مجلسعقد ( ب
ستشارا  لدى مبيلغريفأرغم التوافق بين الحاكم والشعب بريطانيا على االكتفاء بتعيين ( ج

.حكومة البحرين 

.استقالل دول الخليج العربية في النصف الثاني من القرن العشرين : علل -
.نضال دول الخليج ومقاومتها من أجل االستقالل( أ
.عزم بريطانيا على االنسحاب من دول الخليج( ب

.عقد بريطانيا معاهدات حماية مع دول الخليج العربي : علل -
.وموقعه الهام بالنسبة لتجارة الشرق للسيطرة على الخليج العربي( أ
.تأمين طريق الهند ( ب



خالل انتعاش وازدياد نشاط الحركة الوطنية ضد االستعمار البريطاني في البحرين:علل -
.فترة الثالثينات 

.  اكتشاف النفط ( أ
.ظهور فئات اجتماعية جديدة مثل العمال والطالب ( ب
.م االقتصادية العالمية 1929تأثير أزمة ( ج

.  م 16عدم تمكن البرتغال من بسط سيطرتها الكاملة على الخليج خالل القرن : علل -
(أي عدم استقرار الحكم البرتغالي في الخليج) 

.بقاء عدن خارج سيادتها مما أثّر سلبا  على مواصالتها( أ
.مقاومة أهل البحرين لها( ب

ي منطقة ما النتائج التي ترتبت على استغالل البرتغاليين الصراع العثماني الصفوي ف-
.الخليج العربي

.العربي الخليجهامة في منطقة سيطرة البرتغاليين على قواعد بحرية ( أ
.        بسط البرتغاليين نفوذهم على البحرين( ب



.اذكر خطوات البحرين فور إعالن االستقالل لتعزيز حريتها واستقاللها -
(ما النتائج التي ترتبت على استقالل البحرين ؟ ) -
. إنهاء المعاهدات السياسية والعسكرية مع بريطانيا( أ
.سيادة حكومة البحرين على كامل مجالها ( ب
اتخذ الشايخ عيساى بان سالمان آل خليفاة بموجباه( أغسطس 16) صدور مرسوم أميري ( ج

.لقب أمير البحرين 
(جامعة الدول العربية واألمم المتحدة) حق االنضمام إلى المنظمات اإلقليمية والدولية ( د

.كدولة مستقلة ذات سيادة وأحرزت اعترافا  دوليا  سريعا  



.قارن بين المعارك اآلتية من حيث األطراف المشتركة والنتائج -س 
النتائجاألطراف المشتركةالمعركة

(م 1920)ميسلون

(م 1915)المارن

(م 1916)فردان

(  م 1918) المارن

(م 1942) العلمين

(م 1942) ستالينغراد

.فرنسا-1
.سوريا-2

ولة انتصار جيش فرنسا واحتالله دمشق، كما أعلن قيام د
.سها واستحداث أربع دويالت في سوريا نفلبنان الكبير

.ا بريطانيا وفرنس-1
.ألمانيا -2

وقف الزحف األلماني علىتمكنت بريطانيا وفرنسا من 
.بلجيكا وفرنسا

.  بريطانيا وفرنسا-1
.على األلمان بريطانيا وفرنسا انتصار .ألمانيا -2

.    الحلفاء وأمريكا-1
.ألمانيا-2

انتصار الحلفاء وأمريكا على ألمانيا وانتهاء الحرب
.1918العالمية األولى

.بريطانيا -1
.على األلمان بريطانياانتصار .ألمانيا-2

.ياالتحاد السوفيت-1
.ألمانيا-2

.انتصار الجيش األحمر السوفيتي على األلمان 



عمال الشخصيات التاريخية في المكان المحدد فيأاكتب أهم إنجازات و
:  الجدول التالي

أهم اإلنجازات واألعمالاسم الشخصية

هتلر

موسوليني

الجنرال ديغول

–م 1933تمكن من السيطرة على الحكم فاي ألمانياا عاام –أسس الحزب النازي 
والذي وقاع معاهادة الحلاف الفا-احتالله لبولندا أدى لقيام الحرب العالمياة الثانياة 

.مع موسوليني ومعاهدة عدم اعتداء مع االتحاد السوفييتي 

–م 1922أصبح حاكما  مطلق الصالحيات في إيطاليا عاام –أسس الحزب الفاشي 
.م1939احتل ألبانيا عام –م 1936احتل الحبشة عام 

أعلان قياام –رفض استسالم فرنسا في الحرب العالمية الثانية وانتقال إلاى بريطانياا 
.حكومة فرنسا الحرة في المنفى 

تارأس –أنشاأ حازب الوفاد –تولى قيادة الحركة الوطنية المطالبة باستقالل مصار 
.الوزارة في عهد الملك فؤاد  سعد زغلول



أهم اإلنجازات واألعمال اسم الشخصية

جمال عبدالناصر

عمر المختار

عبدالكريم الخطابي

م، وأظهاار بطولااة اسااطورية فااي مقاومااة 1922تّساالم رايااة المقاومااة الليبيااة 
.م1932االحتالل اإليطالي حتى أسر وأعدم 

.قاد أخطر ثورة مغربية ضد االحتالل اإلسباني لمنطقة الريف المغربي

م التااي ألغات الملكيااة ، وأجلااى 1952تارأس الجمهوريااة المصارية بعااد ثاورة 
يونياو 26م ثام أممهاا باسام الشاعب المصاري فاي 1956اإلنجليز عن القنااة 

.م 1956

.م 1944تزعم حزب االستقالل والذي نادى باستقالل المغرب وعروبته عالّل الفاسي

.م1955ضم عمان إلى مسقط فأصبحت كلتاهما دولة واحدة عام سعيد بن تيمور



أهم اإلنجازات واألعمال اسم الشخصية

دقابوس بن سعي

محمد بن ثاني

وثاق –م 1971حقاق اساتقالل عماان عاام –م 1970تولى حكم عمان عاام 
.عالقتها مع العرب

وقّااع معاهاادة مااع –حااافظ علااى والئااه آلل خليفااة –أصاابح حاكمااا  للدوحااة 
.م تنص على االعتراف بإمارته1868بريطانيا 

–م  أصاابح بموجبهااا تحاات حمايتهااا 1916عقااد معاهاادة مااع بريطانيااا عااام عبدهللا بن قاسم
.م 1926اعطى امتياز التنقيب على النفط لبريطانيا عام 

تمكااان مااان الحصاااول علاااى اساااتقالل قطااار –م 1960تاااولى حكااام قطااار عاااام 
م م فأصاابحت قطاار عضااوا  فااي جامعااة الاادول العربيااة وفااي هيئااة األماا1971
.المتحدة 

أحمد بن علي
آل ثاني

هيثم بن طارق 
آل سعيد

.تولى حكم عمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد 



أهم اإلنجازات واألعمال اسم الشخصية

لم عبدهللا السا
الصباح

زايد بن سلطان
آل نهيان

طالااب بريطانيااا -تااابع سياسااة اإلعمااار -م 1955عااام الكوياات تااولى حكاام 
قلت اسااتبعااد أن ألغااى المحاااكم األجنبيااة وأصاادر عملااة وطنيااة  فباالسااتقالل 

.المتحدة جامعة العربية وهيئة األمموانضمت إلىم 1961عام الكويت 

–م  1968فبراياار 18ودبااي ( أبااوظبي ) أقااام اتحاااد فاادرالي بااين إمارتااه 
.م1971انتخب رئيسا  لدولة اإلمارات العربية بعد االستقالل  عام 

الشيخ خليفة 
بن محمد آل خليفة

تصاادى لحملااة نصاار آل مااذكور حاااكم بوشااهر –ازدهاارت فااي عهااده الزبااارة 
( .معركة الزبارة ) والبحرين 

أحمد الجابر
الصباح

ماانح امتياااز التنقيااب عاان الاانفط لشااركات –م 1921تااولى حكاام الكوياات عااام 
وعلمياا  في عهده ازدهرت الكويت اقتصااديا  واجتماعياا  –بريطانية وأمريكية 

.أسس مدينة األحمدي التي نسبت إليه –

نواف األحمد 
الصباح

بتمبر الكويات بعاد وفااة أخياه الشايخ صاباح األحماد الصاباح فاي ساتولى حكم 
.م 2020



أهم اإلنجازات واألعمال اسم الشخصية

الشيخ سلمان
بن أحمد آل خليفة

ن الشيخ عيسى ب
علي آل خليفة

م فلقاااب بالفااااتح وُعاااّد أول حكاااام آل خليفاااة علاااى 1783فاااتح البحااارين عاااام 
حيااث نظاام شااؤونها وعااين عليهااا أمياارا  ماان قبلااه  كااان يقضااي–البحاارين 

ي البحارين الصيف في البحرين والشتاء في الزبارة حتى وافته المنية ودفن ف
.م 1795

وفي عهده نشاأ التعلايم –م 1932إلى 1869حكم البحرين خالل الفترة من 
م والتاي أرسات نفاوذا  1892عقد ماع بريطانياا معاهادة –م 1919النظامي  

ي عهااده تاام فاا–بريطانيااا  علااى العالقااات الدبلوماسااية والتجاريااة البحرينيااة 
.م 1923إنشاء المجلس التأسيسي للحد من النفوذ البريطاني عام 

الشيخ أحمد 
بن محمد آل خليفة

.م1797نقل مركز الحكم نهائيا  من الزبارة إلى البحرين عام 



الحرب بموقفها من الحلفاء الدولة
العالمية الثانية

أسباب اتخاذها هذا 
نتائج اتخاذها هذا الموقفالموقف

العراق

ليبيا

تونس

لثانية من الحلفاء بالحرب العالمية ا{ ليبيا +تونس+العراق} قارن بين موقف كل من
.وأسباب اتخاذ ذلك الموقف ونتائجه

عداء للحلفاء والتحالف مع 
.األلمان

للتخلص من الحماية 
.البريطانية

ولكن م 1941مايو وقع انقالب 
ليه بريطانيا تمكنت من القضاء ع

وإعادة السلطة إلى الوصي على
.العرش األمير عبداإلله

لفاء قاتل الليبيون إلى جانب الح
.في الحرب

للتخلص من االستعمار 
اإليطالي

لم تفي بريطانيا بوعودها 
رة وتقاسمت مع فرنسا السيط

.على ليبيا 

بة موقف بورقيأيد التونسيون 
.مساندة الحلفاءفي

ل لرغبتهم في الحصو
.على االستقالل

اضطهدت فرنسا زعماء الحزب
الجديد ولجأ بورقيبة إلى 

.القاهرة 



تيةأكمل الجدول الذي أمامك بحسب البيانات المطلوبة ألحداث التاريخية اآل
النتائجاألطراف المشتركةالحدث التاريخي

معركة الزبارة 
م1782

مؤتمر 
1938ميونيخ

معاهدة برست 
م1917ليتوفسك

ة المعاهدة البريطاني
م1936-المصرية

خليفة بن) آل خليفة ، الشيخ -1
( .محمد آل خليفة 

نصر آل مذكور حاكم بوشهر -2
.والبحرين 

.إنجلترا+  فرنسا  + ألمانيا  

.ألمانيا+ روسيا 

.مصر+  بريطانيا  

.   انتصار آل خليفة-1
تم فخليفة على فتح البحرينشجعت آل-2

ة ذلك على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليف
. م 1783عام 

فرنسرررا وإنجلتررررا علرررى كرررال مرررن أجبرررر هتلرررر 
.والسوديتاالعتراف بحقه بضم النمسا 

خسرت روسيا بموجبها مساحات شاسعة من
.أراضيها

ناة، انسحاب الجيش البريطاني إلى منطقة الق
أمر حماية األجانب في مصر على وترك  

.الحكومة المصرية 



.اكتب أسباب ونتائج األحداث التاريخية التالية 

النتائجاألسبابالحدث التاريخي

الثورة المغربية
م1953الشاملة 

انقالب 
م1941مايو

في العراق

د عزل ونفي السلطان محم
.الخامس

.ةرفض الحماية البريطاني

إعررادة السررلطان محمررد الخررامس إلررى -
.المغرب

اعررررررالن اسررررررتقالل المغرررررررب عررررررام -
.م 1956

.اإلطاحة بالنظام الملكي -
.قطع العالقات مع بريطانيا -



التربية للمواطنة 
القانون الدولي اإلنساني

:تعريف القانون الدولي اإلنساني 
نوالقوانييالقواعدمنمجموعةعلىويشتمل،العامالدوليالقانونمنأساسيجزءهو
مندوالحالمسلحةالنزاعاتخاللاإلنسانيةكرامتهموحفظاألشخاصحمايةإلىتهدفالتي

.فيهاالمشاركينغيرالضحايامعاناةوتخفيفالحربعنالناجمالدمار

النزاع المسلح غير الدوليالنزاع المسلح الدولي

سلحة يشمل الحرب التي تقع بين القوات الم
.لدولتين على األقل 

ات النزاع داخل إقليم الدولة الواحدة بين القو
المسلحة النظامية وجماعات مسلحة يمكن 

.التعرف على هويتها 

:أنواع النزاع المسلح 



بدايات القانون الدولي اإلنساني

.م 19في النصف الثاني من القرن •
م 1977م والبروتوكوالن اإلضافيان لعام 1949تمثل اتفاقيات جنيف األربع لعام •

.المرجعيات األساسية لهذا القانون إضافة إلى بعض االتفاقيات األخرى المكملة 

.حماية اإلنسان من آثار النزاعات المسلحة –1
.ة التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكري–2

:أهداف القانون الدولي اإلنساني 

.رى تقديم المساعدة والعون للمدنيين والعسكريين العاجزين واألس–3

.لحروب حماية الممتلكات الدينية والثقافية والتاريخية واإلنسانية في أثناء ا–4

.روب حماية البيئة الطبيعية المحيطة باإلنسان في أثناء الح–5

.رهم  حماية األفراد غير المقاتلين مثل النساء والشيوخ واألطفال وغي–6



: القانون الدولي اإلنساني واألطفال 

.ألنهم ال يشاركون في الحروب بشكل مباشر 

.ية احترام حياتهم وسالمتهم البدنية والعضو–1

.حظر أعمال اإلكراه واإليذاء البدني والتعذيب والعقوبات الجماعية –2

كيف يحمي القانون الدولي اإلنساني األطفال ؟

.من العمر 18حظر التجنيد اإلجباري في القوات المسلحة لألطفال الذين لم يبلغوا –3

هم مادة من اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها تعنى باألطفال وحمايت25كما يوجد أكثر من -
.باإلضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل 

.اني يحظى األطفال بعناية خاصة في القانون الدولي اإلنس: علل 



،الحربوأالسلموقتفيسواءاحترامهاوفياإلنسانحقوقتشريعفيسباقا  اإلسالمكان
اليالحاإلنسانيالدوليالقانونعليهايقومالتيوالمبادئالقواعدمنالعديدوضعوقد

:ومنها
.تحريم الحرب إال في حالة الضرورة الشرعية -1

القانون الدولي اإلنساني واإلسالم 

.عدم االعتداء -2

.حظر األعمال االنتقامية -3

.احترام حصانة غير المقاتلين -4

.منع التخريب وتدمير البيئة أثناء الحرب -5

.احترام البعد اإلنساني للفرد -6

.المعاملة الحسنة لألسرى -7

.التمييز بين المحاربين وغير المحاربين -8



وجه االختالفوجه الشبه

ي كالهما يعنى بحق اإلنسان ف
السالمة البدنية والكرامة 

ر اإلنسانية وعدم التمييز وحظ
.المعاملة القاسية أو التعذيب

وف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يعمل به في كال الظار-
اني ويعنااى بجميااع األشااخاص بينمااا القااانون الاادولي اإلنساا

.ن يعمل به في ظروف الحرب فقط ويعنى بغير المقاتلي

:القانون الدولي اإلنساني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

وارئ يتم تعلياق بعاض الحقاوق أو تقييادها فاي حالاة الطا-
.العامة مثل الحق في التجمع أو التنقل 

:األطراف المعنية بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني 
بشكلبتطبيقهملتزمةوهيدولة196وعددهاالقانونعلىصادقتالتيالدولكافة-1

الدوليةدالقواعمنتعدقواعدهألنبتطبيقهملتزمةتكونتصادقلمالتيالدولوحتىرسمي
.العرفية

.الهيئات والمنظمات اإلنسانية –2

.  ر المنظمات المختلفة للصليب أو الهالل األحم-ب .ر الهيئة الدولية للصليب األحم–أ 



داللتهاالشارة

شارات الحماية الدولية 

ي شارة تمثل صليبا  أحمر على رقعة بيضاء ، وه
ال مقتبسة من علم سويسرا عرفانا  بدورها في مج

.الرعاية اإلنسانية 

ية شارة تمثل هالل أحمر ، وقد اختارته الدولة العثمان
.م 1876في حربها مع روسيا منذ 

شارة تخلو من أي مدلول سياسي أو ديني ، وتم 
.م 2005اعتمادها من عام 

.شارة اللجنة الدولية للصليب األحمر 



:  تم االتفاق على هذه الشارات لتحقيق هدف هذه الهيئات وهو-
لمسلحة تقديم المساعدة لجميع الضحايا من دون تحيز أو تفرقة أو أنانية في أوقات النزاعات ا

.أو في أثناء الكوارث الطبيعية والحوادث واألمراض 

أهمية شارات الحماية الدولية 

:وهذه الشارات تمثل 
.حماية وحصانة لألشخاص –1
:حماية للممتلكات التي تخدم أغراضا  إنسانية مثل –2
.جمعيات اإلغاثة التطوعية -.مصالح الصحة التابعة للجيش-

.جميع الوحدات الصحية المدنية -.المستشفيات الميدانية -

ما هو دور الهالل األحمر البحريني 

.تقديم المساعدات للضحايا في الدول المحتاجة ومنها لبنان والعراق –1
.إلى جانب إسهامها في التوعية بالقانون الدولي اإلنساني –2



ا عالميا أهم العناصر المكونة لثقافة السالم والتي اتفق عليهدور األمم المتحدة في نشر ثقافة السالم وتعزيز األمن

.ين هناك حاالت كثيرة أثمر فيها تطبيق القانون الدولي اإلنساني في حماية المدني–1
.  العراق وهناك حاالت تعرض فيها القانون لالنتهاك مثلما حصل في البوسنة وفلسطين و–2

:مدى تنفيذ القانون الدولي اإلنساني 

م لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم 1998ومن هنا تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 
.( غير الملتزمين بقواعد القانون الدولي اإلنساني ) الحرب 

دور األمم المتحدة في نشر ثقافة السالم تعزيز األمن 

تسعى منظمات األمم المتحدة إلى إنقاذ األجيال–1
.القادمة من ويالت الحروب 

نشر ثقافة السالم ومنع نشوب المنازعات –2
.ومعالجة أسبابها 

حل المشكالت بالحوار والتفاوض والتفرغ –3
.لعملية التنمية 

.تحويل التنافس إلى تعاون –4

.احترام الحياة بكافة أنواعها –1

.نبذ العنف –2

.المشاركة والعطاء –3

.اإلصغاء والحوار –4

.التضامن المتجدد –5

.حماية كوكب األرض –6



.دامة التنمية االقتصادية واالجتماعية المست–2.م إشاعة ثقافة السالم من خالل التعلي–1

م 2010-2001العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف ألطفال العالم –إجراءات برنامج 
:الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة 

.المساواة بين الرجل والمرأة –4.احترام جميع حقوق اإلنسان –3

.المشاركة الديمقراطية –5

( :حل النزاعات سلميا  ) كيف تقوم األمم المتحدة بتعزيز السالم ؟ 
(  القبعات الزرق ) إرسال قوات لحفظ السالم –2.الوساطة والحوار بين الدول –1

.التفاهم والتسامح والتضامن -6

.السلم واألمن الدوليين –8.حرية تدفق المعلومات والمعرفة–7

.ب معالجة األسباب االقتصادية واالجتماعية للحرو–3
:وفي حالة فشل هذه الطرق تلجأ األمم المتحدة إلى مجلس األمن ليتخذ إجراءات أشد مثل 

.الدعوة إلى وقف إطالق النار –1
.قرارات فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية على الدول التي ال تستجيب لل–2
.إنشاء محاكم دولية لمحاكمة األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب –3



حوار الحضارات
:مفهوم حوار الحضارات 

وجهاتوالتاألفكارمعالتكيفعلىوالقدرة،الشعوببينالثقافيوالتفاعلالتشاورهو
أجلمندينيةأوفنيةأوثقافيةكانتسواءاآلراءجميعمعالمتحضروالتعاملالمخالفة
.حضاريةأزماتنشوبوتجنبالسلميالتعايش

.سلحة تزايد نفقات التسلح وتعدد مناطق التوتر والنزاعات الم-2

:دواعي حوار الحضارات 
. التنوع الحضاري حافز للحوار -1
.العيش المشترك يقوم على التعاون واالنسجام •
.الحوار يسمح ببناء عالقات سليمة بين الحضارات وداخل الحضارة الواحدة •

.مستمرتزايدفي(العالمحول)التسلححجم•
.والنزاعالتوترمناطقتتعددالمقابلوفي•
.حضاريةأبعادلهاالنزاعاتبعض•
الحوارمنإطارفييوضعلمماالنزاعفيسببايكونأنيمكنحضارياختالفأي•

.والتفهم



.ئية ترابط المصالح االقتصادية والبي-3

.ل توافر وسائل االتصا-4

.ترابط المصالح االقتصادية وازدهارها حول العالم يحتاج إلى السلم والحوار •

.الحوارمنإطارفياآلخرفهموبالتالي،اآلخرلمعرفةوأداةسبيلاالتصالوسائل•
.الخاصةحضارتهنشرعلىطرفكلاالتصالوسائلتساعدكما•

:لحوار الحضارات المؤطرةالضوابط 
:االعتزاز باالنتماء الحضاري –1

.تقدير كل طرف لحضارته الخاصة واالستفادة مما حققته على مر العصور •
.السعي إلى إدماج الجديد في غير تصادم مع الهياكل الحضارية •
.تقدير اآلخر وتحديد نقاط االلتقاء معه وإمكانات االستفادة من مكتسباته •
.ور تحديد نقاط االختالف في إطار من التسامح القائم على حق اآلخر في البقاء والتط•

هود لتكون كما أن المشكالت البيئية ال تعترف بالحدود بين الدول ولذلك البد من تضافر الج•
.الحلول أكثر أصالة وشموال  وتنوعا  



:فهم اآلخر –2

.اعتبار البحث عن نقاط االلتقاء هدفا  أساسيا  للحوار •

:دور مملكة البحرين في حوار الحضارات 
:قبول التنوع –3

.م 2008مشاركة جاللة الملك في مؤتمر حوار األديان بنيويورك في شهر نوفمبر •

.االحتكام إلى الموضوعية في تقدير كل اختالف •
.اعتبار االختالف عنصر ثراء وتكامل •
ى تخير الحلول المالئمة من أوساط حضارية مختلفة في توافق مع اإلرث الحضاري عل•

.أساس الفاعلية 

ب االهتمااام بالقضااايا اإلنسااانية مثاال احتاارام حقااوق اإلنسااان وناازع السااالح ورفااض الحاار•
.ومكافحة اإلرهاب مع تأكيد الحق في مقاومة االحتالل 

.توفير مناخ داخلي من التسامح بين كل األديان والطوائف •
.نائية اعتماد سياسة خارجية قوامها احترام االتفاقيات الدولية والث•
ة إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات في موضوع حوار الحضارات الذي عقد في المنام•

.م وحضرته وفود من مختلف دول العالم 2008في يناير 



عنف وتخريب في وطننا
:نشأنا في وطننا الغالي مملكة البحرين على مجموعة من القيم هي 

.الاالعتد–التعايش–التسامح–الوالء–االنتماء

:  فقامت هذه الجماعات بعدة أعمال منها 

:م 2011وفي عام 
.اباستقرارهعصفتأحداثا  الدولبعضشهدت•

لنيللمخططهالتنفيذاألحداثهذهالمتآمرةاألطرافبعضاستغلتالبحرينمملكةوفي•
بينةالطائفيالفتنإشعالطريقعنواستقرارهاأمنهاوزعزعةوعروبتهااستقاللهامن

.أبنائه

علىاالعتداء-الطرققطع-العنف-األشخاصعلىاالعتداء–التخريب–القتل•
.الحيويةالمرافقتعطيل-والخاصةالعامةالممتلكات



:طبيعة المجتمع البحريني : أوال  

.جدا  متسامحونالبحرينأهل•

.يشبههمالمااستيعابعلىوقادرونالتنوعلمسألةجدا  متفهمون•

.االختالفبسببمشاحناتال•

قيمهووتقاليدهبعاداتهمتمسكالوقتنفسوفياألخرىالحضاراتعلىمنفتحشعب•
.اإلسالمية

نهمألدرجةبهاومعتزينالثقافةهذهلواءرافعينتاريخهممرعلىالبحرينيونعاش•
.البحرينمملكةدستوروأكدهاالوطنيالعملميثاقفيضمنوها



الحقوق االقتصادية الحقوق السياسية الحقوق االجتماعية 

:اإلصالحات الوطنية : ثانيا  

.حق التعليم •

.الحق في الرعاية الصحية •

تااااوفير السااااكن لااااذوي الاااادخل •
.المحدود 

يتسااااااااوى المواطناااااااون أماااااااام •
ت القانون في الحقاوق والواجباا

.العامة 
حريااااااااة تكااااااااوين الجمعيااااااااات •

.والنقابات 

عة جرت تعديالت دستورية واس•
:م بهدف 2002عام 

.تعزيز الحريات وحقوق اإلنسان•

.تطوير مظاهر الديمقراطية •

.ة تأسيس الجمعيات السياسي•

تسااااارعت وتياااارة التنميااااة مااااع •
إطاااااااااالق المملكاااااااااة رؤيتهاااااااااا 

.م 2008االقتصادية عام 

إدخااال إصااالحات واسااعة علااى •
.سوق العمل 

ارتفاااااااع نسااااااب النمااااااو وازداد •
.الرضا عن جودة الحياة 

التقارير الصادرة عن المنظماات•
اإلقليمياااااااة والعالمياااااااة تشااااااايد 
بإنجاااااااازات مملكاااااااة البحااااااارين 

.الشاملة وغير المسبوقة  تفعياااااال المؤسسااااااات النيابيااااااة •
.المنتخبة 

دية إجراء انتخابات برلمانية وبل•
.نزيهة 



:تهديد سالمة وطننا : ثالثا 

الحكوميةوالجهودالسليماالقتصاديالتخطيطولوالكبيربشكلالوطنياالقتصادتضرر•
.القريبالمدىعلىلإلصالحقابلةوغيرأفدحاألضرارلكانتالعاجلة

الدولةإسقاطعلىعزمهماألحداثهذهفيالمتورطونالمتطرفونأعلن•

لواحتال،الطرقوقطعالعامةوالممتلكاتوالوافدينالمواطنينعلىاالعتداءاتتزايد•
التعليمفيحقهممنالطلبةوحرمانالسلمانيةمستشفى

. ومن هنا لم يكن ثمة ما يسمح بتوقع وصول العنف إلى مملكة البحرين 



حماية سالمة وطننا
:تتحلى قيادتنا الرشيدة بـ 

.الشجاعة–المسؤولية–الحكمة

:يتميز شعب البحرين بـ 
.وطنهإلىالراسخانتمائه•
.المخلصوالئه•
.سيادتهعلىالشديدةغيرته•
.مكتسباتهعلىحرصه•
.العربيةوهويتهالخليجيبمحيطهالبالغاعتزازه•
.الوطنيةووحدتهوتعايشهبتسامحهتمسكه•

ىعلوالحفاظوثوابتههويتهوحمايةوطننابسالمةالمتعلقةالقراراتفيوخاصة•
.منجزاته

نمحالةفيالدخولالبحرينجنبتعامال  قيادتناتعاملتم2011أحداثوقعتفحين•
.مملكتناأرضعلىوالمقيمينالمواطنينسالمةعلىوحافظالفوضى



حماية سالمة وطننا

دور الدولة : أوال  
(الحكمة والمسؤولية والشجاعة ) 

دور المواطنين : ثانيا  
(ة الوالء ونبذ العنف والتمسك بالوحدة الوطني) 

.اإلدانة الشعبية الواسعة لألحداث –1.إعالن حالة السالمة الوطنية –1
.لعربي تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج ا–2
.المبادرات التطوعية –2.اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق–3
.حوار التوافق الوطني –4

إعالن حالة السالمة الوطنية -1
السريعلللتعاممؤقتهاستثنائيةوسائلالبلدسلطات–الدستورعلىبناءيمنحإعالنهو

.كبيرينتهديدأوخطرمعوالفعال

دور الدولة: أوال  

.م 2011مارس 15م بتاريخ 2011لسنة 18صدر طبقا  للمرسوم الملكي رقم -
.من دستور مملكة البحرين  ( ب/ 36) نصت على مشروعيته المادة -



. م من ظروف طارئة تهدد سالمة البالد 2011ما حدث في عام : أسباب اإلعالن -
.البد أن يكون اإلعالن محدد بفترة زمنية  -
هذهإنهاءأعلنالمفدىمليكنالكن،شهوربثالثةالوطنيةالسالمةحالةمدةالساميالملكيالمرسومحدد-

الحالةهذهءإنهاوبالتاليللجميعالمكفولةالحرياتبعضفيهاتقيدحالةألنها)المدةهذهاستكمالقبلالحالة
.اإلنسانلحقوقانتصارهو–األوضاعاستقرارمع–

.تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية -2
ينالبحرذلكفدفعللخطراألهليوالسلماالجتماعياألمنتعرضم2011أحداثاندالعمع-

عالدفاالتفاقيةطبقا  )الجزيرةدرعمنقواتإرسالالتعاونمجلسدولمنالطلبإلى
.(بينهمالمشترك

.ها حظيت هذه الخطوة بدعم عربي من خالل تأكيد جامعة الدول العربية على مشروعيت-

المنشآتحمايةحولمهمتهاتمركزتحيثالداخليةاألحداثفيتتدخللمالقواتهذه-
أيمنالبحرينمملكةحدودوحمايةالهامةواالقتصاديةالصناعيةوالمواقعالحيوية
.خارجياعتداء

نيالوطوالحرسالشرطةقواتإلىوالفوضىالعنفلمظاهرالتصديمهمةتُركتبينما-
.البحريندفاعوقوة



لحقائقاللجنة البحرينية المستقلة لتقصي ا–3
.البحرينلمملكةالحكيمةالقيادةمنوشجاعةمتميزةوطنيةمبادرةشكلت-
.تشكلت من كبار القضاة الدوليين -

.م2011عامفيالبحرينشهدتهاالتياألحداثفيالتحقيق(منهاالهدف)-

.عملهافيتامةباستقالليةحظيت-
متعاونا  ذا  تنفيتنفيذهاعلىالبحرينحكومةأقدمتالتيالتوصياتقدمتعملهاانتهاءبعد-

.ومسؤوال  

حوار التوافق الوطني –4
.البحرينمملكةقيادةإليهدعت-

قراطية حرصت القيادة على إشراك فئات المجتمع في قراراتها المصيرية والتمسك بالديم-
.التي أكدها دستور مملكة البحرين 

.مختلفتينزمنيتينفترتينعلىالحوارهذاجلساتعقدت-



المبادرات التطوعية–2اإلدانة الشعبية الواسعة –1

ديد خرج مئات اآلالف من البحرينيين للتن-
.بأعمال العنف والتخريب 

فيماقيادتهخلفوقوفهالشعبأعلن-
.الوطنسالمةلحمايةتدابيرمناتخذته

فيلكنهإلزاميالحرفعلالتطوع-
.وطنيواجبيصبحالصعبةالظروف

لقيمةفعليةترجمةالتطوعيالعمل-
.اإليجابيةالمواطنة

تقويضإلىتهدفم2011أحداثكانت-
يرسوتعطيلمؤسساتهاشلخاللمنالدولة
.الحيويةمرافقها

دور المواطنين: ثانيا  

الوالءقيمتدفعهمالمتطوعونفهبّ -
.الخللسدإلىواالنتماء


