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األكؿ  المحكر

الككيت  تاريخ

الجزيرة   كسطالككيت في البداية باسـ قريف حيث نزؿ فييا بعض القبائؿ التي ىاجرت مف  عرفت
. العربية كمنيـ الصباح كالخميفة كالجالىمة 

حيث كانكا , ككاف أىؿ الككيت يعيشكف عمى التجارة التي ازدىرت بسبب المكقع الجغرافي  
كالتي تحمميا .إلي اليند كزنجبار كأفريقيا ككانت التجارة التي تمر عبر الخميج العربي  سافركفم

السفف الككيتية كصيد المؤلؤ المصدريف الرئيسييف لدخؿ الككيت كلـ يكف ىناؾ سكل المطكع الذم 
القرآف بعد ذلؾ أنشئت المدرسة المباركية كتمتيا المدرسة األحمدية كذلؾ لـ يكف ىناؾ  سيدر
كل المستشفى األمريكاني الذم شيدتو اإلرسالية األمريكية كمستشفى النساء الذم أنشئ عاـ س

. ـ كبعد ذلؾ بدأت الدكائر الحككمية مثؿ دائرة المعارؼ كالصحة كاألمف العاـ كالشرطة 1930
كالصحية  عميميةكفي عيد الشيخ عبد اهلل السالـ تطكرت الككيت بسرعة مذىمة في المجاالت الت

. جتماعية كالثقافية كالسكنية كغيرىا مف المجاالت األخرل كاال

جاء اليـك الكبير كاستقمت فيو الككيت كانضمت إلى جامعة الدكؿ العربية كىيئة األمـ  حتى
. المتحدة كأخذت تشؽ طريقيا نحك التقدـ الحضارم بفضؿ سياستيا الحكيمة في الداخؿ كالخارج 

 

 

 



الككيت   بداية

الدكتكر أحمد حسف إبراىيـ في كتابة مدينة الككيت في جغرافية المدف أف البرتغالييف أدرككا  ذكر
أىمية مكقع الككيت عمى ساحؿ الخميج العربي كبنكا فيو حصنا عمى جزيرة صغيرة تدعى قريف 

. كىك االسـ الذم سميت بو الككيت في كثير مف كتابات الرحالة األجانب 

الككيت تصغير لكممة ككت كمعناىا بيت مربع بني كحماية مف الغزك   المؤرخكف عمى أف كيتفؽ

. آخر يرل أنيا كممة بابمية كفريؽ يرل أنيا كممة ىندية كيرل فريؽ أنيا برتغالية  فريؽ

األراء حكؿ حصف العريعر حيث ذكر عبد العزيز الرشيد في كتابة تاريخ الككيت أف  اختمفت
ق مستكدعا لمزاد كالذخيرة كذكر عبد اهلل الحاتـ في كتابة مف ىنا الذم بناه زعماء بني خالد كاتخذك

. بدأت الككيت أف الذم بناه ىك عقيؿ بف عريعر كأكمؿ بناءه أخكه براؾ العريعر 

في كتابة المكسكعة الككيتية المختصرة أف الذم بناه ىك محمد لصكو  افذكر حمد السعيد كذلؾ
. العريعر 

 عربيةف السابع عشر عندما ىاجرت قبيمة عنزه مف كسط الجزيرة اؿبداية الككيت في القر ككانت
. إلى الخميج بحثا عف الرزؽ كالمراعي الطيبة كالماء الكفير 

الككيت بأنيا بمد صغير كال يتجاكز عدد (( كارستف نيبكر )) كصؼ الرحالة الدانماركي  كقد
د السمؾ كالمؤلؤ كيسافركف عمى صي كفسفينة كيعيش ئةثمانـ لككفعشرة آالؼ نسمة يـ نياسكا

كيقكؿ الرحالة الدانماركي أف صناعة السفف نشطت بسرعة في ىذا البمد الصغير ألنو .إلى اليند 
. يممؾ بحارة ممتازيف ذكم خبرة 

الككيت   حكاـ

أشخاص الحاكميف في الككيت في النصؼ األكؿ مف القرف الثامف عشر فيي غير كاضحة  أما
كال المخططات , ىذا المضمار مراجعة سجالت شركة اليند الشرقية كلـ يجدنا في , المعالـ 

عمى أنو يبدك أف , دكنو الرحالة األكربيكف المعاصركف  ماالعربية أك الركاية المحمية أك حتى 
. الككيت حتى العقد الخامس مف القرف الثامف عشر كانت تخضع لحكـ أمراء بني خالد المباشر



كبعد كفاة . األمير القكم سعدكف بف محمد بف غرير آؿ حميد  فقد شيد مطمع ذلؾ القرف حكـ
كىما دحيف , سعدكف تكلى الحكـ في بني خالد أخكه عمى بعد صراع بينو كبيف كلدم سعدكف 

 173 6ـ تكلى الحكـ أخكه سميماف 1736كبعد كفاتو عاـ . ـ 1722كذلؾ عاـ ,كمنيع 
. فييا  نفكذعمى تكلي رئاسة القبيمة كاؿكيبدك أف ذلؾ الصراع بيف شيكخ بني خالد ( ـ1752_

فت في عضد بني خالد كخفؼ مف شدة  قد.ـ 1722كىك الصراع الذم أعقب كفاة سعدكف سنة 
قبضتيـ عمى القبائؿ التي كانت تخضع ليـ ك تؤدم ليـ اإلتاكات ك مف ثـ بدأت ىذه القبائؿ 

تبعيتيا لبني خالد غير انيا كالجماعات تمارس نكعا مف االستقالؿ  الذاتي كبدأت تنفصؿ عف  
ذلؾ االستقالؿ  مثؿغير أف الككيت لـ تستطع عمى ما يبدك أف تناؿ , حافظت عمى كالئيا ليـ

أما مف كاف أكؿ حكاـ الككيت فأمر ذلؾ غير بيف . إال في العقد السادس مف القرف الثامف عشر 
ـ أف أكؿ رئيس آلؿ 1817فقد ذكر المستر كاردف في مقالتو عف العتكب التي دكنيا في سنة .

كلما كنا ال نجد أم . ـ 1716سنة  ليصباح ىك سميماف بف احمد الذم كاف يتكلى الحكـ حكا
ذكر لمشيخ سميماف ىذا في الركايات المحمية أك أم مصدر آخر سكل ما ذكره المستر كاردف 

ف حاكـ جاز لنا  أف نشؾ في قكلو كنميؿ الى القكؿ بأ. كأكؿ حاكـ لمعتكب مف آؿ صباح 
الككيت قبؿ آؿ صباح إنما كاف مف بني خالد كعمى ىذا فإف أغمب الظف أف سميماف بف أحمد 

الذم ذكره المستر كاردف إنما ىك حاكـ بني خالد المسمى سميماف بف محمد كمف السيؿ تحريؼ 
محمد إلى أحمد السيما كأف سميماف ىذا كاف يسمى سميماف بف محمد آؿ حميد أمير بني خالد 

ـ 1752/  1736مف 

: أف ندعـ نظريتنا ىذه عمى أساس الحقائؽ التالية  كنستطيع

إف  بعدالسيما عند ذكر اسـ العائالت .مف السيؿ تحريؼ اسـ محمد إلى احمد كما بينا  انو
عرفنا إف سميماف بف محمد كاف يذكر اسمو مقركنا بأسرتو آؿ حميد ثـ إف العتكب إنما نزلكا 

اية بني خالد كما كرد في الركايات المحمية كيمكننا إف نضيؼ إف  الككيت بمكافقة كتحت حـ
نفكذ بني خالد بقى ثابت األركاف كمركزا في يد شيخ كاحد حتى كفاة سميماف بف محمد آؿ حميد 

ـ  1752في سنة 

داعي لمشؾ في إف الصراع بيف أفراد األسرة الحاكمة مف بني خالد عقب كفاة سعدكف سنة  كال
لمعتكب كما أتاح لغيرىـ مف القبائؿ المنضكية تحت حكـ بني خالد نكعا مف ـ قد تاح 1722



االستقالؿ الداخمي غير إف حدة ذلؾ الصراع لـ تكف مف القكة بالمقدار الذم يجعؿ زماـ األمكر 
ـ كعكدة 1752يفمت مف يد سميماف بف محمد طكاؿ مدة حكمة غير إف كفاة سميماف سنة 

حاكمة مف ناحية ثـ بدء الخطر الكىابي القادـ مف نجد عمى شرقي الخالؼ بيف أفراد األسرة اؿ
كؿ ىذا جعؿ العتكب يتمتعكف بنكع مف االستقالؿ عف حكـ بني خالد كىك استقالؿ قد ال  زيرةالج

. نبالغ إذا كصفناه بأنو كاف تاما

امضي العتكب النصؼ األكؿ مف القرف الثامف عشر ك ىـ يبذلكف الجيكد الصادقة لتنمية  كقد
ـ أكؿ حاكـ ليـ مف آؿ صباح ك ىك  1752مدينتيـ ك تركيز أنفسيـ فييا  كقد اختاركا حكالي 

ـ  1762صباح بف جابر مؤسس األسرة الحاكمة ك قد خمفو أبنو عبد اهلل بف صباح عاـ 

الثاني  الحاكـ

(( ـ1813 -1762)) عبد اهلل بف صباح  يخالش

 . آؿ خميفة كآؿ الجالىمة مف الككيت ىجرة ك. الرقة معركة األحداث في عيده أشيرمف 
عاـ " األكؿ" بناء سكر الككيت  . شركة اليند الشرقية إلي الككيت مف البصرة انتقاؿ 
ـ 1797 

الثالث  الحاكـ
(( ـ 1859 -1813)) جابر بف عبد اهلل  الشيخ

( جابر العيش ) المثؿ , كقد سمي  بكرمواألمير الشيخ جابر عاقالن حميمان كريمان يضرب  كاف
) لكثرة ما يتصدؽ بو عمى الفقراء ك المساكيف , ك العيش في لساف الككيتييف يطمؽ عمى 

كمف األحداث الميمة في عيده  مساعدتو لمدكلة العثمانية في فؾ الحصار عمي ( . األرز 
البريطاني في الككيت كذلؾ بحكـ عالقتو  العمـك رفضو رفع.قبؿ القبائؿ العراقيةالبصرة مف 

. القكية بالدكلة العثمانية

الرابع  الحاكـ

(( ـ  1866 -1859)) صباح بف جابر  الشيخ



ـ , عرؼ عنو أنو كاف أميران يدير الحكـ  1866 –ق  1276الحكـ بعد كفاة أبيو سنة  تكلى
. بركح األب تجاه أبنائو

لكيس بيمي لمككيت  العقيدفي بكشير البريطانيزيارة المقيـ أىـ األحداث في عيده  كمف

 

 

 

 

الخامس  الحاكـ

(( ـ1892 -1866)) عبد اهلل بف صباح  الشيخ

عنو الشجاعة النادرة في ساحات الحركب , كتظير السجالت البريطانية الرسمية أف   عرؼ
حربي األمر الذم يدؿ عمى ازدىار التجارة الككيت كانت تحتفظ آنذاؾ بأسطكؿ تجارم ك 

 .الككيتية في تمؾ الحقبة مف الزمف

السادس  الحاكـ

(( ـ 1896 -1892)) صباح  فمحمد ب الشيخ

قد نعمت الككيت خالؿ   األعكاـ  كعبد اهلل رحميما اهلل ,   شيخاؿ خيوالحكـ بعد كفاة أ تكلى
 ىاالتي كليا فييا أمكر الحكـ باالستقرار الداخمي , كتحسنت العالقات التي تربطيا بجيراف

. العرب 

السابع  الحاكـ

(( ـ  1915_  1896)) مبارؾ الصباح   الشيخ

الشخصية حاـز الرأم رجؿ يحمؿ كؿ الصفات ككاف لمككيت في عيده دكر سياسي بارز  قكم
ـ ساعد العثمانييف عمى إستعادة إقميـ 1871ـ ك في عاـ 1844كطمكحاتو كبيره كلد عاـ 

( عدد بنكدىا ) ـ1899 عاـكقعت بريطانيا  معو معاىدة .اإلحساء 

............... تدريس التاريخ أذكر خطكات استخداـ الكثيقة كمصدر تعميمي في * 



عمى الشيخ مبارؾ خط حديدم مف طرابمس إلى الككيت  ةـ عرضت الحككمة الركسي1904 عاـ
ساعد إبف سعكد عمى استعادة الرياض بعد أف جيزه .,لكنة لـ يكافؽ بسبب ارتباطو مع بريطانيا 

صريؼ ضد عبد ـ, خاض معركة اؿ1909اشترؾ في مؤتمر المحمرة عاـ ,بالرجاؿ كالسالح 
ـ بمبمغ خمسة آالؼ ليرة لمساعدة 1911تبرع عاـ , العزيز الرشيد كىـز فييا الشيخ مبارؾ 

ألؼ ليره لمساعدة الدكلة العثمانية  11ـ بمبمغ 1912تبرع عاـ , المتضرريف مف حريؽ األستانة 
ـ 1915تشريف الثاني  29تكفي في , في حرب البمقاف 

 

الثامف  الحاكـ

(( ـ 1917 -1915) لصباحا جابرالمبارؾ

في عيده  كإمارة الككيت في عيده بسبب ازدياد أعماؿ التجارة مع بالد الشاـ ,   ازدىرت
ـ مؤتمر ضـ السير بيرسي كككس الحاكـ العسكرم البريطاني  1917عقد في الككيت عاـ 

 الشيخ جابر بف كك الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد , ك الشيخ خزعؿ خاف ,   في العراؽ , 
. مبارؾ ك ذلؾ لتكحيد كممة العرب ضد العثمانييف

التاسع  الحاكـ

(( ـ  1921_ 1917)) سالـ المبارؾ   الشيخ

ـ فرضت بريطانيا حصارا إقتصاديا عمى 1917الحكـ بعد كفاة أخيو جابر المبارؾ سنة  تكلى
صار ألؼ ربيو لمشيخ سالـ المبارؾ تعكيضا عف الح 487الككيت في عيده ك دفعت بريطانيا 

ـ 1919كأىدتو كساـ رفيع المستكل ,خاض معركة حمض ضد فيصؿ الدكيش عاـ 

 1500مقاتؿ مقابؿ  4000ـ ككاف عدد األخكاف 1920عيده حدثت معركة الجيراء سنة  في
ككذلؾ في عيده بنى سكر الككيت الثالث تكفي الشيخ سالـ المبارؾ عاـ . تمف رجاؿ الككم

% 4إلى  ـ كفي عيده خفضت رسـك الجمرؾ1920

 



العاشر  الحاكـ

(( ـ 1950_ 1921)) أحمد الجابر  الشيخ

كفي معركة الجيراء كاف رئيس مدينة الككيت ك في عيده أنشئت المدرسة  1885سنة  كلد
األحمدية كتألؼ أكؿ مجمس معارؼ كذلؾ  أنشئت المكتبة األىمية كالنادم األدبي كالجمعية 

ـ كاف 1936ـ تأسست مدرسة السعادة لتعميـ الفقراء كالمساكيف كعاـ 1924الخيرية ك في عاـ 
مدارس ابتدائية ك في عيده أنشئ مجمس الشكرل األكؿ  عدد المدارس أربع 

ـ بعد انتياء الحرب العالمية األكلى لزيارة ممؾ بريطانيا في 1919الشيخ سالـ المبارؾ عاـ  انتدبو
لندف كسافر إلى لندف عف طريؽ بكمبام كاجتمع بممؾ بريطانيا كأىداه حصانا عربيا كسيفا 

ـ 1934عف النفط في ديسمبر  التنقيب امتيازكخنجرا مذىبيف , منح 

الحادم عشر  الشيخ

(( ـ 1965_ 1950)) عبد اهلل السالـ    الشيخ

ـ اىتـ  بشؤكف النفط كزادت عائدات النفط في عيده  1950ـ ك تكلى الحكـ عاـ 1895عاـ  كلد
ـ ك في عيده انضمت  الككيت إلى جامعة الدكؿ 19/6/1961, كقع كثيقة استقالؿ الككيت في 

ـ 1961/ 7/ 16كىيئة األمـ المتحدة في  العربية

مجمس األمة األكؿ يكـ الثالثاء  تاحك تـ افت. سمكه بالنكاحي الصحية كاالجتماعية كالثقافية  اىتـ
ـ كضع دستكر الككيت 20/1/1961ـ كذلؾ  أنشئ المجمس التأسيسي في 29/1/1963

ـ كاف رئيس دائرة البمدية   1950ك في عاـ .ـ كاف رئيس دائرة األيتاـ 1939ـ ك في عاـ 1962
ـ 24/11/1965تكفي في عاـ 

الثاني عشر  الحاكـ

(( ـ 1977_ 1965)) صباح السالـ الصباح    الشيخ

ـ عيف رئيسا لمدائرة الصحية 1950ـ ك في عاـ 1938ـ أنشأ دائرة الشرطة عاـ 1915سنة  كلد
ـ عيف 1962ية  ك عاـ لمخارجية ثـ أصبح كزيرا لمخارج( أكؿ )ـ كاف رئيسا 1961كفي عاـ 



كازداد عدد المدارس في مختمؼ  تفي عيده أنشئت جامعة الككم, نائبا لرئيس مجمس الكزراء
مراحميا كافتتحت المعاىد العممية كذلؾ  تـ انشاء المستشفيات المجيزة بأحدث الكسائؿ العممية 

ر اإلسكاف كازدىرت ك تطك.كأنشئت في عيده األندية كجمعيات النفع العاـ .ككذلؾ المستكصفات 
. البالد كازداد العمراف كافتتحت عدة مشاريع حضارية 

تكفي في   األجنبيةالصعيد الخارجي كاف لمككيت عالقات متينة مع الدكؿ العربية ك عمى

ـ 1977/  12/ 31

عشر  الحاكمالثالث  

((  ـ2006-1977)) جابر االحمد الجابر الصباح الشيخ

لممغفكر لو الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكـ العاشر طيب اهلل ثراىما ,  لثػالثاالبف ا ىك
ـ حيف عيف رئيسان  1949ـ ,تكلى مسؤكلية خدمة البالد عاـ  1926كلد في الككيت عاـ 

ـ  1959لألمف العاـ ك نائبان لألمير في منطقة األحمدم ك مناطؽ النفط , ك في فبراير عاـ 
 1962,في عاـ , صادائرة المالية التي أصبحت فيما بعد كزارة المالية كاالقتتكلى رئاسة د

.  ـ 1965فكاف أكؿ كزير لممالية في دكلة الككيت , ك استمر في ذلؾ المنصب حتى عاـ 
ـ  , كفي ذات العاـ تمت تسميتو بحضرة  1977ديسمبر عاـ  31مقاليد الحكـ في  تكلى

قاد البالد مستثمران خبرتو السابقة بالشؤكف المالية ك قد  ك,   بالدصاحب السمك أمير اؿ
التدبير المحكـ في استثمارات الككيت داخؿ البالد كخارجيا , فكاف بحؽ ميندس االقتصاد 

الككيتي ك المؤسس األكؿ لمحركة العمرانية ك رافع شعار مجتمع الرفاه الذم يعيشو اليـك كؿ 
.  ككيتي 

حدة الصؼ العربي , كدعـ القكل السياسية كاالقتصادية في ضكء سياستو الرامية إلى ك ك
التعاكف الخميجي  لسبمنطقة الخميج كالجزيرة العربية , انعقد مؤتمر القمة األكؿ لدكؿ مج

ـ لتحقيؽ التكامؿ السياسي ك األمني كاالقتصادم  1981بدكلة اإلمارات العربية المتحدة عاـ 
لقمة اإلسالمي بدكلة الككيت , كاختير رئيسان كفي عيده عقد مؤتمر ا. بيف دكؿ المنطقة 

أسيـ خالليا بإبراز دكر ( الدكرة الخامسة ) منظمة المؤتمر اإلسالمي خالؿ دكرة كاممة 
كاف لو دكر فعاؿ كمؤثر في حشد القكل العالمية كالدكلية . المنظمة عمى المستكل العالمي 

عادة دكلة الككيت دكلة حرة مس تقمة ذات سيادة عمى أرضيا , حيف لنصرة الحؽ الككيتي كا 
. ـ 1990باحتالؿ دكلة الككيت عاـ  لـفاجأ النظاـ العراقي العا



زالة أثار العدكاف عمييا في فترة قياسية ال  قاد الجيكد المكثفة  لتحريرا كبعد إلعادة أعمارىا كا 
 تقارف بأم حاؿ مع التقديرات العالمية التي كضعتيا كتكقعتيا المؤسسات المتخصصة

كاستمر جيده بعد تحرير دكلة الككيت في حركة دائبة تستيدؼ األعمار ك البناء  العالمية  
تكفي يكـ األحد .كتنشد األمف كالسالـ , ك تؤمف بالتعاكف الدكلي كسيمة لحياة إنسانية كريمة 

. ـ  2006/  1/  15المكافؽ 

الرابع عشر  الحاكـ

(( ـ2006يناير  29 –ر ينام15سعد العبد اهلل السالـ الصباح  الشيخ

ـ ,  1930كلد عاـ  ,األكػبر لممغفكر لو الشيخ عبد اهلل السالـ الصبػاح رحميما اهلل  االبف
تمقى تعميمو العاـ في المدرسة المباركية بالككيت , كفي مشارؼ العشرينات مف عمره عيف 

مف كفاءة تقرر إيفاده الى انجمترا  رهـ , ك نظران لما أظو1949سمكه في دائرة الشرطة عاـ  
ـ حيث التحؽ بكمية ىندكف العسكرية أعقبتيا دكرات متخصصة في شئكف األمف  1951عاـ 

. ـ  1954ك الشرطة في الخارج انتيت عاـ 
ـ عيف نائبان لرئيس  1959في مختمؼ المناصب بجياز الشرطة ك األمف , كفي عاـ  تدرج

.  ـ  1961الشرطة كاألمف العاـ حتى عاـ 
يدخر سمكه رحمو اهلل جيدان  أثناء فترة عممو في كزارة الداخمية في تطكير أعماليا كرعاية  كلـ

مصالح المكاطنيف , مما انعكس عمى الحالة األمنية في البالد فقد ساد األمف كتكافرت 
. أماف  ةالطمأنينة األمر الذم عزز مكانة دكلة الككيت كبمد أمف ككاح

مو اهلل بإدخاؿ النظـ الحديثة في الشرطة كاألمف , كأدخؿ نظاـ الحاسب أمر سمكه رح كما
اآللي في أعماؿ الكزارة , كأنشأت في عيده إدارة األدلة الجنائية ك الطب الشرعي عاـ  

زكدت إدارة النجدة بالسيارات الحديثة , كأنشأت غرفة عمميات مركزية , كتـ  كـ ,   1961
. ية تقكية محطات التشغيؿ الالسمؾ

 –التدريب " ـ مدرسة الشرطة بأقساميا المختمفة  1956سمكه رحمو اهلل في عاـ  افتتح
" .  الخيالة الدكرات التخصصية لشرطة النجدة كالمركر كالمباحث 

فترة تكلي سمك كلي العيد كرئيس مجمس الكزراء المغفكر لو الشيخ سعد العبد اهلل  شيدت
ـ العديد مف اإلنجازات عمى  1978ككمة منذ عاـ السالـ الصباح رحمو اهلل رئاسة الح

أسيمت الحككمة بجيد كبير في  الجبيتيف الداخمية كالخارجية, فعمى الصعيد الخارجي 
كما إف لجيكد سمكه  ,تأسيس مجمس التعاكف الخميجي كزيادة فاعميتو إقميميان كعربيان كدكليان  

في تاريخ الككيت ك نفكس الككيتييف  اضحةكأثناء احتالؿ النظاـ العراقي لدكلة الككيت بصمة 



مف أىميا , فقد بدأ التحرؾ المستمر مف قبؿ سمكه رحمو اهلل منذ المحظة األكلى لمعدكاف الذم 
تمثؿ في إصرار سمكه عمى مغادرة أمير البالد الراحؿ الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح 

قكات العراقية إلى أمير البالد كرمزىا السعكدية ألف كصكؿ اؿ ةرحمو اهلل إلى المممكة العربي
يعني انييار الركح المعنكية لدل أفراد الشعب , لكف كجكد سمك األمير رحمو اهلل خارج البالد 

يعني استمرار المقاكمة كحرية الحركة لحشد الرأم العاـ الدكلي كاإلسالمي كالعربي حكؿ 
.  قضية الككيت كسرعة تحريرىا 

ة تأميف األكضاع المعيشية الكريمة لممكاطنيف في الخارج سكاء في سمكه بصفة دائـ كقدتابع
كما بذؿ جيكدان  ,الدكؿ الخميجية أك العربية , كذلؾ تأميف المعيشة لممكاطنيف في الداخؿ  

أكتكبر عاـ  15  –13الفترة مف  فيجبارة مف أجؿ إنجاح المؤتمر الشعبي في جدة 

تحرير مباشرة مف أصعب الفترات التي مرت عمى ـ  ك قد كانت الفترة التي تمت اؿ 1990 
دكلة الككيت في تاريخيا , كبرز خالليا سمكه بأدائو المتفاني كدبمكماسيتو العالمية كحزمو 
صراره الصمب عمى التعامؿ مع كـ المشاكؿ اليائؿ الذم كاجو الدكلة منذ المحظة األكلى  كا 

الشيخ جابر األحمد الصباح طيب اهلل ثراه تكلى مقاليد الحكـ بعد كفاة المغفكر لو .لمتحرير 
.  ـ  2006يناير  29ـ ك استمرت فترة حكمو حتى   2006يناير  15في 

الخامس عشر  الحاكـ   

صباح األحمد الجابر الصباح  الشيخ

كقتنا الحالي  ليإ-2006يناير  29

سياسة لحضرة صاحب السمك الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  حنكتو في مجاؿ اؿ يشيد
الخارجية ما يقارب األربعة عقكد , حيث ارتبطت صكرة سمكه كاسمو بكزارة الخارجية فأصبح 

اسـ الكزارة دكف النطؽ باسـ الشيخ صباح األحمد الصباح ,  كما كاف  رمف الصعب أف يذؾ
تأسيس المجمس الكزارم المشترؾ لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية كدكؿ  فيلسمكه  دكره 

ك الذم ييدؼ إلى تكثيؽ الركابط االقتصادية المشتركة بيف الطرفيف ,  كعة األكربية المجـ
كمف خالؿ ذلؾ المجمس تـ إبراـ العديد مف االتفاقيات االقتصادية مع الكثير مف دكؿ ىذه 

استطاع سمك الشيخ صباح األحمد الصباح  أف . مف الدكؿ األخرل  غيرىاالمجمكعة ك
تأييد دكلي لـ يسبؽ لو مثيؿ بعد كشفو لممارسات العدكاف العراقي يحصؿ لدكلة الككيت عمى 

في التاسع كالعشريف مف  678, الذم كاف مف نتيجتو أف أصدر مجمس األمف قراره رقـ 
الذم اتخذه النظاـ العراقي كضربو عرض  لمتصمبـ عمى إثر المكقؼ ا 1990نكفمبر 



الذم صدر عقب  660مف القرار رقـ  الحائط بجميع القرارات التي اتخذىا المجمس بدءان 
.  الغزك مباشرة كالقرارات الالحقة ذات الصمة بالعدكاف العراقي عمى الككيت 

الثاني  المحكر

العربي  الكطف

لمكطف العربي أىمية عظيمة في العالـ العربي أكسبتو أىمية كبيرة منذ القدـ فيك ال يزاؿ ىمزة الكصؿ بيف  أف
الشرؽ كالغرب كميد الحضارات القديمة كلو أىمية استراتيجيو اقتصادية عظمى جعمتو محط أنظار القكل 

  0االستعمارية الكبرل 

القديمة في الكطف العربي  الحضارات
طف العربي بظيكر العديد مف الحضارات القديمة العريقة التي كاف ليا دكر كبيرا في ازدىار الك  أمتاز

  0الثقافة العربية 
التي اشتيرت بالتمكر كعمؿ أىميا عمى ( البحريف ) كىي مف الحضارات القديمة  :-دلمكف  حضارة

                                                                                                0صيد المؤلؤ كتعتبر مف أىـ المناطؽ اليامة في الطريؽ التجارم  القديـ    
عرفت منذ قديـ الزماف بالد العرب السعيدة كقامت بيا  : -ب غرب شبة الجزيرة العربية حضارة جنك

كقد أىتـ اإلنساف بيا  أربحضارات مثؿ معيف كسبأ كحمير كأىـ مظاىرىا ىي إقامة السدكد مثؿ سد ـ
                                                                                                            0في الزراعة كبناء القصكر مثؿ قصر رغداف   

ـ كقامت حضارات عديدة  0نشأت في العراؽ حضارات ترجع إلي األلؼ الثالث ؽ : -بالد الرافديف 
األشكرية كالكمدانيو  كقد ظيرت أقدـ التشريعات كىي شريعة -البابمية  -األكادية  –ةمنيا السكمرم

                                      0حمكرابي 
شريعة حمكرابي سادس ممكؾ مممكة بابؿ القديمة مف أقدـ الشرائع المكتكبة في التاريخ البشرم  تعتبر

 ركزتـ كىي مجمكعة مف القكانيف كالشرائع كعقكبات لمف يخترؽ القانكف كقد 0ؽ 1790كتعكد إلي 
تالؼ الممتمكات كحقكؽ المرأ شريعة رقمت عمى  272ة كاألطفاؿ كالعبيد كىي عمى السرقة كالزراعة كا 

                                                                                                             0قدـ مف حجر البازلت  18عمكد طكلة 
راضي الخصبة كغزارة المياه أىتـ أىؿ بالد الرافديف باإلنتاج األدبي كعمـ الفمؾ كالزراعة نظرا لكفرة األ

تشمؿ حضارة بالد الشاـ الحضارات التي كانت منذ فجر التاريخ تقع عمى ساحؿ :-بالد الشاـ  حضارة
 0البحر المتكسط الشرقي  



الكنعانيكف بالزراعة كعرفكا بعض أدكات درس الحبكب كتفكقكا في صناعة الزجاج كالنسيج  أىتـ
 0الصكفي 
 0حرفا صكتيا  30التي تعد أقدـ كأكمؿ األبجديات كتتألؼ مف ( يت السكرية أكغار)األبجدية  أخترعت

كىـ أكؿ امة بحرية ( الفينيقيكف ) تعددت العناصر البشرية التي سكنت بالد الشاـ ككانكا مف البحارة  
 0في تاريخ بالد الشاـ 

ألسرات المالكة ـ كىي عصر ا 0سنو ؽ3000بدأ تاريخ الحضارة منذ حكالي   :-المصرية  الحضارة
 0األكلى إلي عصر اليكسكس 

الحضارة المصرية قديما  عصكر
 

المتأخرة  الحديثة                الدكلة القديمة         الدكلة الكسطى    العتيؽ     العصر
 
اإلمبراطكرية       تعاقب األجانب     أكؿ أمة مكحدة    األىرامات           التجارة         
 

 0كبعض العصكر الممكية لألسرة   نيةالحضارة المصرية بالعمارة متمثمة في المعابد الدم اىتمت  -
 األكربي في الكطف العربي   االستعمار

                              0تعرض العالـ العربي  لالستعمار األكركبي بعد الضعؼ الذم أصاب الدكلة العثمانية   
                  أذكر أسباب سقكط الدكلة العثمانية ؟                                                                                           

ـ ىي المنبو األكؿ  لمدكؿ االستعمارية ألىمية مكقع الكطف  1798عاـ  فر الحممة الفرنسية لنابميكتعتب
                                    0العربي 

                                                                                              : -البريطاني في الكطف العربي  االستعمار
                                                                                              يا العديد مف المناطؽ أىميا بريطاف احتمت

كقعت أكؿ معاىدة ذات طابع سياسي مع السمطاف أحمد سمطاف مسقط       :-الخميج العربي  -أ
                                                                                                                                                     عدد أمارات الخميج ؟         
                                                                            0ـ    1839احتؿ االنجميز مدينة عدف  :-جنكب الجزيرة العربية  -ب
نياالمكقع الجغرافي ككجكد النفط  تعددت األسباب التي طمعت بريطانيا في العراؽ ـ :-العراؽ  -ج



كالبصرة كىي ميناء العراؽ الكحيد  1914استطاع البريطانييف السيطرة عمى العراؽ بدخكؿ الفاك  كقد
عرؼ االنتداب ؟                                                             0نتداب حتى كصمكا العمارة ككضعت العراؽ تحت ما يعرؼ باال

تعتبر حممة فريزر أكؿ محاكلة بريطانية الحتالؿ مباشر لمصر كلكنيا فشمت بسبب   :-مصر  -د
 تيتكأصبح ىناؾ تنافس عمى البقاء في مصر بيف  فرنسا كبريطانيا اف 0مقاكمة الشعب المصرم 

                                                                                                                           0ـ الذم نص عمى خركج بريطانيا مف مصر 1803ع صمح امياف عاـ بتكقي
                                                                  0عادت الحممة البريطانية عمى مصر أثناء أحداث الثكرة العرابية  -

                                                                                                                                                        :-العرابية  الثكرة
يطالبكف بإصالحات في مصر عف طريؽ ـ 1881ة عميا الضابط أحمد عرابي سفىي ثكرة تز

عادة الحياة  0مظاىرات في الشكارع  كقد كانت ألحمد عرابي مطالب متعددة منيا إقالة الكزارة كا 
الدستكرية كانتخاب مجمس نيابي جديد كفي كقتنا الحالي تتشابو األحداث الجارية لمصر فثكرة عرابي 

كالتي أحدثت تغير في الحياة السياسية كىي إقالة الرئيس يناير لمصر  25عادت مرة أخرل  في ثكرة 
                       0المصرم حسني مبارؾ كانتخاب رئيس جديد كحككمة منتخبة جديدة  

 ـ 1920ساف ريمك  تمركقعت تحت االحتالؿ البريطاني بعد تقسيـ مؤ     :-األردف   
الفرنسي عمى الكطف العربي  االستعمار

                                       0كىك االستعمار الفرنسي  الستعمارالكطف العربي لخطر ثاني مف أخطار ا تعرض
                 0سيطرت فرنسا عمى تكنس حتى ال تقـك كحدة سياسية مشتركة مع الدكلة العثمانية   :-تكنس 

                       عدد بنكد المعاىدة ؟                        0ـ  1880كقد أجبرت البام عمى تكقيع معاىدة باردك عاـ 
ـ كقد منحت فرنسا بيذه المعاىدتاف حؽ اإلشراؼ  1881ككقعت معاىدة المرسي في جنكبي تكنس 
عف تكنس كفؽ معاىدة لكزاف  لفرنساكقد تنازؿ األتراؾ  0عمى الشئكف العسكرية كالخارجية كالمالية 

 ـ 1923  عاـ
كالسمطة الفرنسية نس مف البام كسيمي ألىـ تقسيـ اإلدارة في ت مخطط

 

الحككمة التكنسية                                                    السمطة الفرنسية    

ثالث كزراء                                                  أربع كزراء كخمس إدارات عامة               
مجمس الشكرل يناقش فصكؿ الميزانية                 المجمس الكبير                             



 
عضكا تكنسي   18عضك فرنسي           44       

 ييففرنسي كعشرة تكنس 1مجالس إقميميو كؿ مجمس يضـ  خمس 
 سيةتعتبر حادثة المركحة سببا مفتعال الحتالؿ فرنسا لمجزائر كقد حاصرت القكات الفرف :- الجزائر

عاـ  18إلي األسكندرية كتكفي بعد  كذىببقكة بحرية كبرية كقد سمـ الدام المدينة الجزائر المدنية 
أكتب ما تعرفو عف أحداث حادثة المركحة ؟ أبحث في المكضكع   ؟                                                       0ـ  1830في

عبد الحفيظ كقد استغؿ الفرنسيكف قامت ثكرة القبائؿ المراكشية عمى السمطاف   :-المغرب       
كاستطاعكا السيطرة عمى المدف المراكشية ككقعت  0فاس لنجدة السمطاف  دينةاألكضاع كدخمكا ـ

                                                                                                                                                        0المغرب تحت الحكـ الفرنسي 
     في إم عاـ تمت المعاىدة مع السمطاف عبد الحفيظ كالسمطة الفرنسية ؟                                                               -
ـ  1862دخمت القكات الفرنسية بحجة التجارة في مجاؿ شراء المكاني كأىميا ميناء أكبكؾ  :- بكتيمج

ـ كقد أثارت ىذه القرارات 1920كقعت سكريا تحت االنتداب الفرنسي بعد مؤتمر ساف ريمك  :- سكريا
عدة شركط ما  فيكقد كجيت القكات الفرنسية لمممؾ فيصؿ إنذار شديد الميجة  0ثكرة الشعب السكرم 

ـ بقيادة يكسؼ العظمة التي انتيت بيزيمة السكرييف كاحتالؿ 1920ىي ؟ كقد قامت معركة ميسمكف 
  0دمشؽ مف قبؿ الفرنسييف 

ىي النتائج المترتبة عمى معركة ميسمكف ؟      ما -
االيطالي كاالسباني  االستعمار

ية كطمبت منيا تسييؿ عممية االحتالؿ بحجة قررت ايطاليا احتالؿ ليبيا فأنذرت الدكلة العثماف :- ليبيا
                                                                    0ـ 1912حماية رعاياىا مف الدكلة العثمانية كقد تـ بمعاىدة لكزاف 

                                                                 ـ ؟                                               1912أذكر أىـ ما جاء في معاىدة لكزاف 
                                                       0مف أىـ الشخصيات التي تزعمت النضاؿ في ليبيا ىك السيد عمر المختار 

ة التخمص مف حتى بدأت الشعكب العربية مف سياسي 1918ما أف انتيت الحرب العالمية األكلي 
كمف األحداث الجارية أف ليبيا مف  1920كالعراؽ  1919المستعمر كقياـ الثكرات أىميا ثكرة مصر 

ـ كتخمصيا مف سيطرة القذافي كاستطاع  2012أىـ الدكؿ العربية التي أحدث بيا تغير جذرم عاـ 
 0الثكار الميبيكف أحكاـ السيطرة عمييا 

  :- مميمةاالحتالؿ االسباني لسبتو ك  



احتالؿ االسباني لسبتة كمميمة كاف في القرف الخامس عشر الميالدم أثر دعكه الفاتيكاف كال مف  أف
 مااسبانيا كالبرتغاؿ إلي محاصرة نفكذ المسمميف كنشر المسيحية في الساحؿ المتكسط لممغرب كقد تـ ب

 0سمي بحركب االسترداد تحت شعار القضاء عمى المكركمالك 
ماتعرفة عف المكركمالك ؟   أكتب
ـ كتـ التنازؿ  1415سبتو بيد البرتغاؿ عاـ  تالكصؼ االسباني لعرب المغرب األشرار كسقط ىك

       0ـ 1497ـ كسقكط مميمة في عاـ 1668عنيا السبانيا في 
العربي مع الكياف الصييكني  الصراع

ييدد أراضي كاسعة مف بالد  ؿبالخطر الصييكني ىك االستعمار الذم ال ييدد فمسطيف فقط  أف
في أعقاب اضطياد الييكد في العالـ  رالمسمميف نشأت الحركة الصييكنية في أكاخر القرف الثالث عش

بدعكة مف زعيـ الصييكنية األكؿ تيك  1897عقد المؤتمر الصييكني األكؿ في مدينة بازؿ بسكيسرا 0
حركة ة أسبكعية اسميا العالـ ناطقة باسـ اؿكقد ألؼ كتاب الدكلة الييكدية كأصدر مجؿ 0دكر ىرتزؿ 
                        أذكر سياسة تيكدر ىرتؿ الصييكنية  ؟                                                                                                                           0الصييكنية 

بيكك ىي اتفاقية تقسيـ مناطؽ نفكذ الدكلة  ستعتبر اتفاقية سايؾ:- 1916اتفاقية سايكس ببكك 
عثمانية بيف دكؿ الحمفاء كقد تـ فييا العتراؼ الكامؿ بالكياف الصييكني في فمسطيف كقد سميت ىذه اؿ

                                                               االتفاقية نسبة إلي مارؾ سايكس الخبير البريطاني                                                                               
في إم عاـ تمت ىذه االتفاقية ؟ عدد أطرافيا ؟ أذكر نتائجيا ؟    

                                                                                                                               :- 1917كعد بمفكر  تصريح
ر خارجية بريطانيا لكرد أرثر جمس بمفكر كىك اعتراؼ رسمي بكطف قكمي ىذا الكعد مف كزم اصدر
في فمسطيف                                                                                     لمييكد

                                المكرد ركتشيمد                                                                       عزيزم""
أف حككمة صاحب الجاللة تنظر بعيف االعتبار كالعطؼ إلي إقامة مقاـ قكمي في فمسطيف لمشعب "

عمى أف يفيـ جميا انو لف يأتي بعمؿ مف ,  غايةكستبذؿ غاية جيكدىا لتسييؿ تحقيؽ ىذه اؿ, الييكدم 
تمتع بيا الطكائؼ غير الييكدية المقيمة في فمسطيف مف الحقكؽ المدنية كالدينية التي ت قضشأنو أف ينت

كال الحقكؽ أك الكضع السياسي الذم يتمتع بو الييكد في إم بمد آخر كسأككف ممتنا إذا ما أحطتـ , 
                                                                                                  ""                                                       االتحاد الصييكني عمما بيذا التصريح  المخمص آرثر جيميس بمفكر 

كمصدر تعميمي في تدريس التاريخ ؟                                   ( كعد بمفكر )طبؽ خطكات استخداـ الكثيقة 



                                                                                                                                :-الفمسطينية ضد الصييكنية  المقاكمة
يسكت الشعب الفمسطيني أماـ التدخؿ الصييكني بؿ قاـ بالعديد مف الثكرات كاالنتفاضات التي  لـ

ـ أعمف فيو 1938في القدس مؤتمر انتيت بتقسيـ فمسطيف إلي دكلة عربية كأخرم ييكدية كقد عقدكا 
 0رغبتيـ باالستقالؿ الكامؿ كالكحدة 

- :المتحدة كقضية فمسطيف  الكاليات
قضية فمسطيف فصال جديدا بعد نشكب الحرب العالمية الثانية كقد اتخذ الككنغرس األمريكي  دخمت

ل إلي ييكدية كقسمت فمسطيف مرة أخر 0قرار بقصد إنشاء كطف قكمي لمشعب الييكدم في فمسطيف 
                                                                 0ـ كفؽ لجنة مف األمـ المتحدة 1947كعربية كقطاع دكلي يشمؿ مدينة القدس 

بيف العرب كالييكد كالتي انتيت بانتصار الييكد عمؿ ؟  ـ1948قامت حرب 
                                                                                                                               :-ـ العدكاف الثالثي 1956 حرب
ـ  كالتي نجـ عنيا العدكاف عمى مصر مف قبؿ 1956جماؿ عبد الناصر بتأميـ قناة السكيس  قاـ

سرائيؿ  مكد الشعب في مصر كحققت عدد نتائج الحرب ؟ كالذم ىـز بفضؿ ص 0بريطانيا كفرنسا كا 
   0شيرا  44ـ لمدة  1958الثكرة قياـ الكحدة بيف مصر كسكريا 

تعتبر الحرب كالمعركة الثالثة لمصر مع إسرائيؿ كالتي كانت بسبب سحب قكات    -:ـ 1967 حرب
غ  فيمضائؽ تيراف  في كجو الصياينة كالتي أدت إلى تعطؿ المالحة  الؽالمراقبة الدكلية مف سيناء كا 

 0قناة السكيس كخسارتيا لشبة جزيرة سيناء 
ىي الحرب التي قامت في عيد أنكر السادات كقد نجحت القكات العربية في عبكر   -:ـ 1973 حرب

شارؾ العرب ككقفكا 0جزء مف األراضي العربية في سيناء  حريرقناة السكيس كاقتحاـ خط بارليؼ كت
ستخدمكا النفط كسالح ألكؿ مرة مما أثر عمى دكؿ العالـ صفا كاحدا كشارككا بأمكاليـ كرجاليـ كقد ا

ـ  1973ما ىي الدكؿ العربية التي شاركت في حرب  0التي أجبرت عمى تعديؿ مكقفيا تجاه العرب 
؟  
لعب النفط دكر كبيرا في تغيير مكقؼ دكؿ العالـ تجاه الدكؿ العربية ؟   كيؼ
ـ  1980ة الحرب العراقية اإليراني :-الخميج األكلي  حرب
 يؿخمفت نحك مميكف قت 1988حتي 1980الحرب اإليرانية العراقية كىي حرب نشبت في سبتمبر  ىي

 0كخسائر مالية دامت ثماني سنكات لتككف أطكؿ نزاع عسكرم في القرف العشريف 
الظركؼ التي سبقت الحرب ؟   حدد



:- راتيةإيراف لمجزر اإلما احتالؿ
ـ كىي طنب الصغرل كطنب 1971نكفمبر عاـ  30إلماراتية في إيراف عمى احتالؿ الجزر ا أقدمت

الكبرل كأبك مكسى كمف أىـ أسباب احتالليا الف ىذه الجزر الثالث يقعف في مدخؿ الخميج العربي 
كاحتالليا ليا يمكنيا مف السيطرة عمى مضيؽ ىرمز كتكافر النفط الخاـ فييا كتكاجد كميات كبيرة مف 

 0م أكسيد الحديد في أبك مكس
ـ كىي متمسكة بحقيا في الجزر كقد  1971ديسمبر  2قياـ دكلة اإلمارات العربية المتحدة  كمنذ

 0ناشدت المجتمع الدكلي 
:-  ـ 1990العراقي عمى دكلة الككيت  الغزك
استمرت العممية  1990أغسطس  2العراقي لمككيت ىجـك شنو الجيش العراقي عمى الككيت في  الغزك

   0أغسطس  4يالء القكات العراقية كامؿ األراضي الككيتية في يكماف كانتيت باست
الظركؼ التي سبقت الغزك العراقي عمى دكلة الككيت ؟   عدد
عانى الشعب الككيتي في الداخؿ كالخارج مف أحداث الغزك العراقي كمارس العراقييف أشد أنكاع  

 0التعذيب كالتنكيؿ بيـ 
 :-الككيتية  المقاكمة

 26/2/1991مقاكمة قامت ضد الغزك العراقي عمى دكلة الككيت كاستمرت حتى نياية الغزك  ىي
 0ـ كىي تطرح أجمؿ صكر التضحية في سبيؿ الكطف 

بيا رجاؿ  ىدكبيف العراقييف ىي القريف كالتي استش المقاكمةأقكل المعارؾ التي دارت مف  مف
  0المقاكمة الكثيريف

 :-العراقيكف في الككيت أىميا حرؽ آبار النفط التخريب التي قاـ بيا  أعماؿ
ـ  1991مجمكعة مف الحرائؽ التي اشعميا الجيش العراقي في آبار النفط الككيتية في فبراير  ىي

بئر كقد  727مما أدم إلي احتراؽ  ىابئر نفطي عف طريؽ تفجير 1073حيث دمرت ما يقارب 
 0 الككيتسببت غيمة سكداء غطت سماء 

بئر في نكفمبر  رـ التي اطفاء اخ1991الككيت بدأت عممية إطفاء اآلبار في مارس التحرير  بعد
  0ـ  1991
فبراير  26حرب التحرير كالتي أطمؽ عمييا عاصفة الصحراء كقد تـ التحرير في تاريخ  حدثت
 0كعادت الككيت حرة أبية كعادت شريعتيا بحككمة آؿ الصباح الكراـ  1991



م الحرب ؟  الدكؿ التي شاركت ؼ أذكر

 

الثالث  المحكر

االسالمي  التاريخ

: العربي قبيؿ ظيكر االسالـ  المجتمع

سكانيا أنفسيـ تقع جنكبي غرب قارة آسيا , تبمغ  ىاالعرب أك جزيرة العرب كما يدعك بالد
. مربع تقربيا  يؿمساحتيا مميكف ـ

العرب البائدة كىـ األقكاـ التي عاشت ثـ انقرضت مثؿ : العرب إلى قسميف رئيسييف ىما  انقسـ
ىـ :  اربةالعرب الع -1: كىـ ينقسمكف إلى  : عاد كثمكد أما القسـ الثاني فيـ العرب الباقية 

معد  نكىـ ب: العرب المستعربة  -2بنك يعرب بف قحطاف كسكنكا جنكب شبو الجزيرة العربية , 
. عدناف بف اسماعيؿ كسكنكا شماؿ شبو الجزيرة العربية بف 

الدينية  األحكاؿ

الكثنية ىي العبادة السائدة في بالد العرب , فقد عرفكا عبادة االصناـ كاالكثاف كلعؿ أشير  كانت
االلية كدا كصكاعا كنسر كىبؿ كمناة كالالت كالعزل , كما انتشرت الديانات السماكيو مثؿ 

م جنكب شبو الجزيرة عندما اعتنقيا بعض الحكاـ مما جعميا تصؿ إلى قدر ؼ اصةالييكدية خ
مف القكة ىناؾ , كما ىاجر بعض الييكد إلى الكاحات الكاقعة في الشماؿ الغربي مف تيماء 

كخيبر ك يثرب كفدؾ , أما المسيحية فقد كصمت بالد العرب عف طريؽ االرامييف الذيف سكنكا 
سيحية في ظؿ االمبراطكرية  الركمانية بقكة إجتذاب عظيمة النيا في الشماؿ , كقد تمتعت الـ

ديف الدكلة الرسمي , باالضافة إلى انتشار صكامع الرىباف في فمسطيف كشبو جزيرة سيناء , كما 
التي كصمت الى بالد ( عبادة النار ) كالمجكسيو  ئةعرفت بعض الديانات الكضعية مثؿ الصاب

يرة كاليمف , كما اعتنؽ نفر مف العرب ديانة ابراىيـ عميو السالـ الفرس في الح طريؽالعرب عف 
صفة ابراىيـ عميو السالـ , " حنيؼ " كأطمؽ عمييـ المتحنفيف أك االصناؼ أك الحنفاء كىي جمع 



نما قالكا بكحدانية اهلل  كىـ قكـ سمت نفكسيـ عف الكثنية كلـ يجنحكا إلى الييكدية أك المسيحية كا 
.  عالىسبحانو كت

القبائؿ المختمفة تحج إلى عكاظ  فكانتحظيت بعض األماكف المقدسة بشيرة خاصة ,  كما
لى مكو مف مطارح نائية , ككاف السالـ االليي يخيـ عمى اؿ, " في االعياد الدينية  صحراءكا 

حيث يكؼ الناس عف القتاؿ كالحرب , كقد ارتبطت ىذه االسكاؽ باالحتفاالت الدينية " المكاسـ 
جاال لتبادؿ االنتاج الركحي باالضافة إلى البضائع كالعركض المادية , كيعكد إلييا ككانت ـ

الفضؿ في تكحيد نظرة العرب إلى العالـ كصير عاداتيـ كمفاىيـ الشرؼ عندىـ في بكتقة كاحدة 
. كمنحيـ لغة شعرية مركزة تسمك عمى جميع الميجات كتستغرقيا 

ة كالفكرية لسكؽ عكاظ في بالد العرب ؟ األىميو التجارم: أكتب ما تعرفو عف /س

" صمى اهلل عميو كسمـ " دكلة الرسكؿ 

ـ ,  571ابريؿ عاـ  20مف ربيع األكؿ المكافؽ  12النبي في دار أبي طالب ليمة االثنيف  كلد
المشرفة لعدكاف ابرىو الحبشي كمحاكلة ىدميا ,  لكعبةكالذم يعرؼ بعاـ الفيؿ بسبب تعرض ا

. النبي مف أشرؼ أنساب العرب 

ـ , فذىب الى  610كاف يتعبد بغار حراء كعادتو , إذ جاءه الكحى ككاف عمره أربعيف سنو  بينما
زكجتو خديجة كحدثيا باألمر  

: الدعكة االسالميو بثالث مراحؿ ىي  مرت

:. المرحمة السرية  -1

:.  االقربيفمرحمة دعكة -2

:  المرحمة الجيرية -3

: مف حيث " صمى اهلل عميو كسمـ " قارف بيف مراحؿ الدعكة االسالمية عمى يد النبي / س
أىـ االنجازات ؟   –لتعريؼا



االسالميو , كتنكعت اساليب المعارضة عمى النحك  ةقريش مكقؼ المعارضة مف الدعك كقفت
: التالي 

الالمباالة في البداية  عدـ االىتماـ ك-1

لميجرة إلى الحبشو  لميفتعذيب كحرماف المسمميف مما دفع المس -2

. ارساؿ كفد إلى عمو ابكطالب ليضغط عمى ابف اخيو حتى يتكقؼ عف دعكتو  -3

كالماؿ مقابؿ التكقؼ عف الدعكة   قعرض عمي النبي  الجا فاالغراء المادم بأ-4

.  تحدمكاؿ زاءستوأسمكب الجدؿ كاالنكار كاال -5

: ىناؾ أسباب كثيرة دفعت قريش لمقاكمة االسالـ بكافة الطرؽ منيا  كانت

.  مظير فييا نب ذاعدـ التسميـ لبني عبد المطمب بالزعامة ا-1

" . صمى اهلل عميو كسمـ " رفض مبدأ المساكاة التي يدعك لو الرسكؿ -2

لى النفكذ كالثركة كمكانتيا بيف القبائؿ ع ؼالخك -4التمسؾ بعادات كتقاليد االجداد كاالباء   -3
. العربية 

كؿ الصعكبات التي كاجيت النبي إال أنو استمر في دعكتو كزاد عدد المسمميف, كفي عاـ  رغـ
ـ تكفى عمو ابكطالب كتكفيت زكجتو خديجة , مما كاف لو اثر شديد عميو حيث فقد التأييد  619

. لحزف المادم كالمعنكم , كعرؼ ىذا العاـ بعاـ ا

مف اصحابو اليجرة الى يثرب كظؿ " صمى اهلل عميو كسمـ " بيعة العقبة الثانية طمب النبي  بعد
ىك حتى يأذف اهلل لو , حاكلت قريش منعو مف اليجرة , فقررت مع جميع القبائؿ قتمو ليتفرؽ دمو 

حبة ابي بكر ىاجر النبي في ص.بيف القبائؿ كال يقدر بنك ىاشـ عمى الثأر لو كيقبمكا بالدية 
يكما, حتى كصؿ مدينة قباء حيث  بنى أكؿ  11الصديؽ الي يثرب في رحمة شاقة استمرت 

. مسجد في االسالـ 

: النبي دكلة االسالـ في المدينة المنكرة حيث قاـ بعدة أعماؿ ىي  اقاـ



البناء  مبناه في دار ابي ايكب االنصارم , كشاركو المياجريف كاالنصار ؼ: بناء المسجد -1
. كاقيـ حكلو مساكف الرسكؿ , كخصصت احدل نكاحيو إليكاء الفقراء 

عمؿ عمى إزالة العدكاة بيف االكس كالخزرج ككحدىـ تحت : االصالح بيف االكس كالخزرج -2
". يـك بعاث " اسـ االنصار , كانت اخر الحركب بينيما 

المياجريف في المدينة , فدعا عمؿ عمى ضماف معيشة : المؤاخاة بيف المياجريف كاالنصار -3
المسمميف ليتاخكا في اهلل اخكيف , فكاف ىك كعمى بف ابي طالب اخكيف , كحمزه كمكاله زيد 

. اخكيف , كابكبكر كخارجة بف زيد اخكيف 

العالقة بيف المدينة  ك جيرانيا , كجعمت  حديدلتنظيـ الحياة العامة كت: اصدار الصحيفة  -4
كجمعت كؿ طكائؼ المدينة مف العرب كالييكد في االمة االسالمية , المسمميف أمة كاحدة , 

. كاعتبرتيـ جميعا مسؤكليف عف حماية الدكلة 

اشرح الدكر الذم لعبو المسجد في التاريخ االسالمي ؟ / س

يرسؿ السرايا كىي فرؽ عسكرية " صمى اهلل عميو كسمـ " ستو أشير مف اليجرة أخذ النبي  بعد
دىا أحد الصحابة بتكميؼ مف الرسكؿ , كانت أشير ىذه السرايا ىي سرية مف المياجريف يقك

نخمة بقيادة عبداهلل بف جحش الى كادم نخمة بيف مكو كالطائؼ , كالتي ثار حكليا الكثير مف 
الجدؿ بسبب ما حدث مف قتاؿ في شير رجب كىك أحد االشير الحـر الذم منع فيو العرب 

. القتاؿ 

: السرايا عدة أىداؼ ىي  أيو حاؿ حققت ىذه عمى

إظيار ىيبة الدكلة االسالمية  -2ضماف امف المدينة كمراقبة الحدكد    -1

. الحصار االقتصادم لقريش  -4رصد تحركات قريش                  -3

سرية نخمة بدأت المكاجيات العسكرية بيف الدكلة االسالمية كقريش في صكرة مجمكعة مف  بعد
 :كمف أشيرىا " صمى اهلل عميو كسمـ " الغزكات قادىا النبي 

: ىجرية كالتي كاف ليا نتائج ىامة عمى النحك التالي  2سنو : غزكة بدر  -1



في  ريشرغبة ؽ –شركيف في االسالـ دخكؿ الكثيريف مف الـ –دعائـ الدكلة االسالمية  ثبتت
. اخراج ييكد بنك قينقاع مف المدينة المنكرة  –الثأر مف المسمميف 

المسمميف في بداية المعركة الى ىزيمة اليمة  صارىجرية حيث تحكؿ انت 3سنو : غزكة أحد  -2
 , استشيد عدد مف المسمميف عمى رأسيـ حمزة بف ابي طالب , كجرح النبي أيضا , كتعمـ

. المسمميف دركسا في كجكب طاعة القائد ميما كانت الظركؼ 

ىجرية حيث استطاع الييكد مف بنك النضير تأليب  6سنو " : الخندؽ " غزكة األحزاب -3
القبائؿ العربية ضد المسمميف في المدينة , استنفذت قريش كؿ امكاناتيا في القضاء عمى الدكلة 

. ف القبائؿ في شبو الجزيرة العربية االسالميو , كتعززت مكاف المسمميف بي

 6قريش تفكر في ميادنة المسمميف بعد غزكة االحزاب حيث تـ عقد صمح الحديبية عاـ  أخذت
ىجرية بيف الطرفيف الذم كاف فتحا مبينا لممسمميف , اثبتت االياـ الحكمة السياسية كبعد النظر 

ر في مستقبؿ االسالـ كالعرب , اعترفت الذم كاف ليا أكبر األث" صمى اهلل عميو كسمـ " لمنبي 
قريش ألكؿ مرة بالمسمميف كالدكلة االسالمية كاقرار حؽ المسمميف في زيارة البيت الحراـ كاقامة 

مف  فسيـ, امف المسممكف اف ربشعائر الحج , اصبح ديف االسالـ معترؼ بو مف أدياف الع
ذ النبي يرسؿ الرسؿ الى الممكؾ سنكات , ميدت النتشار االسالـ فأخ 10الجنكب بعد ىدنة 

كاالمراء يدعكىـ لالسالـ , اختمفت ردكد كؿ منيـ مابيف الدخكؿ في االسالـ أك التفكير في االمر 
. أك الرد السىء مثؿ كسرل فارس 

ىجرية بعد نقض قريش صمح الحديبية , مما كاف لو اثر كبير عمى انتشار  8فتح مكو عاـ  تـ
ىجرية  العالف اسالميا ككالئيا  9كتكالي الكفكد العربية عاـ  عربيةؿاالسالـ في شبو الجزيرة ا

.  لمدكلة االسالمية 

نتائج فتح مكو ؟ : أكتب مذكرات تاريخية عف  / س

 

دكلة الخمفاء الراشديف                                



 جتمعاىجرية  11مف ربيع االكؿ عاـ  12في " صمى اهلل عميو كسمـ " كفاة النبي  بعد
المياجركف كاالنصار في سقيفة بني ساعدة كاتفقكا عمى أف تككف الخالفة في المياجريف , 

كلقب ابكبكر بخميفة رسكؿ اهلل   كبايعكا ابك بكر الصديؽ عمى الخالفة كأكؿ خميفة لممسمميف ,

كقد ( ىجرية  40 –ىجرية  11)دكلة الخمفاء الراشديف حكالي ثالثكف عاما , ما بيف   امتدت
كعاشكا زمنا " صمى اهلل عميو كسمـ " أطمؽ عمييا ىذه التسمية ألف ىؤالء كانكا مصاحبيف لمنبي 

مف األحداث التي خاضيا , كاعتبركا منو , كساركا عمى ىديو كسيرتو في الخالفة , كالخالفة 
صمى اهلل " رسكلو  سنودنيكية كغايتيا حمؿ الناس عمى ما فيو صالحيـ متبعا كتاب اهلل كرياسة 

". عميو كسمـ 

( ىجرية  13 -11) خالفة ابي بكر الصديؽ رضى اهلل عنو  

دخمكا االسالـ ممف ىـ ضعاؼ االيماف , كلـ يكف االيماف  فكفاة النبي فرصة لبعض الذم كانت
ما أخفكه في الفترة السابقة , لكي يعمنكا ردتيـ عف االسالـ , استقر في قمكبيـ , فأظيركا 

بعض القبائؿ عف دفع الزكاة , كادعى بعض الناس في القبائؿ الكبرل النبكة , كقد  تنعتفاـ
اطمؽ عمييـ لقب المتنبئة أك المتنبئيف , ككاف عمى الخميفو االكؿ أف يكاجو كؿ ىذه المشاكؿ في 

لمحاربة المرتديف كمانعي الزكاة , حيث جيز احدل عشر لكاءا نفس الكقت , فارسؿ الجيكش 
كعيف عمييا كبار قادة المسمميف خاصة خالد بف الكليد بطؿ ىذه الحركب , ككانت أشير 

معركة بزاخة ضد بنك أسد في : ىجرية ىي  11في العاـ  ليدالمعارؾ التي خاضيا خالد بف الك
فييا المسممكف كفر طميحة الى الشاـ ثـ عاد كأسمـ منطقة نجد بزعامة طميحة بف خكيمد كانتصر 

كشارؾ في الفتح االسالمي لمعراؽ , كمعركة عقرباء ضد بنك حنيفة بزعامة مسميمة الكذاب في 
أرض اليمامو كسط شبو الجزيرة العربية , استطاع ابك بكر في خالؿ عاـ القضاء عمى حركة 

مرة أخرل , ثـ اتجو الى الفتكحات كنشر االسالـ ,  الردة كاعادة شبو الجزيرة العربية الى االسالـ
: كاف مف العكامؿ التي دفعت المسمميف الى الفتكحات 

 .لغير اهلل  عبكديةالحماسة الدينية لنشر االسالـ كتحرير االنساف مف اؿ: دينية  عكامؿ -1
حماية الدكلة االسالمية مف االخطار الخارجية كالحفاظ عمى كحدة : سياسية  عكامؿ -2

 .دكلة اؿ



 مزاعـ بعض المستشرقيف  حكؿ الدكافع االقتصادية لحركة الفتكحات االسالميو ؟ فند

 12الفتكحات االسالمية الى جية الشرؽ , فقد ارسؿ الخميفو قائده خالد بف الكليد عاـ  اتجيت
ىجرية لمحاربة الفرس بقيادة ىرمز في معركة ذات السالسؿ في أرض كاظمة بالككيت قديما , 

صالح المسممكف أىميا عمى الجزية ثـ  ماالنتصار حميؼ المسمميف ككصمكا حتى الحيرة التككاف 
. كاصؿ خالد بف الكليد المسير حتى تـ فتح االنبار مخزف غالؿ الفرس 

: في جية الغرب فقد ارسؿ الخميفة ابكبكر اربعة جيكش لفتح بالد الشاـ بقيادة  أما

يزيد بف ابي سفياف      -2                ابك عبيدة بف الجراح              -1

بف حسنو                                                   حبيؿشر -4عمرك بف العاص                                 -3

ميمة جيش عمرك بف العاص اليجكـ عمى جنكب شرقى فمسطيف , كجيش يزيد بف ابي  ككانت
, استطاع المسممكف االنتصار عمى الرـك  ءسفياف كشرحبيؿ بف حسنو ميمتو اليجكـ عمى البمقا

.   في مكقعة اجناديف في فمسطيف بيف الرممة كبيت جبريف 

جرية ق 23 -13"  رضى اهلل عنو " بف الخطاب  عمرخالفة   

الدكلة االسالمية في عيد الخميفة عمر بف الخطاب في الشرؽ كالغرب عمى النحك التالي  اتسعت
 :

ىجرية كقعت معركة القادسية ,حقؽ المسممكف بقيادة سعد بف ابي كقاص  15في عاـ : شرقا -1
 ألؼ , قتؿ ىالؿ بف عمقمة القائد الفارسي 120االنتصار عمى الفرس بقيادة رستـ الذم قاد 

االؼ في ىذا اليكـ فقط كغرؽ مف الفرس  10رستـ في يـك عماس , كما قتؿ مف الفرس حكالي 
ىجرية كقعت معركة جمكالء بيف  16, كتـ فتح المدائف عاصمة الفرس , كفي عاـ  لفاا 30

ألؼ مف 100بعد مقتؿ " بالقرب مف خانقيف  تقع" المسمميف كالفرس كتـ السيطرة عمى حمكاف 
ىجرية حقؽ المسممكف انتصارا بقيادة  21القعقاع بف عمرك , أما في عاـ الفرس عمى يد 

ألنيا قضت عمى " فتح الفتكح " النعماف بف المقرف عمى الفرس  , عرفت ىذه المعركة بإسـ 
. كانيت الدكلة الساسانية  الفارسيالجيش 



اليرمكؾ  عركةفي ـ انتصر المسممكف بقيادة خالد بف الكليد عمى الرـك بقيادة ىاماف: غربا  -2
ىجرية كالتي تعتبر مف أعظـ المعارؾ في التاريخ االسالمي التي ىـز فييا المسممكف  15عاـ 

الجيش الركمي أقكل جيكش العالـ في ذلؾ الكقت , كتـ حصار دمشؽ ثـ اتجو المسممكف لفتح 
دينو بنفسو عمر بف الخطاب الستالـ مفاتيح الـ الخميفوبيت المقدس حيث تـ الصمح بعد قدـك 
. كامف اىميا عمى انفسيـ كامكاليـ كدينيـ 

. ىجرية  21مصر عمى يد عمرك بف العاص عاـ  فتحت

. تتبع مراحؿ الفتح االسالمي لمصر /س  

ىجرية   35 -23" رضى اهلل عنو " الخميفة عثماف بف عفاف 

ـ مناطؽ جديدة عثماف عمى تدعيـ أركاف الدكلة االسالمية في البالد التي فتحت , كما ض عمؿ
, ففي الغرب فتحت برقة كطرابمس كغرب مصر كالنكبة , كما انتصرالمسممكف عمى الجيش 

البيزنطي في مكقعة العبادلة كقتؿ فييا القائد البيزنطي جريجكر عمى يد عبد اهلل بف الزبير كتـ 
االسالمية  الى تبعية الدكلة اىجرية  تـ إعادة ارميني 24ىجرية , كفي عاـ  27فتح تكنس عاـ 

ىجرية كطبرستاف , كما تـ فتح بمخ كىراة ككابكؿ كغزنة مف  30مرة أخرل , كضـ اذربيجاف 
بالد الترؾ 

بف عفاف بناء أكؿ اسطكؿ  ثماففي الشرؽ فقد تـ فتح بعض مناطؽ خراساف , تـ في عيد ع أما
ف ابي ىجرية كسيطر المسممكف بقيادة معاكية ب31اسالمي حيث تـ فتح جزيرة قبرص عاـ 

سفياف عمى شكاطىء الشاـ كآسيا الصغرل كجزيرة ركدس , كما انتصر المسممكف بقيادة عبد اهلل 
ىجرية بالقرب مف  34بف ابي السرح عمى االسطكؿ الركمي في معركة ذات الصكارم عاـ 

. جزيرة قبرص في البحر المتكسط 

ىجرية  40 -35" رضى اهلل عنو " عمي بف ابي طالب  ليفوالخ

ىجرية بعد  40في  عيده مكقعة صفيف عمى نير الفرات  , مات عمى في رمضاف عاـ   كقعت
الفجر لينيي ىذه المرحمة الراشدة  ةأف طعنو أحد الخكارج عبد الرحمف بف ممجـ كىك ذاىب لصال

. مف تاريخ المسمميف 



 

 

الدكلة االمكيو  

األكؿ ليا , كالتي ككنت ىذا العصر بقدـك معاكيو بف ابي سفياف الذم يعتبر المؤسس  بدأ
التاريخ االسالمي , مف كسط اسيا حتى كسط أكربا كحدكد فرنسا , اتخذت  فياكبرامبراطكرية 

عاما , كانت ىناؾ بعض المظاىر السياسية التي  20دمشؽ عاصمة ليا , امتد حكـ معاكية 
نصر العربي ظيرت في ىذا العصر لمسيطرة عمى مقاليد االمكر مثؿ كالية العيد كالتعصب لمع

كتكلية العيد ألكثر مف شخص مما كاف لو اثر كبير في االنقساـ بيف أفراد البيت األمكم كسقكط 
. االمكييف 

: ىذا العصر الفتكحات في عدة مناطؽ رئيسية ىي  شيد

 70كقد تـ فتح ىذه البالد عمى عدة مراحؿ كما استغرؼ فتحيا حكالي : المغرب  بالد -1
ئؿ الربرية كمساعدة الدكلة البيزنطية ليـ كصعكبة تضاريس عاما بسبب قكة بأس القبا

 بالد المغرب 
انتصر الجيش االسالمي بقيادة طارؽ بف زياد عمى جيش القكط بقيادة : االندلس  بالد -2

ىجرية , قتؿ قائد القكط كتـ فتح مدينة  92عاـ " كادم لكة " لذريؾ في معركة شذكنة 
 .لس بعد ذلؾ طميطمة عاصمة القكط كباقي مدف االند

كانت ىناؾ عدة محاكالت لفتح فرنسا , لعؿ أشيرىا حممة ( : جنكب فرنسا ) الغاؿ  بالد -3
ىجرية الذم كصؿ حتى مدينة بكردك ثـ تكلكز ,  114القائد عبد الرحمف الغافقي عاـ 

حيث استشيد  ةتصدل لو شارؿ مارتؿ ممؾ الفرنج" بكاتييو   –تكر " كبيف مدينتى 
. قفت محاكالت الفتح االسالمي الى بالد الغاؿ الغافقي , ثـ تك

ىجرية أىـ المعارؾ في التاريخ  92كانت معركة كادم لكة بيف المسمميف كالقكط عاـ /"  س
دلؿ عمى صحة ىذه العبارة  "   االسالمي 

الدكلة العباسية 



الزاب  ىزيمة الخميفة االمكم مركاف بف محمد عمى يد عبد اهلل بف عمي بالقرب مف نير تعتبر
ىجرية نياية لالمكييف كبداية لمدكلة العباسية , يعتبر ابك العباس السفاح أكؿ الخمفاء  132عاـ 

. العباسييف 

ابك جعفر المنصكر الذم تكلى بعد أخيو ابي العباس ىك المؤسس الحقيقي لمدكلة العباسية  يعتبر
يطالب بالخالفة , كقد قاـ  بالقضاءعمى حركة عمو عبد اهلل بف عمي الذم ىب  حكموبدأ  ذم, اؿ

ببناء مدينة بغداد عاصمة لمدكلة بدال مف الياشمية بعد القضاء عمى ثكرات العمكييف , كانشأ فييا 
. القنكات كالجسكر كالتحصينات 

: المؤرخكف العصر العباسي إلى  قسـ

عاـ كيعتبر عصر القكة  100استمر (: ىجرية 232 -132) العصر العباسي األكؿ  -1
. كاالزدىار في الدكلة العباسية , استطاعت الدكلة تأميف حدكدىا كتطكرت حضاريا 

مف  كلةسنو , لـ تتمكف الد 400استمر ( : ىجرية  656 -232) العصر العباسي الثاني -2
الحفاظ عمى كحدة كيانيا  كظيرت العديد مف الدكيالت المستقمة في ىذه الفترة بسبب الضعؼ 

. ىجرية  656غداد عاصمة الدكلة العباسية عمى يد المغكؿ عاـ الذم أدل الى سقكط ب

 

الدكيالت المستقمة في العصر العباسي  

" الداخؿ " تأسست عمى يد عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ : الدكلة االمكية في االندلس  -1
, حيث استكلى عمى جنكب  العباسييفىجرية بعد اف نجح في اليركب مف قبضة  138عاـ 

االندلس كاتخذ مف قرطبة عاصمة لدكلتو بعد اف استطاع ىزيمة الكالي العباسي يكسؼ الفيرم 
. في معركة المصارة 

عاما استطاع فييا تكطيد حكـ االمكييف في االندلس , ككاف  33حكـ عبد الرحمف الداخؿ  استمر
قصكر مثؿ قصر الرصافو كالمساجد مثؿ في عصره الكثير مف الجكانب الحضارية في تشييد اؿ

كبناء المدارس حتى اصبحت االندلس محط جذب طالب العمـ في  لتعميـمسجد قرطبة كاىتـ با
.  اكربا 



, " خميفو " بعده عدد مف الحكاـ  كاف مف ابرزىـ عبد الرحمف الثالث الذم لقب نفسو بمقب  تكلى
حيث تفككت االندلس الى دكيالت مستقمة ىجرية  422عاـ  ندلسسقطت الدكلة االمكيو في اال
. عرفت بعصر ممكؾ الطكائؼ 

عصر ممكؾ الطكائؼ في بالد االندلس ؟ : أكتب ما تعرفو عف / س

اال اف محمكد .افغانستاف حاليا " في غزنة " الب تكيف " تأسست عمى يد : الدكلة الغزنكية  -2
أقصى اتساعيا , لقبو الخميفو  يعتبر اشير سالطينيا حيث بمغت الدكلة في عيده الغزنكم

: العباسي بمقب السمطاف  , كمف أىـ أعمالو 

محاكالت غزك اليند لنشر االسالـ  -تثبيت اركاف الدكلة كتكسيع رقعتيا   ب -أ

جعؿ البنجاب كالية اسالمية  -السيطرة عمى كشمير كالبنجاب     د -ج

, تأسست عمى يد " ل اهلل عميو كسمـ صؿ" تنسب إلى فاطمة بنت الرسكؿ : الدكلة الفاطمية  -3
كمصر ,  كالجزائرابك عبيد الميدم بعد القضاء عمى االغالبة كالسيطرة عمى تكنس كليبيا 

سرعاف ما ضعفت كخضعت لسيطرة صالح الديف االيكبي الذم  لكفازدىرت اقتصاديا كعمرانيا ك
" العاضد " قضى عمى اخر حكاميا 

ىجرية في مصر ثـ مد نفكذه 567د صالح الديف االيكبي عاـ قامت عمى م: الدكلة االيكبية -4
 583في بالد الشاـ , ككف جبية اسالمية قكية استطاع ىزيمة الصمبييف في معركة حطيف عاـ 

.  قدسىجرية كاستعاد منيـ بيت الـ

: نتائج معركة حطيف ىي  اىـ

تحرير بيت المقدس  -السيطرة عمى مدف الشاـ الساحمية    ب -أ

ـ الحممة الصميبية الثالثة قيا -ج

المماليؾ ىـ خميط مف االتراؾ كالرـك كالشراكسة الذيف عممكا في خدمة بني : دكلة المماليؾ  -5
اخر " تكراف شاه " دكلة المماليؾ في مصر بعد مقتؿ " عز الديف أيبؾ"ايكب في مصر , أنشا 



م معركة عيف جالكت عاـ استطاع الماليؾ بقيادة قطز ىزيمة المغكؿ ؼ.  بييفسالطيف االيك
ـ , ككاف ليذه المعركة نتائج ىامة ىي   1260

كالشاـ تحت سيطرة المماليؾ  مصرتكحيد  -اعادة الثقة في نفكس المسمميف      ب -أ

. فرار المغكؿ الى ما كراء الفرات  -حماية العالـ االسالمي كاكربا     د -ج

المغكؿ  

جنكيز " رعكية سكنكا ىضبة منغكليا في كسط قارة آسيا , كظيركا كقكة عمى يد زعيميـ  جماعات
. عاصمة لو " قرة قكـر " الذم اتخذ مف مدينة " خاف 

المغكؿ العالـ االسالمي كاستطاعكا القضاء عمى الدكلة العباسية كتدمير عاصمتيا بغداد  اجتاح
" . ىكالكك " ىجرية يقيادة زعيميـ  656عاـ 

الغزك المغكلي لبغداد ؟ :  ما النتائج التي ترتبت عمى /  س

الدكلة العثمانية  

, كقد كاف لمعثمانييف دكرا كبيرا في الدفاع عف " عثماف بف أرطغرؿ " العثمانيكف إلى  ينسب
. العالـ االسالمي 

فاتح  ىجرية في عيد محمد اؿ 855الدكلة البيزنطية عاـ  مةالعثمانيكف أف يفتحكا عاص استطاع

الدكلة العثمانية كالعالـ العربي 

. ـ كقد انتيت بإنتصار العثمانييف عمى المماليؾ  1516عاـ : مرج دابؽ  مكقعة

سميـ األكؿ   فمدف بالد الشاـ عمى يد السمطا سقطت

. ـ كالتي انتيت بالسيطرة عمى مصر 1517عاـ : الريدانية  مكقعة

سقكط الدكلة المممككية  بعدخضع الحجاز لمدكلة العثمانية سمميا : الحجاز لمدكلة العثمانية  ضـ
"   الحبش" , كقد أنشأ العثمانييف سنجقية في جدة أطمؽ عمييا اسـ كالية 



. كالية  32العثمانيكف بالد العرب إلة  قسـ

" في آف كاحد  كشر ركانت سيطرة الدكلة العثمانية عمى البالد العربية خي/ "  س

برىف عمى صحة ىذه العبارة      

 

الرابع  المحكر

العالـ الحديث كالمعاصر  تاريخ

:-  مقدمة

كيختمؼ المؤرخكف , أكركبا  ممف السيؿ عمينا تحديد تاريخ معيف لبداية العصكر الحديثة ؼ ليس
. في ذلؾ 

درج عمى اعتبار القرف الخامس الميالدم كىك القرف الذم سقطت فيو االمبراطكرية  فالبعض
. بينما يعتبركف القرف الخامس عشر مطمعا لمعصكر الحديثة , الركمانية بداية لمعصكر الكسطى 

أف العصكر الحديثة بمميزاتيا عممية تمت بطريقة تدريجية بحيث يصعب تعييف تاريخ  كالحقيقة
. العصكر الكسطى في أكركبا كبداية العصكر الحديثة فييا  محدد لنياية

مف معالـ التاريخ األكركبي الحديث ظيكر الحركة القكمية التي ترتب عمييا كحدات أكركبية  ككاف
. اإليطالية كاإلتحاد األلماني  الكحدةمتميزة ؾ

مية األكلى شيدت أكركبا في تاريخيا الحديث كالمعاصر حربيف عالميتيف الحرب العاؿ كقد
كالحرب العالمية الثانية كترتب عمييما تغيير كبير في خريطة القارة األكركبية باإلضافة إلى 

. اآلثار اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية لمحربيف 

:- اإلصالح الديني  حركة

ريخ الحركة الدينية التي اشتدت في القرف السادس عشر الميالدم مف أكبر كأبرز معالـ التا تعتبر
الديني  االصالحكال تزاؿ نتائجيا باقية إلى اليـك تتمثؿ في المذاىب الجديدة التي أتت بيا حركة 

. يديف بالمسيحية  لذمكفي االنقساـ الديني في أكركبا بؿ كفي العالـ ا

. عف العكامؿ التي دفعت إلى ىذه الحركة الدينية كانتشارىا  ابحث -



:- الكشكؼ الجغرافية  حركة

. قاـ بيا األكركبيكف خالؿ القرنيف الخامس عشر كالسادس عشر الكتشاؼ مناطؽ جديدة  حركة
حيث أراد كثير مف األثرياء شراء المنتجات التي تأتي مف الشرؽ حيث كاف المسممكف يسيطركف 

لذلؾ رأت المجمكعات , عمى معظـ األسكاؽ كالطرؽ التجارية الرئيسية بيف أكركبا كالشرؽ 
. بحرم مباشر الى الشرؽ  ريؽكركبا العثكر عمى طالتجارية في أ

. النتائج المترتبة عمى حركة الكشكؼ الجغرافية  عدد -

:- الصناعية  الثكرة

التغيير الذم حدث في حياة الناس خاصة في الغرب خالؿ القرف الثامف عشر كاكائؿ القرف  ىي
في بريطانيا كمف العكامؿ التي ساعدت عمى  عيةالتاسع عشر الميالدييف كقد ظيرت الثكرة الصنا

ظيكرىا مكقعيا الجغرافي الممتاز في طريؽ التجارة مع أمريكا كما استكلت انجمترا عمى 
عشر كالثامف عشر فاتسع نطاؽ تجارتيا  سابعاؿ القرنيفالمستعمرات الفرنسية كاالسبانية خالؿ 

باالضافة إلى تكفر رؤكس االمكاؿ  كاصبحت تستحكذ عمى خيرات ىذه البالد مف المكاد الخاـ
. لدل بريطانيا كتدريب طبقة مف العماؿ الميرة لبعدىا عف مخاطر الحركب 

. تأخرت فرنسا في مجاؿ الثكرة الصناعية عف بقية الدكؿ االكركبية  بينما

. عف أسباب تأخر فرنسا في مجاؿ الثكرة الصناعية  ابحث -

:- األمريكية  الثكرة

امة التي ترتبت عمى حركة الكشكؼ الجغرافية تدفؽ اليجرة مف أكركبا إلى مف النتائج الو كاف
االنجميز بتأسيس المستعمرات عمى الساحؿ الشرقي المريكا  كفاالراضي المكتشفة كقاـ المياجر

بكالية فرجينيا كتكالى  تاكفـ في جيمس 1607الشمالية كقد تأسست أكؿ مستعمرة انجميزية عاـ 
جميز بشكؿ أساسي كالمياجريف األكركبييف بشكؿ عاـ عمى اليجرة إلى كصكؿ المياجريف االف

. أمريكا 

ـ تمكف المياجركف االنجميز مف تأسيس ثالثة عشر مستعمرة عمى ساحؿ 1733عاـ  كبحمكؿ
. المحيط االطمسي مف نيكىامشير في الشماؿ إلى جكرجيا في الجنكب 

 يثالمستعمرات مف أىـ أسباب التذمر فييا ح السياسة االقتصادية التي اتبعتيا انجمترا في كانت
 كىكذا, لجأت إلى فرض ضرائب جديدة عمى سكاف المستعمرات فقامت الثكرة ضد بريطانيا 



العالمية  الحربظيرت إلى الكجكد دكلة جديدة أخذت في النمك كاالتساع, حتى أصبحت بعد
التي كاجيت الدكلة الكليدة ىك تحديد شكؿ  االقضامككاف مف أىـ  عالـ,القكة العظمى في اؿالثانية

كفي . الحكـ, كحقكؽ المكاطنيف ككاجباتيـ, كالركابط التي تربط الكاليات بالدكلة كبالكاليات األخرل
 كاشنطف جكرجـ اجتمع مندكبكف عف الكاليات إلقرار دستكر لمبالد, كاختير 1787مايك عاـ 

كبرزت شخصيتاف في فترة الثكرة, كىما جكرج كاشنطف, البطؿ . باإلجماع ليككف رئيسان لمدكلة
حزبان يؤيِّد كجكد رئيس قكم كحككمة  أسالعسكرم كأكؿ رئيس لمكاليات المتحدة االمريكية, الذم تر

, المؤلؼ الرئيسي لكثيقة االستقالؿ, الذم ترأس حزبان يفضؿ منح سكفجيفر كتكماسركزية,ـ
ظرية التي تقكؿ أف مف شأف ذلؾ جعؿ الكاليات الكاليات قدران أكبر مف السمطة, استنادان إلى الف

 .أكثر تعرضان لممساءلة تجاه الشعب

:- الفرنسية  الثكرة

ـ ضد الممؾ الفرنسي لكيس السادس عشر حيث ساعدت 1789الثكرة الفرنسية عاـ  قامت
عكامؿ فكرية حيث كاف الشعب الفرنسي يعاني  امجمكعة مف العكامؿ عمى قياـ تمؾ الثكرة منو

مف الفقر كالظمـ االجتماعي كسكء نظاـ الحكـ كفساد الكنيسة ككاف لممفكريف الذيف برزكا في 
المجتمع الفرنسي كلممبادئ التي نادكا بيا االثر الفعاؿ في اف يشعر الفرنسيكف بكـ الظمـ الكاقع 

. عمييـ فيثكركف ضد ىذه االكضاع 

دت العكامؿ السياسية عمى قياـ الثكرة في فرنسا حيث كاف الممكؾ يحكمكف حكما ساع كذلؾ
مطمقا كحيف تكلى الممؾ لكيس السادس عشر عرش البالد انعقدت عميو االماؿ النقاذ البالد لكنو 
كاف ضعيؼ االرادة ككانت زكجتو عمى العكس منو قكية االرادة ككاف اسرافيا كبذخيا في كقت 

رنسا تئف فيو مف الضائقة المالية باالضافة الى تدخميا في الشؤكف السياسية مما كانت ميزانية ؼ
. الممكؾ ىيئة برلمانية قكية  ةكره الشعب الفرنسي ليا كذلؾ لـ تكف تقيد سمط الىادل 

بالنسبة لمعكامؿ االجتماعية فقد كاف المجتمع الفرنسي يئف مف الفركؽ الصارخة بيف طبقاتو  أما
مف ثالث طبقات االشراؼ كرجاؿ الديف الذيف كانكا يتمتعكف بامتيازات كثيرة  حيث كاف يتككف

الطبقات بؤسا كأسكأىـ حاال   اكثركالطبقة العامة الذيف كانكا يمثمكف أغمبية الشعب الفرنسي ككانكا 

. العكامؿ االقتصادية التي أدت إلى قياـ الثكرة الفرنسية  لخص -

:  الباستيؿ  سقكط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86


ات صاخبة لعب فييا بعض أعضاء المتطرفيف دكرا فعاال كسيطر باريس مظاىر عمت
كجعمكىا مركزا لمقاكمة السمطة كنظمكا ( الككمكف ) المتظاىركف عمى دار البمدية في باريس 

. حرسا أىميا أعطكا قيادتو لممركيز دم الفاييت 

أجؿ الحصكؿ عمى السالح ىاجـ المتظاىركف مخازف السالح كنيبكىا ثـ اندفعكا نحك سجف  كمف
الباستيؿ فحطمكا أسكاره كأطمقكا سراح مف كاف بو مف 

. مسجكنيف 

خطكات استخداـ الصكر في تدريس الثكرة  طبؽ -
. الفرنسية مف خالؿ الصكرة المقابمة 

:- في أكركبا  ظيكرالقكميات

في أكركبا خالؿ القرف التاسع عشر حيث دعت إلى تحرير الشعب مف كؿ مبدأ القكمية  ظير
منذ سقكط امبراطكرية نابميكف  كركباكقد ارتبط نمك الحركات القكمية في أ. سيطرة أجنبية عمييا 

ـ 1870ـ إلى 1820كلقد تميزت الفترة مف عاـ . ـ 1815بكنابرت بعد مؤتمر فيينا عاـ 
يطاليا كاألراضي المنخفضة كألمانيا بالثكرات التي أشعميا الكطنيك . ف في اليكناف كا 

:- اإليطالية  القكمية

, مممكة بيدمكنت , ـ تقسيـ ايطاليا إلى عدة مناطؽ مممكة نابكلي 1815مؤتمر فيينا عاـ  أقر
مممكة لمبارديا كالكاليات البابكية كقد لمس االيطاليكف فكائد الكحدة في ظؿ النظاـ الذم كضعو 

ليا بعد كقد ساد ايطا, نابميكف لبالدىـ كما انيـ تأثركا بالمبادئ التي نادت بيا الثكرة الفرنسية 
عمى انو في كسط ىذا الجك .مؤتمر فيينا جك مف الفساد كالرشكة كساءت االحكاؿ االقتصادية 

غفيرة مف المتخصصيف في مختمؼ  عداداكجدت بارقة أمؿ في الجامعات المتعددة التي خرجت أ
. المجاالت مف الميندسيف كاالطباء كالقضاة كالكتاب كغيرىـ 

:- ؿ متعددة فمـ تتحقؽ دفعة كاحدة كأىـ ىذه المراحؿ الكحدة االيطالية في مراح مرت

. المحمية  الحركات .1
. السرية  الجمعيات .2
. ماتزيني  حركة .3
. المعتدليف  حركة .4
. االلبرتيف  حركة .5



. تتزعـ حركة الكحدة االيطالية  بيدمكنت .6
. عمانكيؿ ككافكر يحققاف كحدة ايطاليا  فيكتكر .7

 

( : ـ 1918 –ـ 1914) العالمية األكلى  الحرب

السنكات التي سبقت نشكب الحرب العالمية األكلى ببركز بعض األزمات التي ميدت لقياـ  تميزت
: الحرب العالمية األكلى نكجزىا فيما يمي 

ـ التي تعكد الطماع الفرنسييف في المغرب االقصى بعد اف 1905مراكش عاـ  أزمة -1
. ـ 1881عاـ  كنسـ كت1830ر عاـ مدكا نفكذىـ الى الجزائ

حيث ترجع ىذه األزمة الى اف النمسا انتيزت : ـ 1908البكسنة كاليرسؾ عاـ  أزمة -2
الداخمية نتيجة ثكرة حزب االتحاد كالترقي عمى  شاكميافرصة ضعؼ تركيا كانشغاليا بـ

. ـ ضـ كالية البكسنة كاليرسؾ 1908السمطاف عبد الحميد فأعمنت عاـ 
حيث انتيزت فرنسا بعض االضطرابات التي حدثت : ـ 1911الثانية عاـ مراكش  أزمة -3

ـ كاستنجاد السمطاف عبدالحميد بفرنسا الخمادىا فأعدت العدة لبسط 1911عاـ  ببالمغر
نفكذىا عمى المغرب لكف المانيا لـ تقؼ مكتكفة االيدم فأرسمت طرادا حربيا الى ميناء 

جة حماية اركاح االلماف كمصالحيـ في ىذه اغادير المغربي عمى المحيط االطمسي بح
البالد ككاف رد الفعؿ ليذه المظاىرة البحرية قكيا في كؿ مف فرنسا كانجمترا كركسيا 

النياية لقبكؿ العرض الفرنسي بأف تضـ جزء صغير مف الككنغك  مؼ ياكاضطرت الماف
اـ فرنسا في الفرنسي الى مستعمراتيا في الكاميركف في مقابؿ عدـ كضع العراقيؿ اـ

. المغرب 
سبقت ىذه االزمة حركب البمقاف بسبب اشتعاؿ الركح القكمية : ـ 1914سيراييفك  أزمة -4

بيف دكؿ البمقاف كمطالبتيا باالنفصاؿ عف تركيا كادت ىذه الحركب الى اف اصبح 
قابال لالنفجار في أية لحظة نتيجة لتعارض مصالح الدكؿ  لباركدالبمقاف مستكدعا ؿ

ـ اغتيؿ االرشيدكؽ فرانتز فرديناند كلي عيد 1914 يككفي يكف. ىذه المنطقة  الكبرل في
النمسا كزكجتو أثناء زيارة رسمية لسراييفك عاصمة البكسنة حيث اغتاليما طالباف مف 

يكليك  28اىؿ البكسنة مما ادل الى اعالف النمسا كالمجر الحرب عمى صربيا رسميا في 
. ـ 1914

. عمى الحرب العالمية األكلى النتائج المترتبة  عدد -



:- الدكلية قبيؿ الحرب العالمية الثانية  األزمات

: االستعمارم الياباني عمى الصيف  العدكاف -1

المشكمة الصينية اليابانية كاحدة مف األزمات الدكلية التي أقمقت العالـ قبيؿ الحرب العالمية  كانت
. الثانية 

. عف سبب ىذه المشكمة  ابحث -
 :االيطالي لمحبشة  االستعمار -2

أفريقيا السكداء خالؿ النصؼ االخير مف القرف التاسع عشر ىدفا لالستعمار االكركبي  كانت
حيث انو لـ يعد فييا دكلة مستقمة سكل الحبشة المسيحية التي كاف يحكميا حاكـ كطني ىك 

تعمرات كلكف ىذه الدكلة كانت قد اصبحت دكلة داخمية منذ اف انتشرت المس" ىايالسالسي"
االيطالية في ارتيريا كالصكماؿ االيطالي كالمستعمرات البريطانية كالفرنسية في السكداف 

ككانت ايطاليا ترل اف الحبشة ىك مجاليا ( جيبكتي ) كالصكماؿ االنجميزم كالصكماؿ الفرنسي 
:- كاف االستيالء عمى الحبشة يحقؽ عدة اىداؼ اليطاليا منيا  يثالحيكم ح

بالجيش " منميؾ"االيطالي ال يزاؿ يذكر اليزيمة القاسية التي انزليا الممؾ  كاف الشعب  -أ
اثيكبيا في محاكلة لمتمكف  زكـ عندما حاكلت ايطاليا غ1896عاـ " عدكة"االيطالي في معركة 

في مدخؿ البحر االحمر بعد اف استكلت بريطانيا عمى قناة السكيس فاستعاف االثيكبيكف بأسمحة 
مدكية لمعسكرية االيطالية   ىزيمةكبضباط انجميز متقاعديف لتدريب القكات فكانت  انجميزية الصنع

في الحبشة فتحا لمجاؿ اكسع اماـ البعثات  يطاليكاف الفاتيكاف يرل في التكسع اال  -ب
. التبشيرية الكاثكليكية لتعكيض الكنيسة القبطية في الحبشة كتحكيميا الى الكاثكليكية 

 :كاعادة تكحيد االلماف  ىتمر -3

أف قكيت المانيا عسكريا كدكليا كضمت السار كحصنت اراضي الرايف اقدـ ىتمر عمى ضـ  بعد
النمسا رغـ انؼ الدكؿ المتمسكة بنصكص معاىدة فرسام كرغـ معاىدتو مع فرنسا باحتراـ 

أم العاـ الدكلي استقالليا كترتب عمى ىذه الخطكة عدة نتائج منيا اثبات ىتمر انو ال قيمة لمر
المفكؾ كاف معاىدة فرسام اصبحت تحت اقداـ الدكؿ الميزكمة كالمنتصرة عمى السكاء كما اف 

. عصبة االمـ اصبحت منظمة ال جدكل منيا 

:- الدكلية بعد الحرب العالمية الثانية  المشكالت



مشكالت سياسية العالـ بعد الحرب العالمية الثانية العديد مف المشكالت الخطيرة بعضيا  كاجو
.  يةكالبعض االخر مشكالت اجتماعية كاخرل اقتصاد

: عقدت عدة مؤتمرات لمدكؿ المتحالفة أثناء الحرب ك أىميا  كما

ـ 1944برتيف ككدز عاـ  مؤتمر -1
ـ 1943كازابالنكا عاـ  مؤتمر -2
ـ 1943مكسكك عاـ  مؤتمر -3
ـ 1945يالطا عاـ  مؤتمر -4
ـ 1945بتسداـ عاـ  مؤتمر -5

:- األمـ المتحدة  ىيئة

ـ 1943أثناء انعقاد مؤتمر مكسكك عاـ ( ستاليف  –تشرشؿ  –ركزفمت ) الكبار الثالثة  اعترؼ
بضركرة كضع تنظيـ دكلي يكفؿ السالـ كيقكـ عمى مبدأ المساكاة كصكف السيادة بيف جميع 

. الدكؿ المحبة لمسالـ 

ـ في 1944متحدة االمريكية كالصيف عاـ اليدؼ اجتمع ممثمك بريطانيا كركسيا كالكاليات اؿ كليذا
. كاشنطف لمعمؿ لكضع المشركعات التمييدية لممنظمة الدكلية المقترحة 

االمـ المتحدة أىداؼ تسعى لتحقيقيا منيا انقاذ االجياؿ المتعاقبة مف لعنة الحرب كاف  كلييئة
في الحقكؽ بيف الجميع تؤكد مف جديد االيماف بحقكؽ االنساف االساسية ككرامة الفرد كالمساكاة 

كاحتراـ المعاىدات الدكلية كالسعي الى ازدياد التقدـ كضماف عدـ استخداـ القكات المسمحة اال في 
. كاالجتماعي لجميع الشعكب  تصادمالصالح العاـ كاستخداـ المنظمة الدكلية لزيادة التقدـ االؽ

:- الباردة كالصراع بيف الكتمتيف  الحرب

منيما إلى السيطرة عمى أكبر  كؿالعالـ بعد الحرب العالمية الثانية إلى كتمتيف تسعى  انقسـ
مساحة ممكنة مف العالـ  

أدل الصراع بينيما إلى سباؽ بيف الكتمتيف مف حيث التسمح خاصة فيما يتعمؽ باألسمحة  كلقد
( المعسكر الغربي  )النككية كاألقمار الصناعية كىكذا دخمت العالقات بيف الكاليات المتحدة 

. فيما عرؼ بالحرب الباردة ( المعسكر الشرقي ) كاالتحاد السكفيتي 

. الحرب الباردة  عرؼ -



. األحالؼ التي ظيرت نتيجة لمحرب الباردة  عدد -

:- ألمانيا   تكحيد

الديمقراطية اك ما  لمانياـ حيث ضمت جميكرية ا1990اكتكبر مف عاـ  3تكحيد ألمانيا في  تـ
بألمانيا الشرقية إلى جميكرية ألمانيا االتحادية اك ما يعرؼ بألمانيا الغربية فبعد اكؿ كاف يعرؼ 

تمخض عنيا معاىدة التكحيد   كلتيفانتخابات حرة في المانيا الشرقية بدأت مفاكضات بيف كمتا الد

:- االتحاد السكفييتي  انييار

, ـ باستالـ يكريس يمتسف مقاليد الحكـ 1991/  12/  25رسميا في  ماالتحاد السكفيت تفكؾ
ككاف قدـك الرئيس السكفيتي ميخائيؿ غكرباتشكؼ كخططو الكاعدة بإعادة البناء كخفض التكتر 

الى االنييار السممي نكعا ما كالذم أحاط بو ضباب مف  الطريؽالسكفيتي األمريكي قد ميد 
كفيتي كالذم أكصؿ يكريس يمتسف عمى ظير دبابة إلى سدة االنقساـ الداخمي في الجيش الس

. الحكـ في ركسيا 

. الدكؿ التي ظيرت بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي  عدد -4

:- ـ 2001سبتمبر  11 أحداث

 9/  11مجمكعة مف اليجمات التي شيدتيا الكاليات المتحدة األمريكية يكـ الثالثاء المكافؽ  ىي
بأىداؼ  ـأربع طائرات نقؿ مدني تجارية كتكجيييا لتصطدـ حيث تـ تحكيؿ اتجاه 2001/ 

محددة نجحت في ذلؾ ثالث منيا حيث تمثمت األىداؼ في برجي مركز التجارة الدكلية بمنياتف 
( .  البنتاجكف ) كمقر كزارة الدفاع االمريكية 

:- بيف الككريتيف  النزاع

جذكر التكتر الحالي في شبو الجزيرة الككرية إلى نياية الحرب العالمية الثانية في عاـ  تعكد
. ـ1945
ـ ُأحيمت مسألة إقامة دكلة مكحدة في ككريا إلى منظمة األمـ المتحدة بمبادرة 1947عاـ  كفي

. يةكقد تـ تبني قرار إجراء االنتخابات تحت مراقبة لجنة أمـ. متحدةمف الكاليات اؿ
ـ, ليتـ اإلعالف عف قياـ 1948االنتخابات البرلمانية في ككريا الجنكبية في مايك  تكجر

.  أغسطس مف العاـ نفسو 15الجميكرية الككرية في 
ذلؾ قاـ الشماؿ بإجراء انتخابات الجمعية الكطنية العميا, كتـ اإلعالف عف قياـ  لعؿ كردا

. ـ 1948سبتمبر  9جميكرية ككريا الديمقراطية الشعبية في 



الخالفات العسكرية كالسياسية بيف البمديف كاختالؼ النظاميف االجتماعي كالسياسي إلى  أدت
 مريكيةكشاركت كحدات مف القكات المسمحة األ. ـ 1950يكنيك  25اندالع حرب بينيما في 

بمدا آخر تحت راية القكات الدكلية لألمـ المتحدة في أعماؿ القتاؿ لصالح الجميكرية  15ك
. رية, في الكقت الذم أيدت القكات الصينية كالسكفيتية فيو ككريا الشماليةالكك
. ـ تـ التكقيع عمى اتفاؽ كقؼ إطالؽ النار1953 كيكلي 27 كفي

اتفاؽ اليدنة عمى رسـ خط عسكرم بيف الككريتيف كعمى جانبيو منطقة منزكعة السالح  كنص
. كيمكمترات 4يبمغ عرضيا اإلجمالي 

زيرة الككرية اسميا في حالة حرب حتى اآلف نظرا النتياء الحرب بالتكقيع عمى تزاؿ شبو الج كال
 مالككرم الشمالي كالصيف فككقع عمى اتفاؽ اليدنة قادة الجيشي. اتفاؽ ىدنة كليس اتفاؽ السالـ

. مف ناحية, كالكاليات المتحدة تحت راية األمـ المتحدة مف ناحية أخرل
ـ عمى اتفاقية التصالح كعدـ االعتداء 1991كبية في عاـ الككريتاف الشمالية كالجف ككقعت

ـ التكقيع عمى بياف مشترؾ حكؿ إخالء شبو الجزيرة الككرية 1992كالتعاكف كالتبادؿ, كشيد عاـ 
. مف السالح النككم

ككقع . ـ في بيكنغ يانغ2007أكتكبر  4كلغاية  2قمة الككريتيف الثانية في الفترة مف  كُعقدت
باعتباره امتدادا " بياف تطكير العالقات بيف الككريتيف كالسالـ كاالزدىار"رياف عمى الرئيساف الكك

. ـ 2000لمبياف المكقع في عاـ 
عممية تطكير الحكار السياسي بيف الشماؿ كالجنكب تتسـ بعدـ االستقرار كقابمية لصعكد  كمازالت

مية مستدامة في السنكات كمع ذلؾ شيد التعاكف االقتصادم بيف الككريتيف تف. كىبكط حاديف
إال أف العالقات بيف الككريتيف تدىكرت بعد تكلي لي ميف باؾ زماـ الرئاسة في ككريا . األخيرة

. ـ , حيث رفض التعاكف مع ككريا الشمالية قبؿ تسكية المشكمة النككية2008الجنكبية في عاـ 
ما تشعر بتيديد قادـ مف يذكر أف بيكنغ يانغ تمتمؾ سالحا نككيا كال تنكم التخمي عنو طاؿ

. الكاليات المتحدة
كالشماليكف إطالؽ النار في  جنكبيكفـ تبادؿ العسكريكف الككريكف اؿ2010نياية أكتكبر  كفي

. منطقة منزكعة السالح مما أدل الى رفع درجة تأىب القكات الككرية الجنكبية
ككانت السفينة الحربية . يتيفمف حدة التكتر في العالقات بيف الككر" تشكناف"حادث سفينة  كزاد

قد غرقت بالقرب مف جزيرة بينيكندك الككرية الجنكبية كعمى متنيا " تشكناف"الككرية الجنكبية 
سبب  فككشفت التحقيقات التي أجرتيا سيئكؿ أ. أشخاص بعد أف انشطرت إلى نصفيف 104

إال أف . ككريا الشماليةبحارا ىك قصفيا بطكربيد خارجي مصدره  46الفاجعة التي أكدت حينيا بػ 
. ككريا الشمالية تعتبر نتائج التحقيؽ مزيفة

ـ  قامت ككريا الشمالية بقصؼ جزيرة يكنبيكنغ في منطقة منزكعة 2010نكفمبر  23 كفي



السالح, كقامت ككريا الجنكبية بفتح النار دفاعا عف النفس كالتزاؿ المشكمة بيف الدكلتيف قائمة 
 .حتى االف 

:- مالي  عسكرم في تمرد

حيث سيطرت مجمكعة مف العسكرييف  ,ـ2012مارس 21في  ماليتمرد عسكرم في  حدث
االنقالب جاء  .باماككالمالييف عمى السمطة, بعد استيالئيا عمى القصر الرئاسي في العاصمة 

بعد عدـ استجابة الحككمة لمطالب الجيش, الذم يطمب بتسميح رفاقيـ الذيف يعانكف ىزائـ 
 .الطكارؽمتكررة في شماؿ البالد, في حربيـ ضد
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