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 احلرب ـــ الدولية العالقات:     املقصود ما

 
 
 
 من الدول اليت منحتها االمم املتحدة حق الفيتو.....) كوريا ج ــ اهلند ــ الربازيل ــ بريطانيا (  .1
 يق ...... تتجه الدول حلل النزاعات الدولية بينها يف السلم عن طر .2

 ) التحكيم ـ املساعي احلميدة ــ الوساطة ــ مجيع ما سبق (
 لدولة ..... اىل حصوهلا على مقعد دائم يف جملس األمن أدى الوزن السكانى الضخم  .3

 ) بريطانية ـ املانيا ــ الصني ـ الربازيل (
 ــ الوساطة ــ احلرب ( ساعياملالتحكيم ــ ) ....... يفحل مشكلة طابا  يفمصر جلأت  .4
  ( اإللكرتونية – ةالكهربائي – النووية – املعلوماتية.. ) .... الثورة هى الثالثة الصناعية الثورة ـ  .5
 
 

 .   ياسلم الدولية النزاعات حلل وأساليب طرق عدة هناك ـ:/ جغرافيًا دلل
 السلم  يفوجهة نظرك / عن طبيعة العالقات الدولية  وضح

 املفاوضات . -1
 الوساطة )طرف ثالث بني متصارعني( -2
 املساعي احلميدة ) دولة متربعة قد تكون صديقة للطرفني( -3
التوفيق ) إحالة النزاع إلي جلنة حمايدة مهمتها تقديم  تقرير إلي الطرفني يتضمن اقرتاحات  -4

 واضحة من اجل إجراء تسوية بينهما(.
و األسلوب القانوني حيث يصدر احلكم بني دولتني ويعد احلكم إلزاما :ـ التحكيم , وهذا ه5

 للطرفني مثل قضية طابا.
 

جمموعة تفاعالت بني أطراف أو وحدات دولية مثل العالقات االقتصادية,  الدولية العالقات
والسياسية, والعسكرية, والقانونية, والدبلوماسية بني الدول أو منظمات 

 ودول موجودة على الساحة العاملية.
سلح بني دولتني أو أكثر تنشب؛ لتحقيق مصاحل وطنية من وجهة نظر صراع م احلرب

 الدولتني, وهى حالة قانونية معرتف بإمكان حدوثها
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   املنظمات العاملية تة للمنظمات العاملية من اهم جناحوجود قوة عسكرية ثابيعد /  من وجهة نظرك /  لل د

إرسال قوات متعددة اجلنسيات كما حدث يف ظهر ذلك فى تكوين منظمة االمم املتحدة حيث  .1
 أفغانستان والعراق.

  إرسال قوات حفظ السالم لبعض الدول مثل البوسنة وكرواتيا. -- .2
وجود قوة اىل  تفتقر عدم استمرارها هو انه كانت  اسباب فشل عصبة االمم د حاكان  .3

 عسكرية تابعة هلا 
  واالنسانية السياسية الناحية من الدولية النزاعات حل فى  هاما دورا املتحدة األمم  لعبت
 دور هيئة االمم املتحدة يف حل املشكالت الدولية   /وضح
      والوسطى القدمية العصور يف دولية العالقات تعدد / دلل

 2017دور اول ظهرت العالقات الدولية بني الدول فى العصور الوسطى والقدمية  /دلل  
 صح)       (  .     م.  ق 1278(  سبل خاتو)  احليثيني ملك مع معاهدة انيالث رمسيس عقد  

ملك احليثيني عام  (خاتوسبلمع  ثانيرمسيس ال )املعاهدة اليت عقدها امللك الفرعوني  ـ .1
 مبادئ  احلرب والسلم بني الدولتني.ق.م لتنظيم 1278

عالقات الفرس والروم مع املمالك اخلاضعة لكل منهما, حيث كانت منطقة الشام مسرح  .2
 للعديد من الصراعات بينهما.

 اصرتها يف خمتلف العصورعالقات الدولة اإلسالمية املتعددة مع جريانها أو مع القوي اليت ع .3
 الدولية؟ عالقات فى املؤثرة والبشرية الطبيعية جلوانب ا من العديد  هناك .1
 ؟ الدولية العالقات يف املؤثرة العوامل ما .2
 .  ومتشابكة متنوعة بعوامل إجيابا أو سلبا الدولية العالقات تتأثر .3
  الدولية عالقاتها لىع للدولة والبشرية الطبيعية املقومات اهمية ـ: جغرافيًا برهن .4
 اهم املقومات البشرية التى متتلكها كل من الصني ورسيا وكان هلا اثر على عالقاتها الدولية وضح  .5

 
 

 الناحية اإلنسانية من من الناحية السياسية

مساندة حركات التحرر يف العامل مثل تونس  .1
 واجلزائر.

حل العديد من النزاعات الطويلة أو التخفيف  .2
 من حدتها عن طريق 

إرسال قوات متعددة اجلنسيات كما حدث  .3
 يف أفغانستان والعراق.

إرسال مراقبني دوليني يف مناطق التوتر مثل  - .4
 هلندية.الشرق األوسط وشبه   القارة ا

إرسال قوات حفظ السالم لبعض الدول  - .5
 مثل البوسنة وكرواتيا.

تقديم املساعدات لالجئني يف العامل  .1
 مثل فلسطني     

 والبوسنة واهلرسك. .2
تقديم اإلغاثة الدولية يف مناطق  .3

الكوارث الطبيعية مثل الزالزل 
 والفيضانات.

4.   دعم حقوق اإلنسان يف مناطق
 خمتلفة من العامل.
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 املقومات  البشرية املقومات الطبيعية

 :  املوقع  اجلغرايف
 مثل هامشية لدولة الدولية فالعالقات
 دولة عن بالطبع ختتلف وإسرتاليا نيوزيالندا

 خريطة على اسرتاتيجي موقع ذات مركزية
 .  كمصر العامل

 :مساحة  الدولة
 اديةاالحت كروسيا عمالقة مساحة ذات دولة 

 ختتلف إمكانيات من املساحة حتمله ما بكل
 قزمية دولة عن الدولية عالقاتها بالتأكد
 .  املساحة

 

 : احلجم السكاني
 بعد األمن جملس فى دائما مقعدا الصني ل احتال

 األمم أجهزة أهم يعد والذى الثانية العاملية احلرب
 قليال أقل)  بسبب حجم سكانها الكبري ,  املتحدة

 (  العامل سكان 4/1 من
 :, الوزن االقتصادية

 مسرح على سياسيا العبا الصني  أصبحت 
 األخرى الكربى الدول ختشاها,  الدولية العالقات
 دولية عالقات إقامة على الوقت نفس فى وتتسابق

 االقتصادى تقدمها نتيجة.  اجملاالت كافة فى معها
 .العسكرية قدرتها وتطوير

 :القوة العسكرية
 لإلحتاد كرباأل الوريث – االحتادية روسيا زالت ما 

 من كثري فى مؤثرا دورا تلعب – السابق السوفييت
 واألوضاع أوكرانيا مشكلة مثل العاملية األحداث

  بفضل قوتها العسكرية  سوريا فى
 
 
 

 الدولية والعالقات العسكرية القوة//  بني العالقة ما
  ليةالدو العالقات يف مؤثرا دورا العسكري اجملال يف الدولة قوة تلعب 

ما زالت روسيا االحتادية  الوريث األكرب لإلحتاد السوفييت السابق تلعب دورا مؤثرا فى كثري من 
 األحداث العاملية مثل مشكلة أوكرانيا واألوضاع فى سوريا

  الدولية العالقات على وتأثريه السكاني وحجم الصني بني العالقة ما
 ؟ الثانية العاملية احلرب بعد األمن جملس يف دائما مقعدا الصني احتلت/  تفسر مب

 على احلجم السكاني الكبري للصني بالنسبة لعالقاتها الدولية  املرتتبةما النتائج 
دولة بوزن الصني الســكاني احتلت مقعــدً ا دائما يف جملس األمن بعد احلــرب العاملية الثانية 

 ذات ثقل اقتصادي أو عسكري يؤهلها والــذى يعد أهم أجهزة األمم املتحدة, ولــم تكن الصني
 قــل قلًيال من ربع سكان العامل(_لشــغل املقعد حينها إال حجم ســكانها )

                                           الدولية والعالقات  ملساحةا  بني العالقة ما

انيات ختتلف بالتأكد دولة ذات مساحة عمالقة كروسيا االحتادية بكل ما حتمله املساحة من إمك
 عالقاتها الدولية عن دولة قزمية املساحة مثل البحرين , الفاتيكان

 الدولية والعالقات  املوقع بني العالقة ما
:  
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فالعالقات الدولية لدولة هامشــية مثل نيوزيالندا وأسرتاليا ختتلف بالطبع عن دولة مركزية ذات 
 .موقع اسرتاتيجي على خريطة العامل كمصر

 الدولية والعالقات ً االقتصادي الوزن/  بني العالقة ما
 ،الدولية العالقات مسرح على  السياسي وزنها بفضل أساســيا العبًا الصني أصبحت دلل

  دلل / اصبحت الصني ذات ثقل سياسي ختشاها القوى الكربى
ربى األخرى أصبحت الصني العبًا أساســيا على مسرح العالقات الدولية, ختشــاها القوى الك

وتتسابق فى نفس الوقت على إقامــة عالقات دولية معها فى كافة اجملــاالت نتيجة لتقدمها 
 االقتصادي وتطوير قدراتها العسكرية

  املنظمات الدولية  احلروب و بني العالقة ما
  ـ: الدولية املنظمات نشأة اسباب/  دلل
  الدولية تاملنظما إنشاء يف أثره احلروب النتشار كان/  دلل

 ( صح)         السياسية رجال بذهلا وسياسية فكرية جلهود نتيجة الدولية املنظمات ظهرت
تعرض البشرية للحرب العاملية االوىل والثانية قضت علي عشرات املاليني من النفوس  .1

 وآالف املاليني من  األموال,
الدول أكثر ســلما,ً وأعمق أمنا, جــاءت فكرة املنظمة العاملية على ً أن تكون العالقات بني  .2

 وأمشل تعاوًنا إلنشاء منظمات مهمتهما األساسية احملافظة علي األمن والسلم الدوليني
 لذا مت انشاء عصبة االمم بعد احلرب العاملية االوىل و األمم املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية  .3

  النتائج ما ـــــــــــــــ الدولية العالقات و الصناعية الثور بني العالقة ما
 ماذا حيدث اذا  / مل تقم الثورة الصناعية بالنسبة للعالقات الدولية 

 برهن صحة او خطأ العبارات التالية / احنصرت العالقات الدولية وقلت منذ الثورة الصناعية  )خطأ( 

يف عهد نقلت العالقات بني الدول من عالقات جوار إلي أفاق أوسع مشلت العامل بأسره  .1
 القوي االستعمارية األوربية, 

 نقلت معها نوعية العالقات من جمرد احلرب والسلم إلي جماالت أخري .2
 ردةإعادة البناء االقتصادي واملبادئ احلاكمة اليت اعلنها جورباتشوف عقب احلرب البا/ العالقة بني ما 

 :من خاللسياسية جورباتشوف اليت متثلت يف إعادة البناء االقتصادي ان حيث 
 ب:ـ  االعتماد على القطاع اخلاص           .الشفافية واالنفتاح السياسي :ـ أ

 تشجيع املســتثمرين األجانب على االستثمار داخل االحتاد السوفييت    .ج
  د:ـ االنفتاح االقتصادي على الغرب 

 اعلنها وهى  اليتتتفق مع املبادئ 
 .نزع الصفة االيدلوجية عن العالقات الدولية2     :ـ نزع السالح                     1
 . إحالل مبدأ توازن املصاحل بدال من توازن القوي   3
 . العمل من أجل ختطى احلواجز والصراعات حتقيقا لصاحل البشرية4
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 .          البشرية احلياة مسات من تزال وال احلرب كانت
  البلدان من كثري يف الدول بني احلروب نشوب تفسر مب

احلرب وال تزال من مسات احلياة البشرية مل خيل منها زمان أو مكان والتاريخ ملئ بالشواهد  .1
 على ذلك سواء منها احلروب احمللية واالقليمية أو العاملية

أو  تنشأ احلروب عادة إما ألسباب اقتصادية أو اجتماعية داخلية أو دينية أو ايدولوجية .2
 ,ألسباب سياسية

      أهدافها حتقيق يف األمم عصبة فشل   -
   الثانية العاملية احلرب بعد عملها يف االمم عصبة استمرت ـ: السبب ذكر مع خطأ ام صح

 / مل تكن عصبة االمم منوذجًا جيدًا للمنظمات الدولية دلل 
 عدم انضمام دول كربي كالواليات املتحدة واالحتاد السوفييت  .1
 انسحاب دول أخري كاليابان وأملانيا,  .2
 عسكرية تابعة هلا افتقار العصبة الي قوة .3
 م. 1939اندالع احلرب العاملية الثانية عام  .4

 .      اعتبارات عدة املتحدة األمم منظمة هيئة على يؤخذ  -
  االمم منوذجًا جيدًا للمنظمات الدولية هيئةتفسر / مل تكن مب 

 الفلسطينية القضية مثل القضايا بعض يف احليادية عدم ـ:ب, قراراتها علي الكربي الدول هيمنة ـ:أ
                            الدول من غريها عن مبعزل تعيش أن تستطيع دولة توجد   ال

 العسكرية االحالف منها خمتلفة اشكال تأخذ والتى متبادلة عالقات الدول بني بينها تقوم البد
   والتقدم االزهار اىل تودى اخلربات للتبادل جمااًل تفتح خالل من اليت وغريها االقتصادية والتكتالت

   ببالتشع الدولية العالقات تتميز ـ: تفسر مب
 )صح(   املعاصر العصر فى الدولية العالقات تشعيب//  خطا ام صح 

 التمثيل ونوعية, دولة ألي الدبلوماسية البعثات  وجود يف الدول بني الدولية العالقات اتسعت حيث
 (اخل,.. وتعلمي, صحي, وثقايف, وعسكري, واقتصادي, سياسي متثيل)حدة علي بعثة كل داخل

 
 

  املتحدة االمم قرارات على الكربى الدول تهمني مل ـ: اذا حيدث ذا ما
 لتم تنفيذ العديد من القرارات اخلاصة باألمم املتحدة  .1
 حللت العديد من املشكالت الدولية   .2
 لتم احليادية من قبل االمم املتحدة جتاه القضية الفلسطينية  .3

  واحدة عملةل وجهان الدولي املسرح على السياسي والوزن القوة ـ: نظرك وجهة من
قوة الدولة هي نفسها  املؤثرة فى عالقاتها الدولية   يفالن اجلوانب الطبيعية والبشرية  املؤثرة  .1

لذا يقول ان  قوة الدولة  والوزن السياسي)العالقات الدولية ( للدولة على املسرح الدوىل 
 وجهان لعملة واحدة
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  تشابه اهداف منظمة االمم  املتحدة ومنظمة عصبة االمم
 كالهما يهدفا للحفاظ على السلم واالمن الدوليني       ب:ـ تدعيم التعاون الدولي يف خمتلف اجملاالت أ:ـ 

  النتائج ما ــــــــــ  السليمة بالطرق النزاع حلل  التوفيق  مبدأ استخدام يف/  رايك ما
ايدة مهمتها تقديم  تقرير إلي وافق  على وجود مبدأ التوفيق  ال نه يؤدى اىل إحالة النزاع إلي جلنة حم

 الطرفني يتضمن اقرتاحات واضحة من اجل إجراء تسوية بينهما(.
  واالقتصاديةحيدث اذا / مل تهتم الصني بتطوير قدراتها العسكرية ماذا    
ولن تتسابق الدول  الكربىلن ختشاها القوى  بالتالييكن للصني دور على مسرح العالقات الدولية مل 

 على اقامة عالقات دولية معها 
 
 

  واالهداف النشأة ظروف حيث من االمم وهيئة االمم عصبة بني قارن
 ما النتائج املرتتبة على / نشوب احلربيني االوىل والثانية بالنسبة للعالقات الدولية 

 بعد احلرب العاملية  عصبة األممتفسر / نشأة منظمة مب 
 1945عام  املتحدة  تفسر / نشأة منظمة االمممب 

 حدةاألمم املت عصبة األمم: 

 ظروف
  انشائها

 

 ليواحلرب العاملية اال انتهاء  بعد
وزارها عقد مؤمتر الصلح عام ا

م يف باريس , كان من أهم 1919
ما تضمنه إقامة منظمة  عاملية ليحول 

دون تكرار احلروب عرف باسم 
  عصبة األمم

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام  .1
بإقامة  ةاملناديم تعددت اجلهود 1945

منظمة دولية جديدة لتكون أكثر ثباتا وأعمق 
أثرا وأكثر قدرة علي حل املشكالت 

 الدولية, 
مت االتفاق علي ميثاق هيئة األمم املتحدة  .2

م 1945يف مؤمتر سان فرانسيسكو عام 
 أصبحت نيويورك مقر لألمم املتحدة 

 أهدافها
 

 ضمان السلم ومنع احلروب  
 ية, تنظيم العالقات الدول

 احلفاظ علي السلم واألمن الدوليني,  
 تدعيم التعاون الدولي يف خمتلف اجملاالت, 

 
 ما أوجه الشبة واالختالف بني التوفيق والتحكيم كأشكال للعالقات الدولية 

 
 التحكيم التوفيق 

 تعد من الوسائل اليت تستخدمها الدول حلل النزاعات الدولية وقت السلم  الشبة
إحالة النزاع إلي جلنة حمايدة مهمتها تقديم   فاالختال

تقرير إلي الطرفني يتضمن اقرتاحات 
 واضحة من اجل إجراء تسوية بينهما(.

األسلوب القانوني حيث يصدر 
احلكم بني دولتني ويعد احلكم إلزاما 

 للطرفني مثل قضية طابا.
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   النظام العاملي  ما املقصود :

 
 
 

 توجد خلفية تارخيية للنظام الدوىل اجلديد  دلل/
 اجلديد ليس وليد االحداث السياسية الراهنة  العاملي/ النظام دلل 

خالل احلرب العاملية  هو الرئيس األمريكي ويلسون أول من طرح فكرة نظام عاملي جديد:ـ  1
 والذي وضع أربعة عشر مبدأ لنظام عاملي جديد( 1918ـ  1914)األوىل

 لرئيس االحتاد السوفييت السابق" جورباتشوف ظهر النظام العاملي اجلديد للمرة األوىل فى اخلطاب السياسي العامليـ 2

ون مع الغرب ونهاية احلرب الباردة  على اعتبار ان هناك عندما أعلن عن بدء حقبة جديدة بالتعا"  
جمموعة جديدة من املبادئ احلاكمة للعالقات بني الدولتني )الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد 

 السوفييت ( وهى 
 :ـنزع الصفة االيدلوجية عن العالقات الدولية2:ـ نزع السالح                       1
 توازن املصاحل بدال من توازن القوي:ـ إحالل مبدأ 3
 . العمل من أجل ختطى احلواجز والصراعات حتقيقا لصاحل البشرية4
" األب من خالل خطاب الرئيس األمريكي األسبق "جورج بوش  م 1990عرف املصطلح وشاع منذ أزمة اخلليج :ـ 3

 (فكرة النظام العاملي اجلديدإن ما يتعرض للخطر ليس بلدا صغريا فحسب بل فكرة حيوية هي )حني قال 
 توجد العديد من املتغريات الدولية دفعت إىل اإلعالن عن ضرورة وجود نظام عاملي جديد      

 هيئة االمم املتحدة  والنظام العاملى اجلديد ما العالقة بني 
 دلل/ لعبت عدد من الدول مثل الصني واليابان واملانيا دورا يف اعالن النظام العاملي اجلديد  
 الستكمال وحدتها مبحورها االقتصادي والسياسي واالجتماعي  سعى دول أوربا الغربيةـ 1
  للحصول على مكانة هامة فى الساحة االقتصادية والسياسية دول الصناعية األسيوية الناشئةسعى الـ 2

 هلما دورهما الفعال واملؤثر فى النظام االقتصادي العاملي واألسواق العاملية ظهور اليابان وأملانيا كقوتني عظمينيـ  3
 تية وظهور الثورة العلمية والتكنولوجية واليت يطلق عليها الثورة املعلوما الثورة الصناعية الثالثةـ 4

انتهاء احلرب العراقية اإليرانية , وانتهاء االحتالل مثل  إجياد حلول لعدد من القضايا العامليةـ 5
 السوفييت ألفغانستان , ونهاية احلرب األهلية اللبنانية وغريه

يني , وتكوين قوات حفظ احلفاظ على السلم واألمن الدول تدعيم دور هيئة األمم املتحدة فىـ 6
 السالم القادرة على أداء مهمتها

النظام 
 العاملي

جمموعة التفاعالت بني أعضاء اجملتمع الدولي على املستويني اإلقليمي والعاملي 
 واليت جترى وفقا لنسق أو منظومة معينة للقيم مستقاة من فلسفة العوملة
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  تفسر :ـ مل يكن النظام الدولي العاملي يف احلقيقة رمرة اتفاق بني الدولة مب

 سقوط االحتاد السوفييت وتفتية إىل عدة دول  واثره على قيام النظام العاملي اجلديد 
 ام النظام العاملي اجلديد و قي هيوتفتسقوط االحتاد السوفييت  /ما العالقة بني 

 مب تفسر // اقامة النظام العاملي احلديد 
 حتى اآلن )بالنسبة للنظام العاملى اجلديد ( السوفييت/ استمر االحتاد حيدث اذا ماذا 
  السوفييتاالحتاد  يتزعمهالذى كان  الشرقي املعسكر/ مل يتفكك حيدث اذاماذا 
  السابق السوفييتالذى كان يتزعمه االحتاد  الشرقياملعسكر سقوط عن نتج 

 ) الكوميكون (   اقتصادية وكتلة) حلف وارسو (  عسكريحلف  وطسق - أ
 قوة عظمى واحدة   العامل  اصبحالدولي  عنصر التوازنسقوط  - ب
 .تلت هذا احلدث  اليتكل األحداث العاملية  يفهلا اليد العليا  ألمريكا أصبح  - ت
  عقب احلرب الباردة اعلنها جورباتشوفخمالفة للمبادئ احلاكمة  التى  انت سقوط االحتاد السوفييتك

لالحتاد  ولكن بعد سقوط  جورباتشوف إحالل مبدأ توازن املصاحل بدال من توازن القوياعلن  حيث
سقوط عنصر التوازن وترتب على ذلك أصبح يف العامل قوة عظمى واحدة انفردت وحدها السوفييت 

 بالقمة وأصبح هلا اليد العليا يف كل األحداث العاملية
 

 الدول النامية واملتقدمة . بالنسبة  أثري النظام الدولي العاملي اجلديد ما  النتائج املرتتبة على : ت
 اثر كبري على دول العامل املختلفة اجلديد  العامليان للنظام / اثبت االحداث العاملية اجلديد برهن 
  اجلديد العاملي/ اختلف السيادة الوطنية داخل النظام برهن 

   ما  النتائج املرتتبة على ـ احتكار مطلق للسالح واملال والتكنولوجيا من قبل دول الغرب الرأمسالية
 صح  (      )  يدور  الصراع  الر اهن يف النظام الدولي العاملي اجلديد  حول التكنولوجيا على صحة او خطا العبارة / برهن 

  نتج عن ذلكمن قبل دول الغرب الرأمسالية   احتكار مطلق للسالح واملال والتكنولوجيا:ـ 1
لصاحل العالقات اجلديدة بني شرق أوربا  التجاريحتول املساعدات االقتصادية واملالية والتكنولوجية والتبادل  - أ

 والغرب عموما على حساب الدول النامية
 مل تعد الدول النامية فى سلم اولويات الدول الغربية املتقدمة حيث إجته االهتمام إىل دول أوربا الشرقية - ب

  لتوظيفها  بهدف من أجل الوصول إىل أعلى معدالت االنتاج يدور الصراع الراهن حول التكنولوجيا:ـ 2

لــى املواد اخلام التــى تدخل فى الصناعــات التكنولوجية لذلــك يدور الصــراع اخلفى ع
املتقدمــة مثل: اليورانيــوم والذى تتوفر خاماته فى بعض الدول النامية وخاصة دول قارة إفريقيا, 

 مما جيعلهاً مطمعا للدول املتقدمة
 العالقات الدولية فى  تضاؤل الدور الذى تلعبه حركة عدم االحنياز:ـ 3
جــرس إنذار لكل الدول النامية هلا بإصالح أوضاعها  سقوط االحتاد السوفيتى الســابق  كان:ـ  4

 االقتصادية باالعتماد على الذات
 لبعض الدول التدخل األمريكى فى الشئون الداخلية:ـ 5
 إحالل قيم العوملة السلبية ـ اخرتاف األمن الثقايف العربي من خالل:6
كما حدث فى الصومال والكونغو  ب االهلية وحروب احلدودانتشار العنف وقيام احلر:ـ 7

 وأفغانستان
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3.  
 ردةإعادة البناء االقتصادي واملبادئ احلاكمة اليت اعلنها جورباتشوف عقب احلرب البا/ ما العالقة بني 

 :شوف اليت متثلت يف إعادة البناء االقتصادي من خاللسياسية جورباتان حيث 
 ب:ـ  االعتماد على القطاع اخلاص           .الشفافية واالنفتاح السياسي ـ أ:
 تشجيع املســتثمرين األجانب على االستثمار داخل االحتاد السوفييت    .ج

  د:ـ االنفتاح االقتصادي على الغرب 
 هى و عقب احلرب الباردة  تتفق مع املبادئ التى اعلنها

 .نزع الصفة االيدلوجية عن العالقات الدولية2نزع السالح                                              :ـ 1
 . إحالل مبدأ توازن املصاحل بدال من توازن القوي   3
 . العمل من أجل ختطى احلواجز والصراعات حتقيقا لصاحل البشرية4
 
 
 

  اجلديد العاملي الدولي للنظام املعلنة األهداف -أ
  اجلديد عاملي النظام  يف نهااعال مت اليت االجيابية القيم من العديد توجد رايك ما -ب
 اجلديد  العامليللنظام  املعلنةقيق االهداف حتمن وجهة نظرك / كيف ميكن  -ت
 مستقر  عامليميكن من خالهلا اقامة نظام  اليتالقيم االجيابية  يفرايك وضح  -ث
 للنظام العاملى اجلديد  املعلنةحيدث اذا / حتققت االهداف ماذا  -ج

 احملافظة على االستقرار العاملي واحرتام دور األمم املتحدة :ـ 1
 ـ احرتام سيادة كل دولة واستقالهلا وعدم املساس بوحدتها الوطنية 2
 قوق اإلنسان وحق الشعوب يف تقرير مصريها ـ نشر قيم الدميقراطية واحرتام ح3

 اهم املبادئ اليت اعلنها جورباتشوف كمبادئ حاكمة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت

 .نزع الصفة االيدلوجية عن العالقات الدولية2:ـ نزع السالح                                              1
 بدال من توازن القوي    . إحالل مبدأ توازن املصاحل3
 . العمل من أجل ختطى احلواجز والصراعات حتقيقا لصاحل البشرية4

 يتميز النظام العاملي اجلديد   بعدة خصائص . 
 ـ التحول الذى طرأ على مبدأ السيادة الوطنية 2تدويل املشاكل والقضايا اليت يواجهها العامل       ـ  1

 ـ الثورة اهلائلة فى وسائل االتصال 4ماد الدولي املتبادل                ـ بروز ظاهرة االعت3
 ـ حترير التجارة العاملية 6          ـ تنويع اإلنتاج بطريقة اقتصادية                  5
 االقتصادي إنتاجه نظم تطوير عن عجزه السوفييت االحتاد سقوط بني العالقة ما

 صح)      (   النامية للدول  انذار جرس السوفييت االحتاد سقوط يعد
 النامية والدول السوفييت االحتاد سقوط بني العالقة ما

  الذات على باالعتماد النامية للدول االقتصادي االصالح بعلميات االهتمام النامية الدول ادرك 
 االقتصادي إنتاجه نظم تطوير عن عجزه سبب  السوفييت االحتاد سقوط بعد  خاصًا
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 اآلثار اإلجيابية والسلبية للنظام العاملي اجلديد  من وجهة نظرك 

 )خطأ(  )السلبيات (   كثري من اهدافه املعلنة  العامليالنظام حقق على صحة او خطأ العبارة / دلل 
 )سلبيات (" النظام الدولي اجلديد مل يكن  للصاحل الدول النامية  كمن وجهة نظر

للنظام العاملي  اآلثار اإلجيابية
 اجلديد

 اآلثار السلبية للنظام العاملي اجلديد

أجل التكنولوجيا  بهدف من توظيف  :ـ - أ
 الوصول إىل أعلى معدالت االنتاج

بروز ظاهرة االعتماد الدولي املتبادل  - ب
        الت االقتصادية   وظهور التكت

الثورة اهلائلة فى وسائل االتصال  - ت
 والعلوم والتكنولوجيا

                     تنويع اإلنتاج بطريقة اقتصادية -ث

من قبل  احتكار مطلق للسالح واملال والتكنولوجيا:ـ 1
 دول الغرب الرأمسالية  

فى  تضاؤل الدور الذى تلعبه حركة عدم االحنياز:ـ 2
 العالقات الدولية 

 فى الشئون الداخلية لبعض الدول األمريكيخل :ـ التد3
:ـ اخرتاف األمن الثقايف العربي من خالل إحالل قيم 5

 العوملة السلبية
:ـ انتشار العنف وقيام احلرب االهلية وحروب احلدود 6

 نوأفغانستاالصومال والكونغو  يفكما حدث 
 

 

         عاملي اجلديد       )        (  . .مبدأ  توازن القوى هو  األساس يف النظام الدولي ال   - 1

 مبدأ توازن املصاحل بدال من توازن القوى  هو الذى حيكم العالقات الدولية العبارة  خطأ
 تزايد دور حركة عدم االحنياز  يف ظل النظام الدولي العاملي اجلديد         )      (.  2

 

 العبارة خطأ

عدم االحنياز فى العالقات الدولية التى ضمت فى  تضاؤل الدور الذى تلعبه حركة
عضويتها غالبية الدول النامية فى آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية والتى كان هلا شأن 

 بارز فى األحداث العاملية فى مرحلة احلرب الباردة
 توجد عالقة بني العوملة والنظام العاملى اجلديد             )        ( 3

 ي اجلديدمب تفسر / اخرتاق االمن الثقايف العربي احد متأثرات النظام العامل

 

 العبارة  صح

 خالل من العربي الثقايف األمن اخرتاف على اجلديد  العاملي النظام ساعدت حيث
 السلبية العوملة قيم إحالل

  عاملي احلديد        )        (السوق االوربية املشرتكة احدى متغريات النظام ال 4

 

 العبارة  صح

 والسياسي االقتصادي مبحورها وحدتها لالستكما الغربية أوربية الدول رغبة بسبب
  املشرتكة االوربية السوق فإنشات  واالجتماعي

 اجتاه اهتمام  الدول املتقدمة يف ظل النظام العاملي اجلديد بالدول النامية 5

 إىل االهتمام إجته حيث املتقدمة الغربية الدول اولويات سلم فى النامية الدول تعد مل العبارة خطأ
 الشرقية أوربا دول
 العالقات لصاحل التجاري لتبادلوا والتكنولوجية واملالية االقتصادية املساعدات حتول

 النامية الدول حساب على عموما والغرب أوربا شرق بني اجلديدة

 


