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مقــدمــة

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله   
وصحبه أمجعني، وبعد.

فهذا كتاب تاريخ اململكة العربية السعودية  املقرر عىل طالبات الصف الثالث الثانوي ، نقدمه 
إليك عزيزيت الطالبة يف طبعته اجلديدة.

يتناول الكتاب الفرتة التارخيية التي متتد من قيام الدولة السعودية األوىل ، نتيجة للمبايعة التي 
متت بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب واألمري حممد بن سعود عام )1157هـ( عىل نرصة التوحيد 

حتى الوقت احلارض. 

وقد شهد هذا التاريخ الطويل الكثري من األحداث الناطقة بأمثلة من الشجاعة واإلقدام أحيانًا، 
واملعربة عن أمثلة الصرب والصمود أحيانًا أخرى. وشهد ترابطًا قويًا بني الشخصيات القيادية يف 
البالد وبني عامة أفراد الشعب الذين بذلوا كل ما يملكون يف سبيل حتقيق أمن ورخاء هذا الوطن 

العزيز علينا مجيعًا.

ولقد روعي يف كتابة هذا املقرر أن يكون شاماًل لتاريخ اململكة العربية السعودية يف مجيع فرتاته 
التارخيية وأن يتناول األحداث السياسية والعسكرية لتوحيد البالد ، موضحًا مظاهر التقدم احلضاري 
يف كافة جوانبه الذي ننعم به اآلن.كام يتناول اجلهود التي بذلتها اململكة يف امليادين اخلارجية منذ 
تأسيسها عىل يد امللك عبد العزيز بن عبدالرمحن آل سعود ـ رمحه اهلل ـ حتى عهد خادم احلرمني 
الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز ـ رمحه اهللهَّ ـ كام يتناول الكتاب كذلك التاريخ احلديث ملنطقة 
اخلليج العريب، وما واجهها من حتديات استعامرية، وكفاح دول اخلليج العريب لنيل استقالهلا، وخيتم 

الكتاب بمجلس التعاون، وأجهزته، وأهم جماالت التعاون بني دوله.

وقد زود الكتاب بالوسائل التعليمية املناسبة التي تعني الطالبة يف تتبع األحداث التارخيية، كام 
زود بعدد وافر من األسئلة التطبيقية املختلفة التي تسهل عىل الطالبة فهم مادة الكتاب.
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قىض امللك عبد العزيز حوايل ثالثني عامًا يف توحيد الـبالد ، وتوطيد دعائم احلكم فيها وكانت موارد 
وبداية   ، النفط  اكتشاف  بعد  املوارد  تلك  حتسنت  ثم  قـلـة،  املتـعلمون  كـان  كـمـا  شحيحة،  املالية  دولته 

تصديره عام 1358هـ.
بذل املؤسس جهده لبناء جمتمع يستمد مبـادئ هنضته من أصول دينه ، ويسري بخطى واثقة نحو التقدم 
والرقي، وسار أبناؤه من بعده يكملون البناء عىل هنجه الراسخ ، ويواصلـون املسرية احلضارية  فخطت البالد 

يف عهودهم خطوات واسعـة وشهـدت انطالقات تقدم كبرية يف خمتلف املجاالت ومنها : 

النهضة يف اململكة العربية السعودية
الفصل
األول

أواًل : توطني البادية : 

أدرك امللك عبد العزيز من خالل جتاربه الشخصية اآلثار السلبية حلياة سكان البادية غري املستقرة ومنها : 
-1إقدامهم عىل ما خيل باألمن واالستقرار. 

-2جهلهم بأمور دينهم . 
-3تغري مواقف ووالء بعضهم تبعًا ملصاحلهم.)هل تذكرين أثارًا أخرى؟(.

هلذا أرسل هلم امللك عبد العزيز الدعاة والوعاظ، فاستجاب كثري من القبائل لدعوهتم وأخذوا يستقرون  
يف أماكن سميت الواحدة منها )هجرة( وتسموا بـ )اإلخوان ( ، وأصبحوا-ملا يتميزون به من شجاعة وإقدام- 
قوة مؤثرة يف جيش امللك عبد العزيز )هل تذكرين مثااًل عىل ذلك؟(، كام أصبح توطني البادية عماًل رائدًا 

أثمر ثامرًا نافعة للمستقرين خاصة، وللوطن عامة.

إضــــــــــافـــة

كانت أول هجرة تأسست هي األرطاوية)240 كم شامل الرياض( عام 1330هـ، ثم تالها العديد من 
اهلجر حتى بلغت عام 1347هـ 122 هجرة، وما تويف امللك عبدالعزيز إال وقد جتاوزت 153 هجرة.
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كان التعليم قلياًل جدًا يف احلارضة ، معدومًا لدى البادية . )ما األسباب ؟ (.
وكان التعليم نوعني :

-1 كتاتيب يدرس فيها أوالد املقتدرين ماليًا مبادئ القراءة والكتابة وتالوة القرآن.
س فيها العلوم الرشعية واللغة العربية. -2 حلقات العلامء يف املساجد وُتدرهَّ

وقد بدأ التعليم النظامي يف احلجاز مبكرًا، وكانت احلجاز تفوق غريها من املناطق ألسباب منها : 
-1وجود احلرمني الرشيفني فيها.

)الشكل رقم )19(( خريطة اململكة السياسية

ثانيًا : التعليم : 
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-2كوهنا ملتقى العلامء.
-3 كان حمل عناية القادة واألغنياء األخيار. ) هل تذكرين أسبابًا أخرى؟(

كان امللك عبد العزيز -وهو يوحد البالد- يشجع العلامء وطلبة العلم ويرسل املرشدين والوعاظ، وبعد 
دخول احلجاز حتت حكمه بادر إىل خطوة مهمة لتنشيط احلركة العلمية ، فأمر بإنشاء مديرية املعارف عام 

1344هـ.ومن جهودها افتتاح ما ييل:
1- املعهد العلمي السعودي بمكة املكرمة.

2- مدرسة حتضري البعثات.
3- مدرسة دار التوحيد بالطائف.

4- املدارس الثانوية واملعاهد يف مجيع املناطق.
5- املدارس الليلية لتعليم الكبار.

6- مدارس ذات اختصاصات معينة.
7- معهد الرياض العلمي.

ويف التعليم اجلامعي فتحت كلية الرشيعة وكلية للمعلمني بمكة املكرمة، وفتحت كلية الرشيعة بالرياض.
توالها؟(،  أول من  إىل وزارة عام 1373هـ )من  املعارف  مديرية  امللك سعود احلكم حول  توىل  وملا 

وانطلقت مسرية التعليم بنجاح كبري، وتعددت اجلهات التي تديره حسب االختصاصات وهي كام ييل:

أ-وزارة الرتبية والتعليم  : 
واصلت وزارة الرتبية والتعليم جهودها املوفقة لتطوير التعليم وتعميمه ، فازدادت أعداد املدارس 
القيام  وواصلت   ، املعلمني  كليات  إىل  حتولت  ثم   ، املعلمني  إلعداد  معاهد  ففتحت   ، كبريًا  ازديادًا 
بالتعليم اللييل ملحو األمية وتعليم الكبار، واعتنت بالرتبية اخلاصة ، ففتحت معاهد متعددة لتعليم ذوي 
االحتياجات اخلاصة، كام تقوم باإلرشاف عىل التعليم األهيل. وقد أنشأت الوزارة إدارة عامة للتعليم 
يف كل منطقة )كم عدد املناطق اإلدارية يف اململكة ؟(  وإدارة للتعليم يف أكثر املحافظات ، وأحلقت بـها 

وحدة صحية لعالج طالهبا ومنسوبيها. 
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ُأنشئت عام 1380هـ هلذا  التي  البنات  لتعليم  العامة  الرئاسة  البنات فقد كان يرشف عليه  أّما تعليم 
الغرض، وُأسندت مهمة اإلرشاف عىل تعليم البنات إىل مفتي البالد آنذاك )حاويل أن تعريف من يكون؟(، 
ر تعليم البنات برسعة كبرية، فبادرت الرئاسة إىل افتتاح عدد من املدارس لتعليم البنات، كام افتتحت  وقد تطوهَّ
الكبريات،  وتعليم  األمية  ملحو  ومدارس  للمعوقات،  خاصة  ومعاهد  املعلامت  لتأهيل  املعاهد  من  عددًا 
وافتتحت كليات متعدد بعضها جامعية وبعضها متوسطة يف مناطق خمتلفة من البالد. ويف عام 1423هـ 
َل ُمسمى وزراة املعارف إىل  ْت الرئاسُة العامة لتعليم البنات إىل وزارة املعارف، ويف العام الذي يليه ُعدِّ ُضمهَّ

وزارة الرتبية والتعليم.
بـ   املؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب املهني : نتيجة للتوسع الكبري الذي حققته وزارة الرتبية 
والتعليم يف جمال التعليم الفني، وما حققته وزارة العمل والشؤون االجتامعية يف جمال التدريب املهني؛ تقرر 
مجع كل هذه املنشآت ضمن إطار مؤسسة واحدة متخصصة؛ فأنشئت عام 1400هـ املؤسسة العامة للتعليم 
الفني والتدريب املهني؛ لتنفيذ اخلطط والربامج املوضوعة لتطوير القوى الوطنية واملهنية، كام يدخل ضمن 

اختصاصها كل ما يتصل بالتعليم الفني والتدريب املهني يف املجاالت الصناعية والزراعية والتجارية.

)الشكل رقم )20(( مبنى وزارة الرتبية والتعليم
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يتبع املؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب املهني ست كليات تقنية يف كل من الرياض وجدة 
يتبعها عرشة  الفني  التعليم  والدمام والقصيم واألحساء وأهبا، وكلية االتصاالت واملعلومات، ويف 
معاهد صناعية ومعهد فني لإللكرتونيات، وستة عرش ثانوية جتارية، ومخسة معاهد للمساعدين الفنيني، 
وأربع معاهد زراعية، ومعهدان عاليان للعلوم املالية والتجارية، ومعهد إلعداد املدربني، إضافة إىل 

ثالثني مركزًا للتدريب املهني.

إضــــــــــــــافــــــــــة

ج ـ جهات أخرى : هنالك جهات متعددة هلا مدارس خاصة بـها و منها : املعاهد العلمية بجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، مدارس األبناء بوزارة الدفاع و الطريان ، مدارس أبناء منسويب احلرس 
الوطني، مدارس أبناء منسويب وزارة الداخلية ،مدارس اهليئة امللكية للجبيل وينبع، املعاهد الصحية التابعة 
لوزارة الصحة، معاهد الربيد التابعة لوزارة الربق والربيد واهلاتف، املدارس التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية، 
مدارس وزارة العمل والشؤون االجتامعية،  مدارس مصلحة الطريان املدين، إضافة إىل معهد اإلدارة العامة  

الذي يدرب املوظفني احلكوميني عىل ما يطور أداءهم الوظيفي.

دـ  التعليم العالـي : بدأ التعليم العايل )أو اجلامعي( ألبناء اململكة بابتعاث أعداد منهم إىل األقطار العربية 
ووضعت نواته بإنشاء كلية الرشيعة بمكة املكرمة، وقد افتتحت أول جامعة يف البالد و هي جامعة امللك سعود، 
ثم تواىل افتتاح اجلامعات حتى أصبحت  ثامين عرشة جامعة و هي : جامعة امللك سعود بالرياض، واجلامعة 
اإلسالمية باملدينة املنورة ، وجامعة  امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران ، وجـامعة امللك عبد العزيز بجدة ، 
وجـامعة اإلمـام حممد بن سعود اإلسالميـة بالـرياض، وجـامعة امللك فيصـل باألحساء، وجامعة أم القرى 
بمكة املكرمة ، وجامعة امللك خالد بأهبا، وجامعة القصيم بربيدة، وجامعة الطائف بالطائف، وجامعة طيبة 
باملدينة املنورة، وجامعة جازان بجازان، وجامعة حائل بحائل، وجامعة اجلوف باجلوف، وجامعة تبوك بتبوك، 
وجامعة الباحة بالباحة، وجامعة نجران بنجران، وجامعة البنات بالرياض، وقد نتج عن تعدد اجلامعات يف 

اململكة، وكثرة املبتعثني خارجها إنشاء وزارة التعليم العايل عام 1395هـ.
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)الشكل رقم )21(( جامعة امللك سعود بالرياض

إضــــــــــــــافــــــــــة
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أوىل قادة آل سعود- منذ قيام دولتهم األوىل - األمن عناية كبرية حتى أصبحت البالد مرضب املثل يف 
حتقيقه. والشك أن للعقيدة الصحيحة أثرًا طيبًا يف اجتناب اجلرائم ، كام أن لتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية 

أثرًا مهاًم يف استتباب األمن.
د احلجاز مع بقية البالد ـ  بإنشاء مديرية الرشطة بمكة املكرمة، وكانت  أمر امللك عبد العزيزـ  بعد أن وحهَّ
مرتبطة ارتباطًا مبارشًا بنائب امللك يف احلجاز )هل تعرفني من هو؟(، ثم أنشأت إدارات أخرى يف مناطق 

متعددة يف اململكة ، ثم حتولهَّت إىل مديرية عامة مركزها مكة املكرمة.
وكان مما قامت به املديرية العامة للرشطة إنشاء مدرسة لتخريج ضباط ومساعدي ضباط يسامهون يف 

إدارة األمن مستقباًل، ثم حتولت املديرية العامة للرشطة إىل مديرية عامة لألمن فتوسعت إداراهتا وأعامهلا.

اجليـش: كانت قوات امللك عبدالعزيز - أثناء توحيد البالد - تتكون من احلارضة والبادية، وكانوا 
جيتمعون وقت احلاجة، ثم يعودون إىل أعامهلم. )ما الصلة بني ذلك وبني توطني البادية؟( وملا اكتمل توحيد 
البالد أدرك امللك عبدالعزيز رضورة تطوير قواته بشكل منظم يتفق مع املستجدات احلديثة املحيطة به، 
فسارع إىل إنشاء مديرية األمور العسكرية، وبعد سنوات تشكلت وكالة الدفاع، إىل جانب مديرية األمور 
العسكرية، ونظم اجليش عىل أساس كتائب وألوية، وأنشئت رئاسة األركان احلربية بداًل من إدارة األمور 
العسكرية، وكانت النقلة الكبرية يف تاريخ هنضة اجليش السعودي عندما ُحولت وكالة الدفاع إىل وزارة، وعني 
األمري منصور بن عبدالعزيز وزيرًا هلا. فسارع إىل اختاذ إجراءات هتدف إىل تطوير اجليش السعودي، حيث 

ُفتح عدد من املدارس منها مدرسة ختريج الضباط، ومدرسة اإلشارة والالسلكي، ومدرسة الطريان.
وبعد وفاة امللك عبدالعزيز، واصل أبناؤه املسرية لتطوير أجهزة األمن والدفاع؛ وهي ثالثة جهات : 

وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع والطريان، ورئاسة احلرس الوطني.

-1وزارة الداخلية : حتتل رعاية األمن العام يف أنحاء اململكة املرتبة األوىل من اختصاصات وزارة الداخلية 
واهتامماهتا ، ومن ذلك رعاية احلقوق العامة واخلاصة ، واملحافظة عىل أرواح املواطنني وأعراضهم وممتلكاهتم 

، إضافة إىل تطبيق العدل وفق األحكام الرشعية ، ومراقبة احلدود برًا وبحرًا ، وغري ذلك. 

ثالثًا/ األمن والدفاع : 
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من أهم إدارات وزارة الداخلية : مديرية األمن العام ، املديرية العامة للدفاع املدين ، املديرية العامة حلرس 
احلدود ، املديرية العامة للمباحث ، املديرية العامة للجوازات ، قوات األمن اخلاصة . 

البلدان  إىل  الشباب  مئات  ابتعاث  املختلفة  الداخلية  وزارة  أجهزة  لتطوير  اختذت  التي  الوسائل  ومن 
املتقدمة للدراسة والتدريب ، وافتتاح كلية امللك فهد األمنية ، وأكاديمية نايف العربية للدراسات األمنية ، 

ومركز املعلومات.
وممن قاد التطور يف هذه الوزارة امللك فهد بن عبدالعزيز عندما كان وزيرًا للداخلية بني عامي 1382هـ 
1395هـ، ثم خلفه شقيقه األمري نايف بن عبدالعزيز يف الوزارة ، فواصل جهوده - وال يزال - لدفع عجلة 

التطور إىل األمام.

)الشكل رقم )22(( مبنى وزارة الداخلية

-2احلرس الوطني : صدر أمر ملكي عام 1374هـ بتشكيل احلرس الوطني عىل شكل أفواج ويف مقدمة 
اختصاصاته محاية املنشآت احليوية العامة، والدفاع عن الوطن، وذلك بالتنسيق مع أجهزة األمن والدفاع 

األخرى.
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ويف عام 1382هـ أسندت رئاسة احلرس الوطني إىل األمري عبد اهلل بن عبد العزيز، حيث بدأ احلرس 
الوطني انطالقة جديدة، وخطا خطوات عظيمة يف املجاالت اإلدارية والعسكرية واحلضارية . وأنشئت عدة 

مدارس ومؤسسات عسكرية ، ثم افتتحت كلية امللك خالد العسكرية.

)الشكل رقم )23(( مبنى رئاسة احلرس الوطني

-3وزارة الدفاع والطريان :  من أهم اختصاصات وزارة الدفاع واهتامماهتا تكوين قوات مسلحة تدافع 
عن الوطن. وقد خطت هذه الوزارة خطوات موافقة يف عهد امللك عبدالعزيز، ثم حدثت نقلة كبرية يف تطويرها 

وتنظيمها وتدريبها وتسليحها بعد أن تسلم مقاليدها األمري سلطان بن عبدالعزيز عام 1382هـ.
وتتكون القوات املسلحة من أربعة فروع رئيسية: القوات الربية، القوات اجلوية، القوات البحرية، قوات 

الدفاع اجلوي. ولكل فرع منشأته وفروعه اخلاصة به.
فمن منشـآت القوات الربية : كلية امللك عبد العزيز احلربية بالرياض ، ومعهد اللغات العسكري ، واملعهد 
امللكي الفني للقوات الربية ، وسالح املشاة، وسالح املدرعات ، و سالح املدفعية ، وسالح اإلشارة، وسالح 

املهندسني ، وسالح الصيانة ، وسالح النقل وسالح التموين ، ومدرسة املظليني.
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ومن القيادات املستقلة املرتبطة بالقوات الربية: قيادة احلرس امللكي، والرشطة العسكرية، إضافة إىل ثامن 
قيادات للمناطق العسكرية وأربع مدن عسكرية.

ومن منشآت القوات اجلوية: كلية امللك فيصل اجلوية بالرياض، ومعهد الدراسات الفنية.
ومن منشآت القوات البحرية: مدارس القوات البحرية، ومعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية.

ومن منشآت قوات الدفاع اجلوي : معهد قوات الدفاع اجلوي، ومدرسة قوات الدفاع اجلوي، وقوات 
الصواريخ االسرتاتيجية.

ومن أبرز مظاهر التطور الذي شهدته القوات املسلحة ما ييل:
الشباب إىل  التدريب، وابتعاث مئات  الكليات واملعاهد واملدارس ومراكز  بتوسيع  البرشية  القوة  بناء   -1

املؤسسات التعليمية والتدريبية يف البلدان املتقدمة.
2- شـراء أحـدث األسلحـة املختلفـة، ومنـها طائـرات االستطـالع واإلنـذار املبكـر )األواكـس( )انظري 

الشكل )24((.
3- تنويع مصادر األسلحة واملعدات، واقتناء أنظمة تشغيلها وصيانتها.

4- إنشاء مدن عسكرية، وقواعد جوية وبحرية، ومراكز دفاع جوي.
5- إنشاء مستشفيات عسكرية جمهزة جتهيزًا راقيًا. )هل تذكرين بعضًا منها؟(.

6- حتويل املصانع احلربية إىل مؤسسة عامة للصناعات احلربية.

)الشكل رقم )24(( إحدى طائرات األواكس السعودية
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حرص امللك عبدالعزيز عىل تطوير الزراعة، وتوفري املياه؛ فأنشأ مديرية الزراعة يف جدة، ثم ُفتح هلا فروع 
يف مناطق أخرى. ومن جهودها: إقامة السدود، واسترياد اآلالت الزراعية، وإقراض املزارعني، وإنشاء هيئات 

لعني زبيدة والعزيزية، وإقامة مرشوع اخلرج الزراعي.
واسـتمرت يف أعامهلا حتى حتولت إىل وزارة بعد وفاه املؤسـس بشـهر واحد )يف أي عام؟(.  فقامت بـام ييل: 

-1إجراء بحوث مكثفة عىل املياه والرتبة. 
-2إنشاء بنك التسليف الزراعي.

-3استصالح األرايض وختصيبها كمرشوع الري والرصف يف األحساء والقطيف)انظري الشكل )25(( 
ومرشوع حرض.

-4التوسع يف بناء السدود عىل األودية.
-5حتلية مياه البحر. 

-6إنشاء املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق. 
-7 تشجيع القطاع اخلاص لتأسيس الرشكات الزراعية كام يف حرض وحائل ووادي الدوارس والقصيم 

وتبوك واجلوف واملنطقة الرشقية وغريها. 
-8 إنشاء رشكة سعودية ُتعنى بالثروة السمكية.

رابـعـًا / الـزراعــة واملـيــاه : 

)الشكل رقم )25(( مرشوع الري والرصف باألحساء
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وكان من نتائج جهود وزارة الزراعة ما يأيت:
)1( ازدياد مساحات األرايض الزراعية مئات األضعاف.

)2( ازدياد إنتاج القمح زيادة هائلة.
)3( انفتاح باب واسع لتحسني املواطنني ألوضاعهم املالية.

)4( تأمني املواطنني بالغذاء الزراعي.
)5( تأمني حاجة السكان من الدجاج والبيض واأللبان.

يف  للتخصص  الشباب  من  أعداد  وابتعاث  زراعية،  معاهد  افتتاح  الزراعة  لتطوير  الدولة  قدمته  ومما 
املجاالت الزراعية، مع وجود كليات يف بعض اجلامعات السعودية.

)الشكل رقم )26(( صورة إلحدى املزارع املحورية باململكة
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قفز عدد السدود يف اململكة من 16 سدًا عام 1395هـ إىل 184 سدًا عام 1415هـ

إضـــــــــــــافـــــــــــــة

)الشكل رقم )27(( سد امللك فهد عىل وادي بيشة

الســـعـــةتـــاريـخ اإلنشـــاءالســــــد

سد وادي جازان
سد وادي نجران

سد امللك فهد عىل وادي بيشة

1391 هـ
1402 هـ
1419 هـ

71 مليون مرت مكعب
85 مليون مرت مكعب

325 مليون مرت مكعب

تنتج حتلية مياه البحر يف اململكة جمتمعة 572 مليون جالون يوميًا تشكل%30 من اإلنتاج العاملي 
وتشكل %70 من مياه الرشب يف اململكة، فهي أكرب منتج للمياه املحالة يف العامل.
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الطرق الربية : أدرك امللك عبدالعزيز أمهية املواصالت يف ربط مناطق اململكة املرتامية األطراف، وترسيخ 
األمن يف ربوعها، ونرش الرخاء بني سكاهنا. فأدخل السيارات إىل البالد، وبدأ بتعبيد الطرق بني البلدان، وكان 
أول طريق ُعبِّد بني مكة املكرمة وجدة، ثم أحلق به طريق مكة املكرمة عرفات )ماذا تستنتجني من ذلك؟( 
ثم واصلت الدولة مسريهتا بعد املؤسس مستفيدة من واردات النفط املتزايدة فازدادت الطرق الربية ازديادًا 
كبريًا ومن أمهها الطرق الرسيعة ومنها: طريق الرياض - الطائف، وطريق الرياض - الدمام، وطريق الرياض 

- القصيم، وطريق مكة املكرمة - املدينة املنورة، وطريق مكة املكرمة - جدة.

خامسًا / املواصالت واالتصاالت :

)الشكل رقم )28(( جرس امللك فهد
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وقد ُربطت اململكة مع الدول املجاورة هلا بطرق معبدة ممتازة، باإلضافة إىل ذلك تم إنشاء طرق زراعية 
كثرية. وأقيمت جسور عظيمة فوق األودية التي متر هبا الطرق خاصة يف املناطق اجلبلية يف احلجاز وعسري، وُشقت 

أنفاق يف بعض اجلبال التي متر هبا الطرق مثل األنفاق املوجودة يف العقبات املنحدرة من جبال عسري.
كام تم إنجاز عمل اجلرس الذي ربط اململكة بالبحرين، والذي أطلق عليه اسم )جرس امللك فهد( )انظري الشكل )28((؛ 

ألنه ُنفذ يف عهده عام 1406هـ وعىل حساب اململكة. ويبلغ طوله 25 كم وعرضه 25 مرتًا، وهو مزود بكافة اخلدمات.

السكك احلديدية : ملا كانت الرمال الواقعة 
الرمال؟(  الرياض والدمام )ما اسم هذه  بني 
مصدر أخطار مجة ، أمر امللك عبدالعزيز بمد 
سكة حديدية بني املدينتني، وقد اكتمل العمل 
يف عام 1371هـ، وبدأ سري القطار بني مدينتي 
الدمام والرياض، وبعد وفاة امللك عبدالعزيز 
لت إدارهتا إىل مؤسسة عامة، حيث أدخلت  ُحوِّ
اجلاف  امليناء  فأنشأت  كثرية  حتسينات  عليها 
كام  الرسيعة،  القطارات  وأدخلت  بالرياض، 
أنشأت حمطات جديدة للركاب، وهناك عدد 
من الرحالت يوميًا بني الرياض والدمام إضافة 

إىل قطار خاص بالبضائع.

املواصالت اجلوية : اهتم امللك عبدالعزيز 
الدولة  فاشرتت  )ملاذا؟(  اجلوية  باملواصالت 
الشباب  من  عددًا  وأرسلت  مدنية،  طائرات 
)طائرات  إدارة  وأنشأت  الطريان،  لدراسة 

تبعه مطار احلوية والرياض واخلرج واألحساء  ثم  أوهلا مطار جدة،  السعودية(، وأنشأت مطارات  اخلطوط 
والظهران. وبعد وفاة امللك عبدالعزيز ُحولت اخلطوط السعودية إىل مؤسسة عامة، فقامت بتطويرها وزيادة 
أسطوهلا وحتسني مطاراهتا وتوسيع نقلها الداخيل واخلارجي، فزادت املطارات إىل 26 مطارًا من بينها ثالثة 

)الشكل رقم )29(( السكة احلديدية
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مطارات دولية هي مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، ومطار امللك خالد الدويل يف الرياض، ومطار امللك 
فهد الدويل يف الدمام. )انظري الشكل )30((.

إضــــــــــافـــــــة

مساحتــههناية العمل منهبداية العمل فيهاملطــــار
جــــدة
الرياض
الدمام

1394هـ
1398هـ
1403هـ

1401هـ
1403هـ
1420هـ

105كم2
240 كم2
776 كم2

)الشكل رقم )30(( مطار امللك فهد بالدمام
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املـوانـئ :  حتتل املوانئ مكانة كبرية يف اململكة؛ ألن أكثر بضائعها الصادرة والواردة عن طريـق تلك املوانـئ 
)هل تعرفني سببًا آخر؟( لذلك اهتم امللك عبدالعزيز بالنقل البحري، فرعى املوانئ وخاصة مينائي جدة والدمام.

وقد ازداد تطور املوانئ يف عهد أبنائه وأنشئت املؤسسة العامة للموانئ عام 1397هـ  وأصبح رئيسها 
عضوًا يف جملس الوزراء، ومن أهم املوانئ يف اململكة - غري مينائي جدة اإلسالمي وامللك عبدالعزيز بالدمام - ميناء 
امللك فهد الصناعي باجلبيل، وميناء امللك فهد الصناعي بينبع، وميناء اجلبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، 

وميناء جازان، وأحدث ميناء أنشئ هو ميناء ضبا عىل الساحل الشاميل للبحر األمحر.

)الشكل رقم )31(( مينــاء جـــدة اإلسـالمــي

االتصاالت :  برزت جهود امللك عبدالعزيز يف جمال االتصاالت يف إنشائه مديرية الربق والربيد واهلاتف، 
وإنشائه أربع مدارس لتعليم أمور اهلاتف والالسلكي يف مكة املكرمة وجدة واملدينة املنورة والرياض. وقد 

اتصلت البالد هاتفيًا بأوروبا وأمريكا، كام انضمت إىل احتاد الربيد الدويل.
وقد واكبت اململكة - بعد وفاة مؤسسها - ما حدث يف العامل من تطور وتقدم، فطورت خدماهتا وسمعت 
ما كان موجودًا من وسائـل االتصاالت، وأنشأت اتصاالت جديـدة، وتطـورت اخلدمـة اهلاتفيـة كاًم وكيفًا 
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وحسن أداؤها بإنشاء الكوابل املحورية وحمطات املاكرويف، وربطتا باألقامر الصناعية ومنها القمر الصناعي 
العريب )عربسات( الذي أسهمت اململكة بـ 30% من نفقاته، وأقيم يف جدة مدينة امللك فهد لالتصاالت 
الفضائية ومتثل هذه املدينة إحدى ُذرى التقنية املتقدمة يف جمال االتصاالت عرب األقامر الفضائية. وقد حولت 
الدولة االتصاالت إىل القطاع اخلاص فأنشأت )رشكة االتصاالت السعودية( )هل تستطيعني أن تستنتجي 

حكمة الدولة يف حتويل االتصاالت إىل قطاع خاص؟(.

)الشكل رقم )32(( قـمــــر صـنــاعي

سادسًا / الرعاية الصحية : 

عندما وّحد امللك عبدالعزيز احلجاز مع بقية مناطق البالد التي كانت حتت حكمه كان يف البالد ثالثة 
ينبع،  وآخر يف  إىل حمجر صحي يف جدة،  إضافة  املنورة،  واملدينة  املكرمة، وجدة،  مكة  : يف  مستشفيات 
وإدراكًا من امللك ألمهية الرعاية الصحية بادر إىل إنشاء )مصلحة الصحة العامة( يف مكة املكرمة، وجعل 
هلا فروعًا يف املدن الكبرية األخرى، ثم قسمت البالد إىل )مناطق صحية( بلغت ست مناطق قبل وفاته. 
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ويف عام 1370هـ عنّي امللك عبدالعزيز حفيده األمري عبداهلل الفيصل وزيرًا للصحة والداخلية. فتقدمت 
دت بمعدات  الرعاية الصحية أكثر من ذي قبل، وازدادت املستوصفات واملستشفيات ازديادًا ملحوظًا، وزوِّ

حديثة، ثم صارت وزارة مستقلة عام 1374هـ.
ويف عهد أبنائه واصلت الدولة اجلهود املبذولة يف جمال الرعاية الصحية، فخطت خطوات كبرية من حيث 
التوسع يف افتتاح املستشفيات واملستوصفات واملراكز الطبية. وسيفتتح قريبًا - بإذن اهلل تعاىل - جممع امللك 

فهد الطبي بالرياض، وهو أكرب مؤسسة طبية يف اململكة )انظري الشكل )33((.

)الشكل رقم )33(( جممع امللك فهد الطبي بالرياض

وتنفرد اململكة بنوع خاص من الرعاية الصحية - أنشأته وزارة الدفاع والطريان - هو أسطول طائرات 
اإلخالء اجلوي )املستشفيات الطائرة(.

تقوم مجعية اهلالل األمحر السعودي بنشاط يكمل نشاطات وزارة الصحة يف جماالت اإلسعافات 
األولية واحلوادث واحلاالت الطارئة، وتتضاعف جهود هذه اجلمعية يف موسم احلج خدمة حلجاج بيت 

اهلل احلرام.
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ومن املستشفيات التخصصية يف اململكة :
- مستشفى امللك فيصل التخصيص يف الرياض ويشتمل عىل مركز أبحاث متقدم.

- مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون يف الرياض الذي ُيعد من أفضل مستشفيات العيون يف العامل.
- مستشفى امللك فهد للحرس الوطني بالرياض.

- مستشفى امللك خالد للحرس الوطني  بجدة
- باإلضافة إىل عدد كبري من املستشفيات التي تقدم خدماهتا للمواطنني واملقيمني عىل حد سواء يف خمتلف 

مناطق اململكة .

 سـابعـًا / الصنـاعـة :

قررت الدولة أن تنوع مصادر دخلها )ما املصدر األسايس للدخل باململكة؟( فرأت أن الصناعة يمكن 
أن تنجح، وتكون مصدرًا من مصادر الدخل الوطني اجليد، وال سيام أن املقومات األساسية للصناعة متوفرة 
املال، والسوق املستهلكة. لذلك وضعت  العاملة، ورأس  الطاقة املحركة، واملواد اخلام، واليد  لدهيا، مثل 

خططًا لقيام الصناعة.
ويوجد باململكة نوعان من الصناعات :

النوع  األول :  الصناعات األساسية وهي الصناعات الكربى التي حتتاج إىل رؤوس أموال ضخمة 
ال يستطيع القطاع اخلاص تأمينها؛ ولذا تقوم هبا الدولة أو تساهم فيها، كام حتتاج إىل سنوات كي تعطي 
عوائد وأرباحًا، ومن أمثلتها: تصفية النفط، والصناعات البرتوكيميائية يف اجلبيل وينبع، وصناعة الرشكة 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(، واملصانع احلربية.

احلاجات  يلبي  الذي  املتنوع  اإلنتاج  ذات  الصناعات  وهي  التحويلية  الصناعات   : الثاين  النوع 
أمثلتها: مصانع  ومن  اخلاص،  القطاع  هبا  ويقوم  اخلارج  إىل  الفائض  وتصدر  العادية،  االستهالكية 
األسمنت، ومصانع املأكوالت واملرشوبات، ومصانع األخشاب والنسيج. )سمي صناعات أخرى 

غري ما ُذكر(.
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وقد تطورت الصناعة يف اململكة تطورًا عظياًم ألسباب متعددة من أمهها:
1- دعم الدولة السخي للمرشوعات الصناعية؛ بمنح األرايض ألصحاهبا جمانًا أو بأسعار زهيدة.

2- منح القروض إلقامة املرشوعات الصناعية عن طريق صندوق التنمية الصناعية، الذي تم إنشاؤه 
هلذا الغرض عام 1394هـ.

3- زيادة الطلب يف السوق املحلية نتيجة التوسع اهلائل يف احلركة العمرانية.

)الشكل رقم )34(( مدينة ينبع الصناعية

ثامنًا / التطور العمراين :

بعد أن توحدت البالد واستقر األمن فيها، بدأت املدن تتسع وكان من عوامل هذا االتساع :
1- االزدياد الطبيعي ألعداد السكان.

2- استمرار حركة استقرار البادية.
3- هجرة سكان القرى إىل املدن. )هل تذكرين أسبابًا أخرى؟(.
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وقد بدأت النقلة العمرانية الكبرية بالزيادة اهلائلة لدخل الدولة من النفط عام 1393هـ. فاختذت الدولة 
خطوات ساعدت عىل تطور احلركة العمرانية من أمهها توزيع األرايض السكنية عىل املواطنني ومنحهم قروضًا 

للبناء عن طريق صندوق التنمية العقارية.
كام استحدثت الدولة - عام 1395هـ - وزارتني للتعامل مع احلركة العمرانية اهلائلة مها: وزارة الشؤون 

البلدية والقروية والثانية : وزارة األشغال العامة واإلسكان التي قامت ببناء جممعات سكنية يف عدة مدن.
ت وزارة األشغال العامة واإلسكان إىل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأصبح من بني أعامهلا  وقد ُضمهَّ

اإلرشاف عىل احلركة العمرانية يف البالد.
وقد قامت وزارات وجهات حكومية ببناء مساكن ملنسوبيها، مثل وزاريت الدفاع، والداخلية، واحلرس 

الوطني، وبعض اجلامعات، واهليئة امللكية للجبيل.

العامرة السعودية للحرمني الرشيفني : 

عهد امللك عبدالعزيز: كان من أعظم ما حتقق يف عهد امللك عبدالعزيز األمن املنقطع النظري حلجاج بيت 
اهلل احلرام وزّوار مسجد النبي ـ ] ـ . ومما قام به من أعامل يف املسجد احلرام تأسيس مصنع لكسوة الكعبة، 
وصنع باب هلا، وإنشاء مظالت للحرم واملسعى. ومما قام به من أعامل يف املسجد النبوي هدم أروقته - عدا 

الرواق القبيل منها - إلعادة بنائها، وتوسعة مساحته ألكثر من مرة ونصف.

عهد امللك سعود : مل يمض عامان من عهد امللك سعود إال وقد اكتملت مجيع إصالحات املسجد النبوي، 
وبدئ بتنفيذ مرشوع توسعة املسجد احلرام، وكان من أبرز معاملها: إزالة املنشآت السكنية والتجارية التي 
كانت حميطة باملسعى، وبناؤه من طابقني، وتوسعة املسجد برواقني بحيث تضاعفت مساحته أكثر من مخسة 
أضعاف، وإنشاء سبع منارات رفيعة، وزيادة أبواب احلرم إىل 64 بابًا، وإنشاء مخسة ميادين عامة حوله، وحفر 

أنفاق يف مجيع االجتاهات مزودة بمرافق عامة.

عهد امللك فيصل: كان من أبرز ما تم يف عهد امللك فيصل إزالة ما زيد عىل مقام إبراهيم من أبنية، وتوسعة 
املطاف فيام بني املقام واحلجر األسود، وتوسعة املسجد النبوي من اجلهتني الشاملية والغربية وإقامة مظالت 

فيها، وتبليطها بالرخام.
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)الشكل رقم )35(( املسجد احلرام بعد التوسعة

عهد امللك فهد : أبرز اإلصالحات التي بدأت يف عهد امللك فهد يف املسجد احلرام تبليط املطاف 
ببالط ال تؤثر فيه حرارة الشمس، وتسوية سطح احلرم وتبليطه وهتيئته وتركيب مصاعد كهربائية إليه، 
ثم تلت اإلصالحات التوسعة احلالية بإضافة جزء جديد إىل مبنى املسجد من الناحية الغربية )انظري 
الشكل )35((، وإضافة ساحات خارجية، فصار املسجد احلرام يتسع ألكثر من 700 ألف مصٍل يف 
األيام العادية، وإىل أكثر من مليون من املصلني يف املواسم، ومن اإلصالحات بناء مئذنتني إضافيتني 
إىل املآذن السبع األوىل، وبناء مدخل رئييس وأربعة عرش مدخاًل جانبيًا للتوسعة اجلديدة، وتبليط سطح 

التوسعة اجلديدة، وتركيب مصاعد كهربائية إليها، وتوفري أماكن لرشب مياه زمزم يف مجيع الطوابق.

عهد امللك خالد : مما تم يف عهد امللك خالد صناعة بابني للكعبة، وتوسعة املسجد النبوي من الناحية 
الغربية، وإقامة مظالت متصلة باملظالت األوىل مبلطة بالرخام.
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ومن خدمات امللك فهد يف املسجد النبوي وتوسعته إقامة مبنى جديد يتصل باملسجد وحييط به من 
الشامل والغرب وتشمل التوسعة اجلديدة سبعة مداخل رئيسية، إضافة إىل مدخلني يف اجلهة اجلنوبية 
من املسجد، كام تشمل  27 قبة متتاز بخاصية االنزالق فوق منسوب سطح التوسعة. وإنشاء ست 
مواقف  بناء  إىل  باإلضافة  والتكييف.  بالتهوية  خاصة  أجهزة  فيه  توجد  سفيل  طابق  وإنشاء  مآذن، 
للسيارات حتت األرض، وإنشاء مرافق عامة خلدمة زّوار املسجد النبوي، وتعلو مواقف السيارات 
ساحات مبلطة بالرخام تقع جنوهبا مباين إدارات حكومية وجتارية. وبذلك يكون استيعاب املسجد 

والساحات املحيطة به أكثر من نصف مليون من املصلني.

)الشكل رقم )36(( املسجد النبوي بعد التوسعة

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة :  افتتح خادم احلرمني الرشيفني هذا املجمع 
الكبري عام 1405هـ. ومن أهدافه: طباعة املصحف الرشيف طباعة دقيقة بمراجعة قراء ثقات، وترمجة 
معانيه، وتوزيعه جمانًا عىل املسلمني داخل اململكة وخارجها، والتقترص أهداف املجمع عىل طباعته وترمجة 
معانيه فقط، بل تشمل أيضًا تسجيله عىل أرشطة وتفسريه وإجراء بحوث ختدم كتاب اهلل سبحانه وسنة 

رسوله  ـ ] ـ.
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إرشادية  بأعامل  تقوم  للخدمة االجتامعية -  مراكز  بإنشاء  والشؤون االجتامعية  العمل  قامت وزارة 
متنوعة - وإنشاء دور للرعاية االجتامعية ومجعيات تعاونية متعددة األغراض ومجعيات بر خريية، وإنشاء 

الضامن االجتامعي الذي ترصف الدولة عن طريقه إعانات مالية للفقراء والعاجزين عن العمل.
كام أقامت الدولة عدة مؤسسات ثقافية هلا إسهاماهتا، ومنها :

-1 الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء : كانت نواهتا دار اإلفتاء واإلرشاف عىل الشؤون الدينية 
واملعاهد، ثم تكونت )الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد( برئاسة سامحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل، وملا أنشئت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف عام 
1414هـ أصبح اسمها )الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء(. ويرأسها اآلن سامحة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبداهلل آل الشيخ، ومما تقوم به رصد الفتاوى واإلجابة عن األسئلة الرشعية من خالل اللجنة الدائمة 

وإصدار البحوث العلمية وجملة دورية.

)الشكل رقم )37(( جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة

تاسعًا / التنمية االجتامعية والثقافية :
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-2الرئاسة العامة لرعاية الشباب : كانت نواهتا خاصة بتنظيم احلركة الرياضية. وقد أنشئت يف وزارة 
الداخلية، ثم أسندت هذه املهمة إىل وزارة العمل والشؤون االجتامعية. ويف عام 1393هـ جعلت مستقلة. 
والرئاسة مسؤولة عن رعاية النشاط االجتامعي والثقايف والريايض للشباب. وقد قامت بجهود كبرية يف هذا 
املجال، فباإلضافة إىل إرشافها عىل النوادي الرياضية، قامت ببناء مؤسسات رياضية متنوعة، جمهزة جتهيزًا 
جيدًا، وأنشأت ساحات شعبية وبيوتًا للشباب، وحرصًا عىل سالمة الرياضيني، فقد أنشأت الرئاسة مستشفى 
األمري فيصل بن فهد بن عبد العزيز ـ رمحه اهلل ـ للطب الريايض، ملتابعة عالج اإلصابات الرياضية ملامريس 

الرياضة من الشباب السعودي، وتقديم العناية الطبية الشاملة للرياضيني وذوهيم.

-3وزارة الثقافة واإلعالم :  أنشئت وزارة اإلعالم عام 1383هـ، ومنذ إنشائها وهي تقوم بجهد واضح 
لنرش الوعي والثقافة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحف.

وقد بدأ البث اإلذاعي من جدة، ثم من جدة والرياض، ثم توحد البث من الرياض. وتبث اآلن أربع 
إذاعات هي : الربنامج العام من الرياض، والربنامج الثاين من جدة، ونداء اإلسالم من مكة املكرمة، والقرآن 
: األوردية واألندونيسية والسواحلية والفارسية والرتكية  باللغات  برامج  إىل  الرياض، إضافة  الكريم من 

والصومالية والبنغالية.
املنورة والقصيم  املدينة  الرياض وجدة، ثم توالت املحطات يف  التلفزيوين عرب حمطتني يف  البث  وبدأ 

والدمام وأهبا. واآلن توحد البث من الرياض، وفتحت القناة الثانية.
األقامر  عرب  اهلواء  عىل  حية  احلج  مناسك  نقل  وهي  مميزة  بخدمة  اململكة  وتلفزيون  إذاعات  وتنفرد 

الصناعية، وبث صاليت املغرب والعشاء من املسجد احلرام والنبوي يوميًا.
أما الصحف واملجالت فقد بدأ صدورها  يف احلجاز عام 1343هـ، وأقدم الصحف السعودية جريدة 
أم القرى األسبوعية بمكة املكرمة، وتعد اجلريدة الرسمية للدولة التي تنرش هبا البالغات احلكومية. ثم تبع 
ذلك صدور جمالت وصحف يف مناطق أخرى من البالد، وإدراكًا من الدولة ملكانة الصحف وأثرها دعمتها 

ماليًا وجعلتها مؤسسات عامة مستقلة؛ أماًل يف أن تتضاعف جهودها لتحقيق األهداف املرجوة منها.
وتصدر اجلامعات وبعض الوزارات واملؤسسات احلكومية جمالت متخصصة أو ثقافية عامة.
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)الشكل رقم )38(( بــرج التلفزيــون بالـريـــاض
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قامت سياسة اململكة اخلارجية ـ منذ أن وحدها امللك عبدالعزيز ـ عىل أسس واضحة راسخة أمهها:
بالتدخل يف شؤون  الداخلية للدول األخرى، وعدم السامح لتلك الدول  التدخل يف الشؤون  1ـ عدم 

اململكة اخلاصة.
2ـ توثيق أوارص القربى بني اململكة وجاراهتا الشقيقات، وعقد معاهدات صداقة وحسن جوار معها.

3ـ توثيق الروابط بني اململكة وبني شقيقاهتا من الدول العربية واإلسالمية.
4ـ منارصة القضايا العادلة لألمتني العربية واإلسالمية.

5ـ توحيد كلمة العرب واملسلمني، وحتقيق التضامن بينهم.
6ـ منارصة القضايا العادلة يف مجيع أنحاء العامل، ومساندة املنظامت الدولية لتحقيق السالم والعدل 

بني الشعوب.
وقد سارت اململكة وفق هذه األسس يف عالقاهتا مع الدول العربية، والدول اإلسالمية، ودول العامل األخرى.

أ- عالقتها مع الدول العربية ومنارصهتا لقضايا العرب :

سياسة اململكة اخلارجية

الفصل
الثانـي

انطالقًا من املوقع اجلغرايف املتميز للمملكة، ومتشيًا مع سياستها احلكيمة، حرص قادهتا عىل إقامة عالقات 
أخوية مع الدول العربية الشقيقة املجاورة هلا. فعقدت معها اتفاقيات صداقة وحسن جوار، وسادت بينها 
وبني تلك الدول عالقات طيبة جدًا. ومع أن عالقاهتا مع بعض جاراهتا قد تعرضت يف بعض الفرتات ليشء 

من التوتر إال أن اخلالفات رسعان ما كانت حتل بطرق سلمية، فتعود املياه إىل جمارهيا الطبيعية.
وقد توجت اململكة عالقات األخوة والصداقة مع جاراهتا الشقيقات يف اخلليج العريب بتكوين جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية عام 1401هـ، وتتخذ األمانة  العامة هلذا املجلس من الرياض مقرًا له، ويتكون 
املجلس من: السعودية واإلمارات والكويت وقطر والبحرين وُعامن. وهيدف إىل التعاون والتكامل االقتصادي 
والسيايس والثقايف والعسكري بني دول املجلس. وسيتم احلديث عن جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

بالتفصيل يف الباب السادس من هذا الكتاب. إن شاء اهلل تعاىل.
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شعار جملس التعاون لدول اخلليج العربية

وقد وطدت اململكة عالقاهتا مع بقية الدول العربية الشقيقة يف آسيا وأفريقيا، ووقفت مع قضايا الوطن 
العريب العادلة، فأّيدت - بكل ما متلك - جهاد حركات التحرر فيه ضد االستعامر الغريب اجلائر، ومن ذلك 
وقوفها مع سوريا ولبنان وتونس واجلزائر واملغرب ضد االستعامر الفرنيس، ووقوفها مع ليبيا والصومال 

ضد االستعامر اإليطايل، ومساندهتا الكبرية ضد االنتداب الربيطاين واالحتالل اليهودي لفلسطني.
وكانت اململكة سباقة إىل كل ما يوحد كلمة العرب وجيمع صفوفهم. ومن ذلك دعمها لكل جهد عريب 
عام؛ فسارعت ألن تكون عضوًا مؤسسًا جلامعة الدول العربية، ومضت تدعم كل جهد تقوم به اجلامعة يف 

مجيع املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية.
وقضية فلسطني وشعبها هي قضية العرب واملسلمني األوىل. وكانت بريطانيا قد استولت عىل فلسطني 
خالل احلرب العاملية األوىل، فمكنت لليهود أن يثبتوا أقدامهم فيها، وذلك بوعدها أن تكون فلسطني وطنًا 
قوميًا هلم، وأتاحت الفرصة لعصاباهتم أن يتدربوا عىل األسلحة، والسامح لفئاهتم أن يتدفقوا عىل أرضها من 

كل حدب وصوب.
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هبهَّ الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم وبالدهم بكل ما يستطيعون من إمكانات مادية حمدودة، وساندهم 
إخواهنم العرب يف كل زمان ومكان، وكان يف مقدمة من وقف بجانبهم ماديًا ومعنويًا امللك عبدالعزيز، الذي 
بذل جهودًا مكثفة، وحماوالت متعددة، إلقناع قادة بريطانيا والواليات املتحدة بعدالة القضية الفلسطينية، 
ودافع عنهم يف األمم املتحدة دفاعًا عظياًم. وملا انسحبت بريطانيا من فلسطني كان اليهود قد متكنوا من إعداد 
أنفسهم للسيطرة عىل البالد، فأعلنوا قيام دولتهم عام 1368هـ املوافق 1948م، واجتهت اجليوش العربية 
إىل فلسطني تساند أهلها ضد العصابات الصهيونية التي كانت تقتلهم وتستوىل عىل ممتلكاهتم. وكانت فئات 

من اجليش السعودي ضمن تلك اجليوش العربية.
ظل قادة اململكة ينظرون إىل قضية فلسطني عىل أهنا قضية العرب واملسلمني األوىل، التي جيب أن يولوها 
كل ما تستحقه من تأييد ومنارصة. وامتدت نظرهتم تلك إىل منارصة كل من تعرض لعدوان بسببها. ومن 
ذلك وقوفهم مع مرص واألردن وسوريا عندما اعتدت عليها دولة اليهود عام 1387هـ، ومد هذه الدول 
بالقوات واألموال للدفاع عن نفسها، وحماولة استعادة ما سلب من أراضيها. وكان دعمهم غري املحدود 
ف  ملرص وسوريا يف حرب 1393هـ من أهم أسباب حتقيق ما حققتاه من نجاح، إضافة إىل موقفهم املرشِّ

)الشكل رقم )39(( خريطة الدول العربية



40

تستطيع  ما  اململكة تقف بكل  الصهيوين. ومازالت  العدوان  التي ساعدت  الدول  النفط عىل  بيع  يف حظر 
للدفاع عن فلسطني وحقوق شعبها وسيتحقق النرص - بإذن اهلل تعاىل - للمجاهدين املخلصني من أبنائها 

ومن يقف معهم.

ب- عالقتها مع الدول اإلسالمية ومنارصة قضاياها :

اململكة مهد اإلسالم، وفيها قبلة املسلمني التي يتجهون إليها يف صلواهتم يف مشارق األرض ومغارهبا. 
ولذلك فإهنا انتهجت سياسة تنسجم مع الواقع الذي هيأه اهلل تعاىل هلا، واملسؤولية التي محلها إياها فأخذت 
تساعد حركات التحرر اإلسالمية أينام وجدت، كام حدث يف غينيا ومايل وأريرتيا وأفغانستان، ومضت تنارص 
قضايا املسلمني أينام كانوا  كام حدث بالنسبة لقضية كشمري والفلبني وقربص والبوسنة وكوسوفا والشيشان، 

وانطلقت تقيم مع الدول اإلسالمية عالقات وثيقة، وتدعمها بكل ما تستطيع ماديًا ومعنويًا.

)الشكل رقم )40(( خريطة العامل اإلسالمي
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اختذت اململكة التضامن اإلسالمي سياسة هلا ، وحل املشكالت القائمة بني املسلمني منهجًا مفضاًل ، 
والعمل لصاحلهم طريقًا متبعًا. فتبّنت إقامة مؤسسات متعددة تعمل لتحقيق تلك السياسة، وتنفيذ هذا املنهج 

وذلك الطريق. وأهم هذه املؤسسات : 

1( رابطة العامل اإلسالمي: مقر أمانتها العامة يف مكة املكرمة ، وهي متثل الشعوب اإلسالمية، ويأيت يف 
مقدمة وجوه نشاطها : الدفاع عن حقوق األقليات اإلسالمية، ومساعدة املسلمني يف الكوارث التي حتل هبم 

كاجلفاف والفيضانات والزالزل، وتنفيذها برنامج اإلغاثة اإلسالمية وسنابل اخلري.

2( منظمة املؤمتر اإلسالمي : مقر أمانتها العامة يف جدة ، ومتثل احلكومات اإلسالمية ، ويأيت يف مقدمة 
احلكومات،  تلك  بني  القائمة  املشكالت  ، وحل  الدولية  املحافل  اإلسالمية يف  القضايا  الدفاع عن  أعامهلا 
واإلصالح بني فئات املسلمني املتنازعة داخل الدول اإلسالمية ، إضافة إىل املسامهة يف الدفاع عن حقوق 

األقليات اإلسالمية.

3( الندوة العاملية للشباب اإلسالمي : ومقر أمانتها العامة يف الرياض ، وهتتم بنرش الدعوة الصحيحة 
بني الشباب املسلم يف كل مكان ، وتوثيق أوارص العالقات بني أولئك الشباب ، ومن وجوه نشاطها إقامة 
املحارضات والندوات واللقاءات وتوزيع الكتب النافعة بني املسلمني ، ودعم مواقف األقليات اإلسالمية، 

والدفاع عن حقوقها.

4( البنك اإلسالمي للتنمية : مقر أمانته العامة يف جدة، ويقوم بتقديم قروض دون فوائد للدول اإلسالمية، 
وذلك ملساعدهتا يف تنفيذ مرشوعاهتا االقتصادية والعمرانية.

ج - عالقتها مع الدول األجنبية ومواقفها العاملية : 

من معامل سياسة اململكة اخلارجية االنفتاح عىل دول العامل وشعوهبا، وإقامة عالقات مع هذه الدول وفق 
ما تقتضيه مصلحتها الوطنية، وما متليه مصلحة األمتني العربية واإلسالمية العامة .

كانت بريطانيا أول دولة أجنبية يقيم معها امللك عبد العزيز عالقات سياسية . وبعد اكتامل توحيده للبالد 
بدأت اململكة تقيم عالقات مع الدول األجنبية املختلفة ، وتتبادل معها السفراء والقناصل . ومع مرور الوقت 
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ازداد عدد الدول بتحرر الشعوب من االستعامر ، فكانت اململكة - دائاًم - تبادر إىل االعرتاف بالدول املستقلة، 
وتقيم معها عالقات سياسية واقتصادية وثقافية .

حرصت اململكة عىل أن تبذل كل ما يمكنها لتحقيق العدل ، وإحالل السالم بني دول العامل ، وحتقيق 
التقدم والرخاء جلميع الشعوب. ولذلك بادرت إىل االنضامم إىل هيئة األمم املتحدة ، فكانت من الدول 
املؤسسة للمنظمة الدولية. ومضت تسهم إسهامًا كبريًا يف أعامل هيئة األمم ، وتدعو إىل حل املشكالت 
العاملية بالطرق السلمية عىل أساس مبادئ العدل وحق الشعوب يف تقرير مصريها ، وتنادي بمحاربة 
الظلم ، والتمييز العنرصي ، واالستعامر بجميع صوره وأشكاله . وباإلضافة إىل ذلك فإهنا سباقة دائاًم 
إىل اإلسهام يف نشاط فروع اهليئات الدولية املختلفة ؛ مثل منظمة اليونسكو ، ومنظمة الصحة العاملية ، 

وصندوق النقد الدويل.
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س1 ـ اكتبي مذاكرات تارخيية عن :
)أ( توطني البادية.

)ب( التعليم يف عهد امللك عبدالعزيز.
)جـ( الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

س2 ـ مم تتكون أجهزة األمن والدفاع يف اململكة العربية السعودية؟

س3 ـ ما املهامت التي تقوم هبا وزارة الداخلية ؟

س4 ـ  اذكري أربعًا من أبرز مظاهر التطور الذي شهدته القوات املسلحة السعودية .

س5 ـ ما أهم العوامل التي ساعدت عىل تطور احلركة العمرانية يف اململكة؟

س6 ـ اذكري السبب ملا يأيت :
- إطالق اسم امللك فهد عىل اجلرس الذي يربط اململكة بدولة البحرين.

- إنشاء جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
- حتويل الدولة الصحف املحلية إىل مؤسسات عامة مستقلة.

- إنشاء مستشفى األمري فيصل بن فهد بن عبدالعزيز للطب الريايض.

س7 ـ اكتبي بإجياز عن مرشوع توسعة خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد رمحه اهلل 
            للمسجد النبوي الرشيف باملدينة املنورة.

أســـــئلة البــاب اخلــامـس
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س8  ـ اختاري  للقائمة )أ( ما يناسبها من القائمة )ب( فيام يأيت :

القائمة )ب(القائمة )أ(

أ-أحدث اجلامعات السعودية هي جامعة امللك خالد ومقرها يف ................................       الدمام
ب-أنشأت املؤسـسـة العامة لسـكة احلديد امليناء اجلاف الذي يقع يف ........................      جدة
جـ-أنشأت الدولة عدة مطارات يف مدن اململكة كان أوهلا مطار ...............................       ضبا
د-آخر املطارات الدولية التي أنشأهتا الدولة هو مطار امللك فهد الذي يقع يف   ..........         أهبا

هـ-أحدث املوانئ التي أنشأهتا اململكة هو ميناء  ..................... ...................................       الرياض
اجلبيل              

            
س9 ـ ضعي عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وصححي اخلطأ فيام يأيت :

✺ ُأسندت رئاسة احلرس الوطني إىل األمري عبد اهلل بن عبد العزيز سنة 1395هـ.
✺ تقع مدينة امللك فهد لالتصاالت الفضائية عرب األقامر الصناعية يف مدينة الرياض.

✺ جممع امللك فهد الطبي هو أكرب رصح طبي يف اململكة يقع يف مدينة الطائف.
✺ يعد مستشفي امللك خالد التخصيص للعيون بالرياض من أفضل مستشفيات العيون يف العامل.
✺ ُبدئ بتنفيذ أول مرشوع لتوسعة املسجد النبوي يف العهد السعودي احلديث يف عهد امللك فهد. 

س10 ـ ما األسس التي تقوم عليها سياسة اململكة اخلارجية ؟

س11 ـ من اجلهود التي بذهلا امللك عبد العزيز لنرصة القضية الفلسطينية ما ييل :

أ    ـ ..............................................................................................................................
ب ـ ................................................................................................................................
ج  ـ ..............................................................................................................................
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س12 ـ اختاري اإلجابة الصحيحة فيام يأيت :
أ- يقع مقر األمانة العامة للبنك اإلسالمي للتنمية يف مدينة :

)جـدة( ، )الرياض( ، )مكة املكرمة(
ب-أول دولة أقام معها امللك عبد العزيز عالقات سياسية هي :

)بريطانيا( ، )الواليات املتحدة األمريكية( ، )فرنســا(
جـ- رابطة العامل اإلسالمي منظمة إسالمية يقع مقر أمانتها العامة يف :

)القدس( ، )القاهرة( ، )مكة املكرمة(

س13 ـ ضعي عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وصححي اخلطأ فيام يأيت :
أ-شاركت فئات من اجليش السعودي ضمن اجليوش العربية التي دخلت فلسطني لنرصة شعبها 

ضد اليهود عام 1368هـ
للدول  فوائد  دون  قروض  تقديم  للتنمية  اإلسالمي  البنك  هبا  يقوم  التي  الواجبات  ب-أهم 

العربية. 
جـ-حرصت اململكة عىل بذل كل ما يمكنها من جهود لتحقيق العدل وإحالل السالم بني دول 

العامل وحتقيق التقدم والرخاء جلميع الشعوب.
د-من مهام الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، نرش الدعوة الصحيحة بني الشباب غري املسلمني 

يف كل مكان .

س14 ـ ما أبرز املهام التي تقوم هبا منظمة املؤمتر اإلسالمي ؟

س15 ـ ما اجلهود التي تبذهلا اململكة لدعم األمم املتحدة ؟
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الباب السادس

التاريخ احلديث واملعارص ملنطقة 
اخلليج العريب

الفصل األول : االحتالل األجنبي ملنطقة اخلليج العريب.
الفصل الثاين : دول منطقة اخلليج العريب.

الفصل الثالث : جملس التعاون لدول اخلليج العريب.
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أواًل ـــــ االستعامر الربتغايل :

االحتالل األجنبي ملنطقة اخلليج العريب

الفصل
األول

متكن  عندما  اهلجري،  العارش  القرن  بداية  منذ  العريب  اخلليج  يف  الربتغايل  االستعامر  طالئع  بدأت 
فاسكودي جاما من اجتياز رأس الرجاء الصالح سنة 903هـ، حيث وصل إىل اهلند، وعقد صفقة جتارية مع 
حاكم )قليقوط(، ثم عاد إىل الربتغال، ثم أرسلت الربتغال محالت أخرى إىل اهلند؛ لتوطيد نفوذها والقضاء 
عىل التجارة اإلسالمية النشطة يف تلك املنطقة؛ إلضعاف املسلمني يف مصدر رزقهم، حتى يتسنى للربتغاليني 

القضاء عىل اإلسالم واملسلمني إن أمكن ذلك.

)الشكل رقم )41(( احلمالت الربتغالية يف بالد اهلند واخلليج العريب
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الواجب حيتم  الوقت، فقد رأوا أن  أنفسهم محاة املسلمني يف ذلك  ون  َيُعدُّ املامليك يف مرص  لـامهَّ كان   
عليهم محاية املسلمني، وطرد الربتغاليني من بالد اهلند، واحلفاظ عىل التجارة اهلندية؛ لتكون بأيدي املسلمني 
اهلنود وحدهم، فأرسلوا محلة بحرية بقيادة حسني الكردي والتقت مع الربتغاليني يف معركتني مها: معركة 
شيؤول سنة 914هـ، حيث انترص فيها حسني الكردي، إالّ أنه مل يتعقب فلول املنهزمني؛ فكان ذلك سببًا 
يف أن يوحد الربتغاليون صفوفهم من جديد خاصة بعد وصول نجدة هلم من الربتغال، فالتقوا مع الكردي 
مرة ثانية يف معركة »ديو« يف السنة ذاهتا، ومتكنوا من هزيمة األسطول اإلسالمي هزيمة كبرية، فرهَّ عىل إثرها 
الكردي إىل جدة. وبعد هذه املعركة أصبح الربتغاليون سادة غري منازعني يف اهلند، واملحيط اهلندي، وبحر 
الصليبية قد  أن أهدافهم  بعد هزيمتهم لألسطول اإلسالمي  الربتغاليون  أدرك  العرب، ومن جانب آخر 
هوا أنظارهم صوب منطقة اخلليج العريب، والبحر األمحر، ومن ثم مكة املكرمة، واملدينة  حان أواهنا، فوجهَّ
املنورة، فانطلق قائد األسطول الربتغايل »البوكري« سنة 916هـ إىل البحر األمحر، فحارص عدن لكنه مل يستطع 

)الشكل رقم )42(( منطقة اخلليج العريب
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قاعدة  فاختذها   ))41( الشكل  )انظري  العرب  بحر  يف  الواقعة  »سوقطرة«  جزيرة  إىل  اجته  ثم  دخوهلا، 
لألسطول الربتغايل، وانطلق منها إىل هرمز فاستوىل عليها، كام هاجم مسقط فأحرقها وهّدم مساجدها، 
وقام بتعذيب األرسى، حيث قام بقطع أنوف وآذان كل من وقع أسريًا يف يده من األهايل، كام استوىل 

عىل صحار وخورفكان. )انظري الشكل )42((.
الذهاب  فقرروا  الثانية،  للمرة  ذلك  في  فشلوا  أنهم  إالّ  عدن  على  االستالء  البرتغاليون  حاول  وقد 
إلى جدة لمهاجمتها، لكنهم عدلوا عنها إلى ينبع فواجهوا هناك عواصف شديدة دمرت سفنهم وفرقتها، 

فغادروا خائبين إلى باب المندب، ثم قاموا بمحاولة أخرى لالستالء على جدة لكن الفشل كان حليفهم.
لم يتوقف البرتغاليون عن تهديد الحرمين الشريفين، إالّ بعد أن برزت قوة العثمانيين الذين تمكنوا من 
القضاء على دولة المماليك وضم كل من بالد الشام ومصر، فدخلت الحجاز تحت السيادة العثمانية سلمًا، 
حيث توّلى العثمانيون مهمة الدفاع عن الحرمين الشريفين، فأرسلوا حمالت بحرية طردت البرتغاليين من 
مياه البحر األحمر، وسيطروا على بالد اليمن، ثم تمركزوا في مضيق باب المندب، فأصدر السلطان العثماني 
سليمان القانوني أمرًا بتحريم  دخول السفن غير اإلسالمية مياه البحر األحمر، وبذلك حال العثمانيون دون 

وصول أية قوة بحرية أجنبية إلى مياه البحر األحمر وبالتالي الوصول إلى الحرمين الشريفين.

طرد الربتغاليني من منطقة اخلليج العريب :

بعض  وحققوا  اهلندي  واملحيط  العريب  اخلليج  من  الربتغاليني  لطرد  جادة  بمحاوالت  العثامنيون  قام 
يف  الصفويني  مع  وحروهبا  بخالفاهتا  العثامنية  الدولة  انشغال  أن  إاّل  املنطقة،  أهايل  بمساعدة  االنتصارات 
إيران، والنجدات التي وصلت للربتغاليني جعلها تفشل يف التصدي هلم يف منطقة اخلليج العريب، فتحمل 
سكان املنطقة مهمة الدفاع بأنفسهم، فقاموا بعدة ثورات ُقوبلت من الربتغاليني بالتنكيل والبطش والتدمري، 
العريب، حيث متكنت  التنافس األورويب يف منطقة اخلليج  تبع ذلك دخول اهلولنديني واإلنجليز ميدان  ثم 

الدولتان من إحلاق هزيمة كبرية بالربتغاليني.
مل يقف الشعب العريب يف اخلليج مكتوف األيدي أمام العدوان الربتغايل العنيف، فقد قاموا بعدة ثورات ضد 
الربتغاليني أضعف من قوهتم، وجاءت الرضبة القاضية ضد الربتغاليني عىل أيدي الُعامنيني حيث أسس اليعاربة 

هلم دولة يف عامن بقيادة اإلمام نارص بن مرشد اليعريب الذي متكن من إخراج الربتغاليني من منطقة اخلليج هنائيًا.
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بدأ وصول اهلولنديني إىل الرشق منذ بداية القرن احلادي عرش اهلجري، حيث أخذوا ينافسون الربتغاليني 
يف اهلند وجزر املاليو، ثم وصلوا إىل اخلليج العريب عندما حتالفوا مع اإلنجليز ضد الربتغاليني ومتكنت الدولتان 
 : أمهها  جزر  عدة  فاحتلوا  العريب،  اخلليج  يف  نفوذهم  يوطدون  اهلولنديون  أخذ  ثم  الربتغاليني،  هزيمة  من 
)خارجة، وقشم، وبندر عباس(، وكان من الطبيعي أن هتتم هولندا باخلليج العريب، ملوقعه االسرتاتيجي عىل 
أقاموا أول مركز جتاري هلم يف  اهلند الرشقية، وقد  اهلند وجزر  اهلولندية يف  املستعمرات  املؤدي إىل  الطريق 
)بندر عباس( حيث بدأ عهد جديد من التنافس الدويل بني هولندا وبريطانيا يف اخلليج العريب، لكن املقاومة  
املستمرة من شعب اخلليج العريب أدت إىل إضعاف مركز هولندا يف اخلليج، ونتيجة لتلك املقاومة مل تتحمل 

هولندا مزيدًا من اخلسائر البرشية واملادية فاضطرت إىل الرحيل من املنطقة سنة 1179هـ.

ثانيًا : االستعامر اهلولندي :

)الشكل رقم )43(( خطوط التجارة عرب اخلليج العريب



51

ثالثًا : االستعامر اإلنجليزي :

ازداد اهتامم بريطانيا بمنطقة اخلليج العريب بعد تأسيس رشكة اهلند الرشقية اإلنجليزية عام 1600م، 
حيث عملت عىل إقامة الوكالة التجارية، وعززت عالقاهتا باملنطقة، ومع مطلع القرن الثامن عرش امليالدي 
بدأ النفوذ اهلولندي يضعف تدرجييًا، بينام تصاعد النفوذ اإلنجليزي رغم ظهور منافس أورويب جديد متثل 
يف رشكة اهلند الرشقية الفرنسية، لكن الفرنسيني مل حيرزوا نشاطًا واضحًا يف املنطقة، مما اضطرهم إىل التنازل، 
واالبتعاد عن منطقة اخلليج العريب، كام أن ظهور دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب اإلصالحية يف نجد، 
إىل  تلجأ  بريطانيا  العريب، جعل  اخلليج  باجتاه  باشا  العريب، وكذلك توسع حممد عيل  اخلليج  إىل  وامتدادها 
املنطقة، فأعلنت محايتها عىل مرص، كام أبرمت معاهدات محاية مع شيوخ منطقة اخلليج  توسيع نفوذها يف 

العريب كان آخرها »بوشري« سنة 1317هـ.

إضـــــــــــــافـــــــــــــة

ظهر النشاط الفرنيس يف اخلليج العريب منذ أوائل القرن السابع عرش امليالدي، عندما أرسلت احلكومة 
الفرنسية ممثاًل هلا إىل بالد الشام، للحصول عىل إذن بإعفاء السلع الفرنسية من الرسوم، واحلصول عىل 
االمتيازات واحلقوق املمنوحة للدول األوروبية األخرى، ثم عاودت نشاطها عىل شكل بعثات موجهة إىل 

الرشق األوسط، ثم عىل شكل محالت، كان منها محلة نابليون بونابرت عىل مرص سنة 1798هـ.

إضـــــــــــــافـــــــــــــة

كانت سياسة بريطانيا يف منطقة اخلليج تقوم عىل عدم التدخل يف االشتباكات الربية، فكانت اتفاقيات اهلدنة 
مجيعها ختلو من احلديث عن احلروب الربية التي كانت تقع بني مشيخات اخلليج العريب، ولعل السبب يف ذلك 
يعود إىل أن بريطانيا ال هيمها من تلك االتفاقيات سوى حصول سفنها عىل حق املرور بسالم يف منطقة اخلليج 
العريب، واملناطق األخرى املجاورة دون أن يتعرض هلا أحد من أبناء  املشيخات العربية، فضاًل عىل أن وجود نص 
احلروب الربية يف تلك االتفاقيات يمكن أن يدخل بريطانيا يف مشاكل النزاعات العشائرية عىل نحو يتطلب منها 
وجود قوة برية كبرية دائمة يف املنطقة؛ مما يوقعها يف متاهات اجلزيرة العربية، ويستنزف قواهتا العسكرية واملالية.
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أســـــئلة الفصل األول

س1ـ اذكري السبب ملا يأيت :
1 ـ إرسال الربتغاليني عدة محالت بحرية إىل اهلند.

2 ـ عدم متكن الدولة العثامنية من التصدي للربتغاليني يف اخلليج العريب.
3 ـ ازدياد اهتامم هولندا بمنطقة اخلليج العريب.

4 ـ رحيل اهلولنديني من منطقة اخلليج العريب سنة 1179هـ.

س2 ـ ما األسباب التي دفعت بريطانيا إىل القيام بتوسيع نفوذها يف منطقة اخلليج العريب؟

س3 ـ اختاري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيام يأيت :
أ ـ بوشري هي آخر معاهدة  أبرمت عام 1317هـ مع شيوخ منطقة اخلليج العريب ملصلحة :

      )بريطانيا - فرنسا - هولندا(
ب ـ متكن حكام عامن من اليعاربة من حترير وطنهم وطرد املحتلني :

        )الفرنسيني - اهلولنديني - الربتغاليني(
ج ـ أصدر السلطان سليامن القانوين أمرًا بتحريم دخول السفن غري اإلسالمية مياه :

        )اخلليج العريب - البحر املتوسط - البحر األمحر(

س4 ـ اختاري للعمود )أ( مايناسبه من العمود )ب( فيام يأيت :

العمود )ب(  العمود )أ( 
البوكري اجتاز رأس الرجاء الصالح

فاسكودي جاما قائد األسطول الربتغايل يف اخلليج
حسني الكردي قائد عثماني ضم بالد اليمن للدولة العثمانية

سليمان القانوني
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أواًل ـــــ إمــارة الكـويـت :

دول منطقة اخلليج العريب

الفصل
الثاين

ت منطقة الخليج العربي بفترات عصيبة من تاريخها الحديث تعرضت خالله إلى موجات استعمارية  مرهَّ
من قبل بعض الدول األوروبية لمحاولة بسط نفوذها على المنطقة؛ وذلك ألهمية موقعها االستراتيجي 

الذي يربط الشرق بدول أوروبا الغربية.
وسنسلط الضوء في هذا الفصل بشكل موجز على التاريخ الحديث والمعاصر لدول منطقة الخليج 
العربي، وصراعها مع االستعمار األجنبي حتى حصولها على االستقالل، ونستثني من ذلك المملكة العربية 
السعودية لسببين األول : أن  البالد السعوديةـ  ولّله الحمدـ  لم تتعرض خالل تاريخها الطويل إلى االستعمار 
األجنبي )هل تعرفين لماذا؟( رغم امتدادها على منطقة واسعة من الخليج العربي تمتد من  الكويت شماالً 
إلى اإلمارات العربية جنوبًا، والثاني : أنه سبق للطالبة دراسة التاريخ السعودي بأدواره الثالثة بالتفصيل 

خالل النصف األول من هذا الكتاب. لهذا سيتم االقتصار على دراسة تاريخ دول منطقة الخليج اآلتية :

كانت الفترة التي تولى الشيخ مبارك الصباح فيها حكم الكويت سنة 1896م هي البداية الهامة لتاريخ 
الكويت الحديث لما واكبها من تطورات واهتمامات دولية بالمنطقة.

فقد تميزت تلك الفترة باالهتمام الدولي بالكويت خاصة وبمنطقة الخليج العربي عامة، وبداية ظهور 
فكرة إنشاء خط سكة حديد تربط برلين ببغداد الذي كانت الحكومة األلمانية تسعى إلقامته وجعلت الكويت 
نهاية هذا الخط، ولذلك رأى الشيخ مبارك الصباح أن يدخل في حوار للتفاهم مع الدولة العثمانية. وقد 
نجح الشيخ مبارك في مسعاه، حيث نال اعتراف الدولة العثمانية بالكويت وكان ذلك في سنة 1897م، ثم 
اتخذ الشيخ مبارك خطوة أخرى لحماية بالده، حيث طلب الحماية البريطانية على بالده؛ خوفًا من تدخل 
الدولة العثمانية في شؤون الكويت، فعقد مع بريطانيا معاهدة الحماية على غرار تلك المعاهدات التي 
البريطاني معاهدة  السياسي  المقيم  العربي. ففي سنة 1317هـ وقع  الخليج  إمارات  بريطانيا مع  عقدتها 

الحماية مع حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح تعهد الشيخ مبارك بموجبها بما يلي :

1
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1ـ  ال تستقبل الكويت وكياًل أو قائم أو ممثاًل من جانب أي دولة أو حكومة في الكويت أو في أي قطعة 
أخرى من حدوده بغير موافقة الحكومة البريطانية.

2 ـ ال تتنازل الكويت أو تفوض أو تؤجر أو تبيع أو ترهن أو تعطي للسكن أي جزء من أراضيها لدولة 
أجنبية دون الحصول على موافقة الحكومة البريطانية.

أراد حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح من هذه المعاهدة حماية بلده وشعبه، والتصدي لمحاوالت 
والي البصرة وغيره، أما بريطانيا فقد استطاعت إبعاد األلمان والروس عن مصالحها في الخليج العربي، 

عندما تمكنت من ربط إمارة الكويت ببقية إمارات الخليج العربي بمعاهدة الحماية.
وقعتها  التي  الحماية  معاهدة  أن  رأى  الكويت  في  الحكم  الصباح  السالم  عبدالله  الشيخ  تولى  وعندما 
الكويت مع بريطانيا ال تتوافق مع الظروف الدولية السائدة، خاصة بعد زوال األخطار التي كانت تهدد الكويت 
وانتهاء األطماع األلمانية في المنطقة، وحصول معظم الدول العربية على استقاللها، لهذا طلب الشيخ عبدالّله  
السالم من بريطانيا إلغاء تلك المعاهدة، فاحترمت الحكومة  البريطانية الطلب الكويتي وأعلنت إلغاء معاهدة 

1317هـ. وبذلك حصلت الكويت على استقاللها سنة 1961م.

)الشكل رقم )44(( خريطة إمارة الكويت
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الغزو العراقي للكويت :
في عهد الشيخ جابر األحمد الصباح قام النظام العراقيـ  الذي كان يرأسه صدام حسين في العراقـ  سنة 1411هـ 
بغزو غاشم على دولة الكويت بهدف احتاللها، لكن المجتمع الدولي تصدى ألطماع حاكم العراق، وتمكن من 

إخراج قوات  النظام العراقي من الكويت تحت مظلة األمم المتحدة، وإعادة الحكومة الكويتية إلى بالدها.

دولة اإلمارات العربية املتحدة : 2

تتكون اإلمارات العربية المتحدة من سبع إمارات هي : أبوظبي )عاصمة االتحاد( ودبي، والشارقة، 
ورأس الخيمة، والفجيرة، وعجمان، وأم القوين، وترتبط فيما بينها باتحاد فيدرالي، وكانت هذه اإلمارات 

تسمى قبل اتحادها بمشيخات الساحل المهادن، وتارة ُيطلق عليها مشيخات ساحل ُعمان.
حكام  القواسم  شكل  وقد 
رأس الخيمة قوة بحرية في الخليج 
من  كبيرًا  عددًا  ضّمت  العربي 
القطع البحرية، تمكنت من خالل 
للسفن  التصدي  من  القوة  تلك 
في  تطمع  كانت  التي  األوروبية 
الخليج  منطقة  على  نفوذها  بسط 
كدولة  بريطانيا  أن  غير  العربي، 
أسلوب  استخدمت  استعمارية 
بين  الخالفات  وتغذية  التجزئة 
دون  وحالت  العربية،  المشيخات 
قيام تحالف بين تلك المشيخات، 

حتى تظل ضعيفة يسهل السيطرة عليها بسهولة، وعندما نشط القواسم في جهادهم ضد األطماع االستعمارية، 
قامت بريطانيا بعدة حمالت بحرية ضد القواسم بقصد القضاء على قوتهم وتدمير سفنهم. وعندما استخدمت 
بريطانيا قوتها العسكرية اضطر  رؤساء مشيخات الساحل الُعماني إلى الرضوخ لمطالبها، فوقعوا معها عددًا 

)الشكل رقم )45(( خريطة اإلمارات العربية املتحدة
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ا خشيت بريطانيا من تواجد  من االتفاقيات التي تزيد من تدخل بريطانيا في شؤون تلك المشيخات. ولـمهَّ
بعض الدول األوروبية سواء كان من ألمانيا التي أخذت تتطلع شركاتها إلى الحصول على امتيازات لها 
في المنطقة، أو من فرنسا التي أخذت تزاحم بريطانيا في الخليج العربي أو من روسيا التي تحاول إيجاد 
منفذًا لها على الخليج العربي. من أجل ذلك كله سارعت بريطانيا بعقد معاهدة 1892م مع شيوخ المنطقة، 
التزموا فيها بعدم عقد أي اتفاقية مع أي دولة فيما عدا بريطانيا، كما ال يحق لهؤالء المشائخ السماح بإقامة 
وكيل ألي دولة أخرى، أو التنازل أو بيع أو رهن أو احتالل أي جزء من أراضيهم إالّ للحكومة البريطانية، 
وظلت تلك المشيخات تحت الحماية البريطانية حتى أعلنت بريطانيا عام 1968م عن نيتها االنسحاب من 
منطقة الخليج العربي، وحددت عام 1971م لتنفيذ ذلك االنسحاب، فأسرع حكام إمارات ساحل ُعمان 
)السبع( وبحثوا إمكانية قيام اتحاد فيما بينها، وتكللت جهودهم بالنجاح، وُأعلن في السنة ذاتها عن قيام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وانُتِخَب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا للدولة.

3  دولـــة قـــطـــــر :

عندما هاجم البرتغاليون منطقة الخليج العربي في أوائل القرن السادس عشر الميالدي، وقعت قطر 
تحت نفوذهم، حيث تمكنوا من فرض سيطرتهم البحرية والتجارية على معظم مناطق الخليج العربي.

ولما سيطر العثمانيون على الخليج العربي بقيت قطر لمدة أربعة قرون تحت نفوذ األتراك، لكن السيادة 
العثمانية في المنطقة بقيت شكلية، ذلك أن السلطة الحقيقية بقيت في أيدي شيوخ المنطقة المحليين.

ويرتبط تاريخ قطر بأسرة آل ثاني التي قدمت من نجد واستقرت في شبه جزيرة قطر. وُتنسب تلك األسرة إلى 
الشيخ ثاني بن محمد والد الشيخ محمد بن ثاني أول من حكم شبه الجزيرة القطرية من أسرة آل ثاني خالل منتصف 

القرن التاسع عشر. وترجع أسرة آل ثاني في أصولها إلى قبيلة تميم إحدى أكبر القبائل العربية في جزيرة العرب.
وُيعد  اللؤلؤ،  وتجارة  لجمع  مركزًا  أصبحت  قطر  في  الحكم  ثاني  بن  محمد  الشيخ  تسلم  أن  ومنذ 
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أقوى حكام قطر في تلك الفترة، فقد استطاع أن يحكم بالده بقدر كبير من 

االستقالل عن الدولة العثمانية وعن بريطانيا.
وعندما انسحب العثمانيون من الدوحة في أوائل القرن العشرين الميالدي. عقدت بريطانيا مع مشائخ 
منطقة الخليج العربي سلسلة من المعاهدات أصبحت بموجبها معظم تلك البالد تحت  الحماية البريطانية، 
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ثاني عام 1916م. وظلت قطر تحت  آل  بن جاسم  الشيخ عبدالّله  الحماية عن قطر  وقهَّع معاهدة  حيث 
الحماية اإلنجليزية حتى أعلنت بريطانيا عزمها على االنسحاب من منطقة الخليج العربي، فحصلت قطر 
على استقاللها عام 1971م، وأصبح الشيخ أحمد بن علي آل ثاني أول حاكم للدولة، وانضمت قطر في 

عهده إلى جامعة الدول العربية وإلى هئية األمم المتحدة.

قـطــــــر
)الشكل رقم )46(( خريطة دولة قطر

مملــكة البحـــرين : 4

كانت البحرين منذ القدم مطمعًا  للغزاة على مر العصور، بسبب موقعها المتميز داخل الخليج العربي 
الذي يقع على طريق التجارة القادمة من جنوب شرق آسيا إلى حوض البحر المتوسط فأوروبا.

وقد تعاقب على احتالل جزيرة البحرين في العصر الحديث البرتغاليون، الذين نزلوا بشواطئها من أجل 
تأمين طرق تجارتهم نحو الهند، إالّ أن الفرس تمكنوا من إخراج البرتغاليين لتقع البحرين تحت االحتالل 

الفارسي. فتصدت لهم  القبائل العربية بزعامة آل خليفة وأخرجتهم منها.
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وقد تطلعت بريطانيا إلى فرض سيطرتها على البحرين، فاستخدمت القوة العسكرية الغاشمة إلجبار حاكم 
البحرين على عدم االتصال بدولة فارس أو الدولة العثمانية، مستغلة الخالف الذي حدث بين قطر والبحرين، 
فاستخدمت قوتها العسكرية في السيطرة عليها، حيث تمكنت القوات البريطانية من النزول في أرض البحرين، 
واستطاعت  آل خليفة،  بن علي  الشيخ عيسى  بتنصيب  وقامت  الهند،  إلى  ونفته  القبض على حاكمها  وألقت 

معاهدة  معه  توقع  أن  الطويلة  حكمه  فترة  خالل 
البحرين  على  بريطانيا  فرضتها  التي  الحماية 
الشيخ عيسى في هذه  التزم  عام 1880م، حيث 
االتفاقية بعدم عقد أي معاهدات من أي نوع إالّ 
بإقامة  أخرى  دولة  ألي  السماح  أو  بريطانيا  مع 
وكاالت أو قنصليات أو مستودعات على أراضي 
البريطانية.  الحكومة  موافقة  أخذ  دون  البحرين 
حتى  البريطانية  الحماية  تحت  البحرين  وظلت 
آل خليفة  بن سلمان  الشيخ عيسى  الحكم  تولى 
بالده على  بكل جهد لحصول  يعمل  أخذ  الذي 
تكللت  وقد  بريطانيا،  من  والتحرر  االستقالل 
البحرين  استقالل  أعلن  حيث  بالنجاح،  جهوده 
عام 1971م، ثم استبدل الشيخ عيسى لقبه السابق 

)حاكم البحرين( بلقب أمير البحرين.
ا توفي الشيخ عيسى بن سلمان خلفه ابنه  ولمهَّ
شهد  الذي  عيسى  بن  حمد  الشيخ  عهده  وولي 
عهده بعض التغيرات السياسية، حيث بدأت هذه 
التغيرات بميثاق العمل الوطني الذي أجري عليه 
استفتاء عام 2001م، تاله تعديل الدستور وإصداره 
في صيغة جديدة، وفي ضوء تلك األحداث تم تغيير 

ى إمارة البحرين إلى مملكة البحرين. )الشكل رقم )47(( خريطة مملكة البحرينمسمهَّ
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سلطنـة عمـــان : 5

عندما فشلت الحمالت البرتغالية في البحر األحمر اتجه البرتغاليون نحو الخليج العربي، حيث بسطوا 
نفوذهم على تلك المنطقة، واستخدموا في السيطرة عليها كافة أنواع البطش والتعذيب، ليخمدوا أي محاولة 
للتحرر من قبضتهم، وقد كان لليعاربة حكام ُعمان دور كبير في طرد البرتغاليين من ُعمان ومن منطقة الخليج 
العربي، بل إن اليعاربة فرضوا سيطرتهم على المحيط الهندي، واستمر حكمهم لعمان حتى وفاة آخر أئمتهم 
سلطان بن مرشد، حيث انتقلت اإلمامة إلى أسرة البوسعيد في عمان، وُيعدُّ إمامهم سعيد بن سلطان أقوى 

حكام عمان آنذاك، فقد كّون العمانيون لهم دولة 
في ُعمان وزنجبار الواقعة في شرق إفريقيا، وبعد 
فوجدت  أبناؤه،  اختلف  1273هـ  سنة  وفاته 
بريطانيا الفرصة سانحة أمامها لتفكيك هذه الدولة 
وإضعاف أسطولها البحري، فلجأت إلى تشجيع 
الشرقية  السواحل  ضم  على  )إيران(  فارس  دولة 
بن  سعيد  أبناء  من  اثنين  وتشجيع  لُعمان،  التابعة 
سلطان هما )ثويني وماجد( على أن يستقل األول 
بمسقط والثاني بزنجبار، مما مّهد لبريطانيا السيطرة 
سلطنة  واجهت  وقد  1308هـ،  سنة  ُعمان  على 
بن  اإلمام راشد  استقل  آخر، حيث  انقسام  عمان 
سالم الخروصي بإمامة )نزوى( عن سلطنة مسقط، 
وقد تزعم الخروصي الثورة ضد اإلنجليز، وبعد 
الحكومة  عقدت  األولى  العالمية  الحرب  انتهاء 
الساحل،  في  السلطنة  بين  صلحًا  نية  لبريطا ا

واإلمامية في الداخل ُعرفت باتفاقية السيب.
 وظلت هذه االتفاقية سارية المفعول إلى أن 
)الشكل رقم )48(( خريطة سلطنة عامنقام سلطان مسقط بالزحف على نزوى وضمها 
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يت بسلطنة عمان، والتزال دولة ُعمان تحمل هذا االسم حتى اليوم. وبعد  إلى مسقط في دولة واحدة ُسمِّ
هذه األحداث لجأت قوات الحركة الوطنية إلى مهاجمة المراكز البريطانية ومعدات شركات النفط؛ مما 
دفع بريطانيا إلى التفاوض، واشترط اإلمام أن يتم التفاوض بإشراف لجنة محايدة من الجامعة العربية وهيئة 
األمم المتحدة، وأن تنسحب بريطانيا من األراضي العمانية، وتعترف باستقاللها. لم تستجب بريطانيا لتلك 
فعمل  المحتل.  العربي  والخليج  ُعمان  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بقيادة  ظفار  إلى  التمرد  فامتد  المطالب، 
السلطان قابوس بن سعيد على إنهاء التمرد بعد اعتالئه العرش، وفي عهده حصلت ُعمان على استقاللها 

من بريطانيا سنة 1391هـ / 1971م.
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أســـــئلة الفصل الثاين

س 1 ـ  اذكري السبب لما يأتي :
1 ـ إقدام الشيخ مبارك الصباح على طلب الحماية لبالده من بريطانيا.

2 ـ أهمية الفترة التاريخية التي تولى فيها الشيخ مبارك الصباح حكم الكويت.
3 ـ قيام بريطانيا بمنع أي تحالف يتم بين مشيخات ساحل ُعمان.

4 ـ إستخدام البرتغاليين البطش والتعذيب لبسط نفوذهم على منطقة الخليج العربي.
س2 ـ  ضعي خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

أ ـ  أول دولة خليجية نالت استقاللها عن بريطانيا هي دولة :
)الكويت، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين(

ب ـ تحولت البحرين من إمارة إلى مملكة في عهد الشيخ :
)سلمان آل خليفة، عيسى آل خليفة، حمد آل خليفة(

ج ـ فرضت بريطانيا على البحرين معاهدة الحماية عام :
)1902م، 1880م، 1890م(

د ـ كون العمانيون لهم دولة قوية في عهد البوسعيد شملت ُعمان باإلضافة إلى :
 )زنجبار، الهند، نيجيريا(

س3 ـ ضعي عالمة ) ( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة )( نهاية العبارة الخاطئة فيما يأتي :
1 ـ حصلت الكويت على استقاللها من بريطانيا في عهد الشيخ جابر األحمد الصباح.    )      (
2 ـ شكل القواسم حكام رأس الخيمة قوة بحرية تصدت للسفن األوروبية في الخليج العربي.)      (
3 ـ  يرتبط تاريخ قطر الحديث بأسرة آل خليفة التي قدمت من بالد اليمن.                         )      (
4 ـ تولت الجبهة الشعبية لتحرير ُعمان المقاومة ضد االستمعار البرتغالي في ُعمان.       )      (
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ملحة تارخيية عن التعاون بني دول اخلليج العربية :

جملس التعاون لدول اخلليج العربية

الفصل
الثالث

الِقَدم، حيث تشكل المنطقة وحدة سكانية  كان التعاون سائدًا بين سكان منطقة الخليج العربية منذ 
متماسكة ووحدة جغرافية متصلة ذات معالم واضحة، مما جعل أجزاءها يتأثر كل منها باآلخر، ومع أن 
المنطقة تقع ضمن األقاليم الصحراوية التي تتميز بندرة األمطار وِقلهَّة الموارد الزراعية، فإن ذلك لم يمنع 
من قيام تجمعات بشرية مارست نشاطات اقتصادية واجتماعية متشابهة، واتخذت أنماطًا حياتية متقاربة، 
فاتجه كثير من سكان الخليج العربي للعمل في البحر، حيث كان يعمل على ظهر السفينة الواحدة بحارة من 
أكثر من ُقطر خليجي. )ماذا يعني لِك ذلك؟(. وقد عمل سكان السواحل بمهنة الصيد في مياه الخليج، أما 
في الداخل فقد عمل سكان الحاضرة بالزراعة والصناعة، وعمل سكان البادية برعي الماشية في الصحراء. 
)هل تعرفين أهم الواحات الزراعية في منطقة الخليج العربي؟( وفي مجال التجارة كانت السفن والمراكب 
الخليجية تنقل البضائع من جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا إلى موانئ الخليج العربي، ثم تحمل برًا إلى 
البحر المتوسط وأوروبا، وكانت لهم موانئ ومراكز تجارية متعددة. ولقد قامت بين هذه التجمعات جميعها 

- سواء كانت ساحلية أم زراعية أم بدوية - عالقات اقتصادية ومصالح مشتركة.
ولقد كان الخليج العربي منذ القدم محط أنظار الطامعين لموقعه االستراتيجي وسيطرته على طرق 
مهمة للتجارة الدولية، ولذلك فقد تعاقب على احتالل بعض مناطقه والسيطرة على مياهه وشواطئه الفرس 
الموقع  السيطرة على هذا  بغية  والروس واأللمان؛  والفرنسيون  والبريطانيون  والهولنديون  والبرتغاليون 
االستراتيجي للخليج بصفته ممرًا تجاريًا هامًا واالستفادة من مميزاته االقتصادية، ولذا فقد تعرضت كثير من 
أقطار المنطقة ألطماع استعمارية مشتركة. وقد قام الشعب العربي في الخليج بمقاومة األطماع االستعمارية 

والتصدي لها بكل الوسائل دفاعًا عن الوطن وحريته ومن ثم حصلت دوله على االستقالل.
ولقد سبق قيام مجلس التعاون نشاطات جماعية وثنائية متعددة بين أقطاره لتحقيق التقارب والتعاون 

في مختلف الميادين، وكانت هذه النشاطات تمهيدًا طبيعيًا لقيام المجلس.
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السامت املشرتكة لدول جملس التعاون :

ترتبط دول الخليج العربية بسمات وخصائص مشتركة فهي تشكل جزءًا من أمة واحدة، تنطق بلغة واحدة، 
وتدين بدين إسالمي واحد، ولها عادات وتقاليد وقيم مشتركة متقاربة، ولها تراث حضاري مشترك وتجمعها 
روابط تاريخية ومصالح وأهداف مشتركة في مواجهة تحديات وأطماع استعمارية متشابهة، وتؤلف دوله الست 
فيما بينها وحدة جغرافية طبيعية متصلة من الكويت شماالً إلى ُعمان جنوبًا يجمع بينها واقع اقتصادي متقارب 
المالمح يتميز بالحرية االقتصادية، وتحكمها أنظمة سياسية واجتماعية وسكانية متشابهة وذات أهداف متماثلة، 
إضافة إلى موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية التي تجعلها عرضة لألطماع االستعمارية الحديثة األمر الذي 

يدفعها جميعًا إلى االتجاه نحو التعاون والتالحم المشترك كمنطقة واحدة متضامنة فيما بينها.

)الشكل رقم )49(( دول جملس التعاون
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نشأة جملس التعاون لدول اخلليج العربية :

تبينت مما سبق أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يأت من فراغ؛ بل كان نتيجة طبيعية لنمو 
التعاون بين هذه الدول منذ فترة طويلة، كما جاء قيام المجلس متمشيًا مع أهداف األمة في التعاون اإلقليمي 
من أجل تعزيز قوة األمة العربية وتأكيد دورها في خدمة القضايا العربية واإلسالمية والعالمية. ولذلك فقد 
برز كيان اتحادي جديد هو »مجلس التعاون لدول الخليج العربية« وكان ذلك في اليوم الحادي والعشرين 
من شهر رجب عام 1401هـ، الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م، حينما اجتمع رؤساء 
بيانًا جاء فيه : »إدراكًا من اإلمارات  الدول الست ألول مرة بشكل رسمي في مدينة أبوظبي، وأصدروا 
العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت 
لما يربط بينها من عالقات خاصة وسمات وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة اإلسالمية، وإليمانها بالمصير 
المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ولرغبتها في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها 
في جميع الميادين، واقتناعها بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم األهداف السامية لألمة 
أقوى، وتوجيه  أوثق وروابط  تقارب  تحقيق  إلى  الداعي  العربية  الدول  ميثاق جامعة  مع  العربية وتمشيًا 
جهودها إلى ما فيه من دعم وخدمة القضايا العربية اإلسالمية، اتفقت هذه الدول على إنشاء مجلس يضم 

دولهم، ُيسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.
العربية  المملكة  عاصمة  الرياض  تكون  أن  على  واتفق 
السعودية مقرًا دئمًا لهذا المجلس، كما اتفقت الدول األعضاء 
على الهيكل التنظيمي للمجلس ومؤسساته وأهدافه في توحيد 
موقف دوله من القضايا المحلية والعربية والدولية وعالقاتها 
الوثيقة األساسية  توقيع  بالمنظمات اإلقليمية والدولية. ومع 
لقيام مجلس التعاون اتجهت دوله نحو التقارب والتنسيق في 
مختلف الميادين االقتصادية والسياسية والدفاعية واالجتماعية 
والتعليمية والثقافية والصحية واإلعالمية وغيرها، وذلك بهدف 

)الشكل رقم )50((تعميق وتوثيق وترسيخ الترابط القائم بينها.
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)الشكل رقم )51(( صورة ملبنى جملس التعاون

أهداف جملس التعاون األساسية :

تتمثل أهداف مجلس التعاون كما جاء في المادة الرابعة من النظام األساسي فيما يلي :
1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول األعضاء في جميع الميادين وصوالً إلى وحدتها.

2. تعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجاالت.
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون اآلتية :

أ. الشؤون االقتصادية والمالية.
ب. الشؤون التجارية والجمارك والمواصالت.

ج. الشؤون التعليمية والثقافية.
د. الشؤون االجتماعية والصحية.
هـ. الشؤون اإلعالمية والسياحية.

و. الشؤون التشريعية واإلدارية.
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، 
وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
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أجهـــزة جملس التعــاون :

اهليكل التنظيمي ملجلس التعــاون :

المجلس األعلى لمجلس التعاون
)الست( األعضاء  الدول  التعاون ويتكون من رؤساء  العليا لمجلس  السلطة  المجلس األعلى هو   ✺

وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول.
✺ يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من األعضاء 

وتأييد عضو آخر.
✺ يعقد المجلس األعلى دوراته في بلدان الدول األعضاء.

✺ ُيعدُّ انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول األعضاء.

المجلس األعلى لمجلس التعاون

المجلس الوزاري

األمـانــــة العامـــــة

هيئة فض المنازعات
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✺ يلحق بالمجلس األعلى هيئة استشارية تتكون من ثالثين عضوًا يمثل كل دولة فيه خمسة أعضاء، يتم اختيارهم من 
ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثالث سنوات، وتقوم الهيئة بالنظر في كل ما يحال إليها من المجلس األعلى.

أهم اختصاصات المجلس األعلى : يقوم المجلس األعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون 
خاصة فيما يلي :

1. النظر في القضايا التي تهم الدول األعضاء.
2. وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط األساسية التي يسير عليها.

3. النظر في التقارير والدراسات التي ُكلِّف األمين العام بإعدادها.
4. اعتماد أسس التعامل مع الدول األخرى والمنظمات الدولية.

5. إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
6. تعيين األمين العام.

7. تعديل النظام األساسي لمجلس التعاون.
التصويت في المجلس األعلى :

في  األعلى  المجلس  قرارات  تصدر  واحد.  صوت  األعلى  المجلس  أعضاء  من  عضو  لكل  يكون   
المسائل الموضوعية بإجماع الدول األعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل 

اإلجرائية باألغلبية.

)الشكل رقم )52(( جانب من جلسات مؤمتر القمة لدول جملس التعاون اخلليجية
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-1 يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى »هيئة تسوية المنازعات« وتتبع المجلس األعلى.

-2 يتولى المجلس األعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخالف.
-3 إذا نشأ خالف حول تفسير أو تطبيق النظام األساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو 

المجلس األعلى. فللمجلس األعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.
-4 ترفع الهيئة تقريرها متضمنًا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس األعلى، التخاذ ما يراه 

مناسبًا.

هيئة تسوية املنازعات :

املـجـلــس الــوزاري  :

1. يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول األعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون 
رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية األخيرة للمجلس األعلى.

2. يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثالثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة 
أي من األعضاء وتأييد عضو آخر.

3. يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.
4. يعدُّ انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول األعضاء.

اختصاصات املجلس الوزاري :

-1 اقتراح السياسيات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق 
بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

-2 العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق األنشطة القائمة بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت، 
وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس 

األعلى التخاذ القرار المناسب بشأنها.
التعاون موضع  قرارات مجلس  الكفيلة بوضع  السياسات  المختصين لرسم  للوزراء  التوصيات  تقديم   3-

التنفيذ.
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بين  القائم  التعاون  المختلفة للقطاع الخاص وتطوير  بين األنشطة  التعاون والتنسيق  -4 تشجيع أوجه 
الدول األعضاء  العاملة من مواطني  انتقال األيدي  الدول األعضاء وتشجيع  غرف تجارة وصناعة 

فيما  بينها.
-5 إحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم االقتراحات 

المناسبة بشأنه.
-6 النظر في االقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس األعلى.

-7 إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي لألمانة العامة.
-8 تعيين األمناء المساعدين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بترشيح من األمين العام.

-9 اعتماد التقارير الدورية وكذلك األنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية المقترحة 
من األمين العام وكذلك التوصية للمجلس األعلى بالتصديق على ميزانية األمانة العامة.

األمــانـة العــــامــــــة :

تتكون األمانة العامة من أمين عام يعينه المجلس األعلى من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثالث 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين وكان أول من 

شغل هذا المنصب هو عبدالله يعقوب بشارة من الكويت. ومن بين اختصاصات األمانة العامة :
1. إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول 

مجلس التعاون.
2. إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.

3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس األعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول األعضاء.
4. إعداد مشروعات اللوائح اإلدارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته.

5. إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
6. التحضير لالجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
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جماالت التكامل والتنسيق بني دول جملس التعاون :

تشمل مجاالت التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون جوانب متعددة من المجاالت منها :

-1 التعاون في مجال السياسة الخارجية :
األخرى  الدول  مع  التعامل  أسس  باعتماد  يختص  األعلى  المجلس  بأن  األساسي  النظام  أوضح 
والمنظمات األخرى ويوفر مجلس التعاون عددًا من آليات وقنوات التشاور وتنسيق السياسات والتحركات 
إقليميًا ودوليًا، وعلى مختلف المستويات، وذلك من خالل لقاءات القمة، واجتماعات المجلس الوزاري 
الدورية، وتلك التي تعقد على هامش االجتماعات العربية والدولية، وعبر لقاءات ممثلي دول المجلس 
في الخارج، وفي المحافل الدولية، وغير ذلك من قنوات االتصال الجماعي والثنائي. وإلى جانب ذلك 
أسهمت معطيات عديدة في تيسير ودعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف السياسية وتمكين دول مجلس 
التعاون من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال العديد من القضايا األساسية، وهي تتمحور حول حقيقة 
أن دول مجلس التعاون تمثل تركيبة متجانسة اجتماعيًا وسياسيًا، فكرًا ومنظورًا، تجمعها التجربة التاريخية، 
ويربطها الموقع الجغرافي والحدود المشتركة. وقد عمل المجلس بإجماع دوله على تبني مبادئ سامية 
اإلقليمية والدولية على حسن  تعامالتها  والتأكيد في  المتحدة،  األمم  ميثاق  الدولي أساسها  التعامل  في 
الجوار، واالحترام المتبادل للسيادة، وعدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، واحترام سيادة كل دولة على 
مواردها، واعتماد الحوار والتفاوض وسيلة فعالة لفض المنازعات بين الدول تمشيًا مع مبادئ التعايش 
السلمي التي أعلنتها االمم المتحدة وأقرتها القوانين الدولية. كما أثبت المجلس خالل السنوات التالية 
على قيامه، قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي الفاعل، كما حدث على سبيل المثال إبان العدوان 

على دولة الكويت.

-2 التعاون العسكري :
وأن  أمنها  بترابط  الراسخة  لقناعتها  األعضاء  الدول  باهتمام  العسكري  المجال  في  التعاون  يحظى 
العدوان على أي منها يمثل عدوانًا عليها جميعًا، وهي قناعة مستمدة من حقيقة اإليمان بوحدة المصير. 
يضاف إلى ذلك حقيقة أن التحديات األمنية في بيئة إقليمية مضطربة، كمنطقة الخليج، تفرض على دول 

المجلس تنسيق السياسات والمواقف وحشد اإلمكانيات.
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وتعمل دول المجلس على بناء قوتها الدفاعية الذاتية ضمن تصور مشترك. ومن أبرز اإلنجازات التي 
تحققت في المجال العسكري إنشاء قوة درع الجزيرة التي تجسد تالحم اإلرادة الخليجية، وتقوم دول 
المجلس بتطوير هذه القوة عددًا وعتادًا، لرفع فاعليتها الدفاعية، كما أن من اإلنجازات األخرى في هذا 
المجال، قرار قمة الكويت لعام 1997م بربط دول المجلس بشبكة اتصاالت مؤمنة لألغراض العسكرية 

والتغطية الرادارية و اإلنذار المبكر.

-3 التعاون األمني :
يهدف التعاون في المجال األمني إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء وصوالً إلى تحقيق 
التكامل بين أجهزتها األمنية، كما أن دول المجلس ترتبط منذ عام 1994م باتفاقية أمنية وتعاون يشتمل 
على جوانب متعددة منها : جوانب المرور، والهجرة والجوازات، وأمن المطارات، ومكافحة المخدرات، 
والدفاع المدني وغيرها، ومن أبرز اإلنجازات التي تحققت في هذا المجال إلغاء سمات وتأشيرات الدخول 
واإلقامة عن مواطني دول المجلس في الدول التي كانت تطبق من قبل، كما اتخذت دول المجلس إجراءات 
بالبطاقة  االكتفاء  2004م  عام  شهد  حيث  المواطنين،  تنقل  تسهيل  أجل  من  تطويرها،  على  تعمل  عدة 

الشخصية لتنقل مواطني دول المجلس فيما بين الدول األعضاء )1(.

-4 التعاون االقتصادي :
المشترك في  العمل  يقوم عليها  التي  الركائز األساسية  االقتصادي إحدى  المجال  التعاون في  يعتبر 
مجلس التعاون، وبشكل عام إن الهدف العريض لمجلس التعاون هو االنتقال بدول المجلس من التعاون 
الترابط والتكامل واإلندماج االقتصادي. وتحقيقًا لذلك وضعت دول  والتنسيق إلى مراحل متقدمة من 
المجلس إطارًا ومنهاجًا شاماًل للعمل االقتصادي المشترك يتمثل في االتفاقية االقتصادية الموحدة التي 

أقرتها دول المجلس عام 1981م.
وقد تمكنت دول المجلس في وقت مبكر، من إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينها، أصبحت بموجبها  
المنتجات الوطنية معفاة من الرسوم الجمركية. وتقف دول المجلس على أعتاب االتحاد الجمركي، حيث 
أقرت قمة الرياض عام 1999م برنامجًا زمنيًا إلقامة ذلك االتحاد اعتبارًا من شهر مارس 2005م. ورغم 

)1( جريدة الجزيرة السعودية، العدد )11398( السبت 1424/10/19هـ.
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أن االتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل االقتصادي، إال أن دول المجلس قد قطعت 
شوطًا في تنفيذ المرحلة الثالثة، وهي إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تتطلب باإلضافة إلى حرية انتقال 

السلع، إزالة القيود على انتقال عوامل اإلنتاج، السيما األفراد ورؤوس األموال.
ومن أبرز اإلنجازات التي تحققت في هذا المجال، السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى 
دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي، والسماح للمؤسسات اإلنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري، 

كذلك سمح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في أية دولة عضو.
وتمثل قرارات تحقيق المواطنة االقتصادية الخليجية لبنات أساسية على طريق إقامة السوق الخليجية 
المشتركة، وجانبًا هامًا من اإلنجازات في إطار األهداف التي حددتها االتفاقية االقتصادية التي نصت على 
معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها فيما يتعلق بحرية االنتقال 

والعمل واإلقامة، وممارسة النشاط االقتصادي، وانتقال رؤوس األموال وحق التملك.
ومن اإلنجازات التي تحققت في هذا السياق السماح لمواطني الدول األعضاء بممارسة تجارة التجزئة، 
والجملة، وتملك األسهم والعقار، والمهن، واألنشطة االقتصادية وغيرها من القرارات واألنظمة التي هيأت 

األرضية إلقامة السوق الخليجية المشتركة.

-5 التعاون في النقل والمواصالت :
ويشمل التعاون في مجاالت النقل البحري والبري والجوي، والتنسيق في إقامة مشاريع البنية األساسية 
كالموانئ والمطارات والطرق، ودعم وتطوير المؤسسات القائمة حاليًا بهذه النشاطات بين الدول األعضاء، 
كما أن من أهدافه العمل من أجل تنسيق سياسات الطيران، والنقل الجوي بين دول المجلس وذلك على 
مختلف المستويات، وقد اتفقت الدول األعضاء على معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطنيها 
المارة بأراضيها أو القاصدة ألي منها معاملة وسائط النقل المملوكة لمواطنيها بما في ذلك اإلعفاء من كافة 
الرسوم والضرائب، كما قررت الدول األعضاء السماح للبواخر والسفن والقوارب المملوكة ألي منها 
ية استخدام التسهيالت المختلفة في موانئها البحرية، ومنحها نفس المعاملة واألفضليات  وحمولتها، بُحرِّ
الممنوحة لمثيالتها الوطنية. كما سمح للناقالت الوطنية بالبيع المباشر في الدول األعضاء دون وكيل عام 

أو كفيل محلي.
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-6 التعاون العلمي والتقني :
إن من األهداف األساسية لمجلس التعاون دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدين 
والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وقد عمل المجلس على دعم وتشجيع البحوث 
والعلوم التطبيقية والتقنية، وتطويع التقنية المستوردة بما يتالءم مع طبيعة احتياجات المنطقة. كما أن من أهداف 
العمل المشترك في هذا المجال، إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التقنية وإبرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه 
األغراض مع الحكومة أو المؤسسات العلمية أو التجارية األجنبية وتحقيقًا لذلك، تعمل دول المجلس على 
تنسيق سياسات وبرامج البحث العلمي والتقني، وإنشاء مراكز وبرامج مشتركة في المجاالت العلمية والتقنية.

-7 التعاون الثقافي :
تسعى دول المجلس للتعاون في هذا الجانب إلى الرقي بالعمل الثقافي المشترك والعمل الثقافي داخل 
كل دولة عضو. وفي السنوات القليلة الماضية، ومع تنامي ظاهرة العولمة الثقافية التي استفادت من التطور 
الهائل في تقنية االتصاالت حيث يشهد العالم تدفقًا معلوماتيًا كبيرًا من الدول المتفوقة علميًا وإعالميًا إلى 
الدول النامية، في عالقة تصدير واستيراد غير متكافئة، فإن الحاجة غدت واضحة لجهود مشتركة للتعامل 
مع هذا التيار الثقافي الهائل المحمل بما يتفق مع قيم دول المجلس وما يتعارض معها، وقد أقر المجلس 
األعلى في دورته الثامنة المنعقدة في عام 1987م خطة التنمية الثقافية العامة لمجلس التعاون، التي تهدف 
النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف، والنموذج الموحد للتعامل بين  إلى إقرار عدد من األنظمة مثل 
الدول األعضاء والهيئات األجنبية العاملة في مجال اآلثار، بهدف حماية الحقوق الفكرية والمادية للدول 

األعضاء، وذلك بالحفاظ على آثار المنطقة التاريخية.

-8 التعاون الصحي :
تعمل دول مجلس التعاون على توثيق التعاون فيما بينها في المجال الصحي من خالل تبني المشاريع المشتركة، 
وعقد اللقاءات والندوات، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال. ويتمتع مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون 
الصحية والمستوصفات  المراكز   المجلس األعلى في عام 1988م بحق االستفادة من  قرار  والزائرون، بموجب 
والمستشفيات العامة في أية دولة عضو، ومنذ العام 1994م سمح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط االقتصادي 
في المجاالت الصحية، وتشمل المستشفيات والمستوصفات الخاصة، وعالج المعوقين، والطب الرياضي، والطب 

النفسي، والمختبرات الطبية، كما سمح لهم بممارسة مهنتي الطب والصيدلة في كافة الدول األعضاء.
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-9 التعاون في مجال التربية والتعليم :
عملت دول المجلس على توحيد أهداف التعليم في مختلف المراحل، وشرعت في تنفيذ برنامج لتوحيد 
المناهج، قطع بالفعل شوطًا طوياًل، سيما في مجالي الرياضيات والعلوم. كما عملت دول المجلس ومن خالل 
العملية التربوية على توثيق الصالت بين مواطني المجلس وتعزيز االنتماء لدى الطالب من خالل التعريف 
بالتراث المشترك، وتضمين المواد االجتماعية واللغة العربية موضوعات موحدة عن الدول األعضاء بجميع 
المراحل التعليمية. ودعمًا للتعاون التربوي أنشأت دول المجلس مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية 
ومقره الرياض، والمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ومقره دولة الكويت، وقد أقر مجلس التعاون 
مقر  لمواطني  القبول  أفضلية  تكون  بحيث  العالي  التعليم  من  االستفادة  في  األعضاء  الدول  طالب  مساواة 
الدراسة، والمساواة في المعاملة بعد القبول من حيث المكافأة والرسوم والعالج والسكن. كما أقر المجلس 

اعتبار الشهادات والوثائق الدراسية الصادرة من كل دولة عضو مماثلة للشهادات الصادرة من الدول نفسها.

-10 التعاون االجتماعي :
يهدف العمل المشترك في المجال االجتماعي إلى تعميق التواصل االجتماعي بين مواطني دول المجلس، 
والضمان  االجتماعية  كالرعاية  المجاالت  مختلف  في  األعضاء  بالدول  االجتماعية  بالخدمات  والنهوض 
إلى صياغة استراتيجية اجتماعية شاملة لدول مجلس  والمساعدات االجتماعية، والتنمية االجتماعية، وصوالً 
التعاون، ونظرًا لألهمية التي توليها دول المجلس للتعاون في هذا المجال، أنشأت المكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعتبر هيئة فنية متخصصة في 
مجالي العمل والشؤون االجتماعية، كما شكلت لجانًا تنسيقية على مستوى الدول األعضاء في المجلس، كاللجنة 
التنسيقية للتعامل مع اإلعاقة، واللجنة التنسيقية في مجال الطفولة وتعزيزًا للعمل المشترك في هذا المجال، تعمل 
دول المجلس على تقريب أنظمة وقوانين الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية بهدف توحيدها، ووضع 

تشريع نموذجي موحد لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، ودراسة واقع الطفولة وكيفية النهوض بخدماتها.

-11 التعاون البيئي :
المحلي  المستوى  البيئي على  للعمل  استراتيجيًا  إطارًا  في عام 1985م  التعاون  تبنت دول مجلس 
واإلقليمي تحت مسمى »السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة«. ويهدف العمل البيئي الخليجي المشترك 
التنمية  يتفق مع أهداف  الطبيعية بشكل  الموارد  البيئة وصيانة  المناسبة لحماية  العلمية  إلى وضع الصيغ 
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الشاملة، وقد أقرت دول المجلس عددًا من األنظمة مثل النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، 
والنظام الموحد إلدارة النفايات، وإجراءات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود فيما بين دول المجلس.

-12 التعاون اإلعالمي :
يهدف التعاون اإلعالمي الخليجي إلى توحيد السياسات اإلعالمية لدول مجلس التعاون والوصول 
إلى صيغة موحدة تراعي األهداف األساسية لمجلس التعاون. ويشمل العمل اإلعالمي المشترك التعاون 
في مجاالت اإلذاعة، والتلفزيون، والصحافة، ووكاالت األنباء، والمطبوعات، واإلعالم الخارجي. ويسعى 
المجلس من خالل توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات اإلعالمية إلى تمكين تلك المؤسسات من تحقيق 
أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل أشمل، وتسخير جهدها وإنتاجها اإلعالمي 
للمصلحة المشتركة، وعماًل على تدعيم وبلورة مفهوم التعاون بين دول المجلس واألسس التي قام عليها 
مجلس التعاون، أقرت الدول األعضاء في عام 1986م ميثاق الشرف اإلعالمي، الذي يؤكد على وسائل 
إعالم دول المجلس تحري الموضوعية فيما يذاع وينشر، ورفض أساليب اإلثارة والتجريح الشخصي، 

ودعم قضايا التنمية في الدول األعضاء )1(.

مشاركة اجلمهورية اليمنية يف بعض منظامت جملس التعاون :

أقر مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون في جلسته الثانية والعشرين مشاركة الجمهورية اليمنية في عضوية :
-1 مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-2 مكتب التربية العربي لدول الخليج.
-3 مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-4 دورة كأس الخليج العربية لكرة القدم.
وسوف تتبع هذه الخطوة مشاركة الجمهورية اليمنية في المجاالت االقتصادية وغيرها من المجاالت )2(.

)1( مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عشرون عامًا من اإلنجازات، األمانة العامة الرياض، يناير عام 2002م.
)2( مجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمانة العامة، البيانات الختامية لدورات المجلس األعلى، الطبعة السادسة عشر، ص238.
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إن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الخطوة األولى من أجل قيام الوحدة الخليجية، ومن 
ثم الوحدة العربية، وذلك ألن قيام أي كيان وحدوي البد أن تسبقه خطوات عملية وواقعية مدروسة تذلل 
العقبات وتعمل على إذابة الفوارق وتضيق شقة الخالفات بين الحكومات والشعوب، تبدأ بالتعاون والتكامل 
االقتصادي والثقافي واالجتماعي وإقامة المؤسسات المشتركة، وتنتهي بالوحدة السياسية التي هي المطلب 
الذي تتطلع إليه األمة العربية الممتدة من الخليج العربي شرقًا إلى  المحيط األطلسي غربًا، وإذا كانت جامعة 
الدول العربية تشكل أشمل مظلة للعمل العربي المشترك فإن مجلس التعاون الخليجي يمثل أنجح صيغة 
أقدمت عليها دول الخليج العربية تمشيًا مع ما نص عليه ميثاق جامعةالدول العربية التي تتيح للدول إمكانية 

الدخول في اتفاقيات أو ترتيبات من شأنها تحقيق أعلى درجة من التعاون والترابط فيما بينها.
اإلرادة  يصاحب  أن  إلى  الحاجة  في  الواقعية  للنظرة  العملي  التجسيد  التعاون  مجلس  تجربة  وُتعدُّ 
الوحدوية منهجية علمية ترسم الطريق الذي يجب سلوكه والخطوات التي يجب اتخاذها على طريق تحقيق 
الوحدة العربية المنشودة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل والسعي الستقرار المنطقة، وتأمين سالمة 
الجناح األيمن للوطن العربي، وتبني سياسة استراتيجية عربية واحدة لمواجهة التهديد السياسي والعسكري 
الذي يمثله الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، باإلضافة إلى معركة العرب ضد التخلف االقتصادي 

والثقافي والصناعي التي ال سبيل لكسبها إالّ من خالل سياسة استراتيجية عربية موحدة.
ويتلخص دور مجلس التعاون في تحقيق الوحدة العربية في تقديم نموذج يحتذى به وقابل للتحقيق في 

عملية االنتقال من مرحلة التطلع إلى الوحدة إلى مرحلة العمل الجاد، وانتهاج أفضل السبل لتحقيق ذلك.
ومن هنا فإن أي تقارب أو تعاون بين أي مجموعة من الدول العربية إنما يشكل خطوة في االتجاه 
الصحيح نحو ما يصبو إليه العرب جميعًا من الوحدة واإلرتقاء، وقد اتضح الدور العربي للمجلس في 
جميع قراراته وتوصياته، فقد ورد في بيان مؤتمر القمة الثاني الذي ُعقد في الرياض »أن  المجلس نهوضًا 
بمسؤولياته القومية في تحقيق التضامن العربي، وإزالة الخالفات بين الدول العربية الشقيقة، ونبذ الفرقة 
وتأكيد وحدة الجهود، وتمشيًا مع المبادئ التي جاءت في نظامه األساسي بأن المجلس جزء ال يتجزأ من 

األمة العربية، فقد قرر أن تقوم الدول األعضاء بمساعي حثيثة بغية تحقيق وحدة الصف العربي«.
والشك في أن البعد العربي واإلسالمي لمجلس التعاون يساعد ُدوَلُه على مواجهة مشكلة نقص القوى العاملة، 
وقلة الموارد الطبيعية، وضيق السوق، ولذا فإن الوطن العربي واإلسالمي على اتساعه يبيح األرضية المنطقية لالستثمار 

وإقامة المشروعات المشتركة في المجاالت الزراعية والصناعية بما يحقق التنسيق والتكامل الزراعي والصناعي.

أمهية جملس التعاون عىل الصعيد العريب :
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أســـــئلة الفصل الثالث

س-1 اذكري السبب لما يأتي :
أ- تأثر أجزاء منطقة الخليج العربي بعضها ببعض.

ب- ندرة األمطار وقلة الموارد الزراعية بمنطقة الخليج العربي.
ج- تركز أنظار الطامعين على منطقة الخليج العربي منذ القدم.

د- قيام نشاطات جماعية متعددة بين األقطار الخليجية قبل تأسيس مجلس التعاون.
س-2 ما األهداف التي يسعى مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيقها ؟

س-3 اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
أ- يقع مقر األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في : )أبوظبي، الدوحة، الرياض(

ب- أعلن قادة الدول الخليجية عن قيام مجلس التعاون في سنة : )1401هـ، 1406هـ، 1424هـ(
)المجلس   : اختصاص  العربية من  الخليج  بين دول مجلس  القانونية  الخالفات  في  النظر  ج- 

الوزاري، محكمة العدل اإلسالمية، هيئة تسوية المنازعات(
د- الجهة المخولة بتعديل النظام األساسي لمجلس التعاون هي : )المجلس الوزاري، المجلس 

األعلى، األمانة العامة(
هـ- أول أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو : )جميل الحجيالن من السعودية، 

فاهم القاسمي من اإلمارات، عبدالله بشارة من الكويت(
س-4 ضعي عالمة ) ( نهاية العبارة الصحيحة وعالمة ) ( نهاية العبارة الخاطئة فيما يأتي :

أ- ُيعدُّ انعقاد مجلس التعاون صحيحًا إذا حضره نصف الدول األعضاء في المجلس.       )      (
ب- تؤّلف الدول الخليجية وحدة جغرافية طبيعية متصلة من الكويت شماالً إلى ُعمان حنوبًا.     )       (
ين األمين العام لمجلس التعاون لمدة ثالث سنوات تجدد مرة واحدة فقط.             )      ( ج- ُيعهَّ
د- من أهم اختصاصات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون تعيين األمين العام.       )      (
هـ- من أبرز اإلنجازات في المجال العسكري إنشاء قوة درع الجزيرة.                                )      (

س-5 ما المنظمات التي تشارك في عضويتها الجمهورية اليمنية شقيقاتها دول مجلس التعاون ؟
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إضـــــــــــــافـــــــــــــة

-1 ضمن مجموعة فصلِك. اكتبي تقريرًا عن إحدى المؤسسات المشتركة لمجلس التعاون يتضمن :
الفصل مع زميالتك وبحضور    المعلومات داخل  تبادلي هذه  ثم  إنجازاتها.  أهم  أهدافها، مهامها،       

معلتمك.
-2 تطلب المعلمة من مجموعة من الطالبات أن يتابعن أعمال المجلس األعلى أو المجلس الوزاري 
أهم  عن  موجز  تقرير  بإعداد  ويقمن  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  خالل  من  أحدهما(  انعقاد  )حين 
األعمال والتوصيات التي اتخذت، ثم تقوم إحدى الطالبات المشاركات بعرضه على زميالتها داخل 

الفصل.
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املصــادر واملـراجــع
✺  إبراهيم بن عيسى

- تاريخ بعض احلوادث الواقعة يف نجد، دار الياممة ، 1386هـ.
- عقد الدرر فيام وقع يف نجد من احلوادث يف آخر القرن الثالث عرش وأوائل القرن الرابع عرش ، طبع ملحقًا لتاريخ ابن برش.

✺  أمحد السباعي 
-تاريخ مكة ، دار قريش للطباعة ، 1387هـ.

✺ أمحد بن حجر بن حممد آل أبو طامي
- الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، الطبعة الثانية عرشة ، الدوحة ، 1412هـ.

✺  أمني الرحياين.
- ملوك العرب، بريوت ،1929م.

- نجد وملحقاهتا ؛ من منشورات الفاخرية بالرياض، الطبعة اخلامسة ،1981م .
✺  بييل وايندر

- العربية السعودية يف القرن التاسع عرش، نيويورك ، 1965م.
✺  حافظ وهبه 

- جزيرة العرب يف القرن العرشين، القاهرة ،1965م.
- مخسون عامًا يف جزيرة العرب ، القاهرة ، 1380هـ.

✺  حسني خلف الشيخ خزعل
- حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، بريوت ، 1388هـ.

✺  حسني بن غـنَّام 
- روضة األفكار واألفهام، طبعة أيب بطني ، القاهرة ، 1368هـ .

✺ محد السلوم 
- تاريخ احلركة التعليمية يف اململكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، واشنطن ، 1411هـ.

✺  خالد السعدون 
- العالقات بني نجد والكويت 1319-1341هـ، دارة امللك عبد العزيز ، 1403هـ.

✺  خري الدين الزركيل
- شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز ، بريوت ، 1390هـ.

- الوجيز يف سرية امللك عبد العزيز ، 1977م.
✺  رابح لطفي مجعة 

- حالة األمن يف عهد امللك عبد العزيز ، دارة امللك عبد العزيز ، 1402هـ.
✺  سعود بن هذلول

- تاريخ ملوك آل سعود ، مطابع الرياض ،1380هـ.
✺  السيد عليـوة 
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-  امللك فيصل والقضية الفلسطينية ، دارة امللك عبد العزيز ، 1402هـ.
✺  عباس كرارة

- تاريخ احلرمني الرشيفني ، الطبعة اخلامسة ، مكة املكرمة ، 1391هـ.
✺  عبد احلميد اخلطيب 

- اإلمام العادل عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود ، القاهرة ، 1370هـ.
✺  عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم

- الدولة السعودية األوىل ، القاهرة ، 1976م.
- حممد عيل وشبه اجلزيرة العربية، القاهرة ، 1981م.

✺  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
- اإلمام حممد بن عبد الوهاب ، الطبعة الثالثة ، الرياض ، 1415هـ .

✺  عبد الفتاح أبو علية
- اإلصالح االجتامعي يف عهد امللك عبد العزيز، دارة امللك عبد العزيز ، 1396هـ.

- الدولة السعودية الثانية ، الرياض ، 1396هـ .
✺  عبد اللطيف بن دهيش

- التعليم احلكومي املنظم يف عهد امللك عبد العزيز ، مكة املكرمة ، 1407هـ.
✺  عبد اهلل الصالح العثيمني

- تاريخ اململكة العربية السعودية ، ج1 ، الطبعة الرابعة ، الرياض ، 1412هـ.
- الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، حياته وفكره ، دار العلوم بالرياض ، الطبعة الثالثة ، 1412هـ.

- حمارضات وتعليقات يف تاريخ اململكة العربية السعودية ، الرياض، 1411هـ.
- معارك امللك عبد العزيز املشهورة لتوحيد البالد ، الطبعة الثانية ، الرياض ، 1416هـ.

- نشأة إمارة آل الرشيد ، الطبعة الثانية ، 1411هـ.
✺  عبد اهلل عبد املجيد بغدادي 

-  االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية ، جدة ، 1405هـ.
✺  عثامن بن برش

- عنوان املجد يف تاريخ نجد ، حتقيق عبدالرمحن آل الشيخ ، طباعة وزارة املعارف ،1391هـ.
✺  فؤاد محزة

- قلب جزيرة العرب ، القاهرة ، 1352هـ.
- البالد العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، الرياض ، 1388هـ.

✺  حممد إبراهيم رمحـو
- أضواء حول االسرتاتيجية العسكرية للملك عبد العزيز وحروبه ، دارة امللك عبد العزيز ، 1403هـ.

✺  حممد كامل مجعة
- انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، الطبعة الثانية ، دارة امللك عبد العزيز ، الرياض ،1401هـ

✺  حممد عرابـي نخلـة
- تاريخ األحساء السيايس )1818-1913م( ، ذات السالسل يف الكويت ، 1400هـ.
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✺  حممد املانع 
- تاريخ البالد العربية السعودية :

1ـ عهد حممد بن سعود
2ـ عهد عبد العزيز بن حممد.

3 ـ عهد سعود بن عبد العزيز.
4ـ عهد عبد اهلل بن سعود.

✺  مويض بنت منصور بن عبد العزيز آل سعود
- امللك عبد العزيز ومؤمتر الكويت ، دار هتامة ، 1402هـ.

✺  نارص إبراهيم الرشيد ، وإسرب شاهني
- امللك فهد ومسرية اإلنجازات احلضارية يف اململكة العربية السعودية ، املعهد الدويل للتكنولوجيا يف أمريكا ، 1411هـ.

✺  هناد إبراهيم باشا
-  املجتمع الطموح، بريوت ، 1985م.

✺  هناد الغادري 
- السياسة اخلارجية السعودية، باريس دون ذكر لسنة الطباعة .

✺  وضاح رشارة 
- األهل والغنيمة : مقومات السياسة يف اململكة العربية السعودية ، بريوت ، 1981م.

✺  األطلس التارخيي للمملكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل ، دارة امللك عبد العزيز ،1419هـ.
✺   املوسوعة العربية العاملية، دار أعامل املوسوعة إلخ.

✺  التدريب املهني يف اململكة العربية السعودية، من مطبوعات وزارة اإلعالم.
✺  عبداهلل بن عبدالعزيز يف صور وسطور، دار املوسوعة العربية للنرش والتوزيع، الرياض، 1419هـ.

✺  عرشون عامًا من إنجازات التخطيط التنموي، وزارة اإلعالم، 1411هـ.
✺  التدريب املهني يف اململكة العربية السعودية، من مطبوعات وزارة اإلعالم.

✺  الصناعة والنمو الصناعي باململكة العربية السعودية ، من مطبوعات وزارة اإلعالم.
✺  القوات املسلحة السعودية ، إدارة الشؤون العامة للقوات املسلحة.

✺  االتصاالت واملواصالت يف اململكة العربية السعودية،  من مطبوعات وزارة املواصالت .
✺  اخلطوط احلديدية يف الذكرى املئوية لتأسيس اململكة، املؤسسة العامة للخطوط احلديدية.

✺  اململكة العربية السعودية يف مائة عام، دارة امللك عبد العزيز.
✺  الزراعة يف اململكة، من مطبوعات وزارة اإلعالم.

✺  وطن ومواطن، من مطبوعات وزارة اإلعالم.
✺  هذه بالدنا، من مطبوعات وزارة اإلعالم.

✺  مطبوعات جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
✺  القدر اخلليجي املشرتك، املرحلة الثانوية.




