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 العامشعبة التعلمي   لكية الرتبية  الرابعةالفرقة 

 ساعتان: الزمن  التارخيقسم 

* * * * * 

على أن  اآلتية األسئلة مه فقط سؤاليه عه أجب

: يكىن األول مىهمب

: األول السؤال

...............................................................

(   ةدرج 60) ..... ..................................

لتحي ، والشعوب العربية إقليمية لتتجاوب مع رغباتجاءت فكرة انشاء جامعة الدوؿ العربية كمنظمة اتحادية "
تحقق التعاوف ، ومانية عقب الحرب العالمية األوليفكرة الخالفة اإلسالمية التي سقطت مع سقوط الدولة العث

وحدة اللغة والدين الجغرافيا وإطار إقليمي واحد يجمعها فيو التالحم الطبيعى بين دوؿ تعيش فى والترابط و
معالجتها  التي فشلت الجامعة العربية في أحد القضايا التاريخية في ضوء ىذه العبارة أشرح ".المشترؾوالتاريخ 

 .عالجهاسبل و، التي تعوؽ عمل الجامعة نواحي القصور، مع توضيح 
ثم يوضح يشرح كل طالب القضية التي بحث فيها على مدار الفصل الدراسي، ويوضح كيف عاجلت الجامعة العربية ىذه القضية،  -

 .وسبل عالجهانواحي القصور التي أعاقت عملها ، 

ف أولم تستطع  ،ف الجامعة لم تفلح فى دعم العمل العربى الجماعىأ: نواحي القصور فيما يلي زوباإلجماؿ فإنو يمكن حصر أبر -
حقيقة تبنت القضية الفلسطينية، نها أ يهايؤخذ علكما  .جل التحديات وقمع العدواف الواقع على كاىل أعضائهاأتحشد الجهود من 

، ـ تصل لحد ايجاد سياسات مشتركة فيما بين الدوؿ العربيةؿعن أنها  فضالً  .إال اف الجهود التى بذلت لم تكن كافية، بل قليلة
 .ؿ العربيةخط سكة حديد بين الدومثال بين الدوؿ العربية، فال يوجد لم تنجح الجامعة فى بناء أى صالت مادية باإلضافة إلى أنها 

البد من ضرورة تعديل ميثاؽ الجامعة كإطار قانونى، بحيث يواجو الضروريات الموجودة : أما سبل العالج فيمكن إجمالها فيما يلي -
كما أنو ينبغي تغيير نظاـ اتخاذ القرارات وىو حاليا باالجماع، بأف . بأرض الواقع، ويصوف األمن القومي، ويهتم بالمجتمع المدني

ووضع  .نشاء محكمة عدؿ عربية لتسوية النزاعات من خالؿ االختصاص القضائىإضرورة ، فضالً عن ا لرأي األغلبيةيكوف وفقً 
 .ى العاـ العربىألى وظيفة تخاطب الرإتوسيع مهاـ االمانة العامة للوصوؿ و .محدد للجزاءاتنظاـ 

: الثبوي السؤال

...............................................................

(  ةدرج 60) ...................................... 

وفي  ،اعتمدت اإلدارة األمريكية على سياسة ممنهجة للسيطرة على موارد النفط في الخليج العربي بصفة عامة"
في ضوء ذلك " النفطمتع بها االقتصادية واالستراتيجية التي يت إيراف على وجو الخصوص، وذلك نظرا لالىمية



                                                                                                   
 

 
 

لإلطاحة  (كسكجاا) العملية أيكسو .1947مبدأ تروماف عاـ و .1944قانوف مصدؽ عاـ  :أذكر ما تعرفو عن 
 .بالدكتور محمد مصدؽ والحركة الوطنية من الحكم

فحينما األطماع األجنبية في النفط اإليراني، وقف ؿ 1944ديسمبر  2في ىو قانوف أصدره البرلماف اإليراني قانوف مصدؽ  -
في سياستها الخارجية من  ىذه الحكومة اصطدمت ،1944في نوفمبر  بياتتشكلت حكومة إيرانية جديدة برئاسة مرتضى آقاى 

عضاء البرلماف ولكن أالخارجية،  بسياستهاالتملص من أية قيود فيما يتعلق  تاإليراني، وحاوؿ النفطالبداية باألطماع الدولية في 
محمد ُمَصدِّؽ حينما طرح مشروع قانوف جديد يحظر على الحكومة اإليرانية أف تبـر أي ( الدكتور)، وحاصرىا الفرصة فوتوا عليها

اتفاؽ خاص بمنح امتيازات للبتروؿ مع أية دولة أو شركة أجنبية دوف الرجوع إلى البرلماف، ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن لمدة 
 «بقانوف ُمَصدِّؽ»ين ثالث وثماف سنوات، ووافق البرلماف اإليراني على ذلك القانوف الذي ُعرؼ تتراوح ب

مارس  12ىاري تروماف خالؿ الخطاب الذي ألقاه أماـ الكونجرس في صد بو التصريح الذي أصدره الرئيس ؽأما مبدأ تروماف في -
دوالر لمساعدة الشعوب الحرة في نضالها ضد القوات  مليوف 400الموافقة على اعتماد مبلغ :" ، والذي طلب فيو1947

ويترؾ . "المسلحة التي تبغى فرض سيطرتها عليها بالقوة، مشيًرا إلى أف التهاوف من شأنو التأثير على رفاىية الشعب األمريكي نفسو
 للطالب التدليل على المبدأ في ظل األطماع األمريكية والسوفيتية في النفط اإليراني

إلطاحة بالدكتور محمد مصدؽ فيقصد بها الخطة السرية لوكالة المخابرات المركزية األمريكية في ا (اجاكس)لية أيكس العمأما  -
فتح الطريق أماـ االستثمارات األمريكية للوصوؿ إلى مصادر النفط اإليرانية، وكاف ، وذلك بهدؼ والحركة الوطنية من الحكم

، «Operation Ajaxالعملية أچكس »العميل السري كيرمت روزفلت قد أنهي الترتيبات الالزمة لذلك، وأطلق علي خطة اإلطاحة 
وصل  1953يوليو  20في و .زاىدي الشاه، والچنراؿوتم إعداد ميزانية خاصة لتمويلها، ومن ثم بدأ أولى خطواتو بالتنسيق مع 

إلى طهراف، وأقاـ سًرا بشقة أحد الخبراء األمريكيين العاملين في برنامج النقطة الرابعة، وقد أتاح لو ىذا المكاف عامل األماف، 
التحالف : أوالً : ثة مسارات متوازيةواالتصاؿ الدائم بهندرسوف وبقية الخبراء والعمالء األمريكيين، ومن ثم بدأ تحريك األمور في ثال

 زاىديالحصوؿ على التأييد العسكري من الجيش، وإعداد البديل المناسب، وىو ما جسده الچنراؿ : ثانيًّا. مع بعض رجاؿ الدين
األمريكية، توزيع المنشورات وتحديد قادة المظاىرات، وإلتماـ المهمة بدأت عمليات التمويل : ثالثًا. الذي ُأعد ليخلف ُمَصدِّؽ

رئيس بعثة الشرطة األمريكية مبالغ  شوارزكوؼنورماف  آالؼ دوالر إلى الكاشاني، كما قدـ الچنراؿ األمريكي 10حيث بعث بػ 
 .كبيرة لبعض التجار وضعاؼ النفوس إلقامة المظاىرات ودفع قوى المعارضة وتشجيعها على زعزعة األوضاع الداخلية

بشماؿ إيراف، وأصدر قرارًا بإقالة ُمَصدِّؽ وتعيين « رامسر»ث انسحب الشاه إلى مدينة وبدأت الخطة بانقالب عسكري، حي -
الچنراؿ زاىدي رئيًسا للوزراء، غير أف ُمَصدِّؽ لم يغادر منصبو، واعتبر أف ما حققو من انجازات يُعد بمثابة ثورة يجب الدفاع عنها، 

، قاـ 1953أغسطس  16وعند منتصف ليلة . استمراره فف يناشدوشوارع طهرا ومؤيِّديو مع أنصارهوطاؼ أعضاء حزب توده 
بمحاولة  للشاهالُمقربين  اءصدؽبعض الضباط الموالين للشاه وعلى رأسهم الكولونيل ناصري قائد الحرس اإلمبراطوري، وأحد األ

انقالب عسكري لالستيالء على الحكم، حيث قطع األسالؾ التليفونية عن مقر قيادة األركاف ومجلس الوزراء، وفى الواحدة صباًحا 
من أحد رجاؿ الجيش، وأعد  ةتم اعتقاؿ بعض الوزراء، وعندما ذىبوا إلى مقر ُمَصدِّؽ تصدى لهم قائد حراسو الذي علم بالمؤامر

ـً  يسيطر، وفي السابعة صباًحا أذاع ُمَصدِّؽ براديو طهراف أنو ـتوترتيباتو لمواجو . كاملة ة، وروي تفاصيل المؤامرا على الحكومةتما
إلى بغداد ومنها إلى روما، وحل ُمَصدِّؽ ىرب الشاه وفي اليـو التالي، . أحبطتاالنقالب قد  محاولةاألمور وأف  تبدوىكذا 
، حيث «االنقالب المضاد»ة، وقاـ كيرمت روزفلت بتغير كافة خططو، وفًقا لما أطلق عليو الذي دبر المؤامر الشاىنشاىيالحرس 

ألف دوالر لتأجير حشد كبير يسير بطرقات طهراف ويهتف لصالح الشيوعية، وسرعاف ما انضم إليهم أعضاء حزب توده،  50أنفق 
حطيم صور الشاه، وتدمير تماثيل رضا بهلوي ومهاجمة فانطلقت مظاىرات صاخبة بشوارع طهراف، عمد فيها مرتزقة روزفلت على ت



                                                                                                   
 

 
 

 18ضريحو، وأثاروا الخوؼ والرعب لدى المواطنين اآلمنين، ولم تتحرؾ الحكومة إلنقاذ الموقف، فتجمعت جموع غفيرة في 
ي األوساط ، وتمادت في أعماؿ التخريب، األمر الذي أثار الغالبية الصامتة من السكاف، وأشاع فريق روزفلت ؼ1953أغسطس 

اإليرانية أف ُمَصدِّؽ سيلغي الحكم الملكي، وسيحوؿ البالد إلى جمهورية شيوعية، يحكمها أعداء اهلل، وروج رجاؿ الدين لذلك، 
والسيَّما الكاشاني وآية اهلل البهبهائي المرجع الديني األعلى للطائفة الشيعية بإيراف للوقوؼ ضد الشيوعيين، ولكن ُمَصدِّؽ استخدـ 

طة والجيش في فض المتظاىرين، وحذر قادتهم من مغبة األمر، فأمروا بإفراغ الشوارع، فأزالوا بذلك عقبة كبيرة من أماـ الشر
أغسطس فوجئ الرأي العاـ، بمظاىرات كبيرة بميداف سباه قرب سوؽ  19وفي الساعة التاسعة من صباح  .معارضي ُمَصدِّؽ

حتهم العسكرية، ويهتفوف بحياة الشاه وسقوط ُمَصدِّؽ، ثم تحركوا تجاه المكاتب العاصمة يؤمنها بعض رجاؿ الجيش بزيهم وأسل
الحكومية ومقر حزب توده والصحف الشيوعية الموالية لو فدمروىا بالكامل، وفي الواحدة ظهًرا انضمت إليهم حشود كبيرة من 

لقبض عليو، وفي الثانية ظهًرا فوجئ الجميع بإطالؽ األغلبية الصامتة، كما تضاعف عدد جنود الجيش، واتجهوا إلى مقر ُمَصدِّؽ ؿ
الرصاص بأنحاء مختلفة من طهراف، واشدت االشتباكات بين أفراد الجيش والمتظاىرين، وزاد إشعاؿ الحرائق، وتم إتالؼ العديد 

 .من المحالت التجارية، مَما أدى إلى وقف األعماؿ باألسواؽ وتوقف النشاط االقتصادي تماًما

قتيل، ومئات الجرحى، وعند وصولهم إلى مقر ُمَصدِّؽ، كاف قد الذا  300تائج االشتباكات عن وقوع ما يقرب من وأسفرت ف -
انتصارىم، وفي الوقت نفسو سيطر بعض رجاؿ  ابالفرار، وسرعاف ما انتشر الخبر بين المتظاىرين فازدادت أعدادىم، وأعلنو

ش والشرطة ووزارة الخارجية وبقية الهيئات الحكومية، واستهل راديو طهراف نشرة الجيش على اإلذاعة، ومقر قيادة ىيئة أركاف الجي
الثانية ظهًرا بأف الچنراؿ زاىدي تولى من اآلف الحكم بموجب فرماف دستوري صدر من الشاه قبل مغادرتو طهراف، وأف السلطة قد 

، في حين تم إعداـ «بعرشي هلل وشعبي وجيشي ولكم إني مدين»: أصبحت بيد الجيش، وعاد الشاه للبالد، وصرح لروزفلت قائالً 
  .1967عدد من الوزراء السابقين، ووضع ُمَصدِّؽ رىن اإلقامة الجبرية حتى وفاتو عاـ 

، ووضعتهم بعضهم صحفهم تعطلوأخذت حكومة زاىدي بعد استيالئها على الحكم تتابع جهودىا للتنكيل بالشيوعيين، ؼ -
عن العاصمة، وذلك بهدؼ رد الجميل للواليات المتحدة، وكسب ودَّىا، والحصوؿ على بعض اآلخر اؿ توأبعدبالسجوف، 

المساعدات األمريكية إلصالح األوضاع االقتصادية، ولتبرير ذلك للرأي العاـ، أوضح زاىدي بأنو ينوي االستفادة من أخطاء 
ِِ بػ  مليار لاير، عالوة على ديونها األخرى لبعض الهيئات  17السنوات الثالث الماضية، والتي جعلت الحكومة مدينة للبنك الِمْلِي

وتعكس صحة ىذه األرقاـ مدي التحكم الذي أصبحت تفرضو اإلمبريالية االقتصادية األمريكية على مصير التنمية في . واألفراد
 .الدوؿ الصغرى

من حصة استثمارات النفط %  40حصدت المساعي األمريكية ثمار جهودىا، حيث حصلت شركاتها علي  1954وفي سبتمبر  -
اإليراني، بموجب االتفاؽ الذي ُعقد بين الحكومتين اإليرانية واإلنجليزية، والذي نص على تسوية مطالب الجانبين، وقد أدي ذلك 

. إلى طي صفحة النضاؿ الوطني اإليراني، كأوؿ تجربة وطنية للتأميم في الشرؽ األوسط، بكل ما حملتو من سمات وطابع خاص
مرحلة جديدة عاد فيها من استغالؿ الشركات األجنبية، واستنزاؼ االقتصاد اإليراني مرة أخرى، عن طريق ما سمي باتحاد  وبدأت

، وضم الشقيقات السبع، التي كانت تهيمن عليها خمس شركات 1954النفط اإليراني الذي تأسس في أغسطس ( الكونسورتيـو)
  .ت إلى تأمين مصالحها عن طريق سياسة األحالؼ العسكرية والتكتالت االقتصاديةأمريكية، ولم تكتف واشنطن بذلك، وإنما سع

: الثبلث السؤال

...............................................................

 (ةدرج 60) ............................. 



                                                                                                   
 

 
 

فما ىي جذور ىذه ، من إيجاد حل لهاتعد القضية الفلسطينية من القضايا التي لم يتمكن المجتمع الدولي 
ما ىي أبرز و ؟واالحتالؿ البريطاني لبالدىم مواجهة التمركز الصهيونيؿوكيف كاف رد فعل الفلسطينيين  القضية؟

 ولماذا فشلت ىذه الحلوؿ؟ ؟1947الحلوؿ التي قدمها المجتمع الدولي لها حتى عاـ 
حوؿ إداعاءات اليهود في أرض فلسطين منذ  إعدادهالذي قاـ ب( النشاط العلمي)ضوء البحث  يتتبع الطالب جذور القضية في -

 .على مسرح األحداثفجر التاريخ حتى ظهور الصهيوينية الدولية 

الطالب اإلجراءات التي فيذكر  ؟واالحتالؿ البريطاني لبالدىم مواجهة التمركز الصهيونيفي د فعل الفلسطينيين أما بالنسبة لر  -
، لليهود وتمليك األراضي الفلسطينية ،أماـ الهجرة اليهويةمصراعْيها نتداب البريطاني لفتح فلسطين على قوات اإلاتخذتها 

ذلك جاء  قدو وىو يهودي، لفلسطين بريطاني حاكمكأوؿ ىربرت صمويل ػؿ ىابدليل اختيارلدولة، ؿالمفاصل الرئيسية وضعهم في و
تلك  أىم الثورات التي قاـ بها الفلسطينيوف لمقاومة الطالبكما يوضح يهودي صهيوني، وكالىما وبلفور  زمافبترشيح من حايم واي

 .(1939  -1936)وانتهاًء بثورة فلسطين الكبرى  1921من ثورة عاـ اإلجراءات 

ثم  القرارات التي اتخذتها عصبة األمم أبرز يشرح الطالب  ؟1947ما ىي أبرز الحلوؿ التي قدمها المجتمع الدولي لها حتى عاـ  -
فشلت ىذه الحلوؿ  ويوضح أف .1947 و 1937، والتي كاف أبرىا قراري التقسيم الفلسطينية األمم المتحدة لمعالجة القضية

ئية زىذه الجؿالنهائي تقيم ويترؾ اؿضيها أحد الطرفين المتنازعين، أو كالىما على حد سواء، تألنها لم تتسم بالعدؿ، وبالتالي لم ير
  .والحجج التي يؤكد رأيو بها وفًقا لرأي الطالبمن السؤاؿ 

 وهللا ولى التىفيق 

 


