حضض ْؿغو الختباص ايؿقٌ اال ( ٍٚادتُاعٝات )  /بهايٛصٜا  / 2020تاصٜذ …
ؽدقٝات ايٛحز ٠االٚىل

 دٛطٜـ عتايني :صٝ٥ػ االحتار ايغٛؾٝات ،ٞفزص ايؾٛٝع ١ٝخاصج االحتار ايغٛؾٝات ٞحكل اْتقاصا عغهضٜا
عً ٢أملاْٝا
 اْزص ٟدزاْٛف :األَني ايعاّ يًخظب ايؾٛٝع ٞايغٛؾٝات، ٞفاحب َبزأ دٛراْٛف عاِٖ يف حز ٠احلضب ايباصر٠
َ ٖٛٚؤعػ َهتب ايهَٓٝٛؿٛصّ.
ْٝ هتا خضٚتؾٛف :صٝ٥ػ االحتار ايغٛؾٝات ٞفاحب َبزأ ايتعاٜؿ ايغًُ ،ٞرعِ ايجٛص ٠ايهٛب ١ٝبكٝار٠
ؾٝزاٍ ناعرت( ٚرعِ احلضنات ايتخضص ١ٜيف ايعامل)









يْٝٛٝز بضدٓٝـ :صٝ٥ػ االحتار ايغٛؾٝاتٚ ،ٞقع َع اي ّٛأ اتؿاق ١ٝعايتٚ 1عايت 2يًخز َٔ اْتاج األعًخ١
ايٓ ،١ٜٚٛغظ ٣اؾػاْغتإ
َٝدا ٌٝ٥غٛصباتؾٛف :صٝ٥ػ االحتار ايغٛؾٝات ٞدا ٤بغٝاعت٘  ،أْٗ ٢احلضب ايباصر ٠عٌُ عً ٢إعارٖٝ ٠هً١
االقتقار ايغٛؾٝاتٚ ٞذلاصب ١ايبريٚقضاط ، ١ٝحٌ حًـ ٚاصعٛ
ْٛٝ .ال ٟبٛيؿاْني :ؽدق ١ٝعٝاع ١ٝعٛؾٝات،١ٝاحز ايكٝار ٠ايجالث ١ٝاييت حهُت االحتار ايغٛؾٝات، ٞدا٤
مببارص ٠ايتعاٜؿ ايغًُ ٞعاصض بغٝاع ١ايغبام حن ٛايتغًح.
َايٓهٛف :ؽدق ١ٝعٝاع ١ٝعٛؾٝات، ١ٝاحز ايكٝار ٠ايجالث ١ٝاييت حهُت االحتار ايغٛؾٝات ،ٞدا ٤مببارص٠
ايتعاٜؿ ايغًُ، ٞعاصض بغٝاع ١ايغبام حن ٛايتغًح
دٛدٌ َاصؽاٍٚ :طٜض اخلاصد ١ٝاي ّٛأ ،فاحب َؾضٚع َاصؽاٍ ،حكل اْتقاصات عغهض ١ٜعً ٢ايٝابإ يف
احلضب ايعامل ١ٝايجاْ.١ٝ
رٜٚت ٛأٜظْٗاٚص :ص٥ػ اي ّٛأ ،دا ٤بغٝاعَ ١أل ايؿضاؽ ،فاحب َؾضٚع رٜٚت أٜظْٗاٚص.
ٖاص ٟتضَٚإ :صٝ٥ػ اي ّٛأ ،فاحب َبزأ تضَٚإ  ،أَض بكقـ ايٝابإ بغالح ايشصٟ
دٛصج بٛـ األب :صٝ٥ػ اي ّٛأ ،فاحب ْعاّ ايزٚي ٞاجلزٜز ،حضص ايهٜٛت َٔ ايػظ ٚايعضاق.٢

 صٜتؾاصر ْٝهغ :ٕٛصٝ٥ػ اي ّٛأ ،نإ ٚصا ٤عٛر ٠اْضُاّ ايقني إىل ٖ ١٦ٝاألَِ املتخزٚ،٠قع اتؿاق ١ٝعايت1





ٚعايت  2االٚىل َع االحتار ايغٛؾٝات ٞيتخزٜز األعًخ ١ايٓ.١ٜٚٛ
د ٕٛنٝٓٝز :ٟصٝ٥ػ اي ّٛأ ،رعِ املعاصض ١ايهٛب ١ٝضز ؾٝزاٍ ناعرت ،ٚؾضض حقاصا اقتقارٜا عً٢
نٛبا.
ؾضْهًني صٚطؾًت :صٝ٥ػ اي ّٛأ ،احز َؤعغ ١٦ٖٝ ٞاألَِ املتخز، ٠اعًٔ احلضب ضز ايٝابإ
صْٚايزصٜػٔ :صٝ٥ػ اي ّٛأ ،فاحب َؾضٚع حضب ايٓذ، ّٛرعِ اجملاٖز ٜٔاألؾػإ ضز ايٛدٛر ايغٛؾٝات.ٞ
ٚ .عت ٕٛتؾضؽٌ :صٝ٥ػ ٚطصا ٤بضٜطاْٝا ،احز َؤعغ ١٦ٖٝ ٞاألَِ املتخز،٠فاحب َقطًح ايغتاص احلزٜز.ٟ

 د ُٞٝناصتض :صٝ٥ػ اي ّٛأ ٚقع عً ٢اتؿاق ١ٝعايتٚ 1عايت 2فاحب َبارص ٠اتؿاق ١ٝناَب رٜؿٝز بني َقض
ٚإعضاٌٝ٥
 يْٝٛٝز بضدٓٝـ :صٝ٥ػ االحتار ايغٛؾٝاتٚ ،ٞقع َع اي ّٛأ اتؿاق ١ٝعايتٚ 1عايت 2يًخز َٔ اْتاج األعًخ١
ايٓ ،١ٜٚٛغظ ٣أؾػاْغتإ.
َٝ دا ٌٝ٥غٛصباتؾٛف :صٝ٥ػ االحتار ايغٛؾٝات ٞدا ٤بغٝاعت٘  ،أْٗ ٢احلضب ايباصر ٠عٌُ عً ٢إعارٖٝ ٠هً١
االقتقار ايغٛؾٝاتٚ ٞذلاصب ١ايبريٚقضاط، ١ٝحٌ حًـ

ٚ اصعْٛٝ .ٛال ٟبٛيؿاْني :ؽدق ١ٝعٝاع ١ٝعٛؾٝات،١ٝاحز ايكٝار ٠ايجالث ١ٝاييت حهُت االحتار ايغٛؾٝاتٞ
،دا ٤مببارص ٠ايتعاٜؿ ايغًُ ٞعاصض بغٝاع ١ايغبام حن ٛايتغًح.
َ ايٓهٛف :ؽدق ١ٝعٝاع ١ٝعٛؾٝات، ١ٝاحز ايكٝار ٠ايجالث ١ٝاييت حهُت االحتار ايغٛؾٝات ،ٞدا ٤مببارص٠
ايتعاٜؿ ايغًُ، ٞعاصض بغٝاع ١ايغبام حن ٛايتغًح
َالحع: ١
عظٜظ ٟايطايب تزصى دٝزا إٔ َار ٠ايتاصٜذ  ٚاجلػضاؾٝا َٔ املٛار ااالرب ٖٞ ٚ ١ٝاملار ٠ايٛحٝز ٠اييت تعتُز عً ٢احلؿغ
بٓغب ١نبري ٠ر ٕٚاُٖاٍ داْب ايؿِٗ  ,يٝػ ٖشا ؾكط بٌ َٓٗذ ١ٝاالداب ١يف َار ٠ايتاصٜذ  ٚاجلػضاؾٝا هلا اُٖ١ٝ
نبري ٠ؾاال تٌُٗ ٖشا اجلاْب ،ؾايهجري َٔ ايتالَٝش عارَ ٠ا ٜتخقً ٕٛعً ٢عالَات ممتاط ٠تغاعزِٖ يف ايضؾع َٔ
َعزهلِ ايعاّ يف ايبانايٛصٜا ....ؾدشٚا بٗش ٙايتٛدٗٝات ٚايٓقا٥ح أثٓاَ ٤ضادعتهِ  ٚعٛف حتٛيْٗٛا إىل َارَ ٠غاعز٠
..بايتٛؾٝل.....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تطبٝل  :اعًٓت ايٛالٜات املتخز ٠االَضٜه ١ٝيف دٛإ  1945عٓز فزٚص َؾضٚع َاصؽاٍ يبعض املٓاطل َٔ ايعامل
املطًٛب  :اْطالقا َٔ ايعباصٚ ٠اعتُارا عًَ ٢ا رصعت انتب َكاال تاصخيٝا تبني ؾ٘ٝ
 اٖزاف َؾضٚع َاصؽاٍ
َٛ قـ االحتار ايغٛؾٝات َٔ ٖشا املؾضٚع
احلٌ  :تشنض ( َكزَ – ١عضض – خامت) ١
احلضب ايباصرٖٝ ٠ا سايو ايقضاع االٜزٜٛجل ٞايش ٟحزخ بني ايؾضم ايؾٛٝعٚ ٞايػضب ايضمساي ٞتغتدزّ ؾ٘ٝ
ناؾ ١ايٛعاَ ٌ٥اعزا ايغالح ٚيكز نإ يًخضب ايباصر ٠عزَ ٠ضاٖض َٔ َؾضٚع َاصؽاٍ ايش ٟناْت ي٘ اٖزاف ؾُٝا
تتُجٌ ٖش ٙاالٖزاف ؟
اٖزاف َؾضٚع َاصؽاٍ :
االٖزاف املعًٓ: ١





اعار ٠بٓاَ ٤ا رَضت٘ احلضب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝيف اصٚبا
حتغني االٚضاع ٚاالقتقار ١ٜيغهإ يف اصٚبا
حتغني االٚضاع االدتُاعٚ ١ٝاالقتقار ١ٜيغهإ يف اصٚبا
تعظٜظ ايتعا ٕٚيف ناؾ ١اجملاالت بني اصٚبا ٚايٛالٜات املتخز ٠االَضٜه١ٝ

االٖزاف اخلؿ: ١ٝ





اهل ١ُٓٝايؾاًَ ١عً ٢اصٚبا ( عٝاعٝا ٚادتُاعٝا ٚاقتقارٜا )
ايتقز ٟيًدطض ايؾٛٝع ٞايغٛؾٝاتٞ
دض االحتار ايغٛؾٝات ٞاىل اْتٗاج َٛاقـ َعتزي ١جتا ٙايػضب ايضامسايٞ
احزاخ اْكغاّ بني االحتار ايغٛؾٝاتٚ ٞر ٍٚاصٚبا ايؾضق١ٝ

 ايتدًك َٔ صؤٚؼ االَٛاٍ االَضٜه ١ٝعٔ طضٜل االعتجُاص
 ايتدًك َٔ ؾا٥ض االْتاج االَضٜهٞ
َٛقـ االحتار ايغٛؾٝاتٖ َٔ ٞشا املؾضٚع :






صؾض املؾضٚع مجًٚ ١تؿقٝال
اصغاّ ر ٍٚاصٚبا ايؾضق ١ٝعً ٢صؾض٘
اْؾاٚ ٤تأعٝػ َٓعُ ١ايهَٝٛهٕٛ
االعالٕ عٔ َبزا دزا ْٛف
تأعٝػ َبزا ايهَٓٛؿٛصّ

اعتطاعت ايٛالٜات املتخز ٠االَضٜه ١ٝبٛاعطَ ١ؾضٚع َاصؽاٍ إ تؿضض ُٖٓٝتٗا االقتقارٚ ١ٜايغٝاع١ٝ
عً ٢ر ٍٚاصٚبا ايػضبٚ ١ٝتتقز ٣يالْتؾاص ايؾٛٝع ٞيف ٖش ٙاملٓطك١
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تطبٝل :عضؾت ايعالقات ايزٚي ١ٝيف ايٛاحز عبتُرب يف  1961تأعٝػ حضن ١عزّ االحنٝاط
املطًٛب  :اْطالقا َٔ ايعباصٚ ٠اعتُارا عًَ ٢ا رصعت انتب َكاال تاصخيٝا تبني ؾ٘ٝ
 ظضٚف تأعٝػ حضن ١عزّ االحنٝاط
 رٚص حضن ١يف ايتدؿٝـ َٔ احلضب ايباصر٠
احلٌ  :تشنض ( َكزَ – ١عضض – خامت) ١
حضن ١عزّ االحنٝاط َٓعُ ١رٚي ١ٝتعِ دلُٛع ١ايز ٍٚاملغتكً ١حزٜجا تاعغت عٓ1953 -9959 ١
اْتٗذت عٝاع ١ٝاحلٝار االدابٚ ٞيكز تاعغت ٖش ٙاحلضن ١يف ظضصٚف َتُٝظ ٠ؾُُٝا تتجٌ ٖش ٙايعضٚف ؟
ظضٚف تاعٝػ حضن ١عزّ االحنٝاط :







اْعكار َؤمتض بإ رْٚؼ يف اؾضٌٜ
حزٚخ اطَات رٚي ١ٝيف نٛبا ٚاطَ ١ايغٜٛػ
اعتُضاصا احلضنات ايتخضص ١ٜضز االعتعُاص يف عزَٓ ٠اطل يف ايعامل ( ايجٛص ٠اجلظا٥ض) ١ٜ
تزٖٛص االٚضاع االدتُاعٚ ١ٝاالقتقار ١ٜيًز ٍٚاملغتكً ١حزٜجا
ايغبام حن ٛايتغًح بني املعغهضٜٔ
احلضب ايباصرٚ ٠ايتعاٜؿ ايغًُ َٔ ٞايؾضم ايؾٛٝعٚ ٞايػضب

رٚص احلضن ١يف ايتدؿٝـ َٔ احلضب ايباصر: ٠






صؾض اقاَ ١قٛاعز عغهض ١ٜؾٛم اصاضٗٝا
صؾض االصتباط با َٔ ٟاالحالف ايعغهض ١ٜايتابع ١يًُعغهضٜٔ
صؾض االصتباط االٜزٜٛجل ٞبا َٔ ٟاملعغهضٜٔ
ايزع ٠ٛاىل حٌ َؾانٌ ايزٚي ١ٝبني املعغهض ٜٔبايطضم ايغًُ١ٝ
ْبش عٝاع ١ٝايغبام حن ٛايتغًح

 رعِ عٝاع ١ٝايتعاٜؿ ايغًُٞ

يكز يعبت حضن ١عزّ االحنٝاط يف ايتدؿٝـ َٔ احلضب ايباصر ٠حٝح صؾعت االصتباطات االٜزٜٛيٝذ ١ٝبني
املعغهضٚ ٜٔبا َٔ ٟاالحالف ايعغهض ١ٜايتابع ١يًُعغهضَ ٖٛٚ ٜٔاعاِٖ يف عًِ عاملٞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تطبٝل َ :جًُا ناْت احلضنات ايتخضص ١ٜيف ؾرت ٠ايقضاع بني املعغهض ٜٔايؾضقٚ ٞايػضب ٞيف اٖتُاّ حت ٍٛايعامل
ايجايح يف ظٌ ايجٓا ١ٝ٥ايكطب ١ٝاالحار ١ٜاىل َٖ ١ُٓٝطًك ١يًٛالٜات املتخز ٠األَضٜه١ٝ
املطًٛب  :اْطالقا َٔ ايعباصٚ ٠اعتُارا عًَ ٢ا رصعت انتب َكاال تاصخيٝا تبني ؾ٘ٝ
 رٚاؾع رعِ االحتار ايغٛؾٝات ٞيًخضنات ايتخضص١ٜ
َ عاٖض تهضٜػ اهل ١ُٓٝاالَضٜه ١ٝعً ٢ايعامل ايجايح
احلٌ  :تشنض ( َكزَ – ١عضض – خامت) ١
احلضب ايباصر ٖٝ ٠ا سيو ايقضاع األٜزٜٛيٛد ٞايش ٟحزخ بني ايؾضم ايؾٛٝعٚ ٞايػضب ايضأمساي ٞتغتدزّ ؾ٘ٝ
ناؾ ١ايٛعاَ ٌ٥اعز املٛادٗ ١املباؽضٚ ٠يكز نإ يًخضب ايباصر ٠عزَ ٠عاٖض نإ َٓٗا رعِ االحتار ايغٛؾٝاتٞ
يًخضنات ايتخضص ١ٜايش ٟنإ ي٘ عز ٠رٚاؾع ؾُٝا تتُجٌ ٖش ٙايزٚاؾع رعِ االحتار ايغٛؾٝات ٞيًخضنات ايتخضص١ٜ
رٚاؾع رعِ االحتار ايغٛؾٝات ٞيًخضنات ايتخضص: ١ٜ





ْؾض ايؾٛٝع ١ٝيف ايز ٍٚاملغتكً ١حزٜجا
تطٜٛل ايضأمساي ( ١ٝتطٜٛل = ذلافض )
انتغاب َٓاطل ْؿٛس دزٜز٠
إضعاف ايك ٠ٛاالعتعُاص ١ٜايضمساي ١ٝحزٜجا

َعاٖض تهضٜػ اهل ١ُٓٝاالَضٜه ١ٝعً ٢ايعامل ايجايح :







إضعاف حضن ١عزّ االحنٝاط
تغدري فٓزٚم ايزٚيٚ ٞايبٓو ايعامل ٞيًدزََ ١قاحل ٚال ١ٜاملتخز ٠االَضٜه١ٝ
غظٚا ايعضام ٚاؾػاْغتإ عغهضٜا
احلقاص االقتقار ٟعً ٢بعض ايزَٗٓ ٍٚا يٝبٝا ٚاٜضإ
اعتػالٍ ْٗٚب ثضٚات ايز ٍٚايعاّ ايجايح
ؾضض اهل ١ُٓٝاالقتقار ١ٜعً ٢ر ٍٚايعامل ايجايح ايضاغب ١يف االْضُاّ اىل املٓعُ ١ايتذاص ١ٜايعامل ١ٝاجلزٜز٠

اسخطاعج الىالياث المخحدة االمريكيت في ظال الثنائيت القطبيت االحاديت وانهيار االححاد السىفياحي ان
حفرض هيمنخها على دول العالم الثالث و على الصندوق النقد الدولي العالمي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تطبٝل  :احلضب ايباصرٖٝ ٠ا سيو ايقضاع األٜزٜٛيٛد ٞايش ٟحزخ بني ايؾضم ايؾٛٝع ٞبكٝار ٠االحتار ايغٛؾٝاتٞ
ٚايػضب ايضمساي ٞبكٝار ٠ايٛالٜات املتخز ٠االَضٜه ١ٝسات ايتٛد٘ ايض امسايٞ
املطًٛب  :اْطالقا َٔ ايعباصٚ ٠اعتُارا عًَ ٢ا رصعت انتب َكاال تاصخيٝا تبني ؾ٘ٝ
ٚ عا ٌ٥احلضب ايباصر٠
 اْعهاعٗا عً ٢ر ٍٚاجلٓٛب
احلٌ  :تشنض ( َكزَ – ١عضض – خامت) ١
احلضب ايباصرٖٝ ٠ا سايو ايقضاع االٜزٜٛجل ٞايش ٟحزخ بني ايؾضم ايؾٛٝعٚ ٞايػضب ايضمساي ٞتغتدزّ ؾ٘ٝ
ناؾ ١ايٛعاَ ٌ٥اعزا ايغالح ٚيكز نإ يًخضب ايباصر ٠عزٚ ٠اعا ٌ٥ؾُٝا تتُجٌ ٖش ٙايٛعا ٌ٥؟

ٚعا ٌ٥احلضب ايباصر: ٠
بايٓغب ١يًٛالٜات املتخز ٠االَضٜه١ٝ
 االعالٕ عٔ َؾضٚع َاصؽاٍ
 تاعٝٝػ االحالف ايعغض ١ٜناحلًـ ايؾُاٍ االطًغٞ
 تطٛصٜض ايكزصات ايبخض ١ٜاجل١ٜٛ
بايٓغب ١يالحتار ايغٛؾٝاتٞ
 تأعٝػ َٓعُ ١ايهَٝٛهٕٛ
 تأعٝػ حًـ عغهض ٟناحلًـ ٚاصعٛ
 تطٜٛض ايكزصات اجلٚ ١ٜٛايبخضٚ ١ٜايعغهض١ٜ
اْعهاعٗا عً ٢ر ٍٚاجلٓٛب :







االعتؿار ٠املاي َٔ ١ٝقبٌ االحتار ايغٛؾٝاتٞ
ايتقز ٟيًز ٍٚايػضب ( ١ٝاهلذ ّٛايجالث ٞعًَ ٢قض )
حت ٌٜٛبعض َٓاطل اجلٓٛب اىل َٓاطل بؤص فضاع بني َعغهض ( ٜٔنٛبا )
اْزالع حضٚب اًٖ ١ٝيف بعض ر ٍٚاجلٓٛب
اعتُضاص بكا ٤األْعُ ١ايزٜهتاتٛص ١ٜايجٛص ١ٜاملغتبز ٠يؾعٛبٗا يف بعض ر ٍٚاجلٓٛب
رعِ حضنات ايتخضص١ٜ

نإ يًخضب ايباصر ٠عز ٠اْعهاعات عً ٢ر ٍٚاجلٓٛب حٝح اضبخت َٓاطل فضاع بني َعغهضٚ ٜٔارت
بايتاي ٞاىل حزٚخ اطَات َٓٗا اطَ ١نٛبا

بايتٛؾٝل افزقاٖ - ٞ٥شا عٌُ بغٝط َين ايٝهِ  -إ ؽا ٤اهلل ٜؿزٜهِ

يف ٖشا ايٛقت بايشات حنتاج نجريا ملٔ ٜكزّ يٓا ْقا٥ح مث ١ٓٝتغاعزْا عً ٢إٔ جنتاط اَتخإ ايبهايٛصٜا  ٚإسا مل
ْغتطع إٔ ْعٌُ بهٌ ايٓقا٥ح اييت تضر يف َٛضٛع ٚاحز ٜهؿٓٝا إٔ ْأخش ْقٝخ َٔ ١نٌ َٛضٛع ْكضأ َٔ ، ٙبني
ايٓقا٥ح اييت صاقت ي ٞنجريا  ٚآٌَ إٔ تؿٝزَْ ٖٞ ٞا ٚصرت يف املٛضٛع {املٓك } ٍٛايتاي:ٞ

ال تٓتعض إىل  ّٜٛاإلَتخإ ؾال جتز َٔ أ ٜٔتبزأ
بٌ اعٌُ ط ٍٛايغٓ ١ألٕ املعًَٛات عٛف تتجبت تزصجيٝا
خاف ١إسا ؾُٗت دٝزا يف ايكغِ ٚصادعت يف ايبٝت يتطبل بعزٖا ايتُاصٜٔ
ثِ أٜاّ نٌ اختباص ؾقً ٞتعٝز َض ٠أخض٣
عته ٕٛداٖظا ال ذلاي ١يف اي ّٛٝاملضتكب
 ّٜٛايبهايٛصٜا

أصرت إٔ أق ٍٛأْ٘ حإ ٚقت ايعٌُ اجلزَ ٚ ٟضادع ١نٌ ايزصٚؼ
املِٗ اإلصار ٚ ٠ايعظمي١

حني تضادع أ ٚحتؿغ
إٖتِ راُ٥ا مبا يزٜو أققز مبا تضٜز َضادعت٘
ؾًٝػ َجال  ٚأْت حتٌ ايتُاصٜٔ
تكٖ :ٍٛشا رصؼ ؾكط بكٝت ؾ ٘ٝايغاعات َ ٚاطاٍ ي ٞرصعني يف ايضٜاضٝات  3يف ايؿٝظٜا 6 ٤يف ايعً ّٛؽضع….١ٝ
ؾٗشا َٔ اخلطأ اجلغِٝ
أصد ٛجتٓب٘ ألٕ َضادعتو عته ٕٛعطخ ٚ ١ٝإٕ ناْت عطخ ١ٝعٛف ئ تتجبت املعًَٛا

بهايٛصٜا ْ َٔ 2020قٝبهِ اخٛاتٞ
يًتٛافٌ َع ٞا ٚاالعتؿغاص ٖشا صقُ9776829267 ٞ
ٖٚشا حغاب ٞعً ٢ايؿٝػ بٛى Mokhtar djefal :

