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 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

 قسم التاريخ و اآلاثر

 اإلجابة النموذجية ملقياس املشاريع الوحدوية يف الوطن العريب

---------------------------------------------------
---------- 

 ماسرت وطن عريب معاصر سنة أوىل

 ن2املقدمة:

 ضبط االطار الزمكايناإلحاطة ابملوضوع وطرح االشكالية مع 
 العرض

 العوامل املساعدة على  قيام املشروع الوحدوي:
 ن4العوامل الداخلية:

 دور حركة حممد بن عبد الوهاب يف جند مع امثلة -1
 دور حركة حممد علي ابشا و ابنه ابراهيم ابشا مع امثلة -2
 الالمركزية يف البالد العربية مع امثلةمظامل الدولة العثمانية يف البالد العربية و دور االحتاديني و دعاة  -3
 ظهور رواد الفكر العريب  اعطاء أمثلة -4
 دور النوادي و اجلمعيات السرية و العلنية اعطاء أمثلة -5

 ن4العوامل اخلارجية:

 دور الشباب العريب يف املهجر خاصة يف ابريس و أتثرهم ابلفكر القومي الغريب -1
 الغربية و حركة الرتمجة و أتجيج العداء للعثمانينيدور البعثات التبشرية  يف نشر العلوم  -2
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 دور املستشرقني يف أتجيج الشعوبية و الفكر القومي -3
 دور اجلواسيس و املغامريني يف البالد العربية مثل لورونس العرب مع الشريف حسني و أبنائه -4
يف الدولة العثمانية دور احلركة االستعمارية الغربية يف اضعاف الدولة العثمانية و إاثرة القوميات  -5

 إلضعافها 

 ضرورة اعطاء أمثلة اترخيية

 ن8دور مصر يف جتسيد الفكر الوحدوي: 

امهية مصر بشراي و جغرافيا  و اترخييا يف البالد العربية جعلها من أكثر الدول حماولة لتزعم الوحدة العربية  
 من بني مظاهرها

مندويب األقطار العربية إيل املشاورات يف جويلية دورها يف نشأة اجلامعة العربية: فقد دعت مصر  -1
 7سبتمرب إيل  25أفضت إيل تشكيل جلنة حتضريية ملؤمتر عام عريب اجتمع يف االسكندرية من  1943
 حيث صدر ما يعرف بربتكول االسكندرية الذي يعد حجر األساس مليثاق اجلامعة العربية 1944أكتوبر 

و  1945مارس  22الزعفران ابلقاهرة  و مت توقيع ميثاق اجلامعة يف  اجتمعت اللجنة التحضريية يف قصر 
  1945ماي  11دخل حيز التنفيذ يف 

مت توقيع الوحدة بني مصر و سوراي بعد أن أعلن الرئيسان شكري املصرية : -الوحدة العربية السورية
فرباير  1ة العربية املتحدة يف القوتلي و مجال عبد الناصر من دار رائسة اجلمهورية املصرية قيام اجلمهوري

1958 

) مصر 1969ميثاق طرابلس ديسمرب  1963أفريل  17السوري  –مشروع االحتاد املصري العراقي 
 السودان( -ليبيا –

سعى رؤساء محهورية مصر و السودان و سوراي لعقد عدة اجتماعات قيام احتاد اجلمهورايت العربية:  
 من أجل الوحدة 1971ي جانف 20األول عقد يف القاهرة يف 
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بعد أن مجد نشاط احتاد اجلمهورايت العربية بدون قرار رمسي الليبية املصرية:  اإلدماجيةمشروع الوحدة 
لغرض تشكيل اللجان  1972سبتمرب  3حنا الرئيسان اللييب و املصري لالجتماع يف مدينة طرابلس يف 

امللكية العقارية و حرية تنقل املواطنني  و قد وقع  الدماج تشريعات البلدين خاصة يف تنقل رؤوس األموال و
 1973بياان أعلن فيه قيام دولة الوحدة يف سبتمرب  1973أوت  2البلدان يف 

و مقاومته لألحالف العسكرية و دفاعه على القومية العربية و الدفاع عن قضية  دور مجال عبد الناصر: 
، دعم احلركات القومية يف اليمن و   1967ستنزاف  بعدفلسطني و حماربة احلركة الصهيونية ) حروب اال

 كل حركات التحرر العربية

 استنباط العوامل املشكلة للفكر الوحدوي و الدور املصري يف حماولة االستئثار ابملشاريع الوحدوية : اخلامتة

 


