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مؤتمر باريس العربي ( )9191مؤتمر دعت إليه الجمعية العربية الفتاة
بالتعاون مع حزب الالمركزية خارج الدولة العثمانية  ،فانعقد في باريس
عام ( )9191برئاسة عبدالحميد الزهراوي وبحضور وفود تمثل
الجمعيات السياسية العربية والجاليات في أمريكا وأوروبا .
مجلس المبعوثان  :هو مجلس النواب العثماني ويتكون من 542مقعدا
للعرب منها  06مقعدا .
الال مركزية أن تحصل الواليات على االستقالل الذاتي  ،على أن تبقى
خاضعة للدولة العثمانية ويحميها الجيش العثماني ويدافع عنها في
الظروف التي تمس أمن الدولة وسالمتها
ميثاق دمشق 9192هو اتفاق وضعه قادة الحركة العربية في جمعيتي
العهد والجمعية العربية الفتاة وسلموه لألمير فيصل بن الحسين ويتضمن
االطار العام لمراسالت الشريف الحسين مع مكماهون وخريطة تبين
حدود الدولة العربية المقترحة .
ملك العرب  :هو لقب أطلق على الشريف الحسين بن علي عند بيعته في
المسجد الحرام بمكة المكرمة في 5تشرين ثاني 9190
الجيش الشمالي  :هو جيش الثورة العربية الكبرى في الناحية الشمالية
بقيادة األمير فيصل بن الحسين الذي انتقل من ميناء الوجه إلى العقبة
ونجح في تحريرالمناطق العربية كافة  .وشكل أهالي األردن وفلسطين
غالبيته .
هدنة مدروس  : 9191هدنة أنهت العمليات القتالية بين الجيش الشمالي
للثورة العربية الكبرى والعثمانيين وتم تحرير المناطق العربية كافة .
وقعت بتاريخ 16تشرين أول 9191
مراسالت الحسين -مكماهون  :هي تبادل الرسائل في عاميّ -9192
 9190بين الشريف الحسين بن علي وهنري مكماهون الممثل البريطاني
في الشرق االوسط  ،ويدور موضوع الرسائل حول المستقبل السياسي
للبالد العربية في آسيا .
جمال عبدالناصر  :ولد باالسكندرية في أسرة تنتمي إلى بني مرّ بأسيوط
 ،نشأ وتعلم في االسكندرية والقاهرة وتخرج في الكلية الحربية ثم عين
ضابطا في سالح المشاة بأسيوط وشارك في حرب  9141وحوصر م
فرقته في الفالوجة  .أسس حركة الضباط األحرار عام  9125وكان
عضوا فيها باسم حركي هو عبدالقادر  .وانتخب لرئاسة الجمهورية في
مصر بعد استفتاء عام  . 9121له دور بارز في دعم حركات التحرر
العربية وتأميم قناة السويس وحركة عدم االنحياز  .توفي عام . 9196
العدوان الثالثي  : 9120هي حرب شنتها ( بريطانيا وفرنسا واسرائيل )
على مصر عام  ، 9120اثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس
 .لكنهم فشلوا بالعدوان بسبب صمود الشعب المصري ووقوف الرأي
العام العربي والعالمي الى جانب مصر .
حركات التحرر  :حركات تقوم بها الشعوب للتخلص من الظلم واالستبداد
واالستعمار
اتفاقية ايفيان  :اتفاقية وقعت بين فرنسا والجزائر عام  9105في مدينة
ايفيان بسويسرا  ،وتم فيها وقف اطالق النار وبهذا صدرت أول وثيقة
رسمية تعترف فيها فرنسا بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير
ووحدة أراضيه .
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جبهة التحرير الوطني الجزائري
جبهة فتوية اندمجت فيها األحزاب الجزائرية جميعها  ،وأخذت على
عاتقها مسؤولية قيادة حركة الكفاح ضد االستعمار .
الحكومة الجزائرية المؤقتة
هي حكومة جزائرية تشكلت في المنفى برئاسة فرحات عباس في أيلول
 ، 9121نالت اعترافا عربيا ودوليا واسعا  ،وأصبحت الممثل الشرعي
والناطق باسم الشعب الجزائري .
الكفاح المسلح مقاومة االستعمار بالقوة المسلحة بعد استخدام الطرق
السلمية النتزاع االستقالل والخالص من سياسات القمع واالرهاب.
التجزئة هي عملية تفتيت وترسيم سياسي تقوم به الدول االستعمارية بعد
الحروب واالحداث العسكرية عن طريق فرض المعاهدات الدولية التي
تهدف الى السيطرة على الكيانات المجزأة سياسيا وعسكريا واقتصاديا
وفق مبدأ ( فرّق تسُد )
الخطوط الفلكية هي خطوط الطول ودوائر العرض كالحدود بين مصر
والسودان ومصر وليبيا
الحدود المصطنعة هي التي ال تتماشى مع أبسط قواعد ترسيم الحدود
فاألمة واحدة والشعب متشابه في أصوله وان اختلف في التفاصيل
التطبيقية وتتخذ شكل الخطوط الهندسية المستقيمة ( االردن وسورية )
(األردن والعراق) ( العراق والسعودية ) أو الخطوط الوهمية ( مصر
والسودان ) ( مصر وليبيا)
الحدود الوهمية :هي التي ال يوجد لها أثر في الخرائط والمعاهدات
الدولية وا تفصل بين قوميات مختلفة مثل  :حركة التشريق
حركة التشريق :هي حركة يقوم بها بدو ( الرولة ) الذين ال يعترفون
بالحدود وينتقلون بحرية تامة من غير أن يعوقهم ذلك بشيء
التخلف :هو الوجه المعاكس للتنمية  ،وهو ظاهرة اقتصادية تشمل
انخفاض مستوى المعيشة النسبي وما ينجم عن ذلك من ضعف في
المستويات الثقافية في المجتمع وعدم الوعي بالمفاهيم والمنتجات
واالختراعات العلمية الحديثة  ،وهو وصف نسبي ينطلق من المقارنة بين
وضع البلدان المتأخرة والبلدان المتقدمة .
التبعية السياسية  :فرض هيمنة الدول االستعمارية على الفئات والطبقات
االجتماعية اقتصاديا وثقافيا وسياسيا  ،وابعادهم عن المشاركة الفعلية
في اتخاذ القرارات التنموية والحيوية
التبعية االقتصادية  :خضوع الدولة التابعة إلى تأثيرات أو توجيهات
تباشرها مراكز خارج الدولة  ،للحصول على المنفعة من غير النظر إلى
المصالح الذاتية لالقتصاد التابع
التبعية االقتصادية والسياسية  :نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبه
احدى الدول لدولة أخرى  ،مما يحرم الدولة التابعة من ممارسة مظاهر
سيادتها داخل اقليمها وفي المجتمع الدولي  .والتخلص من التبعية
السياسية شرط أساسي للتخلص من التبعية االقتصادية  .والتخلص منهما
معا شرط للتنمية االقتصادية
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علل  :بدأ العرب التفكير في مستقبل بالدهم كردة فعل على سياسة
التتريك فتشكلت جمعيات وأحزاب سياسية وثقافية من المستنيرين
والمثقفين العرب ؟
-

عدد أبرز قرارات مؤتمر باريس العربي عام  9191؟
-

للدفاع عن القضية العربية
لحماية حقوقهم

-

عدد أبرز مطالب الجمعيات واألحزاب السياسية التي كان لها أثرها في
اليقظة العربية ؟
-

اعتبار اللغة العربية لغة رسمية كاللغة التركية في المعامالت
جميعها وفي مجلسي األعيان والنواب .
اعالء كلمة العرب ورفع مستواهم المعيشي وتعميم العدل
والمساواة بين الرعية
رفع القيود التي تحد من حرية التعبير
استقالل البالد العربية من أي سلطة أجنبية

وضح أثر الجمعيات واألحزاب السياسية في اليقظة العربية ؟
-

اذكاء الوعي القومي العربي
المحافظة على اللغة العربية واالسهام في التنمية الثقافية
وضع البرامج السياسية النقاذ البالد العربية من سياسة التتريك
والمحافظة على الهوية العربية .

-

جمعيات
 جمعية بيروت السرية الجمعية القحطانية عزيزعلي المصري جمعية العهد الجمعية العربية الفتاة في باريس األميرفيصل أحد أعضاءها
 جمعية البصرة االصالحية طالب باشاالنقيب

علل  :تحول العمل العربي من السرية إلى العلنية ؟
 بسبب استمرار االتحاديين بانتهاج سياستهم المتعصبة القائمة علىالتتريك والمركزية .
 مما دعا الجمعيات واألحزاب الى توحيد جهودها ومطالبها بمقاومةهذه السياسة .

-

ما هي أهم المسائل التي كانت على جدول أعمال مؤتمر باريس العربي
عام  9191؟
-

حقوق العرب في االمبراطورية العثمانية
االصالح االداري على أساس الالمركزية

مجلس المبعوثان  :هو مجلس النواب العثماني ويتكون من 542مقعدا
للعرب منها  06مقعدا .

جندت صحافتها لمهاجمته
عندما فشلت أوفدت سكرتير جمعيتهم مدحت شكري لمفاوضة
رجال المؤتمر
اسفرت المباحثات مع مدحت شكري عن اتفاق يلبي جانبا من
مطالب العرب إال أن االتحاديين عمدوا الى المماطلة بتنفيذ االتفاق .

بدأت الحكومة االتحادية في عام  9194باتخاذ مجموعة من االجراءات
التعسفية للبطش بالعرب  .اذكرها .
-

اقصاء الضباط العرب عن االستانة
مقاومة حركات االصالح العربية
تعزيز نفوذ جمعية االتحاد والترقي في البالد العربية

الال مركزية
أن تحصل الواليات على االستقالل الذاتي  ،على أن تبقى خاضعة للدولة
العثمانية ويحميها الجيش العثماني ويدافع عنها في الظروف التي تمس
أمن الدولة وسالمتها
علل  :يتمتع األشراف الهاشميون بمنزلة سامية وأهمية عظيمة بين
العرب والمسلمين ؟
-

مؤتمر باريس العربي ()9191
مؤتمر دعت إليه الجمعية العربية الفتاة بالتعاون مع حزب الالمركزية
خارج الدولة العثمانية  ،فانعقد في باريس عام ( )9191برئاسة
عبدالحميد الزهراوي وبحضور وفود تمثل الجمعيات السياسية العربية
والجاليات في أمريكا وأوروبا .

االصالحات الحقيقية واجبة وضرورية في االمبراطورية
العثمانية ويجب تنفيذها على وجه السرعة
ال بد من ضمان الحقوق السياسية للعرب وأن يشتركو فعليا في
االدارة العثمانية بحقوقهم السياسية ومنحهم الحكم الال مركزي
يجب أن تنشأ في كل والية عربية إدارة المركزية
اللغة العربية لغة رسمية في الواليات العربية وفي مناقشات
مجلس ( المبعوثان )
الخدمة العسكرية محلية في الواليات العربية في حالة السلم

ما هي االجراءات التي اتخذها االتحاديون لمحاولة افشال مؤتمر باريس
عام  9191؟

عدد أبرز الجمعيات السياسية السرية التي كان لها أثرها في اليقظة
العربية
أحزاب
 حزب الال مركزيةاالدارية رابطة الوطن العربينجيب عازوري

8565807070

-

هم آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وظلوا موضع احترام منذ
فجر االسالم
ظلت امارة مكة في أيديهم على مدى قرون ( وعندما فتح السلطان
سليم األول مصر بعث الشريف بركات أمير مكة آنذاك ابنه أبا نمي
لمقابلة السلطان وتقديم الوالء له  ،فأصبح الحجاز جزءا من الدولة
العثمانية ومنح أمراؤه امتيازات جعلت للحجاز وضعا خاصا مستقال
بين واليات الدولة العثمانية )
عندما تولى الشريف الحسين امارة مكة عام  9161أبدى حرصه
على استعادة االمتيازات والتمسك باستقالل الحجاز
اعجاب العرب بشخصيته نظرا لمواقفه أمام تطلعات االتحاديين

عدد عوامل تطلع العرب إلى زعامة الشريف الحسين بن علي ؟
 عوامل دينية نسبه إلى آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 مركزه كشريف مكة وما له من مكانة في حماية األماكن المقدسة
 عوامل سياسية مواقفه السياسية ومؤهالته القيادية
 موقع بالده البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش التركية وطرق المواصالت
 امكانية اتصاله عن طريق أبنائه بالمراكز المدنية وقادة الحركة العربية .
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أول من اعترف بالزعامة للشريف الحسين بن علي هم العرب في مجلس
النواب العثماني  ،اذ بعث له  12نائبا مذكرة أقروه على مكة واعترفوا له
دون سواه بالرئاسة الدينية على جميع األقطار العربية  .علل ذلك ؟
ألنه خالصة بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وأكدوا أن اجماعهم
هذا هو بالنيابة عن أهل بالدهم  .وأعلن طالب باشا النقيب نقيب أشراف
البصرة ورئيس الجمعية االصالحية عن استعداد هؤالء النواب القيام الى
جانب الشريف الحسين إن قام بخلع هذا النير ( جمعية االتحاد والترقي )
الذي أثقل كاهل العرب .
علل  :عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمة األولى سارع قادة
الحركة العربية إلى االتصال بالشريف الحسين وعرضوا عليه تولي
قيادتهم ؟
-

بصفته أبو العرب وزعيم االسالم
ألنه سليل الدوحة المحمدية وأعظم أمير عربي

ما هي العوامل التي دفعت بريطانيا لالتصال بالشريف الحسين دون غيره
من العرب ؟
-

عدد أبرز بنود ميثاق دمشق عام  9192؟
-

اعتراف بريطانيا العظمى باستقالل البالد العربية الواقعة ضمن
الحدود االتي طالبت بها الجمعيات العربية
الغاء االمتيازات االستثنائية األجنبية
عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى والدولة العربية
المستقلة
تقديم بريطانيا وتفضيلها في المشروعات االقتصادية مع هذه
الدولة العربية
تشاور الفريقين حال دخول أحدهما نزاعا مسلحا

ما هي حدود الدولة العربية التي طالبت بها الجمعيات العربية في ميثاق
دمشق عام 9192؟
-

-

شماال  :خط مرسين  -أضنة إلى ما يوازي خط عرض
19شماال  ،ثم على امتداد خط بيريجك – اورفة – ماردين –
مديات – جزيرة ابن عمرو – العمادية إلى حدود ايران .
شرقا  :على امتداد حدود ايران الى الخليج العربي جنوبا
غربا  :على امتداد البحر األحمر ثم إلى البحر المتوسط الى
مرسين
جنوبا  :المحيط الهندي باستثناء عدن

عدد أسباب اتصال بريطانيا بالعرب ؟
-

مركز العرب في االمبراطورية العثمانية
الزعامة القومية والدينية للشريف الحسين بن علي
الموقع الحربي االستراتيجي للبالد العربية

وضح مركز العرب في االمبراطورية العثمانية ؟
 هم أكثر العناصر عددا في الدولة العثمانية هم األكثر تقديرا من الناحية الدينية -مجاورة بالدهم لطريق الحلفاء إلى الشرق

قوميا  :اتجاه أنظار العرب اليه كزعيم بارز بسبب تبنيه
قضاياهم والدفاع عن حقوقهم
دينيا  :من ساللة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وأمير البالد
المقدسة فهو الوحيد الذي يستطيع ابطال دعوى الجهاد أو
اعالنها .

وضح أهمية الموقع الحربي االستراتيجي للوطن العربي ؟
-

-

ميثاق دمشق 9192
هو اتفاق وضعه قادة الحركة العربية في جمعيتي العهد والجمعية
العربية الفتاة وسلموه لألمير فيصل بن الحسين ويتضمن االطار العام
لمراسالت الشريف الحسين مع مكماهون وخريطة تبين حدود الدولة
العربية المقترحة .
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إشراف الحجاز على البحر األحمر واتصاله بسورية شماال
وجنوب الجزيرة وشرقها  ،مما يساعد على قطع مواصالت
القوات العثمانية في اليمن وعسير ويهدد القوات المتمركزة في
سوريا .
أهمية موقع بالد الشام والعراق في نقطتين حيويتين هما  :قناة
السويس  ،ورأس الخليج العربي  ،حيث تقع حقول النفط
التابعة للشركة البريطانية –االيرانية .

علل  :حاول الشريف الحسين بمراسالته مع مكماهون (تموز  )9192أن
يستغل حاجة االنجليز إليه وإلى العرب ؟
للحصول على اعتراف باستقالل األقطار العربية ووحدتها في قارة آسيا .
علل  :كان جواب مكماهون للشريف الحسين حول مسألة الحدود مثال من
أمثلة المراوغة السياسية ؟
لم يتضمن جوابه ردا صريحا بالقبول أو الرفض  ،متذرعا بأن ظروف
الحرب ال تسمح بالمفاوضات  ،فأبدىالشريف الحسين دهشته وأرسل
رسالة ثانية في ( أيلول  )9192مؤكدا أن المقترحات يست شخصية بل
هي لشعب ينطق باسمه  .موضحا أن المفاوضات مرتبطة بقضية الحدود
المقترحة .
رد مكماهون على الشريف الحسين بمذكرة تعد أهم وثيقة دولية اشتملت
على العهود التي دعت العرب الى اشتراكهم بالحرب جانب الحلفاء .
والواقع أن مكماهون لم يحدد منطقة االستقالل العربي بل قبل بالحدود
المقترحة  .ما هي األمور التي أكدها الشريف الحسين ردا على ذلك ؟
-

عدم التنازل عن شبر واحد لفرنسا
رفض فصل أي جزء من العراق عن الدولة العربية
رفض التخلي عن المناطق التي أشار اليها مكماهون في بالد
الشام التي تقع غرب دمشق .

عدد أهداف الثورة العربية الكبرى ؟
-

تحرير البالد العربية اآلسيوية واستقاللها ووحدتها
التخلص من ظلم االتحاديين وطغيانهم
القضاء على الطائفية واالقليمية والضعف

عدد مقومات الثورة العربية الكبرى ؟
-

أهداف واضحة محددة في الوحدة والحرية واالستقالل
الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تعهدت به بريطانيا
قيادة مؤهلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي ممثلة
بالشريف الحسين بن علي .
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كان الشريف الحسين بن علي يمضي في طريقه لإلعداد للثورة في
حرص وحذر على المستويات جميعها  .وضح ذلك .
 على المستوى السياسيأجرى مباحثاته مع جيرانه في جزيرة العرب  ،والقوميين العرب في
الشام والعراق والسودان وليبيا علل ذلك ؟
 لجمع كلمتهم
 لحثهم على أن ال يمدوا يد المساعدة لالتحاديين
 على المستوى العسكري جند الشريف الحسين القبائل العربية واستمالها في شمال الجزيرة
العربية وسورية .
 طالب بريطانيا بتوفير األسلحة والذخيرة الالزمة
 ألح على بريطانيا أن تقوم بمناورة بحرية على السواحل السورية
حتى تعلن الثورة في سورية والحجاز في وقت واحد
 على المستوى الدبلوماسيأبقى باب المفاوضات مع االتحاديين مفتوحا  ،ألن استمرار االتصال
يحقق هدفين :
 اشعار السلطة العثمانية بآمال التسوية لتخفيف ضغطها على العرب
 التهديد الضمني لبريطانيا بالتلويح لها بالوفاق العربي العثماني ،
لتحسين شروط االتفا العربي البريطاني  ،ولتستمر بريطانيا بدعم
الثورة .
ما هي العوامل التي دفعت الشريف الحسين إلى العمل فورا وإعالن
الثورة ؟
 قيام جمال باشا بإعدام نخبة من أحرار العرب ورجال النهضة العربية نصب المشانق ألحرار العرب في ميدان الحرية ببيروت وساحةالمرجة في دمشق
 وصول قوة تركية قوامها 1266جندي تحت ستار التوجه إلى اليمن ،لكنها في الحقيقة كانت متوجهة للحجاز لتحل مكان القوات العربية
الموجودة فيها
مرت الثورة العربية الكبرى بثالث مراحل  .اذكرها .
-

مرحلة الحرب في الحجاز ( حزيران  -9190تموز)9199
مرحلة الحرب شرق األردن ( تموز  – 9199أيلول )9191
مرحلة الحرب في سورية ( من أيلول إلى تشرين أول )9191

عدد انجازات الثورة العربية الكبرى في المرحلة األولى ( مرحلة الحرب
في الحجاز ) ؟
 السيطرة على سواحل الحجاز من القنفذة جنوبا إلى العقبة شماالبقيادة أنجال الشريف الحسين
 مبايعة الشريف الحسين ملكا على البالد العربية بتاريخ ( 5تشرينثاني  )9190وتمت مراسم البيعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة .
 تحرير مدن الحجاز الرئيسية ( مكة  ،جدة  ،الطائف ) باستثناءالمدينة المنورة في البداية .
لم يتمكن العرب من تحرير المدينة المنورة في بداية الثورة لعدة أسباب .
اذكرها ؟
 وجود خط سكة الحديد الذي يربط المدينة المنورة بدمشق  ،حيثتمكن األتراك من الحصول على التعزيزات واالمدادات
 وجود حامية تركية كبيرة فيها قوامها أكثر من 96آالف جندي بقيادةفخري باشا  .ورغم ذلك تم محاصرتها بقيادة األميرين علي وعبداهلل
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عدد منجزات الثورة العربية الكبرى في المرحلة الثانية ( مرحلة الحرب
في شرق األردن ) ؟
-

-

أصبح شرق األردن ميدان عمليات الجيش الشمالي للثورة
العربية الكبرى بقيادة األمير فيصل بن الحسين  .الذي انتقل
من ميناء الوجه إلى العقبة بعد تحريرها في 0تموز9199
بمساعدة العشائر األردنية .
تحقيق النصر في في معارك معان ووادي موسى والشوبك
والطفيلة بمشاركة العشائر األردنية .

كان تحرير العقبة منعطفا تاريخيا أعطى الثورة العربية الكبرى بعدا جديدا
وذلك لعدة أسباب  .اذكرها .
سياسيا
-

أظهر تحرير العقبة القدرات العربية ونقلها إلى دائرة الجد
والتعامل بمنطق وثقة .
أصبحت العقبة مركزا لتجمع القبائل العربية والتفافها حول
الثورة  .وبذلك اتخذت الثورة طابعا قوميا بخروجها من إطار
الحجاز إلى ثورة أمة كاملة .

عسكريا
-

-

تأمين الجناح األيمن للقوات البريطانية الزاحفة من مصر إلى
فلسطين .
نجحت قوات الثورة بمحاصرة القوات العثمانية الموجودة في
الحجاز وشرق األردن  ،ومنعها من المشاركة في جبهات القتال
التي تحتاجها ( كجبهة العراق و فلسطين )
أصبحت األرض األردنية ميدانا للمعارك مدة 90شهرا وتحمل
أهلها أعباء هذه المعارك وقدموا عظيم التضحيات بدمائهم
وأرواحهم وأموالهم  .كما شكل أهالي األردن وفلسطين غالبية
ألوية الجيش الشمالي .

علل  :يمكن تسمية المرحلة الثالثة بالثورة العربية الكبرى بمرحلة
استكمال تحرير شرق األردن وسورية ؟
بسبب تداخل العمليات العسكرية
عدد المنجزات التي حققتها قوات الثورة العربية الكبرى في المرحلة
الثالثة ( مرحلة الحرب في سورية ) ؟
-

قام الجيش الشمالي بقيادة األمير فيصل بعزل درعا من خالل
قطع خطوط المواصالت التي تربطها بدمشق وحيفا وعمان
اجبار القوات العثمانية على االنسحاب ومطاردة فلولها
دخول القوات العربية دمشق بتاريخ 16أيلول  9191ورفع
العلم العربي الهاشمي فيها واالتمرار بالتقدم شماال حتى حلب
انتهاء المطاردة بتوقيع هدنة مدروس في 16تشرين ثاني
 ، 9191وبذلك يكون تم تحرير البالد العربية كافة  ،أما
المدينة فاضطر قائد حاميتها فخري باشا إلى االستسالم بعد
توقيع الهدنة وفق الشروط التي وضعها األمير عبداهلل .

هدنة مدروس  : 9191هدنة أنهت العمليات القتالية بين الجيش الشمالي
للثورة العربية الكبرى والعثمانيين وتم تحرير المناطق العربية كافة .
وقعت بتاريخ 16تشرين أول 9191
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تم استعادة علم الثورة العربية الكبرى بتوجيهات من جاللة الملك عبداهلل
الثاني ابن الحسين عام  . 5662حدد ألوان علم الثورة العربية الكبرى
وداللة كل منها .
األسود ( األعلى )  :راية العقاب (راية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) ثم
اتخذته الدولة العباسية

عدد نتائج الثورة العربية الكبرى وانجازاتها ذات البعد السياسي
والعسكري ؟
سياسيا
-

األخضر ( الوسط )  :شعار الفاطميين

قيام أول دولة عربية ذات كيان معترف به دوليا في العصر الحديث
قيام ممالك عربية مستقلة في سورية والعراق وتأسيس امارة
شرق األردن التي حملت رسالة الثورة العربية الكبرى وأصبحت
الوريث الشرعي لمبادئها وأهدافها .
كما كانت الثورة سببا في نشوء الدول والممالك العربية

األبيض ( أسفل)  :شعار األمويين

-

المثلث األحمر  :راية الهاشميين

عسكريا

علل  :يعد علم الثورة العربية الكبرى الرمز التاريخي الوطني األول
واألهم في تاريخ العرب الحديث ؟

-

ممثل لحضارات األمة العربية واالسالمية
يجمع كل رايات االستقالل العربي في كل أدواره التاريخية
يدل على أن الثورة العربية الكبرى هي امتداد للحضارات
األصيلة

-

-

متى رفع علم الثورة العربية الكبرى ؟ وأين ؟ وما هي المراسم التي
تمت؟
-

-

رفع ألول مرة في 96حزيران  9199في احتفال أقيم في
منطقة الوجه على ساحل البحر األحمر برعاية األمير فيصل بن
الحسين .
أقسم األمير فيصل بن الحسين على المحافظة على هذا العلم
مرفوعا عاليا ومن ثم أقسم الجنود وراءه هذا القسم .

علل  :دخل تصميم علم الثورة العربية الكبرى في تصميم أعالم مختلفة
من دول العالم العربي ؟
بسبب تاريخية هذا العلم وقيمه ومعانيه
علل  :اهتمام جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين في استعاد النموذج
األصلي لعلم الثورة العربية الكبرى ؟
-

لما يمثله العلم من قيمة تاريخية وشاهد على صدق الثورة
العربية الكبرى ونبل أهدافها وعظمة قيادتها .
من باب االهتمام بالوثائق التاريخية التي تضيء الحقائق حول
الدور التاريخي لقيادة الهاشمية في خدمة قضايا األمة .

عدد نتائج الثورة العربية الكبرى وانجازاتها ذات البعد المعنوي والقومي
-

اخراج القضية العربية إلى حيز الوجود على ميدان السياسة
العالمي وانتزاع اعتراف الدول الكبرى بها
اعادة وحدة العرب الروحية وخلق تاريخ قومي لم يكن له
وجود منذ سقوط الخالفة العباسية
بعث الفكرة العربية عمليا بعد أن كانت حديثا في المجالس
واألندية السرية
تكريس شرعية المطالب العربية وحق العرب في تقرير المصير
هي الثورة الكبرى في تاريخ العرب القومي الحديث التي قامت
باسم العرب في آسيا  ،وكانت فاتحة لتفجير ثورات متالحقة
ضد االستعمار األجنبي
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-

تأليف جيش نظامي مدرب على الفنون العسكرية الحديثة تولى
تدريبه ضباط كبار مثل (عزيز علي المصري) و(نوري السعيد)
حققت الثورة انتصارات عسكرية كبيرة على الجيش العثماني
في الحجاز وشرق األردن وسورية
ظهور العرب على مسرح السياسة الدولي بعد انتهاء الحرب
العالمية األولى  ،حيث شاركوا بمؤتمر الصلح عام 9191

أعظم منجزات الثورة العربية الكبرى أنها قامت على يد شريف مكة
الذي آمن بعروبته كما آمن بإسالمه  ،وأراد أن يعيد للعرب حقا
مغتصبا  ،لقد كان الشريف حسين عظيما وهو يتحمل قدر أمته ،
وعظيما وهو يضحي بسلطانه وروحه من أجل أمته وعقيدته  ،اذ
نفي إلى قبرص وبقي فيها إلى أن اشتد عليه المرض  ،فرجع إلى
عمان التي شهدت انتقال منقذ العرب إلى الرفيق األعلى في سنة
 ، 9119ودفن حسب وصيته بجوار المسجد األقصى أولى القبلتين
وثالث الحرمين ومسرى جده المصطفى صلى اهلل عليه وسلم .
قام عدد من ضباط الجيش المصري بثورة صباح يوم 51تموز، 9125
عدد العوامل التي أدت إلى اندالع الثورة المصرية عام  9125؟
عوامل سياسية
-

تنامي االتجاهات التحررية لدى شعوب العالم المستعمَر
تنامي الوعي القومي والوطني لدى الشعب المصري
استمرار احتالل بريطانيا لمصر وتدخلها فيها
وصول الوضع السياسي في عهد الملك فاروق إلى أقصى
درجات الفساد واالنحالل
خسارة العرب حرب فلسطين عام 9141

عوامل اجتماعية واقتصادية
-

سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية
سوء توزيع ملكية األراضي الزراعية مما شكل ظاهرة اإلقطاع
الخطيرة في مصر قبل الثورة

عدد المبادئ التي نادت بها الثورة المصرية في تموزعام  9125؟
-

القضاء على االستعمار وأعوانه
القضاء على االقطاع وسيطرة رأس المال
القضاء على االحتكار
اقامة عدالة اجتماعية
اقامة جيش وطني قومي
اقامة حياة ديموقراطية سليمة
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عدد المنجزات التي حققتها ثورة تموز 9125في مصر على الصعيد
الداخلي ؟

علل  :قدم الجزائريون أثناء الحرب العالمية الثانية تضحيات كبيرة
لنصرة الحلفاء ؟

المجال السياسي

أمال منهم في الحصول على االستقالل

-

إعالن الجمهورية بعد مغادرة الملك فاروق البالد
إعالن دستور مؤقت للبالد
إصدار قانون لتنظيم األحزاب المصرية
تأميم قناة السويس عام 9120
توقيع اتفاقية الجالء عن مصر عام  ، 9124والغاء معاهدة
 9110مع بريطانيا

المجال االقتصادي
-

بناء السد العالي الذي أنقذ مصر من أخطار الفيضانات
تحقيق االصالح الزراعي الذي قضى بتحديد الملكية الزراعية

المجال االجتماعي
كانت اقامة العدالة االجتماعية مبدءا من مبادئ الثورة  .ولتحقيق ذلك
قامت الثورة بعدة اجراءات هي :
-

تعميم مجانية التعليم في كل مراحل التعليم بما فيها التعليم
الجامعي  ،اذ أصبح لكل طالب الحق في اكمال تعليمه العالي
ضمان الحقوق الصحية للعمال وأفراد الشعب كافة  ،الذي نجم
عنه التقدم والتطور في المجال الصحي

عدد منجزات الثورة المصرية على الصعيد الخارجي ؟
-

تأييد حركات التحرر العربية لنيل االستقالل
تبني سياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز
تحقيق الوحدة بين سورية ومصر عام  9121باسم
الجمهورية العربية المتحدة
توقيع اتفاقية السودان مع بريطانيا عام  9121لتحقيق الجال ء
البريطاني عن السودان ( نصت هذه االتفاقية على منح
السودان حق تقرير المصير  ،فاختار السودانيون االستقالل
الذي اعلن عام ) 9120

تم تأميم قناة السويس عام  9120لعدة أسباب  .اذكرها .
التخلص من نفوذ الشركات األجنبية التي كانت تدير القناة
حاجة مصر الى األموال لدعم اقتصادها ورفع ستوى معيشة سكانها
حرمان الشعب المصري من ادارة القناة والعمل في وظائفها الرئيسية
ادعاء الشركة االجنبية المشرفة على القناة بأن الشعب المصري
عاجز عن ادارة المالحة في القناة .

-

عدد فوائد بناء السد العالي في مصر ؟
-

وقاية مصر من خطر الفيضانات
زيادة الدخل القومي
تحسين المالحة في نهر النيل
انشاء بحيرة ناصر
اضافة ما يقرب من مليون فدان ونصف لألراضي الزراعية
توليد طاقة كهربائية تصل الى 96مليارات كيلوواط /ساعة سنويا
تحويل  966،666فدان من ري الحياض إلى الري الدائم في صعيد
مصر

علل  :عندما انتهت الحرب العالمية الثانية قام الجزائريون بثورة شعبية
عارمة وكانوا يحملون علم عبد القادر الجزائري ؟
-

رمزا لمطلبهم باالستقالل
للمطالبة بتنفيذ وعود الحلفاء

مجزرة 1أيار9142
قيام الجنود الفرنسيين بمهاجمة المتظاهرين اآلمنين بالرصاص  ،حيث
قدر عدد الشهداء بـ 42ألف تقريبا عدا الذين اعتقلوا .
عدد عوامل قيام الثورة الجزائرية عام  9124؟
-

رغبة الجزائريين في الحصول على الحرية واالستقالل
تأثرها بحركات النضال في تونس والمغرب
انتصار ثورة الهند الصينية على فرنسا واخراجها من الشرق
األقصى مما أدى إلى اضعافها

وضح كيفية انطالقة الثورة الجزائرية عام 9124؟
 في 9تشرين ثاني  9124أطلق مصطفى بلعيد الرصاصة األولى معلناانطالقة الثورة
 تم توزيع بيان على الشعب الجزائري جاء فيه  ( :الهدف من الثورةهو تحقيق االستقالل الوطني واقامة الدولة الجزائرية الديموقراطية
االجتماعية ذات السيادة )
 دعا البيان المواطنين جميعهم الى االنضمام الى الكفاح ضد فرنسايمكن تقسيم الثورة الجزائرية إلى أربع مراحل  .اذكرها .
 المرحلة األولىركزت على تثبيت الوضع العسكري وتقويته  ،ومد الثورة بالمتطوعين
والسالح  ،وتوسيع اطارها لتشمل أنحاء البالد كافة
 المرحلة الثانيةارتفعت حدة الهجوم الفرنسي المضاد للثورة للقضاء عليها ولكنها
ازدادت بسبب تجاوب الشعب الجزائري معها
 المرحلة الثالثة قام الفرنسيون بعمليات عسكرية ضخمة ضد الثوار  ،وبلغ القمع حده
األقصى في المدن واألرياف  .وطهرت بطوالت كثيرة شاركت فيها
النساء مثل  :جميلة بوحيرد  ،جميلة بوباشا .
 تم إعالن الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس في 9121
 طرحت قضية الجزائر في األمم المتحدة وفي مؤتمر الشعوب األفريقية
 ،والقت التضامن والدعم والتأييد المطلق
 المرحلة الرابعة حاول الفرنسيون حسم القضية الجزائرية عسكريا لكنهم فشلو ؛ بسبب
تعمق جذور الثورة
 على الصعيد السياسي دعت األمم المتحدة الطرفين إلى استئناف
المفاوضات وتطبيق حق الجزائر في تقرير المصير
 اعتراف الرئيس ديغول بعد تسلمه السلطة في فرنسا عام  9121بحق
الجزائر في تقرير المصير .
 حاول الفرنسيون تحاشي التفاوض  ،إال أنهم عادوا إليه بعد فشلهم
بتحقيق النصر العسكري  .وانتهت المفاوضات باتفاقية ايفيان بسويسرا
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في تموز  9105صوت الجزائريون لصالح االستقالل في استفتاء
شعبي بعد حرب استمرت ثمانية أعوام سقط فيها مليون ونصف
المليون شهيد  ،وتم انسحاب القوات الفرنسية في ( 2تموز) 9105
وهو ذات اليوم التي احتلت فيه فرنسا الجزائر قبل 915عام  .وتم
تعيين أحمد بن بيال رئيسا لجمهورية الجزائر .وبذلك يكون أحمد بن
بيال أول رئيس لجمهورية الجزائر بعد االستقالل .
عدد أسباب استمرارية الثورة الجزائرية وانتصارها وتحقيق أهدافها ؟
 وضوح أهداف القائمين عليها  ،والتضحيات الشعبية الهائلة التي قدمهاالجزائريون
 األساليب المبتكرة التي استخدمها المجاهدون والمجاهدات لتوجيهالضربات الى جيش متفوق بالعدد والعدة
 توحيد األحزاب جميعها في جبهة التحرير الوطني الجزائري توحيد القوى المسلحة في جيش التحرير الجزائري الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية االرتباط بحركات التحرر في العالم  ،والتعاون معها في المحافل الدولية كسب تأييد المنظمات الدولية مثل  :مؤتمر دول عدم االنحياز ،والمنظمة األفروآسيوية  ،وهيئة األمم المتحدة
كان من أخطر اآلثار التي تركها االستعمار تجزئة الوطن العربي إلى
دويالت وإمارات  .ما هي أهداف المستعمِر من التجزئة ؟
-

تكريس اإلقليمية الضيقة التي فرضها وشجع عليها
زعزعة استقرار الوطن العربي
بقاء أمل الوحدة العربية بعيد المنال
تحقيق مصالح الدولة المستعمرة

ما هي الخطوات التي اتبعها المستعمر لفرض التجزئة على الوطن العربي
 فصل أفريقيا العربية عن آسيا العربية  ،باقامة حاجز غريب ( الكيانالصهيوني ) في منتصف الجزئين ليستخدمه المستعمر وقت يشاء
لتحقيق مصالحه
 تجزئة بالد الشام التي لم تعرف تجزئة مسبقا إلى كيانات أربعة تجزئة الخليج العربي لتسهل السيطرة عليه اقتطاع لواء االسكندرونة السوري عام (  )9111وضمه إلى تركيا ؛لتضمن فرنسا وقوف تركيا إلى جانب الحفاء من جهة ولخلق مشكالت
بين سوريا وتركيا من جهة أخرى
عدد نتائج التجزئة على الوطن العربي ؟
 اثارة النزاعات على ملكية مناطق حدودية  :هو نزاع على ملكية منطقةجغرافية أو إقليم حدودي معين مثل  :السعودية وقطر ،ومصر
والسودان ،و العراق وايران  ،و سوريا وتركيا  ،و االمارت وايران
 النزاعات حول التبادل والحركة عبر الحدود  :صراع ناجم عن التبادلواالنتقال عبر الحدود لألشخاص أو البضائع أو األفكار مثل  :انتقال
العمال االيرانيين غير المشروع إلى االمارات وقطر والبحرين  ،عبور
ثوار البواليسور الحدود الجائرية للصحراء الغربية  ،وأيضا تعقيد
االجراءات مثل استخدام الجوازات وتأشيرات الدخول والخروج
 الصراع حول المصادر الطبيعية الحدودية  :ويظهر عند استغالل دولةما لمواردها على حساب دولة أخرى مثل :النزاع بين تركيا وسوريا
والعراق حول مياه الفرات
 -أصبحت هذه الخالفات مدعاة للتدخالت األجنبية في المنطقة
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تتصف الحدود السياسية في الوطن العربي بعدة صفات  .اذكرها .
 حدود مصطنعة ال تتماشى مع أبسط قواعد ترسيم الحدود فاألمة واحدة والشعب في
عاداته وتقاليده واصوله متشابه وان اختلف في التفاصيل التطبيقية
 اتخذت الحدود المصطنعة عدة أشكال منها :
 الخطوط الهندسية المستقيمة مثل  :األردن وسورية  ،األردن
والعراق  ،العراق والسعودية
 الخطوط الفلكية مثل  :مصر والسودان  ،مصر وليبيا
 حدود وهميةال يوجد لها أثر في الخرائط والمعاهدات الدولية وال تفصل بين
قوميات مشتركة مثل  :حركة التشريق التي يقوم بها بدو
الرولة
علل  :تسمى الدول ( آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ) بالدول المتأخرة ،
والدول في ( أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان ) بالدول المتقدمة ؟
ألن متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته في البالد المتقدمة أعلى بكثير
منها في البلدان النامية
عدد مظاهر التخلف االجتماعية ؟
-

التضخم السكاني في بعض المدن
تدني مستوى التعليم والمعيشة والصحة واالسكان
انتشار األمية وضعف الكوادر الفنية
االفتقار إلى العلم والتكنلوجيا
نقص الخدمات االجتماعية وعدم توزيعها بعدالة بين القرية
والمدينة

عدد مظاهر التخلف االقتصادية ؟
-

هيمنة المواد الخام األولية على الميزان التجاري وتصديرها
بأسعار غير مناسبة
عدم اعتماد أقطار الوطن العربي على منتجاته  ،بسبب عدم
ربط أقطاره بطرق مواصالت حديثة
اعتماد غالبية سكان الوطن العربي على الدخل الزراعي والعمل
بأساليب زراعية بدائية ؛مما أدى إلى انخفاض االنتاج الزراعي
سيرة الشركات متعددة الجنسيات على انتاج المواد الخام
الالزمة للصناعة ؛ مما أدى إلى عدم قدرة الصناعة العربية
على منافسة المصنوعات األجنبية

التخلف في الوطن العربي ليس نابعا من القضاء والقدر  ،أو محدودية
االمكانات البشرية والمادية بل من عوامل دخيلة ومصطنعة تتمثل في
التبعية واالستعمار  .لكن يمكن تخطي التخلف من خالل عدة اجراءات .
اذكرها .
-

الوحدة العربية
تبادل الخبرات العربية
جذب االستثمارات للشركات العربية
توفير المستوى المطلوب من العلم واالدارة والتنظيم
والمساعدة على نقل التكنولوجيا
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ما هي المشكالت الناجمة عن التبعية االقتصادية ؟
-

استنزاف المواد األولية والثروات الطبيعية
ضعف القدرة على االدخار
تدني مستوى دخل الفرد بسبب انخفاض الدخل القومي وذلك
يؤدي إلى :
 ضعف القدرة الشرائية
 ضيق السوق العربية
 عرقلة نمو قطاعات االنتاج

عدد نتائج التبعية االقتصادية ؟
-

-

-

ربط بعض عمالت الدول العربية بالنظام النقدي للدول
االستعمارية  ،مما يؤثر في االقتصاد ارتفاعا أو انخفاضا حسب
نقد الدولة التابع لها
ربط التجارة الخارجية بالدول االستعمارية التي جعلت البالد
العربية أسواقا لسلعها مما تسبب في اضعاف الصناعة العربية
اعتماد الدول العربية على تصدير المواد األولية  ،مما أدى إلى
عدم بيعها بأسعار مرتفعة  ،حيث تصنع هذه المواد في الخارج
وتباع بسعر أعلى تعود بالفائدة على الدول الصناعية
تخلف طرق المواصالت ونقصها بين أجزاء الوطن العربي
التخصص في انتاج محصول واحد كتخصص مصر والسودان
في انتاج القطن والجزائر في انتاج الكرمة
انخفاض الدخل القومي لمعظم الدول في الوطن العربي
باستثناء الدول النفطية

حتى تستطيع الدول العربي التتخلص من التبعية االقتصادية يجب عليها
القيام بعدة اجراءات وبدائل  .اذكرها .
-

التحكم في السيولة النقدية ومعدالت النقد
وضع قوانين لتنظيم النقد العربي واألجنبي
وضع تعرفة جمركية على البضائع المستوردة
االستثمار المباشر في النشاط االنتاجي والمشروعات
االقتصادية العامة مثل الطرق والكهرباء  ،أو منح المشروعات
االنتاجية القروض والمساعدات الفنية

تحققت التبعية السياسية منذ القرن التاسع عشر اثر التوسع االستعماري
الذي شنته الرأسمالية باستعمالها وسائل جديدة  .اذكرها .
-

القروض
األسلحة والتكنلوجيا
االمتيازات التي تحقق لها نفوذا

8565807070

