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 رزوش اْ 

 )االمين الحالي للجامعة العربية احمد ابوالغيط(   عبد الرحمن عزاماول امين عام لجامعة الدول العربية  

  عبد المنعم رٌاضسنوات واشهر شهداءها الفرٌق  3استمرت حرب االستنزاف  

 باعالن محكمة العدل الدولية احقية مصر في طابا م1989انتهت الخالفات الحدودية بين مصر واسرائيل  

 م 2004بدات المعارضة السياسية تاخذ شكل تنظيمي خالل عام  

 نائب رئيس الجهورية تنحي مبارك عن الحكم  عمر سليماناعلن  

 عدلي منصوروتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية  محمد مرسيتم عزل الرئيس  

 ٚػخ ع١بعخ االعزؼّبس ف١ّب ث١ٓ اٌذشث١ٓ إلػؼبف اٌم١ِٛخ اٌؼشث١خ   

 تقسيم الوطن العربي ألجزاء منفصلة وإقامة الحواجز الجمركية ومنع حرية االتصال  بين الدول العربية  

 ة في لبنان وغيرها وتسمية العرب بأسماء بالدهم إثارة النعرات المحلية الفرعونية في مصر والفينيقي 

 خلق جنسيات متعددة من الجنسية العربية وإخراج بعض الشعوب من قوميتهم  

إثارة روح العداء الطائفي بين األديان والمذاهب بين الدروز والموارنة في لبنان والمسلمين واألقباط في  

 في اليمن مصر والسنة والشيعة في العراق والسنة والزيدية 

 عمل علي تعدد النظم السياسية والقوانين , الجمهورية في سوريا ولبنان والملكية في مصر والعراق  

 تسخير التعليم إلضعاف الثقافة العربية ونشر اللغات األجنبية 

سخر االستعمار علماءه إلثبات بعض القضايا العنصرية رغبة في التفرقة فالبربر ليسو عرب ولكنهم من  

 ال )الرومان( واللبنانيون من نسل الصليبيين الوند

 خلق أسر ذات أطماع في الحكم وشغلها بعروش وهمية وبالتالي تفتيت وحدة العرب 

 اٌذشث١ٓ ث١ٓ  ٌزفز١ذ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟع١بعخ االعزؼّبس /  ِب إٌزبئج اٌّزشرجخ

 )نفس االجابة السابقة( 

 ِب سا٠ه فٟ اٌغ١بعخ االعزؼّبس٠خ الػؼبف اٌضمبفخ اٌؼشث١خ 

 يحترم راي الطالب في ضوء تسخير االستعمار التعليم الضعاف القومية العربية 

 حيث ساد االستعمار البريطاني ابعد العرب عن تيار الفكر الحديث 

 لتعلم ونسي العرب لغتهمحيث ساد االستعمار الفرنسي ضعفت اللغة العربية وأصبحت الفرنسية هي لغة ا 

 حيث ساد االستعمار االيطالي في ليبيا فرضت اللغة والثقافة االيطالية  

 رغخ١ش االعزؼّبس ٌٍزؼ١ٍُ إلػؼبف اٌضمبفخ اٌؼشث١خ دًٌ 

 (نفس االجابة السابقة)

 ِب ٔزبئج / خٍك االعزؼّبس ألعش راد أؽّبع فٟ اٌذىُ ٚشغٍٙب ثؼشٚػ ١ّ٘ٚخ

  لتفكك في وحدة العرب وشجعت النزعات العصبية والتنافس المحلياوجد مصالح أسرية سببت ا 
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 ثُ رفغش ال خٛف ػٍٟ اٌم١ِٛخ اٌؼشث١خ 

 توفر وحدة اللغة العربية التي تربط بين البالد العربية  

 التاريخ العربي الذي يربط بين وجدان ومصير البالد العربية  

 الثقافة العربية التي تربط بين عواطفهم 

ثُ رفغش اٌذز١ّخ اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ أدد إٌٟ شؼٛس اٌؼشة ثأ١ّ٘خ اٌم١ِٛخ اٌؼشث١خ ٚٚجٛة 

 إد١بئٙب اثزذاء ِٓ اٌؼمذ اٌشاثغ ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ 

 تقدم وسائل المواصالت من سيارات وطائرات  

 تقدم وسائل االتصال الفكري كالطباعة واإلذاعة أدت لمزيد من التجاوب بين العرب  

والقتال ضدة من عوامل التقارب بين العرب وابراز مصالحهم المشتركة ركة باالستعمار المحنة المشت 

 وأهدافهم ومصيرهم الواحد

 تقدم مناهج التعليم وتعميمه في جميع البالد العربية   

 إدراك الدول العربية أنها أقوي بشقيقاتها  

 ٌزمبسة ث١ٓ اٌؼشة فٟ فزشح ِب ث١ٓ اٌذشث١ٓ اٚػخ أشىبي 

 اٚال رظف١خ اٌخالفبد اٌزٟ وبٔذ ِٛجٛدح ث١ٓ اٌذٚي 

 عقدت معاهدة الطائف بين السعودية واليمن لتنمية وحدة األمة العربية وتحقيق التعاون بين الطرفين  1934 

 عقدت معاهدة إخاء وتحالف بين العراق والسعودية ووضع حد للعداء الموروث بين أسرة آلـ سعود 1936 

 صت علي تبادل البعثات الثقافية والعسكرية واألسرة الهاشمية ون

 معاهدة بين السعودية والعراق وأصبحت المعاهدة مفتوحة لمن ينضم لها لانضمت اليمن ل 1937 

 ةالوهابيب حرلة الخالفات التي ترجع جذورها لعقد معاهدة بين مصر والسعودية لتسوي 1936 

  صب١ٔب ثخظٛص اٌمؼ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ   

 : انعقد المؤتمر الفلسطيني العربي العام في بلودان لمكافحة الصهيونية 1937 

 : عقد مؤتمر المائدة المستديرة لبحث مشكلة فلسطين 1939 

 صبٌضب اٌزمبسة اٌشؼجٟ

وتوالي انعقاده سنويا كما انعقدت عدة مؤتمرات مثل مؤتمر المحامين العرب  م1937نعقد المؤتمر الطبي العربي ا

 م 1945ؤتمر المهندسين العرب م وم1944

 ث١ٓ اٌؼشاق ٚاٌغؼٛد٠خ  1936اعزخٍض ٚجٙخ ٔظشن فٟ ِؼب٘ذح االخبء ٚاٌزذبٌف ػبَ 

عقدت المعاهدة الزالة العداء الموروث بين االسرة السعودية والهاشمية ونصت علي تبادل البعثات الثقافية 

 ينضم إليها  مفتوحة لمن م وأصبحت المعاهدة1937والعسكرية وقد انضمت اليمن للمعاهدة 

 بٌن الحربٌن وبذلك تعتبر المعاهدة شكل من أشكال التقارب العربي فيما
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 ث١ٓ اٌؼشاق ٚاٌغؼٛد٠خ  1936ِؼب٘ذح االخبء ٚاٌزذبٌف ػبَ ٚػخ ا٘ذاف ػمذ 

 تبادل البعثات الثقافية والعسكرية 

 وضع حد للعداء الموروث بين االسرة الهاشمية واالسرة السعودية  

 ثُ رفغش رضا٠ذ ا٘زّبَ اٌزفى١ش اٌؼشثٟ ثبٌٛدذح أصٕبء اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ 

 فيها ناقة وال جمل  ستعمار الذي اجبرها عل  حرب لم يكن لهموجد العرب في الحرب فرصه للتخلص من اال 

مام العرب تنبيه الضمير العربي لخطورة الهجرة اليهودية التي سمحت بها بريطانيا لفلسطين لذلك تزايد اهت 

 بضرورة الوحدة لمواجهة الخطر الصهيوني والتخلص من االستعمار 

 ثُ رفغش رأ٠ذ ثش٠طب١ٔب أصٕبء اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٌفىشح اٌٛدذح اٌؼشث١خ 

 إرضاء للعرب وضمانا لمساعدتهم لها في محنة الحرب الدائرة  

 محاولة تخفيف حدة العداء العربي لها  

 )قناة السويس(  واإلستراتيجيةطن العربي االقتصادية )البترول( إظهار الحرب ألهمية الو 

 ثُ رفغش اظٙشد اٌذشة اٌؼب١ٌّخ ا١ّ٘خ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌٍذٚي االعزؼّبس٠خ

 (في السؤال السابق 3رقم ) 

  1941َِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ رظش٠خ ا٠ذْ 

  أبدى العرب فتور ألنهم أدركوا أهداف التصريح والحرب عل  أشدها

 (دٚس ِظش فٟ إٔشبء جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ)1943ِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ رظش٠خ ا٠ذْ 

 ِب اٌؼاللخ ث١ٓ ثش٠طب١ٔب ٚفىشح إٔشبء جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ

استجابت مصر للفكرة التي دعي إليها مستر أيدن ودعي مصطف  النحاس في مجلس الشيوخ لدعوة  

 الحكومات العربية إلجراء استطالع للرأي والتوفيق بين هذه اآلراء 

 التمهيدية حول كيفية قيام وحدة عربية )الثنائية( بدأت المشاورات  

 1944أكتوبر  7 تم إقرار بروتوكول اإلسكندرية 

 دول  7من  1945مارس  22توقيع الميثاق في تم  

 تم اتخاذ مدينة القاهرة مقر لجامعة الدول العربية 

 م  1993آخر دولة عربية انضمت للجامعة جزر القمر  

 جشٚرٛوٛي اٌ اػؼف ١ِِٓضبق جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثُ رفغش جبء 

 ويرجع ذلك إلي معظم المندوبين  أبداهابسبب كثرة التحفظات التي  

 حديد االستعمار لمدى ما يسمح به من وحدة بين العرب ت 

 المنافسات األسرية واالعتبارات اإلقليمية والطائفية مما أضعف العرب ولم ينتبه العرب لضياع الفرصة  

 إال بعد كارثة حرب فلسطين 
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 ِٓ ٚجٙخ ٔظشن ٌّبرا فشٍذ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ لؼ١خ فٍغط١ٓ

 و١ف ظٙش ػؼف ١ِضبق جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ دشة فٍغط١ٓ 

ينص الميثاق عل  أن قرارات الجامعة تكون باإلجماع وال تلتزم بتنفيذه إال الدول التي تقبله لذلك تعطل  

أخفقت الجامعة إخفاقا ذريعا حين حيث  1948الكثير من القرارات الهامة وظهر ذلك في حرب فلسطين 

 في حرب فلسطينعسكرية  عجزت عن إنشاء قوة

 مكنت الثغرات في الميثاق بعض الحكام العرب من الخضوع لضغط الدول الغربية  

 وقد أظهرت هذه المحنه مدى التفكك السياسي في الجبهة العربية  

 دًٌ/٠زؼّٓ ١ِضبق جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٔظٛطب رؼذ اعبعب ؽ١جب ٌٍزؼبْٚ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 حيث ينص الميثاق علي

 تحقيق التعاون بين الدول العربية )ثقافي ـ صحي ـ اجتماع( 

 صيانة استقالل سيادة الدول والنظر في مصالح الدول العربية  

 عل  الدول الراغبة في تعاون أوثق فيما بينها عقد ما تشاء من اتفاقيات  

 اللجوء الستخدام القوة لفض المنازعات بين الدول العربية أعضاء الجامعة زال يجو 

 )ا٠جبث١بد اٌجبِؼخ(ِب دٚس اٌجبِؼخ فٟ خذِخ لؼب٠ب اٌؼشة 

 أسهمت في بعض القضايا العربية كاستقالل سوريا ولبنان وليبيا والجزائر  

 حققت نجاحا في مجاالت التعاون الثقافي واالقتصادي والصحي واالجتماعي 

   1951اٌجّبػٟ  اٌؼّب١ِْضبق ثُ رفغش ػمذ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

تبين للعرب ضرورة قيام وحدة عسكرية بين الدول العربية لذلك  1948رب في حرب فلسطين بسبب هزيمة الع

عقد ميثاق الضمان الجماعي  انضمت اليه بعض الدول ولم تنضم دول عربية اخري وتنص المادة الثانية علي ان 

ها جميعا وعليها ان تتخذ الدول المشتركة تعتبر أي اعتداء مسلح علي أي دولة من دول الميثاق يعتبر اعتداء علي

 جميع التدابير لرد هذا العدوان  

   1951اٌجّبػٟ  اٌؼّبِْبرا ٠ذذس ٌٛ رذمك ٘ذف ١ِضبق 

 لتحول حلم العرب في الوحدة لحقيقة ملموسة وأصبح العرب قوة مرهوبة 

 ِب ِمزشدبره ٌزفؼ١ً دٚس اٌجبِؼخ 

 جميع لما يقرره المجلس باألغلبية ملزما لبعض نصوصها ويجب أن يكون عديل جامعة إال بتالال حل لدعم  

 انشاء قوات تحالف عربي كقوة عسكرية  

قيام تكامل اقتصادي بين البالد العربية وانشاء السوق العربية المشتركة وزالة الحواجز الجمركية بين البالد   

 العربية  
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 دٚس ِظش فٟ اعزمالي اٌجالد اٌؼشث١خ لجً صٛسح ١ٌٛ٠ٛ ٚثؼذ٘ب ٚػخ 

 ٛسح لجً اٌض

 ساندت مصر كل حركات التحرر                        

 أيدت استقالل سوريا ولبنان   

 تأييد عروبة فلسطين في األمم المتحدة        

 ساعدت علي استقالل وتوحيد ليبيا 

 ثؼذ اٌضٛسح 

 تدعيم حركات التحرر ضد االستعمار البريطاني في الخليج العربي  

 1962والسالح حت  نالت استقاللها تأييد ثورة الجزائر بالمال  

 وقفت مصر إلي جانب قضايا التحرر في جميع البالد العربية  

وقفت مصر بجانب السودان لحصوله علي تقرير مصيره من السيطرة البريطانية وعقدت حكومة الثورة  

 1956لها مع بريطانيا  حت  تم جالء القوات البريطانية عنها وإعالن استقال 1953اتفاقية السودان 

 ٚاٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخإٌٙؼخ األٚسث١خ اٌذذ٠ضخ ِب اٌؼاللخ ث١ٓ 

أثرت النهضة األوربية الحديثة علي اليهود حيث ارتفع المستوى الفكري واالقتصادي واستطاعوا تكوين  .1

 ثروات كبيرة 

وتجمع اليهود في )الجيتو( وهي مناطق خاصة في التاريخ الحديث نظرية القومية في أوروبا ال سادت .2

يتجمعون فيها للحفاظ علي مقوماتهم اليهودية الخاصة ونتيجة لهذه العزلة زادت العداوة بين اليهود 

وتحددت فكرة إقامة وطن قومي  1897عقد المؤتمر اليهودي األول لذلك والشعوب األوربية المسيحية 

فيه فلسطين لتكون الوطن القومي لليهود تحت شعار العودة  عقد مؤتمر تحددت 1905في عام ولليهود 

إنشاء الصندوق الصهيوني لتمويل عمليات الهجرة و اء المنظمة الصهيونية العالميةلفلسطين وتم إنش

 وشراء األراضي الفلسطينية للمهاجرين

 ِب اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظش٠خ اٌم١ِٛخ فٟ اٚسٚثب ٚاٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ

 ؤال السابقفي الس 2االجابة رقم 

 َ ِٚغزمجً فٍغط1914ٓ١ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ االٌٟٚ 

 ثُ رفغش إطذاس أجٍزشا ٌٛػذ ثٍفٛس  

 االرتباط بين مصالح بريطانيا والحركة الصهيونية  

لكسب اليهود في المعركة التي تخوضها ولصالح اإلمبراطورية البريطانية اثناء وبعد الحرب  بريطانياسعت  

 م1917واصدرت تصريح بلفور ت بريطانيا مستعدة لتأيد وطن قومي لليهود لذلك أصبح

 وضعت فلسطين تحت االنتداب البريطاني لتنفيذ وعد بلفور 
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 لبسْ ث١ٓ 

 1943نتائج تصريح ايدن  1917نتائج تصريح بلفور 

 وضعت فلسطين تحت االنتداب البريطاني لتنفيذ التصريح

 تدفق الهجرات اليهودية عل فلسطين

 1948قيام دولة اسرائيل 

استجابة مصر للدعوة ودعت الحكومات العربية للتشاور في تحديد 

 1945الوحدة وعقد برتوكول االسكندرية وتاسيس جامعة القاهرة 

   1917ِب إٌمذ اٌّٛجٗ ٌزظش٠خ ثٍفٛس 

 إقامة وطن قومي في فلسطين وليس كل فلسطين  

 السكان  من الغالبيةتجاهل النص عروبة وعرب فلسطين مع أن العرب كانوا يشكلون  

 دون إذن أصحاب البالد  تملكه أعطت بريطانيا إقليم ال تملكه لطائفة ال 

 1948ََ ٚل١بَ دٌٚخ اعشائ١ً 1917ِب اٌؼاللخ ث١ٓ رظش٠خ ثٍفٛس 

ي انشاء وطن قومي لهم في فلسطين اكبر االثر ليهود فلومساندتها  م 1917 كان العالن بريطانيا تصريح بلفور

في قيام دولة اسرائيل حيث وضعت فلسطين تحت االنتداب البريطاني لتنفيذ التصريح قام المندوب السامي 

البريطاني في فلسطين بتشكيل إدارة عليا ذات طابع صهيوني وإصدار القوانين التي سهلت انتقال االراض  

وفتح ابواب فلسطٌن للهجرات الٌهودٌة واالعالن دائما عن تمسك برٌطانٌا بتنفٌذ  من العرب للٌهودلعربٌة ا

 1948التصرٌح الً ان تم اعالن قٌام دولة اسرائٌل 

  1917رظش٠خ ثٍفٛس ِبرا ٠ذذس ارا ٌُ رظذس ثش٠طب١ٔب 

 لم توضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني  

 عدم فتح ابواب فلسطين للهجرات اليهودية  

 قال االراضي من العرب لليهودعدم انت 

 1973 و1967و 1956و 1948عدم قيام دولة اسرائيل وال الصراع العربي االسرائيلي وقيام حروب  

 ٚػخ ِٛلف ػظجخ االُِ ِٓ رظش٠خ ثٍفٛس 

وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني وتم  تعديل سايكس بيكو في مؤتمر سان ريموعلي  وافقت عصبة االمم

عرب الذين يشكلوا غالبية سكان فلسطين وبذلك تكون لدون االشارة ل بريطانيا بتنفيذ التصريح علي ان تلتزم 

 عصبة االمم تخلت اهم اهدافها وهو حق تقرير المصير ومساعدة الشعوب علي حكم نفسها 

 ٌزّى١ٓ ا١ٌٙٛد فٟ فٍغط١ٓ٘شثشد ط٠ًّٛ ٚػخ ٚعبئً 

 ١ٓ ِب ٔزبئج رؼ١ٓ ٘شثشد ط٠ًّٛ ِٕذٚثب عب١ِب فٟ فٍغط

 فتح ابواب فلسطين للهجرات اليهوديةقام بتشكيل إدارة عليا ذات طابع صهيوني  

 إصدار القوانين التي سهلت انتقال االراض  العربية من العرب لليهود 

   1922إصدار الكتاب األبيض األول  
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 اٌؼشث١خ اٌؼ١ٍبِٚطبٌت اٌٍجٕٗ  1919َلبسْ ث١ٓ اٌّزوشح ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّزوشح اٌؼشث١خ فٟ ِؤرّش اٌظٍخ 

 1935مطالب اللجنه العربية العليا  1919مطالب المذكرة اليهودية   مطالب المذكرة العربية

قدم الملك فيصل بن 

الحسين مذكرة يطالب 

فيها استقالل البالد 

العربية بما فيهم 

 فلسطين 

 

االعتراف بحقهم التاريخي في  -

 فلسطين 

 إقامة مجلس تمثيلي ليهود فلسطين -

فلسطين تحت االنتداب وضع  -

 البريطاني       تنفيذ وعد بلفور

 تشكيل حكومة نيابية  -

 إيقاف هجرة اليهود الشرعية والغير شرعية  -

إصدار بطاقات شخصية لمواطني فلسطين حت  ال يدع   -

انتقال االراض  من العرب منع  احد انه من مواطنيها 

 لليهود 

  سن قانون الخمسة أفدنة -

 َ ِٓ د١ش اٚجخ اٌشجٗ ٚاالخزالف      1931َ ٚاٌىزبة االث١غ 1922لبسْ ث١ٓ اٌىزبة االث١غ 

  1939 لثوالثا 1922الكتاب االبيض االول اوجه الخالف بين  الشبة 

تصرررريح بلفرررور غيرررر ان 

قابررررل للتغيررررر ويعنرررر  أن 

وطنا قوميا لليهود يؤسرس 

 في فلسطين 

 

االرتقراء بفلسرطين حتر  تصربح مؤهلرة السرتقبال الشرعب و دعلري زيرادة هجررة اليهرو 1922نص كتراب ي

 اليهودي بينما ينص الكتاب الثالث علي 

 حديد عدد المهاجرين ت -

 قمع الهجرة الغير شرعية   -

 وضع قيود عل  انتقال أراض  العرب لليهود  -

 ذاتي يشارك فيه العرب واليهود  إقامة حكم -

 لسكان ثلثين للعرب وثلث لليهود أساس نسبة عدد اإسناد الوظائف الرئيسية للعرب واليهود عل   -

 

 1921َِبرا ٠ذذس ارا ٌُ رخؼغ فٍغط١ٓ ٌالٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ 

 لم تفتح ابواب فلسطين للهجرات اليهودية 

 لم تنتقل االراض  العربية من العرب لليهود 

 م ينفذ تصريح بلفور وعدم قيام دولة اسرائيلل 

  1929ذبدس اٌجشاق )دبئؾ اٌّجىٝ( ث ٚػخ ِب اٌّمظٛد 

يعتبر من الصدمات الكبرى األول  بين العرب واليهود نتيجة تعدى اليهود عل  حق العرب في البراق الذي يضم 

حائط المبك  ويعتبره اليهود من مقدساتهم وهو ملتصق بالمسجد األقص  وقد تدخل اإلنجليز لوقف الصدام 

 واستخدموا الشدة مع العرب

  1931ش سفغ ا١ٌٙٛد ٌٍىزبة األث١غ اٌضبٟٔ  ثُ رفغ

ألنهم اعتبروه تخل  من جانب انجلترا عل  القيام بما التزمت به نحو أقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ،  

نحو  بمختطاتهموظلوا وراء الحكومة البريطانية حت  أصدرت بيان سحبت فيه كل ما وجد اليهود به مساسا 

 فلسطين لليهود فقط
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 وبٔذ فٍغط١ٓ اٌجٙخ اٌّفؼٍخ ١ٌٍٙٛد االٌّبْثُ رفغش 

 الحكومة اإلنجليزية والوكالة اليهودية تمد يد المساعدة للمهاجرين كانت  

 أن تمليك فلسطين لليهود هو سياسة بريطانية راسخة االنجليزيأكد البرلمان  

   1935ثُ رفغش رشى١ً اٌٍجٕخ اٌؼشث١خ اٌؼ١ٍب 

 لسطٌنً وطالبت بـللدفاع عن حقوق الشعب الف 

 تشكيل حكومة نيابية  

 إيقاف هجرة اليهود الشرعية والغير شرعية  

 إصدار بطاقات شخصية لمواطني فلسطين حت  ال يدع  احد انه من مواطنيها  

 منع انتقال االراض  من العرب لليهود وسن قانون الخمسة أفدنة 

  1939/  1936ٚػخ أعجبة اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ فٟ فٍغط١ٓ 

 تمسك الحكومة اإلنجليزية بموقفها المؤيد لليهود بسبب  

  1935رفض انجلترا لمطالب اللجنة العليا  

 ثُ رفغش اعزمذاَ أجٍزشا ٌٍجٕخ ث١ً 

 وأرسلتها انجلترا لتهدئة  األوضاع والتباحث مع الثوار القتراب الحرب العالمية الثانية واستمرار الثورة في فلسطين 

 ػٍٝ اعزمذاَ أجٍزشا ٌٍجٕخ ث١ً  ِب إٌزبئج اٌّزشرجخ

منطقة تحت االنتداب  - دولة يهودية  - تباحثت مع العرب وأصدرت أول مشروع لتقسيم فلسطين إل  دولة عربية

 وافق اليهود عل  التقسيم ألنه سيعطيهم حرية العمل عل  ارض تابعة لهم مباشرة وتكون نواه إلسرائيل 

 وعادت الثورة من جديد  مشروع التقسيم  رفض العرب

 ثُ رفغش صٛسح ػشة فٍغط١ٓ ثؼذ اٌزجبدش ِغ ٌجٕخ ث١ً 

بسبب تحيز اللجنة لليهود واصدار قرار بتقسيم فلسطين ورفض العرب اي تقسيم الراضي فلسطين الن ذلك 

يتعارض مع رغبتهم في االحتفاظ بفلسطين كدولة واحدة والجزء المخصص لليهود كان من أفضل أراض  

 لمالك وصاحب األرض ٌطرد لٌعٌش فً فقر  الالجئتعجب العرب من تحول و فلسطين

 1936َِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ ل١بَ ػشة فٍغط١ٓ ثضٛسح ػذ أجٍزشا 

 استخدمت انجلترا كل أنواع البطش والقوة الخماد الثورة 

  1937نة بيل طالبت انجلترا زعماء العرب التوسط لدى الثوار لوقف القتال والتباحث مع لج 

 أصدرت  اللجنة أول مشروع لتقسيم فلسطين إل  دولة عربية ودولة يهودي ومنطقة تحت االنتداب  

 رفض العرب قرار التقسيم واشتعلت الثورة من جديد 

مؤتمر المائدة  وعقدتحاولت انجلترا التوصل لحل مقبول من الطرفين بسبب ظهور بوادر الحرب  

  م1939اب األبيض أصدرت الكت - 1939المستديرة 
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 1939َثُ رفغش ػذَ رٕف١ز ثٕٛد اٌىزبة االث١غ 

 بسبب قيام الحرب العالمية الثانية   

 الغاء مؤتمر بلتيمور لقرارات الكتاب  

 َ ِٓ د١ش اٌظشٚف ٚإٌزبئج وً ِّٕٙب1937َ ٌٚجٕخ ث١ً 1919ٌجٕخ ٍِٕش لبسْ ث١ٓ 

 لجنة بيل لجنة ملنر المقارنة

م 1919بعد ثورة  ارسلتها بريطانيا الظروف

 القناع المصريين بقبول الحماية

 1936ارسلتها بريطانيا بعد الثورة العربية في فلسطين 

 لتهدئة الثوار

 اصدرت أول مشروع لتقسيم فلسطين فشلت اللجنة بسبب مقاطعة المصريين لها النتائج

 رفض العرب قرارات اللجنة

 عادت الثورة العربية من جديد

 ِٓ د١ش اٌظشٚف ٚإٌزبئج 1936ٚ 1916اٌؼشث١خ لبسْ ث١ٓ اٌضٛسح 

  1936 الثورة العربية 1916الثورة العربية  المقارنة

 الظروف

 

 اشتراك الدولة العثمانية في الحرب ضد انجلترا وفرنسا   -

 إعالن الدولة العثمانية لدعوة الجهاد المقدس  -

بإطالق نداء يضاد به نداء  رغبة انجلترا في تعطيل دعوة الجهاد -

 لذلك اتصلت بالشريف حسين السلطان 

 رغبة الشريف حسين في تكوين ملك عربي -

تمسك الحكومة اإلنجليزية بموقفها  -

 المؤيد لليهود

رفض انجلترا لمطالب اللجنة العليا  -

1935 

نجررح الشررريف حسررين فرري تصررفية الوجررود العثمرراني فرري الحجرراز باسررتثناء  - النتائج

 المدينةحامية 

زحفررت قواترره شررماال واسررتولت علرري العقبررة واتجرره الفيلررق العربرري بقيررادة  -

 فيصل بن الحسين الي القدس ودخل حمص وحلب وحماه

استيالء القوات اإلنجليزية عل  بغداد وأصبحت عل  مقربة من الموصل  -

عندما أعلنت الدولة العثمانية عن رغبتها في وقف القتال وعقدت هدنه 

 وبعدها استولت انجلترا عل  الموصل 1918مدروس نوفمبر 

استخدمت فيها كل أنواع البطش  -

 والقوة 

نتيجة القتراب الحرب العالمية  -

الثانية طالبت انجلترا زعماء العرب 

التوسط لدى الثوار لوقف القتال 

 1937والتباحث مع لجنة بيل 

 ٍِذٛظٗ 

 وليس قارن اكتب االسباب المباشرة والغير مباشرةفقط  1916اذا كان السؤال يسأل عن أسباب الثورة العربية 

 فٟ فٍغط١ٓ  1936َ فٟ ِظش ِٚٛلفٙب ِٓ صٛسح 1919لبسْ ث١ٓ ِٛلف أجٍزشا ِٓ صٛسح 

 م1936موقف انجلترا من ثورة  م1919موقف انجلترا من ثورة 

 استخدام الشدة والعنف واالنتقام في الوجة البحري والصعيد

 من الطائرات قصف المدن والقري بالقنابل

 حرق القري وارتكاب الفظائع في كل مكان

 استخدام اشد انواع البطش من قصف بالطائرات

 هدم بيوت المجاهدين تطبيق العقاب الجماعي
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 عٛف َ ٌٕزبئج ا٠جبث١خ 1939ِبرا ٠ذذس ارا أدٞ ِؤرّش اٌّبئذح اٌّغزذ٠شح 

 تحديد عدد المهاجرين يتم ي 

 قمع الهجرة الغير شرعية يتم  

 ضع قيود عل  انتقال أراض  العرب لليهودوت 

 إقامة حكم ذاتي يشارك فيه العرب واليهود تمهيدا لقيام دولة فلسطين   

 الوظائف الرئيسية الي العرب واليهود علي اساس نسبة عدد السكان تسند 

 أصٕبء اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ راللذ ِظبٌخ اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خ ِغ ا١ٌٙٛدثُ رفغش 

 النازية المانيا ساندت الصهيونية الواليات المتحدة األمريكية في القضاء عل   

تدعيم الصهيونية لمصالح الواليات المتحدة األمريكية في الشرق األوسط الذي زادت أهميته بعد اكتشاف  

 البترول في الخليج

 يسيطر عل  العالم يستطيع ان أدركت الواليات المتحدة أن من يسيطر عل  الشرق  

 ٌظبٌخ اٌذشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ 1942وبٔذ لشاساد ِؤرّش ثٍز١ّٛس دًٌ 

 تنص علي قرارات المؤتمر الن 

                                       إنشاء دولة يهودية 

 1939إلغاء الكتاب األبيض الثالث   

 فتح أبواب فلسطين للهجرة المطلقة بال قيود  

ية تحارب تحت علمها يكون لها الحق في االلتحاق فيما بعد الحرب بهيئة األمم تشكيل قوة عسكرية يهود 

 بعد الحرب العالمية الثانيةالمتحدة المزمع قيامها 

 منح الوكالة اليهودية حقوقا أدارية وتنظيمية في فلسطين تمهيدا الستالم اليهود أمور الحكم في فلسطين 

 ؟  ثغجت  1946ثُ رفغش رشى١ً اٌٍجٕخ اإلٔج١ٍض٠خ األِش٠ى١خ 

اللورد االنجليزي حرب اإلرهاب الصهيوني في فلسطين للضغط عل  انجلترا فقاموا بقتل وزير التموين  

 موين ونسف فندق الملك داود في القدس بمن فيه 

 كلة الفلسطينية فتم تشكيل اللجنة قررت انجلترا أشراك الواليات المتحدة األمريكية معها إليجاد حل للمش 

 1946ِبرا ٠ذذس ارا ٌُ رغزخذَ إٌّظّبد اٌظ١ٔٛ١ٙخ اجٙضرٙب االس٘بث١خ اٌغش٠خ فٟ اٌؼغؾ ػٍٟ أجٍزشا 

 من االنجليزبمن فيه  نسف فندق الملك داود في القدس لم يتم 

نية فتم تشكيل اللجنة انجلترا الواليات المتحدة األمريكية معها إليجاد حل للمشكلة الفلسطي لم تشرك 

 االنجليزية االمريكية 

 لم تطور القضية لصالح اليهود 
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 لشسدالٔٙب    ا١ٌٙٛدٌظبٌخ  1946ثُ رفغش وبٔذ لشاساد اٌٍجٕخ اإلٔج١ٍض٠خ األِش٠ى١خ  

  فلسطين ستكون دولة يهودية 

 فتح باب الهجرة اليهودية  

 حرية انتقال االراض  لليهود  

 1947َػشع أجٍزشا اٌمؼ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ػٍٟ األُِ اٌّزذذح  ثُ رفغش 

اعلنت نفض يدها عن المشكلة ووضعها لندن بعد فشل انجلترا في حل المشكلة بين الفلسطينين واليهود في مؤتمر 

  1947عام بين يدي هيئة االمم المتحدة 

    1947ٚػخ ِٛلف األُِ اٌّزذذح ِٓ اٌمؼ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ 

 القدس تحت إدارة دولية - دولة يهودية – تقسيم فلسطين إل  دولة عربيةبر اقرأصدرت 

 دًٌ/وبٔذ اٌزطٛساد فٟ طبٌخ ا١ٌٙٛد د١ٓ أػٍٕذ ثش٠طب١ٔب أغذبثٙب ِٓ فٍغط١ٓ 

 ا١ٌٙٛد   فٟ طبٌخ 1947وبٔذ لشاساد األُِ اٌّزذذح  ثُ رفغش

 واليات المتحدةوعل  رأسه ال الدعم الدولي -األموال الوفيرة  - القوات المدربة اليهود كان لدي 

 تدفق عل  فلسطين عناصر عسكرية مدربة  

 يكانت الدول العربية مشغولة بتحرير نفسها من االحتالل االجنب 

 أوضش دػّب إلعشائ١ً فٟ أػمبة اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  اٌٛال٠بد اٌّزذذح األِش٠ى١خدًٌ أطجذذ 

الواليات المتحدة األمريكية  عد أن أصبح ترومان رئيساوخاصة ب أصبحت المؤيد األول لقيام دولة يهودية 

 نتيجة األموال اليهودية في االنتخابات 

ألف يهودي  100وجهت إنذار شديد اللهجة النجلترا بان تفتح أبواب فلسطين عندما اعترضت علي تهجير  

 دفعة واحدة إلي فلسطين 

وأصدرت 1946اللجنة اإلنجليزية األمريكية  اشتركت الواليات المتحدة األمريكية مع انجلترا في تشكيل 

 قراراتها لصالح اليهود 

 م1947ساندت قرار التقسيم في مجلس االمن  

 1948كانت أول دولة اعترفت بدولة إسرائيل عام  

  1948َِب٠ٛ  15ِبرا ٠ذذس إرا ٌُ رٕغذت أجٍزشا ِٓ فٍغط١ٓ 

 تأخر إعالن دولة إسرائيل أو لم تقم من األساس  

  1948كان من الممكن أن يستعد العرب استعداد منظما وتمكنوا من هزيمة اليهود  

/  1948وعدم قيام الحروب التي بين العرب واليهود  من الممكن أال تكون هناك المشكلة الفلسطينية 

1956 /1967  /1973 
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 1947ِبرا ٠ذذس لجً اٌؼشة لشاس رمغ١ُ فٍغط١ٓ 

  1947رار االمم المتحدة لعام قالممكن ان تقوم انجلترا بتنفيذ  كان من 

 قيام دولتان عربية واسرائيلية في فلسطين 

 فلسطينية اكثر مما اقرته االمم المتحدة لم يستولي اليهود علي اراضي 

 1937ِبرا ٠ذذس لجً اٌؼشة لشاس ٌجٕخ ث١ً رمغ١ُ فٍغط١ٓ 

 هودية ومنطقة تحت االنتداب البريطانيكان تم تقسيم فلسطين لدولة عربية ودولة ي 

 لم تشتعل الثورة العربية مرة اخري 

 لم يعقد مؤتمر المائدة المستديرة 

 1948َِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ دشة فٍغط١ٓ 

 م  1949لهدنة رودس  )مصر وسوريا واألردن ولبنان(هزيمة العرب وعقد دول المواجهة  

 استيالء إسرائيل علي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس القديمة  

 م ضمان الحدود إلسرائيل 1950أعلنت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا  

 رفض الدول العربية االعتراف بدولة إسرائيل وظلت القضية ساخنة  

 ظهور مشكلة الالجئين و ايالتب والعقبة وتم إنشاء ميناء توغل اليهود وضموا النق 

 1948َِبرا ٠ذذس ارا أزظشد اٌمٛاد اٌؼشث١خ ػٍٟ اٌمٛاد االعشائ١ٍ١خ ػبَ 

 القضاء علي دولة اسرائيل واعادة الفلسطينين الي اراضيهم وعدم ظهور مشكلة الالجئين 

 االسرائيلي علي خليج العقبة إنشاء ميناء ايالت لم يتم 

 1973/  1967/ 1956وعدم قيام الحروب التي بين العرب واليهود  /  نيةتكون هناك المشكلة الفلسطيلن  

 ٚػخ أعجبة اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ ػٍٝ ِظش 

الن إسرائيل كانت  يوليو أصبحت مصر هي العقبة الحقيقية في طريق أطماع إسرائيل 23بعد قيام ثورة  

مطمئنة لبعض البالد العربية إما ألنها بعيدة عن حدودها أو لوقوعها تحت نفوذ الدول الموالية إلسرائيل أو 

  لعدم قدرتها عسكريا للتصدي لها 

 تالقت مقاصد إسرائيل مع مقاصد االستعمار الغربي عندما قامت مصر بتأميم القناة  

  ٝ ِظشفشً اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ ػٍ ثُ رفغش

 الموقف البطولي للشعب المصري إل  جانب الجيش والفدائيين في مقاومة العدوان  

 نددت األمم المتحدة بالعدوان وطالبت المعتدين باالنسحاب  

 رفضت الواليات المتحدة العدوان وضغطت عل  انجلترا وفرنسا لالنسحاب 

 هدد االتحاد السوفيتي الدول المعتدية بالتدخل في الحرب  

 ثورة العمال المتعطلين في انجلترا وفرنسا  
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 1956ِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ ػٍٟ ِظش 

 انسحاب القوات المعتدية فشل العدوان و 

 دولية عل  الحدود بين مصر وإسرائيل  طوارئوجود قوات  

 تمكنت إسرائيل من المالحة في خليج العقبة  

 اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ ػٍٟ ِظشِب سا٠ه فٟ ِٛلف االُِ اٌّزذذح ِٓ 

المالحة في خليج العقبة واصبح  من حق اسرائيل اصبحاصدرت االمم المتحدة قرار بانسحاب الدول المعتدية و

 هناك قوات طوارئ دولية علي الحدود بين مصر واسرائيل

بانسحاب الدول كان موقف محايد بالنسبة للمنظمة التي نددت بالعدوان الثالثي علي مصر واصدر قرارها وبذلك 

 ()ويحترم راي الطالب في اي اجابة منطقيةعتبار اسرائيل عضو ايضا باالمم المتحدة ا عليالمعتدية 

 ِٓ د١ش االؽشاف ٚإٌزبئج 1949ََ ٚ٘ذٔخ سٚدط 1918لبسْ ث١ٓ ٘ذٔخ ِذسٚط 

 هدنة رودس هدنة مدروس المقارنة

 واالردن ولبنان مع اسرائيلمصر وسوريا  دول الوفاق والدولة العثمانية االطراف

 في الحرب العالمية االولي هزيمة الدولة العثمانية النتائج

 استيالء بريطانيا علي الموصل

هزيمة العرب واستيالء اسرائيل علي كل فلسطين ما عدا الضفة 

 وغزة والقدس القديم

 1956َِبرا ٠ذذس ارا ٌُ رمُ ِظش ثزأ١ُِ لٕبح اٌغ٠ٛظ 

 م1956انجلترا وفرنسا مع اسرائيل والقيام بالعدوان الثالثي علي مصر لم تتالقي مصالح 

 ػٍٟ اٌشغُ ِٓ فشً اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ ػٍٟ ِظش اال اْ اعشائ١ً رّىٕذ ِٓ رذم١ك ٔزبئج ا٠جبث١خ ٌٙب 

 من حق اسرائيل ولكن اصبحاصدرت االمم المتحدة قرار بانسحاب الدول المعتدية حقيقة ان العدوان فشل و

 في خليج العقبة واصبح هناك قوات طوارئ دولية علي الحدود بين مصر واسرائيل المالحة

  1967ثُ رفغش اٌؼذٚاْ اإلعشائ١ٍٟ ػٍٝ اٌجالد اٌؼشث١خ 

  كان للصهاٌنة مخططاتهم التوسعٌة من النٌل إلى الفرات .1

  كان لالستعمار )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( مقاصد هً  .2

 في المناطق االستراتيجية )المنطقة العربية( القضاء عل  الحركة الشيوعية 

  تطويق االتحاد السوفيتي من الجنوب إلمكانية السيطرة عل  العالم  

 ضمان احتكار ثروات المنطقة وخصوصا البترول  

 قامت إسرائٌل باستدراج العرب لحرب غٌر مستعدٌن لها بتهدٌد حدود سورٌا .3

 ة الدفاع المشترك وأغلقت خلٌج العقبة فً وجه المالحة أعلنت مصر وقوفها بجانب سورٌا طبقا التفاقٌ .4

 اإلسرائٌلٌة ألحكام الحصار االقتصادي على إسرائٌل 
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 1967اٌٟ جبٔت اٌظ١ٔٛ١ٙخ فٟ ١ٔٛ٠ٛ اٌٛال٠بد اٌّزذذح ثُ رفغش أذ١بص 

 في السؤال السابق 2اإلجابة رقم       

عجبة راللٟ اٌّظبٌخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ِغ اٌٛال٠بد اٌّزذذح االِش٠ى١خ اصٕبء اٌذشة أ لبسْ ث١ٓ

 1967 ػذٚاْ اعشائ١ً ػٍٟ اٌجالد اٌؼشث١خاٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚاصٕبء 

 1967اثناء عدوان اسرائيل علي البالد العربية  اثناء الحرب العالمية الثانية

ساندت الصهيونية الواليات المتحدة األمريكية في القضاء عل  

 المانيا النازية 

تدعيم الصهيونية لمصالح الواليات المتحدة األمريكية في الشرق 

 األوسط الذي زادت أهميته بعد اكتشاف البترول في الخليج

أدركت الواليات المتحدة أن من يسيطر عل  الشرق يستطيع ان 

 م يسيطر عل  العال

لقضاء عل  الحركة الشيوعية في المناطق االستراتيجية ا

 )المنطقة العربية(

تطويق االتحاد السوفيتي من الجنوب إلمكانية السيطرة 

  عل  العالم 

 ضمان احتكار ثروات المنطقة وخصوصا البترول

 ِٛلف االُِ اٌّزذذح ِٓ اٌؼذٚاْ االعشائ١ٍٟ ػٍٟ اٌجالد اٌؼشث١خ ٚػخ 

 دال ٌّشىٍخ اٌظشاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ  242دًٌ/رؼّٓ لشاس ِجٍظ األِٓ 

 والذي ٌنص على  1691( 242قرر مجلس األمن القرار )رقم 

 وليس من االراضي العربية انسحاب إسرائيل من أراض  عربية 

 أن تنه  كل الدول حالة الحرب           

 في نطاق حدود امنة ومعترف بها  حق كل دول المنطقة العيش في سالم 

 حرية المالحة في الممرات الدولية          

 إنشاء مناطق منزوعة السالح  

الطلب من السكرتير العام لألمم المتحدة تعين ممثل خاص إلجراء االتصاالت مع الدول المعنية للوصول  

 لتسوية سلمية 

 242ِبرا ٠ذذس ارا ٚافمذ اعشائ١ً ػٍٟ لشاس 

 انهاء حالة الحرب وانسحاب اسرائيل من اراضي عربية  

 لنهر االردن الغربية عدم تهويد الضفةوعدم انشاء مستوطنات يهودية في االراضي العربية المحتلة  

 اصبحت كل دول المنطقة تعيش في سالم في نطاق حدود امنة ومعترف بها  

 ين تم تسوية مشكلة الالجئحرية المالحة في الممرات الدولية  

 لم تقم حرب االستنزاف وحرب اكتوبر  
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 َ ِجّٛػخ ِٓ اال٘ذاف ٌزجبٚص إٌىغخ1967دًٌ/ ٚػؼذ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ 

 اعادة بناء القوات المسلحة واعادة الثقة للجنود في انفسهم وفي قاداتهم  

 اعادة تدريب القوات وتنظيم الوحدات  

 لمصرية افدح الخسائر بقوات العدو بدات مرحلة الصمود وحرب االستنزاف والحقت القوات ا 

 1967َدًٌ/ رٕٛع ارجب٘بد ِظش اٌغ١بع١خ ثؼذ دشة 

  1967ػخ رذشوبد ِظش فٟ اٌفزشح اٌزٟ أػمجذ دشة ٚ 

 ـ ارجبٖ دثٍِٛبعٟ :أ   

 إلقناع العالم بحق العرب في تحرير أرضهم وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره  

 ػذاد اٌذٌٚخ ٌٍذشة إة ـ   

 دعم القوات المسلحة وتحديث األسلحة وتطويرها  طريقعن  

 يا  التنسيق العسكري مع سور 

  تصفية الخالفات العربية 

 1971توحيد الجبهة الداخلية وإصدار السادات للدستور الدائم  

  1973ٚػخ أعجبة ل١بَ ِظش ثذشة أوزٛثش 

 فشل الجهود السياسية للتوصل لحل سلم  عن طريق األمم المتحدة  

 م1967التعنت االسرائيل  واإلصرار عل  االحتفاظ بجميع االراض  العربية التي احتلتها  

 قررت مصر دخول الحرب بعقول وخبرات أبناءها وحدهم دون االستعانة بأحد 

  اوزٛثش اإلػذاد ٌذشة و١ف رُ 

 وزير الحربية  التنسيق مع القوات السورية تحت القيادة االتحادية التي توالها المشير احمد إسماعيل  

 استخدام عنصر المفاجأة وخداع إسرائيل لصرف نظرها عن التحضيرات الهجومية في مصر وسوريا  

 خطة الماذن العالية لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف  وضع الفريق سعد الدين الشاذلي 

ئيس انور السادات قام المشير عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات باعداد دراسة توضع امام الر 

تسمً بكشكول الجمسً وفٌها دراسة عن انسب التوقٌتات للقٌام بالعملٌة الهجومٌة علً والرئيس حافظ االسد 

 اسرائٌل ودراسة الموقف العسكري للعدو وللقوات المصرٌة والسورٌة 

 1973ََ فٟ االعزؼذاد ٌذشة اوزٛثش 1948و١ف اعزفبدد ِظش ِٓ ٘ض٠ّخ دشة فٍغط١ٓ 

 االجابة السابقةنفس 

 َ  1948ِب اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ٘ض٠ّخ اٌؼشة فٟ دشة 

 الخطة الموحدة للجيوش العربية وتنظيم الصفوف لتصفية الخالفات العربية  

 التدريب الكافي واألسلحة الكافية لمواصلة المعركة 
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 دًٌ وبٔذ دشة أوزٛثش ٔمطخ رذٛي فٟ ِغبس اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ

 1973ًَ ٌّفبجئخ اعزشار١ج١خ ٚرىز١ى١خ خالي دشة اوزٛثش دًٌ/ رؼشػذ اعشائ١ 

لقد تعرضت اسرائيل لمفاجأة استراتيجية افقدتهم ثقتهم في جيشهم وجهاز مخابراتهم  الذي كان يدعي انه  

 اقوي جهاز مخابرات 

واجبرتهم كذلك تعرضت لمفاجأة تكتيكية علي الجبهة في الجوالن وسيناء افقدت القوات االسرائيلية توازنهم  

 علي االنسحاب من مواقعهم االمامي

 دًٌ اصجذ اٌذفبع اٌجٛٞ اٌّظشٞ فؼب١ٌزٗ فٟ اٌذذ ِٓ اٌزفٛق اٌجٛٞ اإلعشائ١ٍٟ    

 أقامتها القوات المصرية عل  قناة السويس  التيعجزت الطائرات اإلسرائيلية عن تدمير الكباري  

وبذلك تم تامين تدفق القوات ضادة للطائرات الصواريخ الم هأبرزت الحرب مدى أهمية الدور الذي تلعب 

 واإلمدادات طوال مراحل الحرب إلي الضفة الشرقية

 1973َِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ رطج١ك ِجذأ اٌذشذ فٟ دشة أوزٛثش

 العدو توازنه من اللحظة االولي نجاح الضربة الجوية الي فقد  ادي 

ك قاعدة صناعية حربية أن يكون لديها مخزون كافي من أثبتت الحرب انه يلزم الدول النامية التي ال تمتل 

 السالح لمواصلة المعركة حت  ال تستطع الدول الكبرى التحكم في قرار مواصلة القتال 

 ِب ٔزبئج دشة اوزٛثش ػٍٟ اٌّغزٛٞ اٌغ١بعٟ

 1973َِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ اعزخذاَ اٌجزشٚي وغالح ع١بعٟ فٟ دشة اوزٛثش 

 دول أوربا الغربية واليابان عل  أمريكا لالستجابة للحق العربي   أدى ذلك إل  ضغط  

حيث رفضت دول أوربا الغربية تقديم توتر العالقة بين الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها االوربيين  

تسهيالت للطائرات األمريكية لتمكينها من أقامة جسر جوى لتقديم المساعدات إلسرائيل وذلك لخشية هذه 

 ول رفض أمداد العرب بالبترول وإيمان بعضها بعدالة قضية العرب الد

 دًٌ أصشد دشة أوزٛثش ػٍٟ دٍف األؽٍٕطٟ ٚػاللزٗ ثبٌٛال٠بد اٌّزذذح 

 من السؤال السابق 2االجابة رقم 

 دًٌ رّىٕذ اٌمٛاد اٌّظش٠خ ِٓ رم٠ٛغ أعظ اٌؼم١ذح اٌمزب١ٌخ اإلعشائ١ٍ١خ

 المناورة وتحقيق السيادة الجوية في ميدان المعركة  فقدت القوات اإلسرائيلية قدرتها علي

 لٍجذ دشة أوزٛثش ِٛاص٠ٓ اٌمٛح فٟ اٌششق األٚعؾ دًٌ 

مما يقلل ميزة التفوق العددي العربي اإلسرائيلي ركز عل  نغمة التفوق النوعي للمقاتل تإسرائيل كانت حيث 

عل  استخدام األسلحة االلكترونية  هربي وقدرتالمقاتل العوالقائد و المخطط ظهور كفاءة واثبتت حرب اكتوبر 

 وبإضافة ذلك للتفوق العددي العربي فسوف تكون للعرب الكفة الراجحة في اى صراع مقبل 
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 دًٌ اظٙشد دشة اوزٛثش وفبءح اٌّمبرً اٌؼشثٟ

 الحديثة بما فيها االسلحة االلكترونية اب استخدام االسلحة التكنولوجياقدرته علي استيعاثبتت  

 اثبت المخطط والقائد والمقاتل العربي كفاءته وقدرته الحقيقية في ميدان القتال 

 اوزٛثشدشة اٌّزشرجخ ػٍٟ  إٌزبئج االعزشار١ج١خ ِب

 إلقرار السالم فً الشرق األوسط إنهاء حالة الال سلم والال حرب الرئٌسً وهو  الهدفتحقٌق  

 اٌجٛٞ االعشائ١ٍٟدًٌ اصجذ اٌذفبع اٌجٛٞ اٌّظشٞ فؼب١ٌزٗ ِٓ اٌزفٛق 

فقد اجبرت النتائج التي احرزتها قوات الدفاع الجوي المصري الدوائر العسكرية الغربية علي اعادة النظر في 

 انظمة دفاعها الجوي فيما يختص بالتوازن بين الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات 

 فٟ دشة أوزٛثش  ِب اٌذٚس اٌزٞ ٌؼجٗ اٌزؼبِٓ اٌؼشثٟ 

 لمصر دول بتقديم الدعم العسكري  9امت ق 

   قررت السعودية ودول الخليج تقديم الدعم المالي 

 اتخاذ الدول المنتجة للبترول قرار بتخفيض انتاجها ومنع تصدير البترول للواليات المتحدة 

 ِب ٔزبئج دشة اوزٛثش ػٍٟ اٌّغزٛٞ االفش٠مٟ

دول كانت قد قطعت عالقتها الدبلوماسية  8ل باإلضافة إل  دولة بقطع عالقتها الدبلوماسية مع إسرائي 22قامت 

وكانت هذه الخطوة بمثابة نجاح كبير للسياسة المصرية إزاء القارة األفريقية  ، مما  1967مع إسرائيل في أعقاب 

 أدى إل  عزلة إسرائيل سياسيا ودعم السياسة العربية

 ِب ٔزبئج دشة اوزٛثش ػٍٟ اٌّغزٛٞ االلزظبدٞ 

أعلنت الدول العربية تخفيض انتاجها من البترول  دور البترول كسالح فعال لتحقيق األهداف السياسية حيثتأكد 

أدى ذلك إل  ضغط دول أوربا الغربية واليابان عل  أمريكا لالستجابة للحق  وحظر تصديره للواليات المتحدة 

 العربي 

 1973فٟ دشة أوزٛثش ٚػخ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ػ١ٍّبد اٌمٛاد اٌج٠ٛخ اٌّظش٠خ 

 أفقدت العدو توازنه منذ اللحظات األولي ونجحت في شل مراكز اإلعاقة والسيطرة الجوية للعدو  

 إتاحة الفرصة للطائرات المصرية كي تعمل بحرية وبخاصة في المرحلة األولي من الحرب  

 لدولةحقق التعاون الفعال مع وسائل الدفاع الجوي تامين وحماية األهداف الحيوية ل 
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 ِب أعجبة ارجبٖ ِظش ٌجٕبء اٌغالَ فٟ ِٕطمخ اٌششق األٚعؾ  

 من اجل حل الصراع العربي االسرائيلي حال جذريا من اجل السالم الدائم  

 الن السالم يتطلب االستقالل السياسي لكل دول المنطقة  

 توجيه الطاقات البشرية والمادية لتنمية مواردها في جميع النواحي وبالتالي رفع مستوى شعوب المنطقة  

 استمرار الحرب سيؤدي الستنزاف مواردنا فيما ال فائدة منه 

 ٚػخ اٌخطٛاد اٌزٟ ارخزرٙب ِظش إلٔٙبء إٌضاع اٌؼشثٟ االعشائ١ٍٝ 

 ( 1977ٔٛفّجش 19ثّجبدسح اٌغالَ )ص٠بسح اٌمذط    

 ولتحقيق السالم العادل والدائم إلنهاء النزاع العربي االسرائيل   

 تجنيب األجيال القادمة ويالت الحروب 

 االعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني 

  1978ِؤرّش وبِت د٠ف١ذ  

دعا إليه الرئيس االمريك  السابق جيمي كارتر رئيس الواليات المتحدة األمريكية بحضور كال من الرئيس محمد 

الشامل  في الشرق االوسطوضع أطار للسالم أنور السادات والسيد / مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل وفيه تم 

 بناء عل  األسس اآلتية  

    االنسحاب الكامل من سيناء  

 يع العالقات بين مصر وإسرائيلتطب 

في تحديد مستقبل الضفة عن طريق اشراك االردن والفلسطينيين تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني  

 ذاتيالحكم الوإقامة وقطاع غزة علي ان يسبق ذلك انهاء الحكم العسكري االسرائيلي 

 ٚرٕض ػٍٝ :  1979ِبسط  26ِؼب٘ذح اٌغالَ 

 واالمتناع عن التهديد بالحرب آي حل المشاكل سلمياإنهاء حالة الحرب  

 انسحاب إسرائيل التام من سيناء 

 اعتراف الطرفين بسيادة كال منهما عل  أرضه  

 أقامة عالقات طبيعية بين البلدين )سياسية ـ اقتصادية ـ ثقافية( 

 أقامة مناطق محدودة السالح عل  جانبي الحدود بعمق أكثر في سيناء 

 لحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة بعد شهر من المعاهدة بدء مفاوضات ا 

 1979َ ِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ ِؼب٘ذح اٌغالَ ث١ٓ ِظش ٚاعشائ١ً

 عل  تنفيذ نصوص معاهدة السالم  حرصت كل من مصر وإسرائيل 

  1982ابريل  25امل من سيناء في تم جالء إسرائيل الك 

تم االنتهاء من الخالف حول أماكن بعض عالمات الحدود بين مصر وإسرائيل بتحكيم هيئة دولية والتي  

    1989أعلنت أحقية مصر في شريط طابا 
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 ِب إٌزبئج ِؤرّش وبِت د٠ف١ذ ثبٌٕغجخ ٌٍفٍغط١١ٕ١ٓ

ي غاية الصعوبة حيث كان اآلمر فبدأ الحوار بين العرب واسرائيل لتحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني و

 في بحدوث ترتيبات وحوارات بين الفلسطينيين واسرائيلتمسك كل من العرب وإسرائيل بحقوقهم وانته  اآلمر 

بالنرويج وكان تالحكومة المصرية ترعي هذه المباحثات مع الواليات المتحدة اوسلو  ومدينة باسبانيامدريد 

سطيني لتعبر عن اماني الشعب الفل طنية فلسطينية في غزة وأريحااإلعالن عن قيام سلطة واالمريكية واخيرا تم 

 ومازال الطريق طويال للتوصل لسالم دائم في الشرق األوسط 

 ِبرا ٠ذذس ارا أ٠ذد اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌشئ١ظ اٌغبداد فٟ ِجبدسرٗ ٌزذم١ك اٌغالَ

 ء الحكم العسكري االسرائيلي وانها كانت بدأت المفاوضات الحكم الذاتي للضفة وغزة بعد شهر من المعاهدة 

 لم تقاطع الدول العربية مصر  

 كان من الممكن اجبار اسرائيل علي التعايش السلمي في المنطقة وقيام دولة فلسطينية  

  242وبْ األعبط اٌزٞ لبِذ ػ١ٍٗ وً ِٓ ارفبل١خ وبِت د٠ف١ذ ِٚؼب٘ذح اٌغالَ ٘ٛ اٌمشاس 

النهاء حالة الحرب بين العرب واسرائيل واحترام سيادة كل دول يدعو كان  242الن قرار مجلس االمن رقم 

 م7691  المنطقة وانسحاب اسرائيل من االراضي المحتلة عام

 ِب ِمزشدبره ٌٍشؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٌزذم١ك دمٛلٗ اٌششػ١خ

 توحيد الصفوف الفلسطينية لجميع لتيارات باختالف اراءها 

 حقيق االهداف تحديد هدف الحركة الوطنية ووضع خطة زمنية لت 

االتجاة للعالم الدولي لتوضيح القضية الفلسطينىة ومدي احقية الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقة الشرعية  

 علي ارضة وان يكون هناك دولة عربية فلسطينية عاصمتها القدس الشريف بجانب الدولة االسرائيلية

  1973ٚأوزٛثش  1948لبسْ ث١ٓ ِٛلف اٌؼشة فٟ دشة 

 1973موقف العرب في أكتوبر  1948في حرب  موقف العرب

 انهزم العرب بسبب

 لم يكن لديهم القوات المدربة واألموال الكثيرة -

تدفقت عل  فلسطين عناصرر عسركرية يهوديرة مدربرة  -

 ذات خبرة عسكرية عالية 

 كانت القوات العربية بدائية التشكيل غير مدربة -

 كانت الجيوش العربية غير موحدة القيادة والخطة   -

 كانت الدول العربية مشغولة بتحرير نفسها -

 انتصر العرب في أكتوبر بسبب :      

ظهررور كفرراءة المقاتررل العربرري وارتفرراع مسررتواه والررذي ظهررر  -

 بوضوح في ميدان القتال

 استخدام األسلحة الحديثة والمعقدة وااللكترونية -

 يط والتنسيق للمعركة كفاءة ودقة التخط -

 دول بتقديم الدعم العسكري والمالي 9قامت  -

 أثبتت الحرب انه ستكون للعرب الكفة الراجحة  -
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 2114َِب سا٠ه فٟ ارخبر اٌّؼبسػخ اٌغ١بع١خ فٟ ِظش شىال ِٕظّب ِٕز 

سيطرة كانت المعارضة تتمثل في مجموعة حركات ومجمعات تستقطب الشباب للتخلص من الحكم القائم ومن 

 الحزب الوطني علي الحكم

 ٠2111َٕب٠ش   25اعجبة أفجبس صٛسح 

 م لصالح الحزب الوطن 2010تزوير انتخابات مجلس الشعب  

 سوء االحوال االقتصادية 

 استمرار العمل بقانون الطوارئ وتجديده 

 دًٌ شؼش اٌشؼت اٌّظشٞ أٗ دمك ا٘ذاف اٌضٛسح

 يوم من الثورة  18بعد اسقاط نظام مبارك حيث تم  

اعلن المجلس االعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي ان يحمي الثورة ومعها الستكمال اهدافها  

 2011فبراير  13وبادر بحل مجلسي الشعب والشوري يوم 

 ٠2111َٕب٠ش  25رظذس دضة اٌذش٠خ ٚاٌؼذاٌخ اٌّشٙذ اٌغ١بعٟ ثؼذ صٛسح / ا٠ذ ثبالدٌخ 

حرية والعدالة باغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشوريوراس كال من المجلسين اعضاء من حيث فاز حزب ال

 حزب الحرية والعداله 

 ٠2111َٕب٠ش  25ا٠ذ ثبالدٌخ اٌزبس٠خ١خ ِشد اٌجالد ثذبٌخ ِٓ ػذَ االعزمشاس ثؼذ صٛسح 

حكومات انتقالية لتسيير االعمال توالت التغيرات الوزارية السريعة قد سميت هذه الوزارات المتتابعة باسم  حيث

 التي تدل علي ان  البالد تمر بمرحلة من عدم االستقرار 

  2113َى١ٔٛٛ  31اعجبة صٛسح 

ممارسة السلطة بنفس االسلوب الذي كانت تمارس به الحكومات السابقة سلطاتها وهي حماية المصالح التي  

 تعبر عنها بكل الوسائل القانونية واالستثنائية 

 يعزز من صالحيات الرئيس  2012نوفمبر  21انفراد رئيس الجمهورية بالحكم واصدار اعالن دستوري  

 وادارات الدولة وشرع في وضع اعضاء حزب الحرية والعدالة في معظم وهيئات

 سوء ادارة شئون البالد بصفة عامة واالقتصاد بصفة خاصة  

 ارتفاع االسعار ارتفاع ديون مصر الخارجية وزيادة معدالت التضخم و 

 ادرك الشعب ان حكم محمد مرسي لم يقدم اي حلول للمشكالت الرئيسية وال تحقيق لمطالب الثورة  

م ووضعها 2011يناير  25ومن ثم تجمعت نذر الثورة مرة اخري ضد حكم مرسي من اجل استعادة ثورة  

 في الطريق الصحيح 
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 ١ٔٛ٠ٛ ٠31ش ٠ٕٚب 25ِب سا٠ه فٟ ِٛلف اٌمٛاد اٌّغٍذخ ِٓ صٛسرٟ 

 ٠ٕب٠ش 25

يناير ومعها الستكمال اهدافها  25اعلن المجلس االعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي ان يحمي ثورة 

 2011فبراير  13وبادر بحل مجلسي الشعب والشوري يوم 

 ١ٔٛ٠ٛ  31صٛسح 

اي عراك سياسي اال ان  م ان القوات المسلحة تجنبت الدخول في 2013يونية  23اعلن وزير الدفاع يوم  

مسئوليتها الوطنية تحتم التدخل لمنع االنزالق لنفق مظلم من الصراع والفتنة وانهيار مؤسسات الدولة ودعا 

 يونيو 30اليجاد صيغة تفاهم لحماية مصر وشعبها خالل اسبوع اي تنتهي المهلة في 

 ساعة لتلبية مطالب الشعب  48ميع اول يوليو اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيان امهلت الج 

يونيو تم عزل رئس الجمهورية وتسليم السلطة في اليوم التالي لرئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي  30 

 م  واجراء انتخابات مبكرة 2012 منصور وتنفذ خارطة الطريق تبدأ اوال بتعطيل العمل بدستور 

جيش الشعب المصري وليس جيش للحاكم ودورة حماية  واري ان هذا هو موقف الجيش الذي يؤمن بانه 

  الشعب

 ١ٌٛ٠2113َٛ  3ِب إٌزبئج اٌّزشرجخ ػٍٟ ػضي اٌشئ١ظ االعجك ِذّذ ِشعٟ فٟ 

 الدستورية المستشار عدلي منصور  تسليم السلطة في اليوم التالي لرئيس المحكمة 

صدر دستور جديد  -انتخابات مبكرة واجراء  2012تنفذ خارطة الطريق تبدأ اوال بتعطيل العمل بدستور  

 م  2014في يناير 

وبناء عليه جرت انتخابات رئاسة الجمهورية علي ثالث ايام بين مرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين  

  صباحي اعلن بعدها فوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة

 ١ٔٛ2113َخ ٠ 23ِبرا ٠ذذس ارا ٌُ ٠ظذس اٌفش٠ك ػجذ اٌفزبح اٌغ١غٟ ٚص٠ش اٌذفبع ث١بْ 

 االنزالق لنفق مظلم من الصراع والفتنة وانهيار مؤسسات الدولة

 لم يتم عزل الرئيس السابق محمد مرسي لم تسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور

 م  2014صدر دستور جديد في يناير م ولم ي2012لم يتم الغاء دستور 

 )او اي اجابه منطقية( 


