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الوحدة االولى
الدرس االول  :الحروب دوافعها وانواعها
س/وضح المقصود بالحرب؟
نقيض السلم وهي صراع بين طرفين يستخدم كل طرف اسلحته المادية وغير المادية في سبيل تحقيق اهدافه وتحقيق النصر على
الطرف االخر
س/وضح دوافع الحروب ؟
دوافع اقتصادية
-1الزيادة المفاجئة في عدد السكان مع محدودية موارد الدولة
-2سعي الدول االستعمارية للسيطرة على الموارد االقتصادية للدول الضعيفة
-3تحويل سكانها الى اسواق استهالكية النتاجها
دوافع ثقافية دينية
-1اختالف الثقافة بين امة واخرى ومن مجتمع الخر يؤدي للصراع والحروب العتقاد اصحاب كل ثقافة ان قيمهم هي االفضل وال
بد من نشرها
-2تزداد خطورة التنوع الثقافي عندما يتم تغليفها بقيم دينية وانها تشن من اجل الدين وانها تجسد المثل العليا كالحروب الفرنجية على
العالم االسالمي
دوافع سياسية
-1فشل الحلول السلمية في حل النزاعات
-2الهروب من االزمات الداخلية وتصديرها للخارج
-3ازدياد الروح العدوانية نتيجة الشعور بأمتالك قوة عسكرية يمكنها من النصر
-4تنامي الروح العنصريةعندما تعتقد جماعة انها االفضل مثال(االستعمار االستيطاني في فلسطين)
س/وضح انواع الحروب ؟
*حرب االستنزاف ما هي ؟
-1تقوم على ايقاع اكبر قدر من الخسائر في صفوف العدو اداريا واقتصاديا
-2تتميز بطول المدة
-3اختالف انواع االسلحة مادية نفسية فكرية
-4استخدام تكتيكات متباينة والحاجه لنفس طويل
الحاجة لتوافر قدرات اقتصادية كبيرة
مثال حرب االستنزاف بين مصر واسرائيل
*حرب العصابات -:ما هي ؟
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-1تعتمد على الهجوم المفاجئ "الكر والفر"
-2تلجأ اليها القوى الصغيرة والقليلة العتاد والعدة
-3اكثر من تلجأ لهذا النوع حركات التحرر ضد الحكومات الظالمة او االستعمار
-4تتميز* بسرعة الحركة* واالنتشار في مساحات واسعة البقاء العدو في حالة استنفار *ضرب البنية التحتية * الهجوم بأعداد
صغيرة *القدرة على النيل من اكبر الجيوش النظامية
مثال ثورة عبد الكريم الخطابي ضد االستعمار االسباني في الريف المغربي
*الحرب الشاملة -:ما هي؟
-1يشترك فيها عدد كبير من دول العالم
-2تستخدم فيها كل انواع االسلحة
مثال -:الحرب العالمية االولى والثانية
*الحرب االهلية_:ما هي؟
-1تدور بين ابناء الشعب الواحد
-2تتعدد اسبابها -:أ-الخروج على االضطهاد واالستبداد ب-الرغبة في االستيالء على السلطة
-3تشمل الحروب الطائفية اصحاب الديانات والطوائف المذهبية او التنوع العرقي
مثال-:الحرب االهلية اللبنانية
*الحرب الباردة -:
-1حالة صراع بين طرفين
-2استخدام كثير من الوسائل دون اسلحة وصدام عسكري
مثال-:الحرب الباردة بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 1991_1947
*الحرب النفسية  -:ماهي؟
-1هدفها تغيير انماط السلوك بين افراد المجتمع
-2تشكيك الناس بقيمهم ومبادئهم
-3خلق عقدة نقص بداخلهم لتثبيط معنوياتهم وهزيمتهم من الداخل
-4من اساليبها -:االعالم-الشائعات-غسيل الدماغ-الخداع-تشويه التراث-االرهاب-االحقاد التاريخية-اشاعة الخرافه
س/وضح اخالقيات الحرب وضوابطها في الدين االسالمي ؟
-1اعالم العدو وانذاره قبل بدء الحرب
-2رفض قتل النساء واالطفال وكبار السن والرهبان
-3رفض استخدام الوسائل العنيفة
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-4منع تسميم السهام وابار المياه
-5عدم االعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة واالثار واماكن العبادة
-6منع ارتكاب المذابح وستباحة المدن
-7الرفض القطعي لممارسة االبادة بحق الجيش المعادي
-8مداواة االسرىوحق اطالقهم وفدائهم
-9عدم جواز التمثيل باالسرى والحفاظ على حياتهم

س/متى بدأت المحاوالت االوروبية لوضع قوانين الحرب في العصر الحديث؟
بعد معركة سولفرينو 1859بين فرنسا والنمسا
س/ما هي اهداف القانون االنساني الدولي ؟
-1حماية المدنيين من النساء واالطفال وكبار السن
-2حماية المقاتلين الغير قادرين على المشاركة في عمليات عسكرية من االسرى والجرحى
-3حماية الطواقم الطبية التي تشمل الشارات المعروفة كالصليب االحمر والهالل االحمر
س/ما هي مبادئ القانون االنساني الدولي ؟
-1االنسانية *-:حماية كرامة االنسان في وقت الحرب*معاملة الضحايا بأنسانية*احترام شرفهم ودمهم وامالكهم *صيانة
الذات البشرية
-2الضرورة العسكرية*-:الحرب هدفها اضعاف قدرات العدو وقوته الحربية وتحقيق النصر باقل خسائر *لذا فان العنف
الذي ال ضرورة له يعد عمل وحشي
-3النسبية والتناسب *-:مراعات التناسب بين الضرر الذي يلحق بالعدو والمزايا التي يمكن تحقيقها نتيجة الستخدام القوة
اثناء الحرب *يجب على التحاربين تفادي الحاق الضرر بالمدنيين *االمتناع عن استخدام االسلحة التي تحدث خسائر ال
مبرر لها
-4التمييز*-:ضرورة التمييز بين السكان المدنيين والعسكريين *وبين االهداف المدنية والعسكرية
الدرس الثاني -:الفتوحات االسالمية
س/ما المقصود بالفتوحات االسالمية؟
لغة-:الفتح لغة اي عكس االغالق
اصطالحا-:سلسلة الحروب والمعارك الجهادية التي خاضها المسلمون بعد وفاة الرسول عام11ه ضد الدول خارج
الجزيرة العربية بهدف نشر االسالم وتخليص الناس
س/ما هي دوافع الفتوحات االسالمية ؟
-1كان للدين االسالمي اثر في دفع حركة الفتوح عندما عمل على توحيدهم في دولة واحدة
-2طرح فكرت عالمية الدعوة وان المسلمين مهمتهم احراج الناس من ظلمة الضالل الى النور
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-3المك انة الدينية لبيت المقدس لعبت دور في الفتوحات االسالمية باعتبارها القبلة االولى ومسرى الرسول الكريم وثالث
الحرمين وشحذ الهمم لتحريرها من البيزنطيين
-3العامل االقتصادي –للحصول على الغنائم كما فعل خالد بن الوليد الذي راى قتال الفرس للحصول منطقة السواد في
العراق الهميتها الزراعية
-4شجعت اوضاع الدول الكبرى المسلمين للقيام بالفتح(.,علل) نظرا لتردي اوضاع الدولة البيزنطية والفارسية نتيجة
الحروب واالوبئة واالمراض التي ادت الى استنزاف طاقاتهم العسكرية واالقتصادية*اضافة لالضطهاد الديني الذي ماره
البيزنطيين ضد االقباط العرب
س/بين اتجاهات(سير) الفتوحات االسالمية؟
-1العراق وبالد فارس وما وراء نهر سيحون وجيحون
-2اتجاه بالد الشام
-3مصر وشمال افريقيا
س/علل-يعد عصر الخالفة الراشدة االكثر اهمية في تاريخ الدولة االسالمية بعد وفاة الرسول.
-1اثر بشكل كبير في مسيرة التاريخ االسالمي واحداثه
-2الموروث الفكري والحضاري الذي شمل مختلف مناحي الحياة االنسانية
-3يشكل البداية الحقيقية للفتوحات خارج الجزيرة العربية
س/ما هي اول معركة خاضها المسلمون في فلسطين ؟
معركة داثن بالقرب من غزة
س/اين وقعت معركة اجنادين وما هي نتائجها ؟
وقعت بالقرب من بيت جبرين شمال غرب الخليل عام 13ه ومن نتائجها
-1انتصار المسلمين وهزيمة البيزنطيين
س/عدد نتائج معركة اليرموك 15ه؟
-1انتصار المسلمين
-2القضاء على القوة الرئيسية للبيزنطيين
-3فتح مدينة القدس ومعظم مدن الشام
س/علل-تاخر فتح المدن الساحلية كقيسارية وطرابلس .
*بسبب القوة البحرية لالسطول البيزنطي *والن المسلمين في هذه الفترة قوة برية ال بحرية
س/من هم قادة الفتوحات االسالمية بالعراق وبالد فارس؟
ابو عبيد الثقفي والمثنى بن حارثة الشيباني وسعد بن ابي وقاص
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س/علل-هزيمة المسلمين في معركة الجسر 13ه
بسبب استخدام الفرس للفيلة والسهام بشكل فعال
س/ما هي نتائج معركة القادسية 15ه؟
-1انتصار المسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص
-2القضاء على النفوذ الفارسي في العراق
-3التقدم نحو االمبراطورية الفارسية وفتح العاصمة المدائن
-4كانت مقدمة للقاء الحاسم في نهاوند 21ه
س/من هو القائد الذي توجه لفتح مصر ؟
عمرو بن العاص استطاع فتح بلبيس وبابليون ودانت له مصر بكاملها عام 24ه
س/علل-عد فتح مصر اسرع حركات الفتح االسالمي .
-1بسبب موقف االقباط الكارهين للحكم البيزنطي بسبب الخالفات المذهبية
-2معرفة عمرو بن العاص بطبيعة البالد
س /ما هما القوتين التي واجهت الجيوش االسالمية في شمال افريقيا ؟
البيزنطيين على طول سواحل المتوسط والبربر في المناطق الداخلية

س /القتوحات االسالمية في شمال افريقيا تقسم الى مرحلتين؟
هما -1االستطالع والغارات 50-20ه-:ارسال حمالت لفتح برقة وطرابلس لكنها توقفت بسبب رفض عمر بن الخطاب
استئناف الفتوحات (علل)*بسبب بعد افريقيا *وصعوبة االمداد والتموين
علل-:توقف الفتوحات في زمن خالفة علي ابن ابي طالب
بسبب الصراع الذي نشب بين علي ومعاوية على الخالفة واندالع معركة صفين بينهما
-2الفتح واالستقرار 90-50ه
س/ما هي مميزات مرحلة الفتح واالستقرار؟
-1تأسيس مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع
-2عودة الفتوحات بقوة في عهد موسى بن نصير والي افريقيا
-3فتح جزيرة صقلية
 -4تحول البريبر في عهده الى االسالم
س/ما هي اسباب توجه المسلمين لفتح بالد االندلس؟
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-1الرغبة في استمرار حركة الجهاد
-2تثبيت حكمهم في شمال افريقيا
-3تعهد بعض القوى في االندلس بمساعدتهم
-4تأكد المسلمين من امكانية الفتح بعد اختبارها بالغارات االستكشافية على المناطق الجنوبية
س/ما هي اسباب انتصار المسلمين في معركة وادي لكة 92ه؟
-1خيانة اعداد كبير من جيش لذريق(علل) *وانضمامهم لطارق بن زياد بسبب االستبداد واالستعالء *اعتقادهم ان العرب
سيعودوا الى بالدهم بعد النصر
-2الحماسة التي بثها طارق في خطبته محرضا لهم على الجهاد
س/عدد نتائج معركة بواتييه-بالط الشهداء 114ه؟
-1هزيمة المسلمين واستشهاد قائدهم عبد الرخمن الغافقي
-2رسم الحد الفاصل بين الدولة االسالمية واوروبا
-3ايقاف حلم المسلمين في فتح القسطنطينية
-4منح اوروبا فرصه تقليص الوجود االسالمي في شمال اسبانيا وحصره في الوسط والجنوب االسباني
س/علل-انحسار حركة الفتوح االسالمية منذ الربع االول من القرن الثاني الهجري ؟
-1بسبب الصراعات الداخلية في البيت االموي على الخالفة والسلطة
-2سيطرت العباسيين على الخالفة بعد اسقاط االمويين
-3تقوية بيزنطة لحدودها مع العالم االسالمي
-4ظهور الحركات والدول االنفصالية
-5عدم قدرة العباسيين على اعادة الوحدة للعالم االسالمي
-6فقدان العرب للروح العسكرية وابعادهم عن الجيش زمن الخليفة المعتصم
س/عدد نتائج الفتوحات االسالمية؟
-1الفتوحات االسالمية هي اخر حركات الهجرة من الجزيرة العربية نحو مناطق الخصب
-2استقرار الفاتحين في المناطق المفتوحة ساعد على اسلمتها وتعريبها
-3انشأ الفاتحين عددا من المدن الخاصة بهم كالكوفه القيروان والبصرة
-4القضاء على الدولة الفارسية وتقليص نفذ البيزنطيين
-5حركة الفتح ادت الى اصطدام المسلمين بعدد من القوميات والثقافات والتفاعل معها ما ادى الى ظهور اكثر الحضارات
عظمة واثر في التاريخ
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س/علل-المسلمين لم ينجحو في البقاء باالندلس
نظرة االسبان للمسلمين كحكم اجنبي غريب* والخالفات بين المسلمين انفسهم

س/نستنتج اثر الفتوحات في الحضارة االنسانية ؟
حركة الفتح ادت الى اصطدام المسلمين بعدد من القوميات والثقافات والتفاعل معها ما ادى الى ظهور اكثر الحضارات
عظمة واثر في التاريخ

الدرس الثالث -:الحروب الفرنجية ()1095-1291
س/ما المقصود بالحروب الفرنجية؟
مصطلح اطلقه المؤرخون المسلمون على سلسلة طويلة من الحمالت العسكرية التي شنها الغرب االوروبي تجاه الشرق
االسالمي بين 1291-1095واشتهر منها ثماني حمالت االولى والثانية والثالثة والسادسة بأتجاه فلسطين اما الخامسة
والسابعة باتجاه مصر والرابعة القسطنطينية والثامنة تونس
س/وضح دوافع الحروب الفرنجية ؟
-1ساهم النظام االقطاعي السائد في غرب اوروبا في تحفيز الكثير للهجرة للشرق (علل)
أ-اوروبا مقسمة الى عده اقطاعيات متصارعة متحاربة
ب-وجد كثير من االمراء االقطاعيون الفرصة لبناء امارات خاصة بهم في الشرق لوقف الحروب الدائرة بينهم
ج-دفعت الكثير من الفالحين لالنضمام الى هذه الحروب علل *امال في التخلص من الفقر بسبب ضغط الطبقة االقطاعية
عليهم* وهربا من االوضاع االقتصادية السيئة التي تعصف بأوروبا
-2اما الكنيسة فقد عدتها حربا عادلة(علل)* الن هدفها ضم المقدسات المسيحية لسلطتها *تأمين طرق الحج الال
االراضي المقدسة *وتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت سيطرت البابا *باالضافة الى اطماع المدن التجارية
االيطالية في السيطرة على تجارة المتوسط*حب بعض الفرسان للمغامرة واالستطالاع*والمنافع الدنيوية واالخروية
-3ساعدت االوضاع في الشرق على اندفاع قسم من الفرنجة نحو المنطقة (علل)أ-انقسام العالم االسالمي ب-دخول
االمارات االسالمية في حال صراع دائم ج-تأكد الفرنجة من عدم وجود جبهة اسالمية موحدة تقف امامهم د-نجاح
االوروبيين في استرداد بعض الممالك االسبانية
س /ما المقصود بمؤتمر كليرمونت؟
مؤتمر دعا له البابا اوربان الثاني انعقد في فرنسا  *1095ودعا فيه الى شن حمالت عسكريه باتجاه الشرق النقاذ
المسيحيين* وتحرير قبر السيد المسيح
س-/تتبع سير الحملة الفرنجية االولى ؟
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سارت الحملة على مرحلتين المرحلة االولى -:عرفت بحملة الفقراء بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس ولكنها فشلت
وهزمها السالجقة(علل)*افتقارها للتسليح الجيد*اتسمت بالفوضى وعدم االنضباط وغياب القياد الموحدة والتموين الكافي
المرحلة الثانية -:قادها امراء وفرسان مدربون ومسلحون جيدا واكثر انضباطا وتموينا وبتحركات منظمة ونجحت في
تأسيس امارات الرها وانطاكيا وبيت المقدس
س/وضح ردود الفعل في العالم االسالمي من الحملة الفرنجية االولى؟
-1يروى ان الفاطميين حاولوا التحالف مع الفرنجة بسبب صراعهم مع السالجقة اال انهم فشلو
-2االمارات السلجوقية ادركت ان سبب انتصار الحملة في تفرقهم واالنتصار يكمن في الوحدة
-3عمل عماد الدين زنكي على توحيد الجزيرة الفراتية مع حلب ما ادى لقضائه على امارة الرها اول اماره ينشأها
الفرنجه في الشرق
س/علل ارسال اوروبا للحملة الفرنجية الثانية
بسبب تحريرعماد الدين زنكي المارة الرها
س/تتبع احداث الحملة الفرنجية الثانية 1147؟
-1مانت بقيادة ملك المانيا مونراد وملك فرنسا لويس السابع
-2تمكن السالجقة من القضاء عليها في االناضول
-3لم يتمكن الملكان من الوصول للقدس اال للزيارة
-4اجتمع االمراء في عكا وقرروا اختالل دمشق ولكنهم فشلو
س /علل كان لوصول صالح الدين االيوبي الى الحكم نقطة تحول في الصراع االسالمي مع الفرنجة
اذ تمكن من هزيمة الصليبيين في معركة حطين بالقرب من طبريا 1187
س/عدد نتائج معركة حطين ؟
-1افراغ االمارات الفرنجية من المقاتلين لكثرت من قتل واسر منهم
-2تحرير مدينتي القدس وعكا
-3ارسال اوروبا لحمالت فرنجية جديد للشرق
س/عدد نتائج الحملة الفرنجية الثالثة؟
-1اعادة احتالل مدينة عكا
-2الفشل في احتالل القدس
-3انتهت باجراء مفاوضات بين الطرفين (صلح الرملة )
س؟عدد بنود صح الرملة 1192؟

صفحة9
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-1هدنة لمدة 3سنوات
-2تبقى المنطقة الساحلية من صور الى يافا بيد الفرنجة
-3تكون عسقالن والقدس بيد المسلمين
-4اعطاء النصارى الحق بزيارة االماكن المقدسة
س/تتبع مسار الحملتين الرابعة والخامسة الفرنجية ؟
-1كان هدفهما مصر اال ان الرابعة غيرت وجهتها نحو القسطنطينية
-2توجهت االحملة الخامسة نحو السواحل المصرية وهاجموا دمياط واحتلوها ثم سارو الى القاهرة اال انهم هزموا
س/عدد بنود معاهدة يافا بين الفرنجة والملك الكامل االيوبي 1229؟
-1تنازل الكامل االيوبي عن مدينة القدس وبيت لحم وطريق الساحل للقدس
-2عدم مهاجمة الفرنجة لمصر
-3يقدم الملك فردريك للملك الكامل مساعدات عسكرية ضد اخوته وخصومه المسلمين
-4ابقاء سور القدس مدمرا
-5احتفاظ المسلمين بالسيادة على الخرم القدسي
س/علل-فشل الحملة الفرنجية السابعة على مصر .
-1حصار االيوبيين لهم من البر والبحر
-2نقص المؤن
-3انتشار االمراض واالوبئة
-4اسر الملك لويس التاسع الفرنسي
س/ما هي اسباب ونتائج الحملة الفرنجية الثامنة على تونس؟
اسبابها -:خالف على الضرائب بين ملك قبرص وحاكم تونس الحفصي
نتائجها *-:توقيع اتفاقية مدتها عشر سنوات*يحترم الطرفان المصالح التجارية والدينية *عدم معاودة الهجوة مرة اخرى
على تونس
س/وضح دور المماليك في التصدي للحمالت الصليبية ؟
-1تسلم المماليك زمام المقاومة والتصدي للفرنجة منذ1258
-2كان بيبرس من ابرز السالطين الذين لعبو دورا في تصفية الوجود الفرنجي حيث استعاد ما كان بيدهم ولم يتبقى اال
منطقتي عكا وطرابلس
-3جاء السلطان قالوون الذي انتزع طرابلس
صفحة10
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-4استطاع االشرف خليل بن قالوون انتزاع عكا اخر معاقلهم في الشرق 1291

س/وضح السياسات التي اتبعها الفرنجة اثناء حمالتهم العسكرية على الشرق ؟
-1طبق الفرنجة قانون الفتح -:وهو ان كل من يضع سيفه على احد المنازل يصبح ملكا له
-2اعتدو على المقدسات
-3حولو االقصى والصخرة الى مراكز ادارية
-4حولو المسجد المرواني السطبل خيول
-5نهب المدن والقرى
\-6ارتكاب المذابح واالعتداء على السكان
-7ابادة السكان كما حصل في القدس اذ وصل عدد الشهداء الى  70الف
س /نعطي امثلة على تعامل المسلمين مع الغزاة المحتلين اثناء الحمالت الفرنجية؟
-1عند حصار المسلمين للقدس كان بأمكانهم دخولها بالقوة ولكن صالح الدين اثر المفاوضات
-2اعفى الفئات الفقيرة من دفع الجزية وامنهم حتى وصلو صور
-3حافظ على كنيسة القيامة وعين عليها بطريركا الدارة شؤونها
س/عدد نتائج الحروب الفرنجية ؟
اجتماعيا
-1مني الطرفان بخسائر بشرية هائلة
-2دمرت عديد من المدن والقرى
-3توطين االالف من االوروبيين في فلسطين خاصتا
-4ادت الحروب الى اقتباس الغرب الكثير من عادات الشرق
وطنيا
-5اثبتت الحروب ان الرابطة الوطنية لمسيحيي الشرق والمسلمين اكثر رسوحا من الرابطة الدينية
-6لم ينظر مسيحي الشرق للحمالت كقوات محررة فلم يشاركوهم ولم يدعموهم
دينيا
-7كان الهدف الرئيس للكنيسة الغربية هو السيطرة على الشرقية
-8زيادة نفوذها امام السلطة السياسية ووقف اعتداء االقطاعيين على امالكها
صفحة11
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-9جميع اهدافها فشلت وخرجت اكثر ضعفا مما كانت عليه قبل الحرب
اقتصاديا
-10نهب الفرنجة خيرات البالد
-11سيطروا على مقوماتها االقتصادية
-12خسارة اوروبا كثير من االموال
-13اكتشف االوروبيين ان العالقات التجارية افضل من الحروب
-14اخذ الفرنجة عن الشرق وسائل التعامل التجاري كالسندات والكومبياالت
-15اخذو بعض المزروعات ككصب السكر والحنطة السوداء والسمسم

الدرس الرابع -:الحرب العالمية االولى()1914-1918
س/وضح المقصود بالحرب العالمية االولى؟
نزاع دولي وصراع دموي استمر اربع اعوام امتد ليشمل معظم انحاء العالم كانت بدايته في اوروبا بين كفتي الصراع
دول الوسط وهي المانيا والنمسا والدولة العثمانية ودول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا وامريكا انتهت الحرب باستسالم
المانيا
س/وضح اسباب الحرب العالمية االولى؟\
-1الثورة الصناعية وما نتج عنها من تنافس استعماري للحصول على المستعمرات والمواد الخام واالسواق االستهالكية
-2تنامي الروح القومية لدى الشعوب خاصة الخاضعه تحت خكم االمبراطوريات كالنمسا والعثمانيين
-3لعبت التحالفات العسكرية في اذكاء التنافس والصراع
عصبة االباطرة الثالث(المانيا النمسا روسيا)
التحالف الثالثي (المانيا النمسا ايطاليا
الوفاق الثالثي (روسيا فرنسا بريطانيا
-4هزيمة فرنسا امام بروسيا كان له االثر في نشوب الحرب اذ فرضت بروسيا شرط مهينة على فرنسا ما دفع فرنسا
الستعادة كرامتها والدخول في سباق تسلح مع بروسيا
-5السبب المباشر -:قيام طالب صربي باغتيال ولي عهد النمسا فرديناند وزوجته عام  1914ردا على ضم البوسنة
والهرسك وافشال تطلعات الصرب باالستقالل واقامة دولة قومية

س/عدد بنود االنذار النمساوي الموجه للصرب 1914؟
-1اغالق الصحف والمجالت المعادية للنمسا
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-2فصل الموظفين المعادين لها من الجيش والحكومة الصربية
-3تقديم المتهمين في عملية االغتيال امام قضاة نمساويين في المحاكم الصربية
س/وضح الموقف الصربي من االنذار النمساوي ؟
رفضت صربيا الطلب الثالث وهو محاكمة المتهمين اما قضاة نمساويين باعتباره تدخل في شؤونها الداخلية
س /نستنتج التحالفات الدولية عند اندالع الخرب العالمية االولى ؟
-1اعلنت النمسا الحرب على صربيا
-2تدخلت روسيا لجانب الصرب لحماية مصالحها في البلقان
-3تدخلت المانيا الى جانب النمسا فاعلنت الحرب على روسيا ثم فرنسا
-4دخول بريطانيا الحرب ضد المانيا بحجة الدفاع عن بلجيكيا
-5اعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا
*مراحل الحرب العالمية االولى
المرحلة االولى
س/علل-:عدم قدرت المانيا اجتياز الحدود الشمالية لفرنسا .
بسبب اعتماد الطرفين على حرب الخنادق
س/ما هي مميزات المرحلة االولى من الحرب العالمية االولى؟
-1استحدام فرنسا والمانيا حرب الخنادق
-2قيام بريطانيا بشن حرب على الدولة العثملنية ومحاولة احتالل الدردنيل
-3استخدام االلمان للغازات السامة
-4حرب الغوصات بين بريطانيا والمانيا
س/اشتهر العام  1916بحربين رئيسيتين ما هما
حرب الفردان بين فرنسا والمانيا وقد اوقف فيها الفرنسيون تقدم االلمان
حرب السوم بين بريطانيا والمانيا تميزت بأستخدام الدبابة الول مرة في التاريخ من قبل بريطانيا
س/عدد بنود معاهدة برست ليتوفسك بين المانيا وروسيا ؟
-1ضم دول البلطيق وبولندا واوكرانيا اللمانيا
-2اعادة روسيا لالراضي التي استولت عليها من الدولة العثمانية
-3اعطاء االرمن حق تقرير المصير
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-4دفع تعويضات حربية
س/علل قيام الثورة البلشفية في روسيا 1917
هزيمة الروس في العديد من المعارك ادى الى استياء الشعب الروسي وانتشار المظاهرات في المدن الكبرى واستغل
الحزب الشيوعي تلك االوضاع فقام باسقاط النظام القيصري

المرحلة الثانية
س/ما هي مميزات المرحلة الثانية من الحرب العالمية االولى؟
-1دخول الواليات المتحدة الحرب الى جانب الحلفاء (علل)
-2استسالم المانيا وتوقيعها للهدنة 1918

س/ما هي اسباب دخول المانيا الحرب العالمية االولى الى جانب الحلفاء ؟
-1استخدام المانيا لحرب الغواصات
-2هجومهم على بعض سفن الواليات المتحدة التجارية
-3تشجيع المانيا للمكسيك باستعادة اراضيها التي انتزعتها امريكا منها في السابق
-4تحول الموقف االمريكي والراي العام باتجاه الدخول في الحرب
س/اعالن المانيا االستسالم وتوقيع الهدنة عام 1918؟
-1بسبب الهزائم التي منيت بها الدولة العثمانية في الوطنالعربي
-2تراجع الروح العسكرية لاللمان
-3رفد القوات االمريكية لالوروبيين بعدد كبير من االسلحة والجيوش
-4نقص المواد التموينية والغذائية الالزمة للحررب
س/عدد نتائج الحرب العالمية االولى ؟
-1الخسائر الفادحة من الناحية المادية والبشرية
-2تطور هائل في صناعة االسلحة
-3الخسائر الكبيرة في البنى الصناعية والعمرانية
-4انهيار االمبراطوريات كالعثمانية والنمساوية والروسية وحق تقرير المصير للشعوب التي كانت تحت سيطرتها
-5توقيع مجموعة من معاهدات الصلح كفرساي وسيفر
-6انشاء عصبة االمم
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س/عدد بنود معاهدة فرساي بين الحلفاء والمانيا ؟
-1اعادة الاللزاس واللورين لفرنسا
-2انتزاع بلجيكيا لجزء من االراضي االلمانية
-3خسارة المانيا لجميع مستعمراتها في الشرق لصالح الصين واليابان
-4تحديد عدد الجيش االلماني ل 100الف مقاتل
-5تحديد نوعية اسلحة الجيش واالستيالء على معداته الثقيلة
-6دفع تعويضات للدول المنتصرة
-7فصل بروسيا الشرقية عن المانيا
س/عدد بنود معاهدة سيفر بين تركيا والحلفاء ؟
-1تنازل العثمانيين عن جميع ممتلكاتهم في المشرق العربي
-2تحويل ممراتها المائيه للممرات دولية

س /بين اثر الحرب العالمية االولى على الوطن العربي؟
-1قيام بريطانيا بالزج بعدد من ابنائه في جبهات القتال ما ادى لمقتل معظمهم
-2شجعت الشريف حسين على الثورة ضد العثمانيين مقابل انشاء دولة عربية ولكنها غدرت به
-3تأمرت بريطانيا مع فرنسا على تقسيم المنطقه العربية في سايكس بيكو
-4اصدرت وعد بلفور تعهدت فيه باقامة دولة يهودية في فلسطين
-5احتالل بريطانيا وفرنسا الجزاء واسعة من الوطن العربي وتاكيد سان ريمو على فرض االنتداب عليها
الدرس الخامس-:الحرب العالمية الثانية ()1939-1945
س/وضح المقصود بالحرب العالمية الثانية؟
صراع دموي استمرة مدة 6اعوام شمل معظم انحاء العالم كانت بداياته علم  1939بعد اشتعال الحرب بين طرفي
الصراع المحوم ويضم المانيا اليابان ايطاليا والحلفاء بريطانيا فرنسا الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي وانتهى
باستسالم اليابان
س/وضح العوامل التي اسهمت في نشوب الحرب العالمية الثانية ؟
-1اعتبرت الدول الخاسرة في الحرب العالمية االولى قرارات اتفاقيات السالم مهينة لها وغير منصفة
-2تعرض العالم بعد الحرب العالمية االولى الزمة اقتصادية عرفت بالكساد العظيم ادت الى انهيار االنتاج وافالس
المؤسسات المالية مما دفع الدول الى فرض رسوم وضرائب على السلع المستوردة ما ادى الى تقليل التبادل التجاري
وازدياد البطالة ما شجع الدول للدخول في الحرب لتصريف انتاجها وتخفيف حدة البطالة
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-3صعود االنظمة الدكتاتورية التي وعدت الشعوب بايجاد حل لمشاكلهم في ايطاليا واسبانيا واليابان والمانيا
-4سعي هتلر للتخلص من بنود معاهدة فرساي فقرر اعادة تسليح المانيا والخدمة العسكرية
-5التحالفات فقد قامت فرنسا بعقد اتفاقية مع بريطانيا وروسيا لدفع الخطر االلماني وقامت المانيا بالتحالف مع ايطاليا
واليابان
-6عجز عصبة االمم عن تحقيق اهدافها التي وجدت من اجلها (علل) لعدم امتالكها القوة الضرورية لفرض قراراتها
-7السبب المباشر-:تمثل في مشكلة ميناء دانزج والممر البولندي حيث اقامت بولندا بانشاء ممر يربط بولندا بميناء
دانزج االمر الذي تسبب بعزل بروسيا الشرقيه عن المانيا ما دفع هتلر الرسال قواته الختراق االراضي البولندية ما ادى
الى قيام فرنسا وبريطانيا الى اعالن الحرب على المانيا
مراحل الحرب العالمية الثانية
المرحلة االولى()1939-1941
س /ما هي ابرز احداث المرحلة االولى من الحرب
-1انتصار دول المحور واحتالل المانيا لبولندا هولندا بلجيكا واحتالل العاصمة باريس
-2هروب الرئيس الفرنسي ديغول
-3توقيع فرنسا هدنة مع المانيا من بنودها؟
أ-احتالل المانيا االراضي الشمالية والغربية من فرنسا
ب-تحمل فرنسا جميع نفقات االحتالل
ج-اطالق سراح االسرى االلمان
-4استخدام المانيا حرب الغواصات ضد بريطانيا لكنها فشلت (علل) بسبب بسالة الطيارين البريطانيين
-5توجه المانيا نحو االتحاد السوفييتي ووصولها لمشارف العاصمة موسكو
-6توجه ايطاليا من ليبيا الحتالل مصر اال انها فشلت االمر الذي دفع هتلر الرسال فرقتين بقيادة رومل لنجدة ايطاليا
-7لجأت اليابان للتوسع في شرق اسيا واستولت على المستعمرات البريطانية واالمريكية والهولندية ثم قامت بتدمير قاعدة
بيرل هاربر االمريكية في المحيط الهادي
المرحلة الثانية ()1941-1945
س/ما هي مميزات المرحلة الثانية من الحرب العالمية الثانية ؟
-1تحول موازين القوى لصالح الحلفاء
-2اتساع رقعة الحرب بدخول الواليات المتحدة الى جانب الحلفاء بسبب قصف ايابان لجزيرة برل هاربر
-3هزيمة المانيا في معركة ستالينغراد
-4هزيمة المانيا بقيادة رومل في معركة العلمين في شمال افريقيا
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-5تقدم الحلفاء باتجاه ايطاليا واستسالمها دون شرط
-6استرداد المدن الفرنسية وتحرير باريس
-7طرد االلمان من بلجيكا وجنوب هولندا
-8وصل الحلفاء حدود المانيا الغربية واستسالم المانيا
-9قصف الواليات المتحدة لهوريشيما ونكزاكي بقنبلتين ذريتين ما دفع اليابان لالستسالم
س/ما هي نتائج الحرب العالمية الثانية ؟
-1انشاء هيئة االمم المتحدة للحفاظ على االمن والسلم الدولي
-2تقسيم المانيا الى دولتين المانيا الشرقية عاصمتها برلين تبعت المعسكر الشرقي بزعامة روسيا والمانيا الغربية
وعاصمتها بون تبعت المعسكر الغربي بزعامة الوالياات المتحدة
-3خروج الواليات التحدة واالتحاد السوفييتي كاكبر قوتين في العالم ما ادى الى انقسام العالم الى كتلتين شرقية وغربية
الكتلة الغربية اسست ما يعرف بحلف شمال االطلسي بزعامة الواليات المتحدة والكتلة الشرقية اسست حلف واسو
-4استخدام اسلحة جديدة متطورو كالذرية والنووية
-5القضاء على النظام الفشي والنازي
-6نشاط الحركات التحررية في العالم الثالث مطالبة باالستقالل
-7الخسائر البشرية والمادية زادت الحاجة لتطوير مبادئ تنادي بالسالم العالمي فظرت مواثيق دولية جديد كاتفاقية جنيف
االربعة واتفاقية الهاي
س /بين اثر الحرب العالمية الثانية على العالم العربي ؟
-1كانت مسرحا مهما للمعارك الدامية بين المحور والحلفاء
-2فرض االحكام العرفيه عليها
-3الرقابة على الصحف واالعالم
-4نفي الزعماء الوطنيين خارج البالد
-5زيادة نشاط حركات التحرر التي عمدت الى الكفاح المسلح
-6اصدار قرار  181القاضي بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية \

الوحدة الثانية-:ثورات شعبية
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الدرس االول-:الثورة

س/ما المقصود بالثورة؟
محاولة الحداث تغيير جذري في حياة المجتمع وقد تكون نخبوية مخططة او جماهيرية عفوية تهدف الى تغيير االوضاع
السائدة نحو االفضل باستخدام القوة تارة والوسائل السلمية تارة اخرى
س/وضح دوافع الثورات ؟
-1دوافع اقتصادية واجتماعية -:
أ-شعور شريحة كبيرة من المجتمع ان الثروة تتركز في يد فئة قليلة من افراده ما ينتج الفقر والبطالة
ب-غياب العدالة االجتماعية
ج-سوء توزيع الثروة
-2دوافع سياسية-:
أ-تغيير نظام الحكم في دولة ما اما للتحرر من االستعمار او الخالص من االحتالل كالثورة الفلسطينية الكبرى 1936
ب-تغيير االنظمة السياسية الوطنية الحاكمة كما حدث في اوروبا الشرقية رغبة في االنتقال من حكم الحزب الواحد الى
التعددية
س/صنف الثورات الى انواعها ؟
-1وفق عدد الضحايا-:هنالك ثورات بيضاء ال يسقط فيها عدد كبير من الضحايا كالثورة المصرية 2011وقد تكون ثورة
حمراء لكثرة عدد الضحايا فيها كالثورة الفلسطينية الكبرى التي قدمت االالف من الشهداء
-2مدتها الزمنية -:قد تكون قصيرة االمد كالثورة الفرنسية التي اسقطت النظام الملكي وقد تكون طويلة االمد كالثورة
الجزائرية سنة1954
-3االساليب المتبعة -:قد تكون سلمية كثورة الياسمين في تونس  2010التي اسقطت زين العابدين بن علي او ثورات
مسلحة كالثورة الصينية والكوبية
-4القائمين عليها-:قد تحدث من اعلى هرم السلطة وتسمى انقالب كثورة الضباط االحرار في مصر  1952او من داخل
الحزب الحاكم وتسمى حركة تصحيحية كانقالب حافظ االسد  1970والثورات التي يشترك فيها عامة الشعب كاالنتفاضة
الفلسطينية 1987
س /وضح اهمية الثورات للشعوب؟
-1التغيير الجذري للنظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
-2تحرير الفكر من الخرافة واالسطورة
-3بعث الثقة فب الذات
-4القدرة على البناء والعطاء
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 -5التخلص من الفقروالظلم
-6التحرر من االستعمار والتبعية
س/ناقش عوامل نجاح الثوارات او فشلها في تحقيق اهدافها ؟
-1عدد الثوار ونو السالح وكفاءة التدريب والحاضنة الشعبية لتحركاتهم من عوامل نجاح او فشل الثورة
-2اعالن الثورة باالسلوب السلمي يعد عامال للنجاح النها تحول دون استخدام القوات الحكومية للقوة ضد الثوار
-3قيادة الثورة تسهم بنصيب مهم في نجاحها فالقادة االكفاء قادرون على تحقيق الوحدة وجلب الدعم بينما الذين يؤثرون
مصالحهم الشخصية فانه يؤدي للفشل
-4حجم المشاركة الشعبية في الثورة فكلما زادت المشاركة ارتفعت احتماالت النجاح
-5الدعم الخارجي احد عوامل النجاح خاصة المسلحة التي تحتاج دعم مالي وعسكري واعالمي كالثورة الفلسطينية
الدرس الثاني :الثورة الجزائرية 1962-1954
س/وضح الظروف التي اسهمت في اشتعال الثورة الجزائرية ؟
-1عمق الوعي القومي للشعب الجزائري *شعوره بتفرده عن الشخصية الفرنسية*في حين عمل االستعمار على اضعاف
الوعي القومي للجزائريين*واعتبار الجزائر قطعة من فرنسا وفرض اللغة الفرنسية عليهم واهمال اللغة العربية والدين
االسالمي *اال ان الوعي القومي بقي حي في نفوسهم ورفضو االندماج
-2الوعود الفرنسية الكاذبة للجزائر بحق تقرير المصير *-:طالبت فرنسا الجزائر مساعدتها في الحرب ضد المانيا
مقابل الوعد بتقرير المصير *وبعد الحرب طالب الجزائريين بتقرير المصير اال ان فرنسا رفضت فانلعت المظاهرات
عام  1945وسقط خاللها  45الف شهيد
-3تغير موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية -:تراجعت فرنسا الى الصف الثاني وحل مكانها الواليات المتحدة
واالتحاد السوفييتي *وتاسيس االمم المتحدة التي اقرت حق تقرير المصير ما شجع على قيام الثورة ونجاحها
-4نجاح الثورات الوطنية في الوطن العربي والعالم كان له صدى لدى الجزائريين *-:منها الضباط االحرار في مصر
 1952والثورة الفيتنامية 1954
-5الظروف االقتصادية السيئة في الجزائر *-:مصادرة االراضي ومنحها للمستوطنين *ازدياد معدالت البطالة *قلة
الوظائف الحكومية
-6كان للظروف االجتماعية سببا في الثورة *-:زيادة اعداد الشعب الجزائري*هجرة المواطنين من الريف
للمدن*والهجرة الفرنسية الى الجزائر
س/عدد اهداف الثورة الجزائرية ؟
-1اقامة الدولة الجزائرية ذات السيادة
-2احترام الحقوق االساسية دون تمييز عالقي اوديني
-3القضاء على جميع مخلفات الفساد
-4تجميع الطاقات وتنظيمها لتصفية االستعمار
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-5تدويل القضية الجزائرية
-6تحقيق وحدة شمال افريقيا
س/وضح االساليب والوسائل التي اتبعتها الثورة الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي؟
-1فضل بعض القادة بزعامة مصالي الحاج االساليب السلمية للحصول على حقوقهم
_2بعض القادة طالبوا بالثورة المسلحة ضد االستعمار
-3وضع خطة سرية للثورة بقيادة مصطفى بلعيد قرروا خاللها اعالن الثورة المسلحة
-4بدء الثوار التحضير للثورة بتجميع السالح واختيار الرجال وتقسيم الجزائر الى خمس اقاليم ادارية
-5انطلقت الثورة  1954/11/1في ذكر المولد النبوي بالهجوم على  30مركز عسكري فرنسي لتشتيتهم وشارك بالهجوم
 3000مجاهد
-6توسعت الثورة الى حرب شعبية مسلحة باستخدام اسلحة فردية وثقيلة بدعم من مصر واالتحاد السوفييتي
-7بدات الثورة بتجميع قواها في مناطق القبائل وقسنطينة واالوراس ووهران ووصلت القصى اتساع جغرافي عام
1956
-8توحد الشعب الجزائري تحت قيادة موحدة هي جبهة التحرير الجزائرية وانصرت فيها جميع االحزاب
-9تشكلت خكومة جزائرية في المنفى برئاسة فرحات عباس مقرها القاهرة
-10استحدمت الثورة اساليب متعددة لنشر وجهة نظرها كتحشيد الشعب من خالل البيانات واصدار مجلة المجاهد
الرسمية للثورة
-11كانت المفاوضات اسلوب اخر الى جانب المسلح بوساطة من تونس والمغرب فسافر وفد جزائري من تونس الى
المغرب ولكن فرنسا اعترضت الطائرة واعتقلت الوفد
12عند وصول شارل ديغول للحكم في فرنسا اعلن تقرير المصير للجزائر
-13اجراء مفاوضات بين الطرفين كان نتيجتها اتفاق ايفيان في سويسرا
-14نجاح الثورة واالستقالل 1962/7/5
س/ما هي مطالب الثوار الجزائريين خالل المفاوضات مع فرنسا ؟
-1االستقالل
-2رفض اقامة قواعد عسكرية فرنسية في الجزائر
-3اعتبار الصحرارء الجزائرية جزء من الجزائر
-4السماح للمستوطنين بحرية االقامة في الجزائر
س/عدد بنود معاهدة ايفيان عام 1962؟
-1وقف اطالق النار
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-2اجراء استفتاء للجزائر لتقرير المصير ما بين االندماج او االستقالل عن فرنسا
س/ما هي عوامل نجاح الثورة الجزائرية العام 1962؟
-1توحيد جميع القوى المسلحة في جيش التحرير الجزائري
-2توحيد جميع االحزاب في جبهة التحرير الجزائري
-3االلتفاف الشعبي حول الثورة في الداخل والخارج
-4التأييد العربي واختضان الحكومة الجزائرية في مصر
-5تغيير موازين القوى العالمية
-6التاييد االعالمي والسياسي والعسكري
-7شكلت االوضا ع الفرنسية الداخلية ضغطا –حيث كانت فرنسا تتلقى مساعدات خارجية العادة بناء اقتصادها الذي دمر
خالل الحرب العالمية الثانية
س/وضح نتائج الثورة الجزائرية ؟
نتائج سياسية-:
-1توحيد الطاقات الجزائرية في جيش التحرير وجبهة التحرير الجزائرية
-2االنتصار الكبير على اعتى القوى االستعمارية وانهاء االستعمار الفرنسي
-3تأسيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
-4استطاعت االنتصار لمشروع الجزائر جزائرية
-5وحدة الشعب من عرب وامازيغ
-6منع سلخ الصحراء عن الجزائر
-7طرد االحتالل ومستوطنيه بعد  132عام من االحتالل
نتائج اجتماعية-:
-1سقط مليون ونصف المليون شهيد
-2نصف مليون معتقل ونصف مليون مهاجر وثالث ماليين داخل الجزائر
-3مشاكل متنوعة كاالمراض وسوء التغذية
-4بروز دور المراة الجزائرية في فعاليات الثورة
نتائج اقتصادية-:
-1تدمير  800قرية بشكل كامل
-2نقص عدد الماشية الى النصف
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-3حرق االف الدونمات
-4انتشار االلغام في مناطق زراعية
-5مغادرة المستوطنين الفرنسيين الجزائر اثر على النشاط االقتصادي للقطاعات التي كانت تحت سيطرتهم
-6قيام الجزائر بتأميم المصانع والشركات والمصارف لتقليل من البطالة العالية

الدرس الثالث-:االنتفاضة الفلسطينية ()1987-1993
س/ما هي الظروف السياسية التي اسهمت في اندالع االنفاضة؟
-1اعالن قادة االحتالل ان ابعد ما يمكن ان يصل له الفلسطينيين هو حكم ذاتي تحت االحتالل
-2سعي االحتالل للقضاء على القيادات الفلسطينية بالقتل او السجن او االبعاد
-3حاول جاهدا ايجاد قيادات محلية عميلة كروابط القرى الضعاف منظمة التحرير
-4زاد من قبضته الحديدية كاالعتقاالت وغالق الجامعات واالستيطان ومصادرة االراضي
س/ما هي الظروف االجتماعية والثقافية التي اسهمت في اندالع النتفاضة ؟
-1االنفجار السكاني بمعدالت مرتفعة عالميا ما ادى الرتفاع نسبة صغار السن
-2التحوالت االجتماعية في مكانة المراة ونمو دورها في العمل الجماهيري والسياسي
-3االزدحام الشديد في مخيمات قطاع غزة
-4دور التعليم وتوسعه وافتتاح معاهد وجامعات جديد اصبحت قالعا للمقاومة
س/ما هي الظرف االقتصادية التي اسهمت في اندالع االنتفاضة ؟
-1تفكير الفلسطينيين في وقف تبعيتهم لالقتصاد الصهيوني
-2التجارة كانت مرتبطة باالسواق والموانئ الصهيونية
-3ضعف القطاع الزراعي
40تحول قسم كبير من القوى العاملة للعمل داخل االراضي المحتلة
-5اعتماد الصناعة الفلسطينية على المواد الخام الميطر عليها من قبل االحتالل
-6استمرار فرض الضرائب
س/علل-كان للتعبئة الجماهيرية دور في اندالع االنتفاضة
-1تأسيس منظمات جماهيرية عمالية وطالبية ونسائية خاصة لحركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية
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-2تحول الحركات االسالمية من العمل الدعوي والخيري الى العمل السياسي كحركة االخوان المسلمين والجهاد
االسالمي
س/علل-:كان للمقاومة الفلسطينية دور في اندالع االنتفاضة االولى؟
-1ازدياد المظاهرات والمسيرات واالضرابات ضد االحتالل
-2ازدياد اعداد المعتقلين الفلسطينيين وزجهم بمعتقل انصار في غزة
-3اندالع المظاهرات في ذكرى يوم االرض عام 1987وسقط خاللها 10شهداء
-4ادت عملية الطائرة الشراعية التي قامت بها الجبهة الشعبية القيادة العامة الى رفع معنويات الفلسطينيين
س/وضح السبب المباشر لالنتفاضة الفلسطينية االولى ؟
حادثة دهس عدد من العمال الفلسطينيين من مخيم جباليا لالجئين على يد سائق صهيوني ب1987-12-8
س/ما هي اهداف االنتفاضة الفلسطينية االولى؟
-1وقف سياسة القبضة الحديدية والغاء العمل بقانون الطوارئ
-2تحريم انتهاك المقدسات وتدنيسها
-3سحب الجيش من المدن والقرى
-4تحريم اطالق الرصاص على المدنيين
-5حل اللجان البلدية والقروية المعينة من االحتالل
-6اجراء انتخابات ديمقراطية
-7اطالق سراح اسرى االنتفاضة واغالق المعتقالت
-8الغاء الضريبة المفروضة على التجار
-9وقف مصادرة االراضي وبناء المستوطنات
س/ناقش الوسائل واالساليب التي استخدمتها االلنتفاضة في مقاومة االحتالل ؟
-1المقاومة الشعبية السلمية -:التظاهرات –رفع االعالم-رشق الجنود بالحجارة واشعال اطارات السيارات –اضرابات
تجارية منظمة –االمتناع عن الذهاب للعمل –وضع الحواجز على الطرقات
-2تأسيس القيادة الوطنية الموحدة -:تأسست من فصائل منظمة التحرير بهدف توحيد فعاليات االنتفاضه
-3االسلوب السياسي-الدبلوماسي *-:اجتماع مع زعماء الدول واالحزاب الدولية *-المشاركة في مؤتمرات القمم العربية
لشرح اهداف االنتفاضة وفضح الممارسات الصهيونية
-4االسلوب االعالمي *-:البيانات الصادرة عن القيادة الوطنية الموحدة *-وصوت فلسطين وصوت الثورة وصوت القدس
* استخدام الصحفيين االجانب الصورة الصحفية الثابتة الدانة االحتالل
-5االسلوب العسكري -:التركيز على استخدام السالح الناري الفردي للرد على جرائم االحتالل
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س/ما هي نتائج االنتفاضة الفلسطينية؟
سياسيا
-1رسخت الترابط النضالي بين ابناء الشعب الواحد في مختلف اماكن تواجده
-2فشل االحتالل في اضعاف منظمة التحرير او خلق قياده بديلة
-3سعي االحتالل الغتيال قياداتها وعلى راسهم خليل الوزير
-4عقد دورة المجلس الوطني واعالن االستقالل في الجزائر
-5المشاركة بمؤتمر مدريد للسالم  1991وتوقيع اوسلو في1993
-6انشاء السلطة الوطنية وعودة عشرات االالف على راسهم ياسر عرفات
اقتصادياا
-1ادت دعوات مقاطعة بضائع االحتالل الى تنشيط الصناعه المحلية
-2اضرت االنتفاضة بمصانع االحتالل خاصة االضرابات
-3دعوات العودة لالرض عززت انماط اقتصادية قديمة كاالقتصاد المنزلي
-4ارتفاع البطالة في االراضي المحتلة
اجتماعيا
-1استشهاد  1200فلسطيني خالل االنتفاضة
-2عشرات االالف من الجرحى واالسرى
-3هدم المنازل واغالق المدارس والجامعات
-4بروز التكافل االجتماعي بين ابناء الشعب الواحد
-5تعزيز مكانة المراة
-6تغير على العادات والتقاليد وخاصتا تكاليف الزواج ورواج الغناء الثوري فيه
-7اقتصرت االعياد االسالمية والمسيحية على الشعئر فقط
الدرس الرابع-:الحراك العربي (2010الربيع العربي)
ظروف اندالع الحراك العربي -:
*الظروف الداحلية -:
س/نفسر اختالف الظروف الداخلية التي ادت للحراك في الدول العربية ؟
اختلفت تبعا لتطورها السياسي *ونمو مؤسساتها*وطبيعة نظام الحكم فيها *ومقوماتها االقتصادية
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س/نناقش الظروف الداخلية التي ادت للحراك العربي في الدول العربية ؟
-1اختالف الظروف الداخلية من دولة الخرى تبعا لتطورها السياسي والموسساتي ونظام الحكم والمقومات االقتصادية
-2تفاوت النمو االقتصادي بين الدول بعد االستقالل فمنها من تطور كالخليج وسوريا وليبيا ومنها واجه عقبات اقتصادية
كمصر والسودان واليمن
-3اجتماعيا بقيت الفوارق القبلية والمذهبية والعرقية دون حلول في البلدان العربية فحدث تفاوت لصالح بعض الفئات في
حين همشت فئات اجتماعية اخرى من هنا بدات المطالبة بالمساواة بين مكونات الشعب
*الظروف الخارجية
ترتبط بالواليات المتحدة وحلف الناتو واالحتالل الصهيوني الذين كان لهم الرغبة في خلخلة الوضع العربي وتمزيق
وحدة دوله واضعاف جيوشه
س/وضح اثر احتالل العراق على الحراك العربي ؟
احتالل بريطانيا والواليات التحدة للعراق وحل جيشه الوطني وتمزيق وحدته ونشر الطائفية بين السنة والشيعة والعرقية
بين العرب واالكراد فتحت شهية المحتلين على استنساخ التجربة في بالد مناوئة للسياسة االمريكية
س/نناقش االساليب واالدوات التي استخدمت في الحراك العربي؟
-1الخروج بمظاهرات سلمية الى الشوارع والميادين كما حصل في تونس ضد نظام بن علي واضطر الرئيس بن علي
للمغادرة
-2تحول المظاهرات الى اعتصامات كبرى اطلق عليها مليونيات لكثر من شارك فيها كما حصل في ميدان التحرير في
مصر ضد نظام حسني مبارك
-3بدء الحراك سلميا كما حصل في اليمن وتنازل علي عبد هللا صالح عن الحكم لنائبه ولكن االوضاع تحولت الى حرب
اهلية ادت الى مقتل علي عبدهللا صالح الرئيس السابق
-4وسائل التواصل االجتماعي كان لها دور في حشد الجماهير وتحديد المواعيد واماكن التجمع
-5االسلوب العسكري كما حدث في ليبيا وتحول الحراك لنزاع مسلح وسوريا بين الحكومة والمعارضة لالن

س/وضح نتائج الحراك العربي؟
-1اظهار قوة الجماهير العربية وانعتاقها من الخوف
-2نجحوا في اسقاط انظمة خكم في مصر وتونس وليبيا
-3حققوا نجاحات جزية كتعديل الدستور واصالح القضاء في المغرب ورفع االجور في الكويت ومساكن جديدة في
السعودية
س/وضح االثار السلبية للحراك في العالم العربي ؟
أ-اجتماعيا
-1ارتفاع اعداد القتلى والمصابين
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-2هجرة الماليين خارج بالدهم
-3تمزيق النسيج االجتماعي واالنقسام الديني والعرقي في بعض الدول
ب-دينيا
-1استخدم الدين بشكل واضح في الحراك
-2كثرت الفتاوى التي تؤيد الحراك او تحرض عليه
-3ظهر تنظيمات مسلحة كالنصرة وبيت المقدس وداعش
ج-اقتصاديا
-1ازدياد البطالة
-2المجاعة والفقر
-3تدمير المباني والمصانع والبنية التحتية
-4االعتماد على الخارج في التموين والتسليح
-5مشكلة الالجئين والمخيمات مما فاقم االزمة االقتصادية للدول الراعية لهم
د-على الصعيد الفلسطيني
-1اصاب القضية الفلسطينية نوع من التهميش وتحول االنظار عنها
-2اعطى االختالل فرصة للتنكر اللتزاماته
-3زيادة وتيرة االستيطان ومصادرة االراضي والتضييق على السكان

تم والحمد هلل
وسيم ربيع

صفحة26

االستاذ وسيم ربيع

