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صفحة 1

اٌٛؽذح  :اٌضبٔ١خ ـــــ اٌّغز ٜٛاٌضبٌش
ؽشوبد اٌزؾشس اٌؼشث١خ

رزأٌف اٌٛؽذح ِٓ  6دسٚط ......
اٌذسط األٚي  :ػٛاًِ ٔشؤ ؽشوبد اٌزؾشس اٌؼشث١خ .
اٌذسط اٌضبٔ ٟدٚس إٌّظّبد ٚاألؽضاة اٌغ١بع١خ فٟ
اٌ١مظخ اٌؼشث١خ .
اٌذسط اٌضبٌش  :اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش. ٜ
اٌذسط اٌشاثغ  :اٌضٛسح اٌّظش٠خ .
اٌذسط اٌخبِظ  :اٌضٛسح اٌغضائش٠خ .
اٌذسط اٌغبدط  :رم ُ١١ػبَ ألٚضبع اٌٛطٓ اٌؼشث ٟثؼذ
االعزمالي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌذسط األٚي  :ػٛاًِ ٔشؤ ؽشوبد اٌزؾشس اٌؼشث١خ :
ِطبٌؼخ فمط ))
((

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌذسط اٌضبٔ : ٟأٚساق ػًّ ٚششػ ٚؽً أعئٍخ
............
دٚس إٌّظّبد ٚاألؽضاة اٌغ١بع١خ ف ٟاٌ١مظخ اٌؼشث١خ
أٚالً  :اٌغّؼ١بد ٚاألؽضاة اٌغ١بع١خ .....
طِ :ب ِطبٌت اٌغّؼ١بد ٚاألؽضاة اٌغ١بع١خ ؟
 - 1اعتبار المغة العربية لغة رسمية كالمغة التركية في المعامالت جميعيا وفي
جمسات مجمسي األعيان والنواب

- 2

إعالء كممة العرب ورفع مستواىم المعيشي وتعميم العدل والمساواة بين

الرعية .
- 3

رفع القيود التي تحد من حرية التعبير .

- 4

استقالل البالد العربية من أي سمطة أمنية .

ط ِب أصش اٌغّؼ١بد ٚا٢ؽضاة اٌغ١بع١خ
اٌؼشث١خ ؟
إذكاء الوعي القومي العربي .
أ -
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ف ٟاٌ١مظخ

صفحة 2

ب -

المحافظة عمى المغة العربية واإلسيام في التنمية الثقافية .

ج -وضع البرامج السياسية إلنقاذ البالد العربية من سياسة التتريك والمحافظة
عمى اليوية العربية .
ط :أروش اٌغّؼ١بد ٚاألؽضاة اٌغ١بع١خ اٌز ٟظٙشد
رٕبد ٞثبٌ١مظخ اٌؼشث١خ ؟
* الجمعية السرية في بيروت .
* الجمعية القحطانية التي أسسيا ( عزيز عمي المصري ) .
* الجمعية العربية الفتاة في باريس .
* جمعية العيد .
* جمعية البصرة اإلصالحية .
األحزاب السياسية منيا :
ـــ حزب الالمركزية اإلدارية .
ــ رابطة الوطن العربي التي أسسيا نجيب عازوري .
ً ِ :ؤرّش ثبس٠ظ اٌؼشث : ٟـ . َ1913
صبٔ١ب
ط :ػمذ ِؤرّش ثبس٠ظ اٌؼشث ٟػبَ ٚ َ1913لذ
رٕبٚي ػذد ِٓ اٌّغبئً اٌز ٟر ُٙاٌمض١خ اٌؼشث١خ
.
ـــــــــ أروش أُ٘ ِغأٌز ٓ١ػٍ ٝعذٚي أػّبي
ثبس٠ظ ؟
- 1

حقوق العرب في اإلمبراطورية العثمانية .

اإلصالح اإلداري عمى أساس الالمركزية .
- 2
أز ٝٙاٌّؤرّش ثؼذح لشاساد ٚوبٔذ طّٛؽبد (
*
ِطبٌت ) اٌؼشة رزٍخض فّ١ب : ٍٟ٠
طِ :ب أثشص اٌمشاساد ( اٌّطبٌت ) اٌز ٟأرخز٘ب
اٌؼشة ف ٟاٌّؤرّش ؟ ( ِؤرّش ثبس٠ظ)
- 1أن اإلصالحات العقيقية واجبة وضرورية في اإلمبراطورية العثمانية
ويجب تنفيذىا عمى وجو السرعة .
- 2ال بد من ضمان الحقوق السياسية لمعرب  ،وأن يشتركوا اشتراكا
فعمياً في اإلدارة العثمانية بحقوقيم السياسية ومنحيم الحكم الالمركزي .

- 3يجب أن تنشأ في كل والية عربية إدارة مركزية .

- 4المغة العربية لغة رسمية في الواليات العربية وفي مناقشات مجمس
المبعوثان
- 5

الخدمة العسكرية محمية في الواليات العربية في حالة السمم .
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** أدركت حكومة االتحاديين أىمية المؤتمر فحاولت إفشالو وأفدت سكرتير
جمعيتيم ( مدحت شكري ) إلى باريس لمفاوضة رجال المؤتمر وأسفرت
اٌّجبؽضبد ػٍِ ٝب : ٍٟ٠
أ  -عقد اتفاق يمبي جانباً من مطالب العرب االصطالحية .

ــــ مماطمة االتحاديين بيذا االتفاق عام 1914م وقاموا ثبرخبر
اإلعشاءاد اٌزؼغف١خ ٌٍجطش ثبٌؼشة ِٕٙٚب - :
 - 1إقصاء الضباط العرب من األستانة .
 - 2مقاومة حركات اإلصالح العربية .
 - 3تعزيز نفوذ جمعية االتحاد والترقي في البالد العربية .
أعــــئٍخ طفؾخ  ِٓ 64اٌىزبة :
طٌّ :برا رؾٛي اٌؼًّ اٌؼشث ِٓ ٟاٌغش٠خ إٌٝ
اٌؼٍٕ١خ :؟
اٌغٛاة  :ثغجت اعزّشاس االرؾبد ٓ١٠ثبٔزٙبط
عبعز ُٙاٌمبئّخ ػٍ ٝاٌززش٠ه ٚاٌّشوض٠خ .
طٕ٘ ً٘ :بن ثٕٛد ف ٟلشاساد اٌّؤرّش ( ثبس٠ظ )
رذػ ٛإٌ ٝأفظبي اٌؼشة ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ
؟
الجواب  :ال توجد بنود تدعو إلى انفصال العرب .
سياسة التتريك  :سياسة قومية متعصبة لمعنصر التركي مارستيا جمعية

االتحاد والترقي

بعد تولييا الحكم  ،حيث جعمت المناصب الحساسة في اإلدارة والجيش بين األتراك وشددت من

قبضة الحكم المركزي االستبدادي كما حاربت المغة العربية وأجبرت األقوام األخرى عمى تعمم المغة
التركية وأىممت العمم والتعميم وفرضت الضرائب الباىظة وطالب بعضيم بطرد العرب من أوطانيم

وتوظيف جاليات تركية بدالً منيم .

الالمركزية  :أن تحصل الواليات العربية عمى االستقالل الذاتي وتبقى خاضعة لمراية
العثمانية ويحمييا الجيش العثماني ويدافع عنيا في الظروف التي تمس أمن
الدولة .

االتحاديين  :أعضاء جمعية االتحاد والترقي مارست سياسة عنصرية متطرفة بعد
وصوليا لمسمطة .
اٌذسط اٌضبٌش  :أٚساق ػًّ ٚؽً أعئٍخ (
اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش) ٜ
حي الشريف وحي البيت والحرما

يا صاحب اليمة الشماء أنت ليا
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وانيض فمثمك يرعى العيد والذمما

إن كان غيرك يرضى االبن والسأما

صفحة 4

أٚالً  :رطٍغ اٌؼشة ٌضػبِخ اٌشش٠ف اٌؾغ ٓ١ثٓ
ػٍ: ٟ
ــــــ ٠زّزغ األششاف اٌٙبشّ ْٛ١ثّٕضٌخ عبِ١خ
ٚأّ٘١خ ػظّ١خ ث ٓ١اٌؼشة ٚاٌّغٍّٚ ٓ١رٌه :
أنيم من آل بيت النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم وقد ظمت
أ -
مكانتيم السامية موضع احترام منذ فجر اإلسالم .
ب -

عمى مدى القرون ظمت أمارة مكة في أيدييم ( عندما فتح السمطان

سميم األول مصر بعث الشريف بركات أمير مكة أبنو أبا نمي لمقابمة
السمطان وتقديم الوالء لو ومنذ ذلك الوقت أصبح الحجاز جزءاً منم الدولة
العثمانية ومنح أمراؤه امتيازات جعمت لمحجاز وضعاً خاصاً مستقالً بين
الواليات الدولة العثمانية ) .

جـ ـ عندما تولى الشريف الحسين بن عمي منصب إمارة مكة في عام 1908م أبدى
حرصا عمى ىذه االمتيازات والتمسك باستقالل الحجاز ( عمماً بان ذلك يتعارض مع
سياسة االتحاديين الرامية إلى بسط السيطرة عمى البالد العربية ومنيا الحجاز ) .

د -إعجاب العرب بشخصية الحسين لرفضو وموقفو أمام تطمعات االتحاديين مما
أدى إلى مناداة بالشريف الحسين زعيماً لمعرب .
ط :أروش ػٛاًِ رطٍغ اٌؼشة إٌ ٝصػبِخ اٌشش٠ف
اٌؾغٓ١
 -2عوامل سياسية .
عوامل دينية .
- 1
عوامل دينية
أ  -نسبو إلى آل بيت

عوامل سياسية
أ ـ مواقفو السياسية ومؤىالتو القيادية

الرسول محمد صمى اهلل

عميو وسمم .

ب -مركزه كشريف مكة

ب ـ موقع بالده البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش التركية

حماية األماكن المقدسة

ج ـ إمكانية اتصالو عن طريق أبنائو بالمراكز المدنية وبقيادة

وما لو من مكانة في

وطرق المواصالت

الحركة العربية .

ـــ تم اتصال بين مجمس المبعوثان ( مجمس النواب العرب في الحكومة التركية مع
الشريف الحسين وبعثوا لو مذكرة عام  1913م أقروه عمى إمارة مكة واعترفوا لو
بالرئاسة الدينية عمى جميع األقطار العربية ( ألنو خالصة بيت رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم وأكدوا أن إجماعيم ىذا ىو بالنيابة عن أىل بالدىم ـ وأعمن طالب
باشا النقيب ـ نقيب أشراف البصرة ورئيس الجمعية اإلصالحية فييا عن استعداد
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ىؤالء النواب القيام إلى جانب الشريف الحسين إذ قام ( لخمع ىذا النير الذي أثقل
كاىل العرب ) .
.................................................................
سعبٌخ ِغٍظ اٌّجؼٛصبْ إٌ ٝاٌشش٠ف اٌؾغ: ٓ١
نحن نواب العرب في مجمس المبعوثان نقرك عمى إمارة مكة ونعترف لك دون
سواك بالرئاسة الدينية عمى األقطار العربية جميعيا واجماعنا ىذا ىو بالنيابة عن
أىل بالدنا نجير بو عند الحاجة  ،واهلل يحفظك ألمتك ويساعدك لدفع الشر عن
دينك )
ِ١ضبق دِشك:
ط :أروش اٌّطبٌت اٌؼشث١خ اٌز ٟرضّٕٙب ِ١ضبق
دِشك . َ1915
- 1اعتراف بريطانيا العظمى باستقالل البالد العربية الواقعة ضمن الحدود اآلتية :
أ -

شماالً  :خط مرسين – أضنو إلى ما يوازي خط العرض  37شماالً ثم عمى

امتداد خط بيريجيك – أورقة – ماردين – مديات – جزيرة ابن عمرو – العمادية إلى
حدود إيران
ب -

شرقاً  :عمى امتداد حدود ايران إلى الخميج العربي جنوباً .

ج -جنوباً  :المحيط اليندي باستثناء ( عدن ) .

د -غرباً  :عمى امتداد البحر الحمر ثم البحر المتوسط إلى مرسين .
- 2

إلغاء االمتيازات االستثنائية األجنبية .

 - 3عقد معاىدة دفاعية بين بريطانيا العظمى والدولة العربية المستقمة .
 - 4تقديم بريطانيا وتفضيميا عمى غيرىا من الدول في المشروعات االقتصادية مع
ىذه الدولة العربية .
 - 5تشاور الفريقين في حال دخول أحدىما نزاعاً مسمحاً .
أعـــئٍخ :
* ِب اٌّمظٛد ثّ١ضبق دِشك ؟
الجواب  :ىو االتفاق الذي عقده قادة الحركة العربية وسمموه لألمير فيصل بن
الحسين وكان اإلطار العام لممراسالت التي جرت بين الشريف الحسين
ومكماىون في عام  1915م وأرفقوا معو خريطة تبين حدود الدولة العربية المقترحة .

* ِٓ لبَ ثٛضغ ثٕٛد اٌّ١ضبق ؟
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الجواب  :قام بوضعو قادة ( الحركة العربية في جمعيتي العيد والجمعية العربية
الفتاه .
* ً٘ رؼجش ٘زٖ اٌجٕٛد ػٓ سغجخ اٌشؼٛة
اٌؼشث١خ ؟
نعم  ،تعبر عن رغبة الشعوب العربية .
طٕ٠ ٌُ : :ظت اٌشش٠ف ؽغ ٓ١ثٓ ػٍ ٟػٍٔ ٝفغٗ
ً ٌٍؼشة ف ٟصٛسر ُٙضذ اٌؼضّبٌٔٚ ٓ١١ىٓ ُ٘
صػّ١ب
ً ٌ ، ُٙو١ف وبْ رٌه ؟
ِٓ ٔظج ٖٛصػّ١ب
وبْ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
 - 1ـ فوض نواب العرب الشريف الحسين بن عمي أن يتحدث باسم العرب .
2ـ أقروه عمى إمارة مكة .
3ـ اعترفوا لو بالرئاسة الدينية .
* وقد حمل ىذه المذكرة السيد  /طالب النقيب نقيب أشراف البصرة ورئيس جمعية البصرة
اإلصالحية
طِ :ب أعجبة ارظبي صػّبء اٌؼشة ٚأؽشاسُ٘ ثبٌشش٠ف ؽغٓ١
ثٓ ػٍ. ٟ
ـــ ارظً صػّبء اٌؼشة ثبٌشش٠ف ؽغٓ وبٔذ ٌألعجبة
اٌزبٌ١خ  :ـ
أ  -قومياً  :اتجاه أنظار العرب إلى الشريف حسين كزعيم بارز بسبب تبنيو
قضاياىم ودفاعو عن حقوقيم .

ب  -دينياً  :من ساللة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وأمير البالد المقدسة فيو

الوحيد الذي يستطيع إبطال دعوى الجياد أو إعالئيا .
ً  :ثش٠طبٔ١ب ٚاٌؼشة :
صبٔ١ــــب
طِ :ب أعجبة ارظبي ثش٠طبٔ١ب ثبٌؼشة ؟
مركز العرب في اإلمبراطورية العثمانية .
- 1
- 2

الزعامة القومية والدينية بالشريف الحسين بن عمي .

- 3

الموقع الحربي االستراتيجي لمبالد العربية .

ِ )1شوض اٌؼشة ف ٟاإلِجشاطٛس٠خ اٌؼضّبٔ١خ :
أ  -العرب ىم أكثر العناصر عدداً في الدولة العثمانية .
ب  -ىم األكثر تقديراً من الناحية الدينية .

ج -مجاورة بالدىم لطريق الحمفاء إلى الشرق .
 )2اٌضػبِخ اٌم١ِٛخ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٌٍشش٠ف اٌؾغٓ١
ثٓ ػٍٟ
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*

ً  :اتجاه أنظار العرب إلى الشريف حسين كزعيم بارز بسبب تبنيو
ل١ِٛب

قضاياىم ودفاعو عن حقوقيم .
ً  :من ساللة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وأمير البالد المقدسة فيو
* د١ٕ٠ب
الوحيد الذي يستطيع إبطال دعوى الجياد أو إعالئيا .
 )3اٌّٛلغ اٌؾشث ٟاالعزشار١غٌٍ ٟجالد اٌؼشث١خ :
- 1

إشراف الحجاز عمى البحر األحمر واتصالو بسورية وبجنوب الجزيرة العربية

وشرقيا  ،مما يساعد عمى قطع مواصالت القوات العثمانية في اليمن وعسير وييدد
القوات المتمركزة في سورية
- 2

أىمية موقع بالد الشام والعراق في نقطتين ىما  :قناة السويس ورأس

الخميج العربي ـ حيث تقع حقول النفط التابعة لمشركة البريطانية – اإليرانية .
ً  :أ٘ذاف اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ
صـــــبٌضب
ِٚمِٛبرٙب :
طِ :ب أ٘ذاف اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ٜ؟
- 1تحرير البالد العربية األسيوية واستقالليا ووحدتيا .
- 2التخمص من ظمم االتحاديين وطغيانيم .
- 3القضاء عمى الطائفية واإلقميمية والضعف .
ط :أروش ِمِٛبد اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ٜ؟
 - 1أىداف واضحة محددة في الوحدة والحرية واالستقالل .
- 2

الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تعيدت بريطانيا بتقديمو.

- 3

قيادة مؤىمة ومقبولة عمى الصعيدين العربي والدولي ممثمة بقيادة

الشريف الحسين بن عمي

اترسى
ً  :اإلػذاد ٌٍضٛسح :
ساثؼــــــب
ـــ كان الشريف الحسين يمضي بطريقو لإلعداد لمثورة ولم يكن عمى عجمو من أمره خاصة عمى
المستوى السياسي والعسكري والدبموماسي .
- 1اٌّغز ٜٛاٌغ١بع: ٟ
* أجرى مباحثات مع جيرانو في جزيرة العرب ومع القوميين العرب في الشام والعراق
والسودان وليبيا لجمع كممتيم وحثيم عمى أن ال يمدوا يد المساعدة إلى االتحاديين .
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- 2اٌّغز ٜٛاٌؼغىش: ٞ
جند الشريف الحسين القبائل العربية ( حيث عمل عمى استمالة ىذه القبائل
أ -
في شمال الجزيرة العربية وسورية ) .
ب -

طالب بريطانيا بتوفير األسمحة والذخيرة الالزمة .

ت -

ألح عمى بريطانيا كي تقوم بمناورة بحرية عمى السواحل السورية حتى تعمن

الثورة في سورية والحجاز في وقت واحد .
- 3اٌّغز ٜٛاٌذثٍِٛبع: ٟ
ـــ أبقى الشريف الحسين باب االتصال مع االتحاديين مفتوحاً معيم ألن استمرار االتصال
يحقق ىدفين ىما :
- 1

إشعار السمطة العثمانية بآمال التسوية لتخفيف ضغطيا عمى العرب .

- 2

التمييد الضمني لبريطانيا بالتمويح ليا بالوفاق العربي العثماني لتحسين

شروط االتفاق العربي البريطاني من جية ولتستمر في دعم الثورة من جية أخرى .
ً  :إػالْ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ
خبِغــــب
ِٚغش٠برٙب :
- 1إػالْ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش: ٜ
ـــ ٔزؼشف ػٍ ٝظشٚف اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ِٓ: ٜخالي
إٌض :

لم يعرف جمال باشا السفاح كيف يغطي فشمو في مياجمة قناة السويس فمم يجد خيراً من

إلصاق التيمة بأحرار العرب لذا قام بإعدام القافمة األولى التي ضمت نخبة من رجال النيضة
العربية ثم أعتقل القافمة الثانية من األحرار العرب ونفذ حكم اإلعدام فييم بالرغم من وساطة

الشريف الحسين وارسالو البرقيات إلى جمال باشا والصدر األعظم والسمطان العثماني فنصبت
المشانق في ميدان الحرية ببيروت وفي ساحة المرجة بدمشق وعندما وصل خبر إعداميم
ال " طاب الموت يا عرب " وكانت
إلى األمير فيصل انتزع كوفيتو من عمى رأسو وقذف بيا قائ ً
أنباء اإلعدام حافزاً لمشريف الحسين بن عمي عمى العمل فوراً خاصة بعد وصول قوة تركية

قواميا (  ) 3500جندي تحت ستار التوجو إلى اليمن ولكنيا في الحقيقة كانت موجية إلى
الجزيرة العربية لتحل محل القوات العربية الموحدة فييا .
طِ :ب اٌؼٛاًِ اٌؾبعّخ اٌز ٟدفؼذ اٌشش٠ف اٌؾغ ٓ١إٌ ٝاٌؼًّ
ً الػالْ اٌضٛسح ؟
فٛس ا

ـ وبْ ثذء اٌضٛسح ٌألعجبة اٌزبٌ١خ  :ـ
1ـ السياسة التعسفية التي اتبعيا االتحاديون وسمكيا جمال باشا والي سوريا وراح ضحيتيا عدداً
من الزعماء والمفكرين العرب .
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2ـ وصول قوة عثمانية (  )3500جندي بقيادة خيري بك تحت ستار التوجو الى اليمن والحقيقة
أنيا كانت موجية لمجزيرة العربية لتحل محل القوات العربية الموجودة فييا .
ــــ أطٍك اٌشش٠ف اٌؾغ ٓ١اٌشطبطخ األِ ِٓ ٌٝٚىخ اٌّىشِخ
ً ثئػالْ اٌضٛسح ػٍ ٝاالرؾبدٚ ٓ٠وبْ  َٛ٠اٌغجذ اٌزبعغ ِٓ
إ٠زأب
شؼجبْ ػبَ ٘1334ـ اٌّٛافك  10ؽض٠شاْ . َ1916

* ِغش٠ـــــبد اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش: ٜ
ـ ِشد اٌضٛسح فِ 3 ٟشاؽً ٘- : ٟ
المرحمة األولى  :مرحمة الحرب في الحجاز ( ( حزيران 1916مـ تموز 1917م ) حققت
االنجازات التالية
ط :أروش االٔغبصاد اٌز ٟؽممزٙب اٌضٛسح اٌؼشث١خ فٟ
اٌّشؽٍخ األ ٌٝٚ؟
أ  -نجحت القوات العربية بقيادة أنجال الشريف الحسين في السيطرة عمى سواحل
الحجاز من القنفذة جنوباً إلى العقبة شماالً .

ب -مبايعة الشريف الحسين بن عمي ممكاً عمى البالد العربية بتاريخ  2تشرين الثاني

 1916م ـ إذ أطمق عميو لقب ( ممك العرب ) وتمت مراسم البيعة في المسجد الحرام
في مكة المكرمة ـ وبذلك أعن مولد دولة عربية ذات صبغة قومية شاممة في تاريخ
العرب الحديث .

ج  -تحرير مدن الحجاز الرئيسية ( مكة  ،جدة  ،الطائف ) أما المدينة المنورة فمم
يتمكن العرب من تحريرىا في اٌجذا٠خ ٌألعجبة اٌزبٌ١خ :
- 1وجود خط سكة الحديد الذي يربط المدينة المنورة بدمشق  ،إذ تمكن األتراك عن
طريقو الحصول عمى التعزيزات واإلمدادات الالزمة .
- 2وجود حامية تركية كبيرة فييا قواميا أكثر من عشرة اآللف جندي بقيادة فخري
باشا وبالرغم من ذلك فقد حاصرتيا القوات العربية بقيادة األميرين عمي وعبد
اهلل .

اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ ِ :شؽٍخ اٌؾشة ف ٟششق األسدْ ( رّٛص
 -1917أٍٛ٠ي ) َ1918

أ -أطجؼ ششق األسدْ ِ١ذاْ ػٍّ١بد ع١ش اٌضٛسح
اٌؼشث١خ اٌىجش ٜاٌشّبٌ ، ٟبقيادة األمير فيصل بن الحسين الذي
انتقل من ميناء الوجو إلى العقبة بعد تحريرىا بتاريخ  6تموز 1917م بمساعدة
العشائر األردنية واتخذ األمير فيصل منيا مركزاً لقيادتو األولى ،
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(فغــــــش ٌ :مذ وبْ رؾش٠ش اٌؼمجخ ِٕؼطفب
ً
ً عذ٠ذا
ً أػط ٝاٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ٜثؼذا
ربس٠خ١ب
ً
ٚاػزجش ٔمطخ رؾٛي ع١بعٚ ٟػغىش ٞف ٟربس٠خ اٌضٛسح
ٚرٌه ٌألعجبة اٌزبٌ١خ ) :
ً - :
ع١بع١ب
 - 1أظير تحرير العقبة القدرات العربية ونقميا إلى دائرة الجد والتعامل بمنطق
وثقة .
- 2

أصبحت العقبة مركزاً لتجمع القبائل العربية والتفافيا حول الثورة وبذلك

اتخذت الثورة طابعاً قومياً بخروجيا من إطار الحجاز إلى ثورة أمة كاممة .
ػغىش٠ب- :
 - 1تأمين الجناح األيمن لمقوات البريطانية الزاحفة من مصر إلى فمسطين .

 - 2نجحت القوات الثورة في محاصرة القوات العثمانية الموجودة في الحجاز وشرق
األردن ومنعيا من المشاركة في جبيات القتال التي تحتاجيا كجبية العراق
وفمسطين .
 - 3أصبحت األرض األردنية ميداناً دارت عميو معارك الثورة مدة ستة عشر شيراً وقام
أبناء األردن بتحمل أعباء تمك المعارك وقدموا تضحيات عظيمة بذلوىا من دمائيم

وأرواحيم وأمواليم ـ كما شكل أىالي األردن وفمسطين غالبية ألوية الجيش الشمالي
ب  -رؾم١ك إٌظش فِ ٟؼبسن ِؼبْ ٚٚادِٛ ٞعٝ
ٚاٌشٛثه ٚاٌطفٍ١خ ثّشبسوخ العشائر األردنية إذ كان زعماء
القبائل يتقدمون طالئع جيش الثورة .
اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ِ :شؽٍخ اٌؾشة ف ٟعٛس٠خ ( ِٓ
أٍٛ٠ي إٌ ٝرشش ٓ٠أٚي ) َ1918

* ىذه المرحمة ىو استكمال المرحمة الثانية ( تحرير شرق األردن وسورية ) وذلك بسبب :
تداخل العمميات العسكرية  .وقد حققت قوات الثورة انجازات ميمة وىي - :
أ -قام الجيش الشمالي بقيادة األمير فيصل بعزل درعا  ،من خالل قطع خطوط المواصالت
التي تربطيا بدمشق وحيفا وعمان .
ب ـ إجبار القوات العثمانية عمى االنسحاب ومطاردة فموليا .
ج ـ دخول القوات العربية دمشق في (  30أيمول 1918م ) ورفع العمم العربي الياشمي
فييا واالستمرار بالتقدم حتى حمب شماالً .

د -انتياء المطاردة بتوقيع ىدنة مدروس في (  30تشرين أول 1918م ) وبذلك تكون
قوات الجيش الشمالي قد نجحت في تحرير المناطق العربية كافة  .أما المدينة المنورة فبعد
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توقيع اليدنة اضطر قائد حاميتيا فخري باشا إلى االستسالم مع قواتو لألمير عبد اهلل وفق
الشروط التي وضعيا األمير عبد اهلل .
اٌٍّّىخ األسدٔ١خ اٌٙبشّ١خ
رغزؼ١ذ إٌّٛرط األطٌٍ ٟؼٍُ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ
* بتوجييات من جاللة الممك عبد اهلل الثاني ابن الحسين حصمت المممكة األردنية الياشمية
في عام  2005م عمى واحد من النماذج األصمية لعمم الثورة العربية الكبرى التي تم
تصميميا من قبل الشريف الحسين بن عمي قائد العرب في الثورة العربية الكبرى .
* يعد عمم الثورة العربية الكبرى الرمز التاريخي الوطني األول واألىم في تاريخ العرب
الحديث .
ِٚب دالالد
طِ :ب أٌٛاْ ػٍُ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ
وً ِٕٙب ؟
* جرى تعديل عمى العمم فأصبح  :المون األحمر ـــ يمثل راية الياشميين عمى شكل مثمث
يتصل باأللوان الثالثة .
األسود  :يمثل راية العقاب ـ راية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم .التي اتخذىا العباسيون
شعاراً ليم .

المون األخضر  :شعار الفاطميين .
المون األبيض  :شعار األمويين ليكون من ثم عمماً ممثالً لحضارات األمة العربية واإلسالمية
 .وجامعاً لكل رايات االستقالل العربي في كل أدواره التاريخية  ،وليدل عمى أن الثورة العربية

الكبرى ىي االمتداد ليذه الحضارات اإلسالمية .
طِ :ز ٝسفغ ػٍُ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ٜألٚي ِشح
ٚأ ٓ٠؟
* رفع عمم الثورة العربية الكبرى ألول مرة في (  10حزيران 1917م ) في احتفال أقيم في

منطقة الوجو عمى ساحل البحر األحمر برعاية األمير فيصل قائد الجيش الشمالي .
ط :فغش ا٘زّبَ عالٌخ اٌٍّه ػجذ هللا اٌضبٔ ٟاثٓ اٌؾغٓ١
ف ٟاعزؼبدح إٌّٛرط األطٌٍ ٟؼٍُ اٌضٛسح اٌؼشث١خ
اٌىجش ٜ؟
القيمة التاريخية الذي يمثمو العمم وكشاىد عمى صدق توجو الثورة العربية
أ -
الكبرى ونبل أىدافيا  .وعظمة قيادتيا .
ب -

االىتمام بالوثائق التاريخية التي تضيء الحقائق حول الدور التاريخي

لمقيادة الياشمية في خدمة قضايا األمة العربية .
ً ٔ :زبئظ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش: ٜ
عــــبدعـــب
ٚأغبصارـــــٙب :
ٔ- 1زبئظ راد ثؼذ ِؼٕٚ ٞٛل: ِٟٛ
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أـ إخراج القضية العربية إلى حيز الوجود عمى ميدان السياسة العالمي وانتزاع
اعتراف الدول الكبرى بيا .
ب ـ إعادة وحدة العرب الروحية وخمق تاريخ قومي لم يكن لو وجود منذ سقوط
الخالفة العباسية .
ج ـ بعث الفكرة العربية عممياً بعد أن كانت حديثاً في المجالس واألندية السرية .
دـ

تكريس شرعية المطالب العربية وحق العرب في تقرير المصير .

ىـ ـ إنيا الثورة الكبرى في تاريخ العرب القومي الحديث التي قامت باسم العرب
في أقطار آسيا العربية وكانت فاتحة لتفجير ثورات متالحقة ضد االستعمار
األجنبي .
ٔ- 2زبئظ راد ثؼذ ع١بعٚ ٟػغىش: ٞ
ً :
ع١بع١ب

 - 1قيام أول دول عربية ذات كيان معترف بو دولياً في العصر الحديث في
الحجاز 1916م .

- 2قيام ممالك عربية مستقمة في سورية والعراق وتأسيس إمارة شرق
األردن التي حممت رسالة الثورة العربية الكبرى وأصبحت الوريث الشرعي
لمباديء الثورة وأىدافيا كما كانت الثورة العربية الكبرى سبباً في نشؤ الدول

والممالك العربية األخرى .
ً :
ػغــــىش٠ب
أ -

تأليف جيش نظامي مدرب عمى الفنون العسكرية الحديثة تولى

تدريبو ضباط كبار  ،مثل ( عزيز عمي المصري  ،ونوري السعيد ) .
ب -

حققت الثورة انتصارات عسكرية كبيرة عمى الجيش العثماني في

الحجاز وشرق األردن وسورية .
ج ـ ظيور العرب عمى مسرح السياسة الدولي بعد انتياء الحرب العالمية األولى
حيث شاركوا في مؤتمر الصمح في عام 1919م .
*** أعظم منجزات الثورة أنيا قامت عمى يد شريف مكة الذي آمن بعروبتو كما
آمن بإسالمو وأراد أن يعيد لمعرب حقاً مغتصباً .

** كان الشريف الحسين عظيماً وىو يتحمل قدر أمتو وعظيماً وىو يضحي بسمطاتو
وروحو من أجل أمتو وعقيدتو .

** نفي إلى قبرص وبقي فييا إللى أن اشتد عميو المرض فرجع إلى عمان التي
شيدت انتقال منقذ العرب إلى الرفيق األعمى في سنة 1931م .
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** دفن حسب وصيتو بجوار المسجد األقصى أولى القبمتين وثالث الحرمين
الشريفين ومسرى جده المصطفى صمى اهلل عميو وسمم .
راية العقاب  :ىي راية النبي ( صمى اهلل عميو وسمم ) المشيورة وكان يتبرك كبار
الصحابة رضوان اهلل
تعالى عمييم بحمميا في حروبيم  ،وىي التي أشار إلييا أمير المؤمنين عمي بن
أبي طالب كرم اهلل وجيو بقولو عندما خاطب ( حصين ابن نمير ) بيذه الراية
المباركة :
لمن راية سوداء يخفق ظميا

لذا قيل قدميا حصين تقدما

وقد اتخذت دولة بني العباس السواد شعاراً ليا حتى عرفت بو .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعـــــــــــئٍخ اٌذسط اٌضبٌش  :طفؾخ 83
ثبٌىزبة :
اٌغؤاي األٚي ٚ :ضؼ اٌّمظٛد ثبٌّفبُ٘١
ٚاٌّظطٍؾبد ا٢ر١خ :
الجيش الشمالي  :جيش من جيوش الثورة العربية الكبرى بقيادة األمير فيصل بن
الحسين الستكمال تحرير شرق األردن وسوريا وقد حقق انجازات باىرة في المنطقة
الشمالية .

ممك العرب  :الشريف الحسين بن عمي الذي بايعو العرب عمى الممك في بدايات
الثورة العربية الكبرى .
ميثاق دمشق  :ميثاق قومي أعده أعضاء جمعيتي العيد والعربية الفتاة عام
1915م تشمن مشروعاً لوحدة األقطار العربية في أسيا العربية واستقالليا عن

الدولة العثمانية والشروط التي اتفقوا عمييا لعقد معاىدة مع بريطانيا والدخول إلى

جانبيا في الحرب وكان اإلطار العام لممراسالت التي جرت بين الشريف الحسين
ومكماىون .
( مراسالت الحسين مكماىون )  :ىي المراسالت التي تمت بينيما وكان عددىا ست
رسائل ومن ضمنيا الرسالة األخيرة الذي أكد فييا مكماىون أن الحكومة البريطانية
وافقت عمى مطالب الشريف الحسين جميعيا وألحت عميو بإعالن الثورة .
الرئاسة الدينية  :رئاسة الشريف الحسين لمعرب من منظور ديني التصالو بالنسب
إلى الرسول عميو الصالة والسالم .
ط : 2أروش أعجبة وً ِّب ٠أر: ٟ
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أ -اخز١بس اٌؼشة ٌٍشش٠ف اٌؾغ ٓ١ثٓ ػٍ ٟصػّ١ب
ً
ً ٌ ُٙ؟
ٚلبئذا
الجواب  - :ـــ اتصل زعماء العرب بالشريف حسن كانت لألسباب التالية  :ـ
1ـ المركز والرئاسة الدينية لمعرب جميعاً التي يتمتع بيا الشريف حسين .
 2ـ شخصية دولية يمكن أن تحقق لمعرب أمل الوحدة والدولة .

 3ـ ىو خير من يفيم أصول التعامل مع العثمانيين بحكم منصبو فقد كان محط االعتبار واالحترام
من رجال العاصمة األستانة .
4ـ نسبو إلي بني ىاشم وآل البيت .
ً إلػالْ
ة ـ  :رؾذ٠ذ  َٛ٠اٌؼبشش ِٓ ؽض٠شاْ ِٛػذا
اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش. ٜ
الجواب  :ـ كان بدء الثورة لألسباب التالية  :ـ
1ـ السياسة التعسفية التي اتبعيا االتحاديون وسمكيا جمال باشا والي سوريا وراح ضحيتيا عدداً
من الزعماء والمفكرين العرب .

2ـ وصول قوة عثمانية (  )3500جندي بقيادة خيري بك تحت ستار التوجو الى اليمن والحقيقة
أنيا كانت موجية لمجزيرة العربية لتحل محل القوات العربية الموجودة فييا  .وقد أطمق الشريف
الحسين الرصاصة األولى بداية إعالن الثورة العربية الكبرى
في 10حزيران 1916م .
ط ـ ارظبي ثش٠طبٔ١ب ثبٌؼشة ثؼذ دخٛي اٌذٌٚخ
اٌؼضّبٔ١خ اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ األ. ٌٝٚ
الجواب  :ورد بالشرح أسباب اتصال بريطانيا بالعرب .
ط :3أػط صالصخ ٌىً ِّب : ٍٟ٠
أ  -األّ٘١خ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ ٌزؾش٠ش
اٌؼمجخ .
الجواب  :ورد إجابتو أثناء الشر سؤال فسر كان لمعقبة أىمية سياسية
وعسكرية في تحريرىا .
ة ِٕ -غضاد اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجش ٜاٌز ٟرؾًّ
ً .
ً ِٚؼٕ٠ٛب
ً ل١ِٛب
ثؼذا
الجواب  :وردت إجابتو أثناء الشرح عند االنجازات الثورة العربية الكبرى .
اٌذسط اٌشاثغ  :أٚساق ػًّ ِغ ؽً رّبسٚ ٓ٠ششػ
.......
اٌضٛسح اٌّظش٠خ (  23رّٛص ) َ1952
أٚالً  :ػٛاًِ اٌضٛسح ِٚجبدئٙب :
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ـــ قام عدد من الضباط الجيش المصري بيذه الثورة صباح (  23تموز 1952م ) وقد
تضافرت مجموعة من العوامل أىميا :
ط :أروش أعجبة ل١بَ اٌضٛسح اٌّظش٠خ ػبَ  َ1952؟
 - 1عوامل سياسية .
- 2

عوامل اجتماعية واقتصادية .

 - 1ػٛاًِ ع١بع١خ :
أ  -تنامي االتجاىات التحررية لدى شعوب العالم المستعمر .

ال ذخانظ
قزَاء
انسؤ

ب -تنامي الوعي القومي والوطني لدى الشعب المصري .
ج ـ استمرار احتالل بريطانيا لمصر وتدخميا فييا .
دـ خسارة العرب حرب فمسطين في عام 1948م .
- 2

عوامل اجتماعية واقتصادية .

أ  -سوء األحوال االجتماعية واالقتصادية .
ب  -سوء توزيع ممكية األراضي الزراعية مما شكل ظاىرة اإلقطاع الخطيرة في
مصر قبل الثورة
** أِب اٌّجبدٞء اٌزٔ ٟبدد ثٙب اٌضٛسح
ثزؾم١مٙب فززٍخض ثّب ٠أر: ٟ
طِ :ب اٌّجبدٞء ( األ٘ذاف ) اٌز ٟعؼذ اٌضٛسح
إٌ ٝرؾم١مٙب :
 - 1القضاء عمى االستعمار وأعوانو .
- 2

القضاء عمى اإلقطاع وسيطرة رأس المال .

- 3

القضاء عمى االحتكار .

- 4

إقامة عدالة إحتماعية .

- 6

إقامة حياة ديمقراطية سميمة .

- 5

إقامة جيش وطني قومي .

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

عّبي ػجذ إٌبطــــش ( ) َ1970 -1918
** ولد في اإلسكندرية في أسرة تنتمي إلى بني مر بأسيوط نشأ وتعمم في اإلسكندرية
والقاىرة  .تخرج في الكمية الحربية ثم عين ضابطاً في سالح المشاة في أسيوط وشارك
في حرب فمسطين عام  1948م وحوصر مع فرقتو في الفالوجة .
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** أسس حركة الضباط األحرار التي قامت بثورة  23تموز 1952م وكان عضواً فييا
باسم حركي ىو عبد القادر .

** انتخب لرئاسة الجميورية في مصر بعد استفتاء أجري في عام 1953م ** لو دور
بارز في دعم حركات التحرر العربية وتأميم قناة السويس عام 1956م وحركة عدم
االنحياز .
** توفي في عام 1970م .
ً ِٕ :غضاد اٌضٛسح :
صبٔ١ـــب
 **.حققت ثورة تموز  1952م إنجازات كبيرة في المجاالت السياسية والقومية واالجتماعية
واالقتصادية عمى الصعيدين الداخمي والخارجي وقد انبثقت ىذه االنجازات من خالل مباديء
الثورة س  3ص 87في الكتاب .
طِ :ب االٔغبصاد اٌز ٟؽممزٙب اٌضٛسح ػٍ ٝاٌظؼ١ذٓ٠
ٌٍذاخٍٚ ٟاٌخبسع: ٟ
 - 1ػٍ ٝاٌظؼ١ــــذ اٌذاخٍ: ٟ
أ -اٌّغبي اٌغ١بع: ٟ
 - 1إعالن الجميورية بعد مغادرة الممك فاروق البالد .

يٍ طهة انؼهٗ
سٓز انهٛانٙ

- 2

إعالن دستور مؤقت لمبالد .

- 3

إصدار قانون لتنظيم األحزاب المصرية .

- 4

توقيع اتفاقية الجالء عن مصر عام  1954والغاء معاىدة 1936م

مع بريطانيا .
- 5

تأميم شركة قناة السويس عام 1956م ٌألعجبة ا٢ر١خ :

أ  -التخمص من نفوذ الشركات األجنبية التي كانت تدير القناة .
ب -حاجة مصر إلى األموال لدعم اقتصادىا ورفع مستوى معيشة
سكانيا  ،وقد نجم عن ذلك تعرض مصر لمعدوان الثالثي عام 1956م
من قبل بريطانيا وفرنسا واسرائيل عمماً بأن ىذا العدوان قد انتيى
بالفشل بسبب  :س2ص 87في الكتاب:
 -1صمود الشعب المصري .
 -2وقوف الرأي العام العربي والعالمي إلى جانبو .
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ج ـ حرمان الشعب المصري من إدارة القناة والعمل في وظائفيا الرئيسية وادعاء الشركة
األجنبية المشرفة عمى إدارة القناة بأن الشعب المصري عاجز عن إدارة حركة المالحة في
القناة .
ة ـ اٌّغبي االلزظبد: ٞ
- 1

بناء السد العالي الذي أنقذ مصر من أخطار الفيضانات .

 - 2تحقيق اإلصالح الزراعي الذي قضى بتحديد الممكية الزراعية .
ط ـ اٌّغبي االعزّبػ: ٟ
** كانت إقامة العدالة االجتماعية مبدءاً من مباديء الثورة ولتحقيق ذلك قامت الثورة
باإلجراءات اآلتية :

 - 1تعميم مجانية التعميم في كل مراحل التعميم بما فييا التعميم الجامعي إذ
أصبح لكل طالب الحق في إكمال تعميمو المجاني .
 - 2ضمان الحقوق الصحية لمعمال وأفراد الشعب كافة  ،الذي نجم عنو التقدم
والتطور في المجال الصحي .
 -2ػٍ ٝاٌظؼ١ذ اٌخــــــبسع: ٟ
أ -

توقيع اتفاقية السودان مع بريطانيا عام  1953م لتحقيق الجالء البريطاني

عن السودان وقد نصت ىذه االتفاقية عمى منح السودان حق تقرير المصير فاختار
السودانيون االستقالل الذي أىمن عام 1956م .
ب -

تحقيق الوحدة بين سورية ومصر عام 1958م باسم ( الجميورية العربية

المتحدة )
ج ـ تبني سياسة الحياد االيجابي وعدم االنحياز .
دـ تأييد حركات التحرر العربية لنيل االستقالل .
س :ـــ  :أِبِه ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس اٌزبس٠خ١خ اٌّّٙخ فٟ
ربس٠خ اٌضٛسح اٌّظش٠خ سرت ٘زٖ األؽذاس ػٍ ٝاٌغذٚي
ً ثبأللذَ
اٌضِٕ ٟا٢ر ٟثؼذ ٔمٍٗ إٌ ٝدفزشن ِجزذئب
توقيع اتفاقية السودان  ،توقيع اتفاقية إعالن الجميورية العربية المتحدة  ،تأميم قناة
السويس  ،قيام الثورة المصرية عام 1952م .

1
قيام ثورة

2
توقيع اتفاقية

3
توقيع اتفاقية
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تأميم قناة

5
إعالن الجميورية
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مصر

السودان 1953م

1952م

الجالء

السويس

العربية المتحدة

1954م

1956م

1958م

فٛائذ اٌغذ اٌؼبٌٟ
طِ :ب ٘ ٟفٛائذ اٌغذ اٌؼبٌ ٟ؟
 - 1وقاية مصر خطر الفيضانات .
 - 2زيادة الدخل القومي .
 - 3توليد طاقة كيربائية تصل إلى  10مميارات كيموواط  /ساعة سنوياً
 - 4إضافة ما يقارب من مميون فدان ونصف لأل راضي الزراعية .

 - 5تحويل  700،000فدام من ري الحياض إلى الري الدائم في صعيد مصر .
 - 6تحسين المالحة في نير النيل .
 - 7إنشاء بحيرة ناصر .

اٌذسط اٌخبِظ  :أٚساق ػًّ ِغ ششػ
ٚؽً رّبسٓ٠
اٌضٛسح اٌغضائش٠ــــخ ( ) َ1954
أٚالً  :اٌؾبٌخ اٌؼبِخ ف ٟاٌغضائش ثؼذ ٔٙب٠خ اٌؾشة
اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ :
** قدم الجزائريون تضحيات .كبيرة لنصرة الحمفاء أمالً منيم الحصول عمى االستقالل .

** عندما انتيت الحرب العالمية قام الشعب الجزائري بثورة شعبية وخرج الجزائريون بمظاىرة
حمموا عمم عبد القادر الجزائري رمزاً لمطالبيم وىو االستقالل .

** ىاجم الجنود الفرنسيون المتظاىرون اآلمنين بالرصاص مما أدى إلى حدوث مجزرة
كبيرة عرفت بمجزرة (  8أيار 1945م ) ـ قدر عدد الشيداء فييا  45ألف شييد .
** استمرت فرنسا في ممارسة سياسة القمع واإلرىاب فأبقى الوطنيون الجزائريون بأن ال
خالص من االستعمار الفرنسي إال بالمجوء إلى الكفاح المسمح . .
ً  :ػٛاًِ ل١بَ اٌضٛسح :
صبٔ١ـــــب
ط :أروش أعجبة ل١بَ اٌضٛسح اٌغضائش٠خ ػبَ َ1954
* من العوامل التي أدت إلى قيام الثورة في الجزائر :
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 -1رغبة الجزائريين في الحصول عمى الحرية واالستقالل .
-2تأثرىا بحركات النضال في تونس والمغرب .
 - 3انتصار ثورة اليند الصينية عمى فرنسا واخراجيا من الشرق األقصى مما
أدى إلى إضعافيا .
ً  :أطاللخ اٌضٛسح ِٚغش٠برٙب :
صبٌضب
* في  1تشرين الثاني 1954م أطمق مصطفى بمعيد الرصاصة األولى معمناً
انطالق الثورة .

* تم توزيع بيان عمى الشعب الجزائري جاء فيو ( إن اليدف من الثورة ىو تحقيق
االستقالل الوطني واقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة .
* دعا البيان المواطنين الجزائريين جميعيم إلى االنضمام إلى الكفاح المسمح ضد
المستعمر الفرنسي .
ـــ يمكن القول إن ثورة الجزائر لم تكن وليدة ساعتيا بل كانت تتويجاً لمثورات السابقة
غير أنيا كانت أقوى تمك الثورات وأشمميا وتمخضت عن إعالن استقالل الجزائر

بعد ثمانية أعوام .قسمت الثورة إلى أربع مراحل ....
ِغش٠بد اٌضٛسح اٌغضائش٠خ َ1954
المرحمة األولى ( 1956 -1954م
1ـ تر كز العمل فييا عمى تثبيت
الوضع العسكري وتقويتو
2ـ مد الثورة بالمتطوعين والسالح
وتوسيع إطارىا ليشمل أنحاء البالد
كافة .

المرحمة الثانية ( 1958 -1956م
1ـ ارتفعت حدة اليجوم الفرنسي
المضاد لمثورة لمقضاء عمييا .
2ـ ازدادت اشتعاالً لتحارب الشعب
الجزائري معيا .

المرحمة الثالثة 1960 -1958 ( :م
 1ـ قام المستعمر بعمميات عسكرية ضخمة ضد الثوار وبمغ القمع حدة األقصى في
المدن واألرياف وخاض الثوار معارك عنيفة وظيرت بطوالت كثيرة شاركت فييا
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النساء مثل جميمة بوحيرد وجميمة بوباشا .
 2ـ تم إعالن الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس في أيمول عام
1958م ونالت اعترافاً عربياً ودولياً واسعاً . .

 3ـ طرحت قضية الجزائر في األمم المتحدة وفي مؤتمر الشعوب األفريقية والقت
التضامن والدعم الكاممين والتأييد المطمق .
المرحمة الرابعة 1962 -1960 ( :م
1ـ حاول الفرنسيون حسم القضية الجزائرية عسكرياً ولكنيم فشموا بسبب تعمق حدود
الثورة .

2ـ عمى الصعيد السياسي  :دعت األمم المتحدة الطرفين إلى استئناف
المفاوضات وتطبيق حق الشعب الجزائري في تقرير المصير .
 3ـ اعتراف الرئيس ديغول بعد تسممو السمطة في فرنسا عام 1958م بحق
الجزائر في تقرير المصير .
- 4حاول الفرنسيون تحاشي التفاوض غير أنيم عادوا إليو بعد فشميم بتحقيق
النصر العسكري وانتيت المفاوضات في ( أيفيان بسويسرا ) بتوقيع اتفاقية وقف
إطالق النار في عام  1962م وبيذا االتفاق صدرت أول وثيقة رسمية اعترف
فييا فرنسا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ووحدة أراضيو .
* في تموز عام 1962م ـ أجري استفتاء شعبي صوت الجزائريون جميعاً لصالح االستقالل
 .وبيذا تحقق اليدف األول ليذه الثورة .

* دفع الجزائريون ضريبة الدم نتيجة ىذا واستمرت الحرب ثماني سنوات سقط خالليا ما
يقرب من مميون ونصف المميون شييد .
* تم انسحاب القوات الفرنسية في  5تموز  1962م وىو اليوم الذي صادف أن احتمت فيو
فرنسا الجزائر عام 1830م بعد  132عاماً من االستعمار .

* تم تعيين أحمد بن بيال رئيساً لجميورية الجزائر المستقمة  ( .كان ذلك أول رئيس ليذه

الجميورية ) بعد االستقالل .
أروش أعجبة اعزّشاس٠خ اٌضٛسح اٌغضائش٠خ
ط :
ٚأزظبس٘ب ىٛرؾم١ك أ٘ذافٙب ؟
 - 1وضوح أىداف القائمين عمييا والتضحيات الشعبية اليائمة التي قدميا
الشعب الجزائري الذي عبا كل طاقاتو لتحقيق االنتصار .
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األساليب المبتكرة التي استخدميا المجاىدون والمجاىدات لتوجيو الضربات

إلى جيش متفوق في العدد والعدة .
- 3

توحيد األحزاب جميعيا في جبية التحرير الوطني الجزائري .

- 4

توحيد القوى المسمحة في جيش التحرير الجزائري .

- 5

الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية .

- 6

االرتباط بحركات التحرير في العالم والتعاون معيا في المحافل الدولية .

- 7

كسب تأييد المنظمات الدولية مثل مؤتمر دول عدم االنحياز والمنظمة

األفرو أسيوية وىيئة األمم المتحدة .
أعئٍخ ِٓ اٌىزبة ص 90
* ىل اقتصرت مقاومة االستعمار في فرنسا عمى الرجال فقط ؟
الجواب  :ال ـــ الرجال والنساء .
* من أين حصمت الثورة الجزائرية عمى الدعم المادي والمعنوي ؟
الجواب  :الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية .
* ما العالقة بين الثورة الجزائرية وحركات التحرر العالمية ؟
الجواب  :االرتباط بحركات التحرير في العالم والتعاون معيا في المحافل الدولية .
أعــــئٍخ اٌذسط ص 91
طٚ 1ضؼ اٌّمظٛد ثبٌّفب٘ٚ ُ١اٌّظطٍؾبد االر١خ ؟
الكفاح المسمح  :استخدام السالح ضد االستعمار .
اتفاقية ايفيان  :اتفاقية وقعت في إيفيان ( منطقة فرنسية بالقرب من الحدود
السويسرية ) في عام  1962م بين فرنسا والجزائر وىي أول وثيقة رسمية تعترف
فييا فرنسا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ووحدة أراضيو .وقد نالت الجزائر
عمى إثرىا االستقالل .
جبية التحرير الوطني الجزائري  :جبية فتوية اندمجت فييا األحزاب الجزائرية
جميعيا بعد حميا وأخذت عمى عاتقيا مسؤولية قيادة حركة الكفاح ضد االستعمار
ط :2أِبِه ِغّٛػخ ِٓ األؽذاس اٌزبس٠خ١خ اٌّّٙخ
ف ٟربس٠خ اٌضٛسح اٌغضائش٠خ سرت ٘زٖ األؽذاس ػٍٝ
اٌغذٚي اٌضِٕ ٟا٢ر ٟثؼذ ٔمٍٗ إٌ ٝدفزشن ِجزذئب
ً
ثبأللذَ :
مجزرة  8أيار 1945م  ،تعيين أحمد بن بيال رئيساً لمجزائر  ،توقيع اتفاقية إيفيان ،
إعالن استقالل الجزائر  ،إعالن الحكومة الجزائرية المؤقتة  ،قيام الثورة الجزائرية .

مجزرة 8

قيام الثورة الجزائرية إعالن الحكومة
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أيار

1945

 1تشرين الثاني
1954م

الجزائرية المؤقتة

أيمول عام 1958م

إيفيان 1962م

الجزائر /تموز

1962م

بيال رئيساً

لمجزائر5 /

تموز 1962م
طّ٠ :4ىٓ اٌمٛي إْ صٛسح اٌغضائش ػبَ  ٌُ َ1954رىٓ ١ٌٚذح
ً ٌٍضٛساد اٌغبثمخ ٌٚىٕٙب وبٔذ ألٜٛ
عبػزٙب ثً وبٔذ رز٠ٛغب
رٍه اٌضٛساد ٚأشٍّٙب ٚرّخضذ ػٓ إػالْ اعزمالي اٌغضائش ثؼذ
صّبٔ١خ أػٛاَ ِٓ اٌمزبي اٌّش٠ش .

الجواب  :أ  -إجابتو مجريات الثورة الجزائرية 1954م  .ورد بالشرح .
ب ـ متى تم إعالن استقالل الجزائر ؟
الجواب  :تمــــوز عام 1962م .
ج ـ ما دور المرأة الجزائرية في الثورة ؟ :
الجواب  :كانت جنباً إلى جنب الثوار وتقاتل وتناضل مع الثوار مثل ( جميمة بوحيرد
جميمة بوباشا ) .

األٔشـــــطخ ص  ِٓ91اٌىزبة :
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س : 3ـ بين موقف الرأي العام العربي والدولي من الثورة الجزائرية عام 1954م ؟
أ ـ عمى الصعيد العربي  :ـ
 1ـ قدمت الجامعة العربية الدعم الكامل لمطالب الشعب الجزائري في الحرب واالستقالل 2ـ ارتبطت
الثورة بجذور شعبية واسعة شاركت في العمميات اليجومية عمى المستعمرين
 3ـ قرار العرب في مؤتمر وزراء الخارجية في بغداد مساندة مطالب الثوار وتقديم المزيد من العون
المادي والسياسي في األمم المتحدة ولدى الدول األجنبية .
ب ـ عمى الصعيد الدولي :ـ
1ـ حظيت الثورة بدعم المنظمات الدولية ( عدم االنحياز المنظمات األفروآسيوية )
2ـ أصدرت األمم المتحدة عام 1955م قراراً دولياً يقضي بتأييد القضية الجزائرية بوصفيا مسألة
دولية ال مسألة فرنسية كما تزعم فرنسا .

 3ـ نالت الثورة تأييد من األوساط الفرنسية التقدمية مثل الحزب االشتراكي الذي كان من أىدافو
تطبيق السالم في الجزائر .

االترسايح ال ذحراج
إنٗ ذزجًح
اٌذسط اٌغبدط أٚساق ػًّ ِغ ؽً رّبس................ ٓ٠
رم ُ١١ػبَ ألٚضــــبع اٌٛطٓ اٌؼشث ٟثؼذ
االعـــــزمالي
** استخدمت الشعوب العربية الوسائل كافة في كفاحيا ضد االستعمار األوروبي حتى
أجبرتو عمى االعتراف باالستقالل ولكن االستعمار ترك أثار سيئة في الوطن العربي منيا :
أٚالً  :اٌزغضئـــــــــــخ اٌغ١بع١خ :
ونحن اليوم أي األمة العربية كجسم بال رأس أو جسم لو رؤوس كثيرة فالجسم الذي ال رأس لو حيران ال

ييتدي سبيال والجسم الذي لو رؤوس كثيرة كذلك ىو حيران ال يدري أي رأس من الرؤوس يتبع فالعرب في

صفتيم ىذه اليوم  :كل رأس من رؤوسيم ذاىب إلى حيث يريد وفي شتات الناس ضياع .

الممك المؤسس ،عبد اهلل بن الحسين

* كان من أخطر اآلثار التي تركيا االستعمار  :تجزئة الوطن العربي ‘لى دويالت وامارات
متعددة .
* تفتيتو وتقسيمو إلى أجزاء صغيرة إلضعاف والستالب إرادتو السياسية وفقاً لسياسة فرق
تسد .
*** األ٘ــــذاف ٚاٌخطٛاد اٌز ٟارجؼٙب اٌّغزؼّش
ٌفشع اٌزغضئخ ٚآصبس٘ب ف ٟاٌٛطٓ اٌؼشث: ٟ
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اٌزغضئـــــــــخ :

أ٘ذاف اٌّغزؼّش ِٓ
اٌزغضئخ :
- 1تكريس اإلقميمية الضيقة التي
فرضيا وشجع عمييا .

- 2زعزعة استقرار الوطن العربي
- 3بقاء أمل الوحدة العربية بعيد
المنال

- 4تحقيق مصالح الدولة المستعمرة

اٌخطٛاد اٌز ٟارجؼٙب اٌّغزؼّش
ٌفشع اٌزغضئخ
 - 1فصل أفريقيا العربية عن أسيا العربية  ،بإقامة
حاجز غريب ( الكيان الصييوني ) في منتصف

الجزأين ليستخدمو المستعمر وقت يشاء لتحقيق

مصالحو في المنطقة .

 - 2تجزئة بالد الشام التي لم تعرف تجزئة من قبل
إلى كيانات أربعة .

 - 3تجزئة الخميج العربي لتسييل السيطرة عميو .
- 4اقتطاع لواء االسكندرونة السوري في عام
 1939م وضمو إلى تركيا لتضمن فرنسا وقوف

تركيا إلى جانب الحمفاء من جية ولخمق مشكالت

بين الجارتين تركيا وسورية من جية أخرى .

ٔزـــبئظ اٌزغضئخ ػٍ ٝاٌٛطٓ
اٌؼشثٟ
 - 1إثارة النزاعات عمى ممكية مناطق حدودية  :ىي ( النزعات بين الدول المتجاورة عمى ممكية منطقة
جغرافية أو إقميم حدودي معين ) مثل النزاع بين السعودية وقطر وبين مصر والسودان وبين

العراق وإليران وبين سوريا وتركيا وبين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإليران .
 - 2انُشاػاخ حٕل انرثادل ٔانحزكح غثز انحذٔد  ْٕٔ :صزاع َاجى ػٍ انرثادل ٔاالَرقال ػز انحذٔد
نألشخاص أٔ انثضائغ أٔ األفكار يثم ( االَرقال انغٛز يشزٔع نهؼًال اإلٚزاَ ٍٛٛإنٗ اإلياراخ ٔقطز
ٔانثحزٔ ٍٚػثٕر ثٕار انثٕنٛسار ٕٚانحذٔد انجشائزٚح نهصحزاء انغزتٛح ٔكذنك ذؼقٛذ اإلجزاءاخ
يثم اسرخذاو انجٕاساخ ٔذأشٛزاخ انذخٕل ٔانخزٔج .
 - 3انصزاع حٕل انًصادر انحذٔدٚح ٔٚظٓز ػُذ اسرغالل دٔنح يا نًٕاردْا انطثٛؼٛح ػهٗ حساب دٔنح
أخزٖ يثم ( انُشاع ت ٍٛذزكٛا ٔسٕرٚا ٔانؼزاق حٕل اسرغالل يٛاِ َٓز انفزاخ ) .
 - 4أصثحد ْذِ انخالقاخ انحذٔدٚح يذػاج نهرذخالخ األجُثٛح ف ٙانًُطقح .

 - 2طفبد اٌؾذٚد ف ٟاٌٛطٓ اٌؼشث: ٟ
ذرصف انحذٔد انسٛاسٛح ف ٙانٕطٍ انؼزت ٙتصفاخ ػذج يُٓا :
أ -أٔٙب ؽذٚد ِظطٕؼخ ف: ٟٙ

األستاذ أحمد الحيدرية ( ) 079/5766656

صفحة 25

- 1ال ذرًاشٗ يغ أتسظ قٕاػذ ذزسٛى انحذٔد فاأليح ٔاحذج ٔانشؼة فٙ
ػاداذّ ٔذقانٛذِ ٔنغرّ ٔدٔ ُّٚذارٚخّ ٔأياَ ّٛيرشاتّ ف ٙاألصٕل ٔنٕ
اخرهف ف ٙانرفاصٛم انرطثٛقٛح .
- 2اذخذخ انحذٔد انًصطُؼح األشكال اٜذٛح :
ا  -خطوط اليندسية المستقيمة كما ىي الحال بين األردن وسورية وبين العراق
واألردن وبين العراق والمممكة العربية السعودية .
ب-

الخطوط الفمكية ( خطوط الطول ودوائر العرض ) كالحدود بين مصر

والسودان وبين مصر وليبيا .
ة ـ أٔٙب ؽذٚد ١ّ٘ٚخ :
ـــ ال ٛ٠عذ ٌٙب أصش ف ٟاٌخشائط ٚاٌّؼب٘ذاد
اٌذ١ٌٚخ ٚال تفصل بين قوميات مختمفة وخير مثال عميو  :حركة التشريق
التي يقوم بيا بدو ( الولة ) الذين ال يعرفون بيذه الحدود ويتنقمون بحرية تامة من
غير أن يعوقيم في ذلك شيء .
* و ٟال ٕ٠ؼُ اٌٛطٓ اٌؼشث ٟثبألِٓ ٚاالعذقرار ويحقق
التنمية ويمحق بالعالم المتقدم تحرص القوى األجنبية دوماً عمى إثارة النزاعات
والفتن الطائفية والعرقية بين أبنائو

* رأع١ظ اٌخالفبد ٚإٌضاػبد اٌؾذٚد٠خ ث ٓ١ألطبس
الوطن العربي نفسيا  .وبينو وبين جيرانو مثل ( إيران وتركيا ) حتى تضمن
سيطرتيا وتحقيق مصالحيا في المنطقة .
ً  :اٌزخٍف :
صبٔ١ـــــب
ِ- 1ف َٛٙاٌزخٍف  :التخمف ىو الوجو المعاكس لمتنمية  ،وىو ظاىرة
اقتصادية تشمل انخفاض مستوى المعيشة النسبي وما ينجم عن ذلك من ضعف في
المستويات الثقافية في المجتمع وعدم الوعي بالمفاىيم والمنتجات واالختراعات العممية
الحديثة  ،وىو وصف نسبي ينطمق من المقارنة بين وضع البمدان المتأخرة في ( آسيا
وأفريقيا وأمريكيا الالتينية ) والبمدان المتقدمة في أمريكيا الشمالية وأوروبا واليابان )
ألن متوسط الدخل ومستوى المعيشة في البالد األخيرة أعمى بكثير منيا في البمدان
النامية .
ِ- 2ظب٘ش اٌزخٍف :
طِ :ب ِظب٘ش اٌزخٍف ف ٟاٌٛطٓ اٌؼشث ٟ؟
األستاذ أحمد الحيدرية ( ) 079/5766656

صفحة 26

- 1مظاىر اقتصادية
ًُْٛح انًٕاد األٔنٛح ػهٗ انًٛشاٌ
-1
انرجار٘ ٔذصذٚزْا تأسؼار غٛز يُاسثح .
 - 2ػذكى اػرًاد أقطار انٕطٍ انؼزت ٙػهٗ
يُرجاذّ تسثة ػذو رتظ أقطارِ تخطٕط
يٕاصالخ حذٚثح فُجذ أٌ فائط اإلَراج
انشراػٚ ٙرجّ إنٗ انذٔل األٔرٔتٛح تًُٛا
ذسرٕرد تؼط انذٔل انؼزتٛح يثم ْذِ
انًُرجاخ .
 - 3اػرًاد غانثٛح انسكاٌ ف ٙانٕطٍ انؼزتٙ
ػهٗ انذخم انشراػٔ ٙانؼًم تأسانٛة
سراػٛح تذائٛح يًا أدٖ إنٗ اَخفاض يسرٕٖ
اإلَراج انشراػ. ٙ
 - 4سٛطزج انشزكاخ يرؼذدج انجُسٛاخ ػهٗ
إَراج انًٕاد انخاو انالسيح نهصُاػح يًا أدٖ
إنٗ ػذو قذرج انصُاػح انؼزتٛح ػهٗ يُافسح
انًصُٕػاخ األجُثٛح .

 -2مظاىر اجتماعية
 - 1التضخم السكاني في بعض
المدن
 - 2تدني مستوى التعميم
والمعيشة والخدمات الصحية
واإلسكان
 - 3انتشار األمية وضعف الكوادر
الفنية .
 - 4نقص الخدمات االجتماعية
وعدم توزيعيا بعدالة بين المدينة
والقرية
 - 5االفتقار إلى العمم
والتكنولوجيا

ط : :و١ف رغزط١غ اٌذٚي اٌؼشث١خ رغبٚص
ػٛاًِ اٌزخٍف ؟
أ  -الوحدة العربية .
ب  -تبادل الخبرات العربية .
جـ ـ جذب االستثمارات لمشركات العربية .
دـ

ـــ توفير المستوى من العمم واإلدارة والتنظيم والمساعدة عمى نقل التكنولوجيا .
ً  :اٌزجؼ١خ االلزظبد٠خ
صبٌضـــــــــــب
ٚاٌغ١بع١خ :
* نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبو إحدى الدول لدولة أخرى مما يحرم
الدولة التابعة من مظاىر سيادتيا كافة في داخل إقميميا وفي المجتمع الدولي
والتبعية السياسية نتيجة منطقية لمتبعية االقتصادية والتخمص من التبعية
األولى ىو الشرط األساسي لمتخمص من التبعية الثانية والتخمص منيما معاً
شرط االنطالق في مضمار التبعية االقتصادية .

 -1اٌزجؼ١خ االلزظبد٠خ :
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ــــ قسم االستعمار الوطن العربي إلى كيانات قطرية متعددة  ،وترتب عمى ذلك
استغالل ثرواتو وربط اقتصاديات دولو بمصالح الدول االستعمارية .
*** ٔزبئظ اٌزجؼ١خ االلزظبد٠خ ٚاٌّشىالد اٌزٟ
رشرجذ ػٍٙ١ب :
اٌزجؼ١خ االلزظبد٠خ

نتائجها

المشكالت الناجمة عنها

- 1ربط بعض عمالت الدول العربية بالنظام النقدي
لمدول االستعمارية مما يؤثر في االقتصاد ارتفاعاً
أو انخفاضا حسب نقد الدولة التابع ليا

- 2ربط التجارة الخارجية بالدول االستعمارية التي

جعمت البالد العربية أسواقاً لسمعيا مما تسبب في
إضعاف القطاع الصناعي العربي .

- 3اعتماد الدول العربية عمى تصدير المواد الولية مما أدى
إلى عدم بيعيا بأسعار مرتفعة حيث تصنع ىذه المواد

في الخارج وتباع بأسعار أعمى تعود بالفائدة عمى الدول

الصناعية وليس عمى الدول العربية .

- 1استنزاف المواد األولية والثروات
الطبيعية .

- 2تدني مستوى دخل الفرد بسب انخفاض
الدخل القومي مما أدى إلى :

أ  -ضعف القدرة الشرائية .

ب -ضيق السوق العربية .

ج -عرقمة نمو قطاعات اإلنتاج .

 - 3ضعف القدرة عمى االدخار .

- 4تخمف طرق المواصالت ونقصيا بين أجزاء الوطن
العربي

- 5التخصص في النتاج المحصول الواحد كتخصص

مصر والسودان في إنتاج القطن والجزائر في إنتاج

الكرمة .

- 6انخفاض الدخل القومي لمعظم دول الوطن العربي
باستثناء الدول النفطية .
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** ؽز ٝرغزط١غ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌزخٍض ِٓ اٌزجؼ١خ
االلزظبد٠خ ٠غت ػٍٙ١ب اٌؼًّ ثضجبد ضّٓ ٚؽذح ػشث١خ
الزظبد٠خ الرخبر إعشاءاد ٚثذائً ٘: ٟ
 - 1التحكم بالسيولة النقدية ومعدالت النقد .
- 2

وضع قوانين لتنظيم النقد العربي واألجنبي .

- 3

وضع تعرفة جمركية عمى البضائع المستوردة .

- 4

االستثمار المباشر في النشاط اإلنتاجي وفي المشروعات االقتصادية العامة

مثل ( الطرق والكيرباء أو منح المشروعات اإلنتاجية القروض والمساعدات الفنية
 - 2اٌزجؼ١خ اٌغ١بع١خ :
** ىو أسموب استعماري جديد  ،تحاول الدول االستعمارية فيو فرض ىيمنتيا عمى
الدول الضعيفة والفئات والطبقات األخرى اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وأبعادىم عن
المشاركة الفعمية في اتخاذ الق اررات الحيوية والتنموية وترتبط التبعية السياسية

بالتبعية االقتصادية .
* تحققت التبعية السياسية منذ القرن التاسع عشر إثر التوسع االستعماري الذي
شنتو الدول الرأسمالية ثبعزؼّبٌٙب ٚعبئً عذ٠ذح ِضً
أ -

القروض .

ب -

األسمحة والتكنولوجيا .

ج – االمتيازات التي تحقق ليا نفوذاً .

ـــ وقد ارتبطت الدول العربية بعالقات تبعية بالدول الرأسمالية وباالتحاد السوفيتي ( سابقاً )
عن طريق إحدى ىذه الوسائل أو جميعيا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعئٍخ اٌذسط  :ص 99
اٌغؤاي األٚي ٚ :ضؼ اٌّمظٛد ثبٌّفب٘ٚ ُ١اٌّظطٍؾبد
ا٢ر١خ :
 -1التجزئة  :ىي عممية تفتيت وترسيم سياسي تقوم الدول االستعمارية بتنفيذىا إثر
الحروب واألحداث العسكرية  ،عن طريق فرض المعاىدات الدولية التي تيدف إلى السيطرة
عمى الكيانات المجزأة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وفق مبدأ ( فرق تسد ) .

2ـــ التخمف :

التخمف ىو الوجو المعاكس لمتنمية  ،وىو ظاىرة اقتصادية تشمل انخفاض

مستوى المعيشة النسبي وما ينجم عن ذلك من ضعف في المستويات الثقافية في المجتمع

وعدم الوعي بالمفاىيم والمنتجات واالختراعات العممية الحديثة  ،وىو وصف نسبي ينطمق
من المقارنة بين وضع البمدان المتأخرة في ( آسيا وأفريقيا وأمريكيا الالتينية ) والبمدان
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المتقدمة في أمريكيا الشمالية وأوروبا واليابان ) ألن متوسط الدخل ومستوى المعيشة في
البالد األخيرة أعمى بكثير منيا في البمدان النامية .
3ـ التبعية  :نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبو إحدى الدول لدولة أخرى مما يحرم
الدولة التابعة من مظاىر سيادتيا كافة في داخل إقميميا وفي المجتمع الدولي .
4ـ التبعية السياسية  :فرض ىيمنة الدول االستعمارية عمى الفئات والطبقات االجتماعية
اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وابعادىم عن المشاركة في اتخاذ القرارات التنموية والحيوية .

5ـ التبعية االقتصادية  :خضوع الدولة التابعة إلى تأثيرات أو توجييات تباشرىا مراكز من
الخارج الدولة لمحصول عمى المنفعة من غير النظر إلى المصالح الذاتية لالقتصاد التابع .
اٌغـــؤاي اٌضبٔ : ٟأػط أعجبة وً ِّب ٠أر: ٟ
أ  -حرص االستعمار عمى تجزئة الوطن العربي .
- 1

تكريس اإلقميمية الضيقة التي فرضيا وشجع عمييا .

- 2

زعزعة استقرار الوطن العربي

- 3

بقاء أمل الوحدة العربية بعيد المنال

- 4

تحقيق مصالح الدولة المستعمرة

ب ـ قيام الدول االستعمارية بربط اقتصاديات الدول المستعمرة بمصالحو .
الجواب  :لتبقى تابعة وتحقيق النتائج الواردة في نتائج التبعية االقتصادية في الشكل أعاله
( نتائج التبعية االقتصادية )
ً ٌىً ِّب ٠أر: ٟ
اٌغؤاي اٌضبٌش  :أروش صالصب
أ  -نتائج تدني مستوى دخل الفرد .
- 1ضعف القدرة الشرائية .
- 2ضيق السوق الشرائية .
- 3عرقمة نمو قطاعات اإلنتاج .
ب -

النتائج المترتبة عمى التبعية االقتصادية .

الجواب  :في نتائج التبعية االقتصادية الواردة بالشرح .

س :ضع خطاً تحت اإلجابة الصحيحة :

- 1

أول رئيس تولى السمطة في الجزائر بعد االستقالل عام 1963م
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أ ـ أحمد بن بيال ب ـ مصطفى بالعيد
د -عبد القادر الجزائري .

جــ عباس فرحات

ـ 2انطمقت الثورة العربية الكبرى بتاريخ :
ب 16 -حزيران 1916م .

أ  10 -حزيران  1916م

دـ  1حزيران 1916م .

ج ـ  6حزيران 1916م
 -3اسم مؤلف كتاب طبائع االستبداد ىو  :ـ
أ ـ محمد عبده ب ـ نجيب عازوري
ج ـ جمال الدين األفغاني

د ـ عبد الرحمن الكواكبي

 -4ـ قائد الجيش الشمالي في الثورة العربية الكبرى
ب ـ األمير عبداهلل

أ ـ األمير عمي

د ـ األمير زيد

ج ـ األمير فيصل

 5ـ تم توقيع اتفاقية وقف إطالق النار بين الجزائر وفرنسا عام  1962بموجب اتفاقية :
أ ـ باردو

ب ـ الجالء
د ـ ايفيان

ج ـ المرسي الكبير

 6ـ مؤسس جمعية القحطانية ىو :
أ  -عزيز عمي المصري
جـ
7ـ

ابراىيم اليازجي

ب -ناصيف اليازجي
د -نجيب عازوري

اليوم الذي انسحبت فيو القوات الفرنسية من الجزائر بعد  132عاماً من االستعمار :
أ  5 -تموز 1962م

ب ـ  5نيسان 1962م

ج ـ  7تموز  1962م

د ـ  2تموز 1962م

- 8

تسير بعض الحدود السياسية في الوطن العربي وفق

خطوط ىندسية مستقيمة مثل الحدود بين :
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أ  -مصر والسودان

ج -سوريا واألردن

ب -مصر وليبيا

د -مصر واألردن
- 9

اتخذت بعض الحدود المصطنعة بين الدول العربية شكل

الخطوط الفمكية كما ىو الحال بين :
أ -

ب-

األردن وسوريا

العراق والسعودية
د – العراق واألردن .

ج – مصر والسودان

====(((((( أزٙذ اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ  /األعزبر /
أؽّذ اٌؾ١ذس٠خ ) ))))))=======

079 /5766656
( أستاذ /الثقافة العامة والتاريخ والجغرافيا ( أدبي وفندقي )

يًٓا غزتد ٔشزقد نٍ
ذجذ أحهٗ ٔأغهٗ يٍ انٕطٍ

=
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