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اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

الكحدة األكلى  :االستعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

الدرس األكؿ  :االستعمػار ( مفيكمو كأىدافو )
س  :ما المقصكد باالستعمار؟
سيطرة دولة قوية عمى دولة ضعيفة وبسط نفوذىا عمييا واستغالل خيراتيا في المجاالت اإلقتصادية
والثقافية والعسكرية.
س  :ما اآلثار المترتّبة عمى الدكلة التي تقع تحت االستعمار؟
ػػػ نيب ثرواتيا.
ػػػ تسخير مواردىا وامكاناتيا البشرية والطبيعية لخدمة المستعمر.
ػػػ تحطيم كرامة الشعوب وتدمير تراثيا الثقافي وفرض ثقافة المستعمر.
س  :تطكر مفيكـ االستعمار عبر مراحؿ ُمتداخمة  ،اذكرىا.
االستعمار االستيطاني

الييمنة األجنبية بعد الحرب

االستعمار االستغاللي
(اإلمبريالية)

السيطرة عمى أرض السكان

العالمية الثانية

األصميين وانتزاع ممكيتيا بالقوة

سيطرة دولة بشكل مباشر عمى

سيطرة دولة عمى دولة معينة بوسائل

وانشاء كيان سياسي بديل مثل :

اقميم خارجي بوسائل سياسية

إقتصادية أو ثقافية أو سياسية مثل :

إقتصادية عسكرية وامتالك
المستعمرات وانشاء شركات تجارية
مثل :

اإلحتالؿ

الصييكني

إحتالؿ فرنسا
لمجزائر

شركة اليند

شركة إفريقيا

الشرقية

متعددة
الشركات ّ
الجنسيات

البريطانية

لفمسطيف

القكاعد

كالتسييالت
العسكرية

س  :عمؿ  :إنعقاد مؤتمر برليف عاـ ٗٔٛٛـ.
ػػػ تقسيم القارة اإلفريقية بين الدول األوروبية.
ػػػ منع الصدام بين القوى االستعمارية بسبب التنافس عمى مناطق النفوذ.
س  :عمؿ  :إحتالؿ بريطانيا لمصر.
ػػػ لمحصول عمى المواد الخام وخاصة القطن.
ػػػ إستخداميا محطات تجارية.

ػػػ لتأمين طرق المواصالت إلى مستعمراتيا في المناطق المختمفة .
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
المي ّ

2

اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

س  :لالستعمار عدة أىداؼ  ،اذكرىا .

أ ) األىداؼ السياسية :

تحسين مركز الدول االستعمارية من خالل التنافس عمى المراكز المتقدمة عمى سمم القوى الدولي لتوسيع
دائرة نفوذىا في المجتمع الدولي  ،مما يجعميا أكثرة قدرة عمى التحكم بالق اررات الدولية وتوجيييا
لصالحيا  ،مثال عمى ذلك :

مؤتمر برلين عاـ ٗ ٔٛٛـ.

ب ) األىداؼ اإلقتصادية :

القطن في مصر  ،والذىب في

ٔ .الحصول عمى المواد الخام الالزمة لمصناعة مثل :

جنوب إفريقيا واألراضي الزراعية شمال إفريقيا.
الشركات البريطانية واألمريكية

ػػػ التنافس األوروبي عمى النفط في المناطق العربية من مثل :
واليولندية والفرنسية.
ٕ .الحصول عمى األيدي العاممة الرخيصة األجر واإلتجار بيم كرقيق.

ٖ .إيجاد أسواق لتصريف المنتجات نتيجة قيام الثورة الصناعية وانتشار المصانع وزيادة اإلنتاج وظيور
الحاجة لمبحث عن أسواق جديدة  ،فكان االستعمار الوسيمة الوحيدة لذلك.
ٗ .تأمين طرق المواصالت لممستعمرات لتحقيق األىداف اآلتية :
ػػػػػ حماية الممتمكات.
ػػػػػ الحفاظ عمى المصالح الحيوية.

االستعمار البريطاني لمصر.

ػػػػػ إستخداميا محطات تجارية  ،مثل :
ج ) األىداؼ الثقافية :

إحالل لغة المستعمر مكان المغة المحمية في البمدان المستعمرة  ،ومن االمثمة عمى ذلك :
ػػػػػ المستعمرات األسبانية في أمريكا الالتينية تستخدم  :المغة األسبانية.

ػػػػػ المغة اإلنجميزية لغة رسمية لمعديد من المستعمرات البريطانية مثل  :اليند  ،نيجيريا وجنوب إفريقيا.
ػػػػػ المغة الفرنسية لغة رسمية في المستعمرات الفرنسية مثل  :تشاد  ،مالي  ،السنغال.
ػػػػػ المغة البرتغالية لغة رسمية في موزمبيق ألنيا مستعمرة برتغالية سابقة.
د ) األىداؼ الدينية :
ٔ .تمويل البعثات واإلرساليات التبشيرية.
ٕ .تنصير سكان المستعمرات  ،مثل  :تنصير عدد من سكان جنوب السودان وجنوب نيجيريا.
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السكانية ( الديمكغرافية ) :
ق ) األىداؼ ُ
تخفيف الضغط السكاني عن الدول األوروبية بسبب زيادة عدد سكانيا في القرن التاسع عشر وظيور
فكرة اإلستيطان الخارجي واقامة مستعمرات استيطانية.
س  :ما االجراءات التي قامت بيا الدكؿ االستعمارية لتعزيز مركزىا الدكلي كزيادة مكاردىا.
ٔ) تمكيؿ بعثات االستكشاؼ الجغرافي كىدفيا البحث عف مناطؽ غنية بالمكارد كاإلستثمار.
مثاؿ :

ػػػػػ تمويل رحمة فاسكودي جاما الذي إكتشف طريق اليند عن طريق رأس الرجاء الصالح.
ػػػػػ تمويل بعثة كولومبوس الذي اكتشف سواحل أمريكا ( البياما ) عاـ ٕ ٜٔٗـ.
ػػػػػ تمويل بعثة ماجالن الذي وصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية عاـ  ٜٔ٘ٔـ.
ػػػػػ تمويل البعثات البريطانية والفرنسية واأللمانية إلكتشاف القارة اإلفريقية في القرن التاسع عشر.
ٕ) اإلحتالؿ العسكرم المباشر لممناطؽ الغنية بالمكارد.
ػػػػػ إحتالل بريطانيا

لمصر عاـ ٕ ٔٛٛـ.

ػػػػػ إحتالل فرنسا

لمجزائر عاـ ٖٓ ٔٛـ.

ػػػػػ إحتالل فرنسا

لفيتنام عاـ  ٔٛ٘ٛـ.

ػػػػػ إحتالل بريطانيا

ػػػػػ إحتالل إسبانيا

لنيجيريا عاـ ٔ ٔٛٙـ.

لمناطق من المغرب عاـ ٕٔ ٜٔـ.

ٖ) إرساؿ المستكطنيف لبعض المناطؽ مثؿ  :اإلستيطاف الصييكني لفمسطيف كالبريطاني لجنكب
إفريقيا.
ٗ) إستخداـ بعض المناطؽ الجراء تجارب نككية مثؿ إجراء فرنسا تجربتيا النككية في صحراء الجزائر

كاستخداـ بريطانيا كفرنسا جزر المحيط اليادم إلجراء تجارب نككية.

٘) السيطرة عمى المكاقع لمسيطرة عمى طرؽ المكاصالت أك التح ّكـ بمنابع كمجارم األنيار.

تنافس بريطانيا وفرنسا عمى مصر ونير النيل

افيا مثل :
منع تشكيل احالف متصمة جغر ً
وخاصة بعد حفر قناة السويس  ،واحتالل بريطانيا لعدن عاـ  ٖٜٔٛـ  ،وتنافس الدول األوروبية عمى
الوطن العربي وتقسيمو إلى مناطق نفوذ.
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بيف أىمية الكطف العرب االستراتيجية في أكقات السمـ كالحرب.
سّ :
طا بين قارات العالم الثالث  :آسيا  ،إفريقيا  ،أوروبا ( حمقة وصل ).
مكانا وس ً
ػػػػػ يحتل ً

ػػػػػ يشرف عمى البحار والمحيطات والمضائق والممرات المائية مما يسيل حركة المالحة البحرية.
ػػػػػ يتوسط وكمنتج لمنفط دول شرق آسيا والدول الصناعية عمى جانبي المحيط األطمسي في أوروبا

وأمريكا الشمالية.

س  :ما االجراءات التي قامت بيا بعض الدكؿ االستعمارية لتخفيؼ الضغط السكاني فييا؟
ٔ) إعتماد نظرية المجاؿ الحيكم.
ػػػػػ الدولة تشبو الكائن العضوي الذي يحتاج لمساحة أكبر يتحرك فييا كمما نما جسمو.
ػػػػػ حق الدول االستعمارية التوسع عمى حساب المناطق.

ىجرة الفرنسيين لمجزائر

ػػػػػ السيطرة عمى أقاليم معينة ونقل الفائض السكاني إلييا مثل :
واإليطاليين إلى ليبيا.
س  :ما المقصكد بنظرية المجاؿ الحيكم ؟

إعتبار الدول شبيياً بالكائن العضوي الذي يحتاج إلى مساحة أكبر يتحرك فييا كمما نما جسمو لذا فإن

من حق الدول االستعمارية أن تنمو عمى حساب المناطق التي فييا أماكن لمفائض السكاني لذلك قامت
تمك الدول بالسيطرة عمى أقاليم معينة ونقل الفائض السكاني إلييا مثل :

ىجرة الفرنسيين

إلى الجزائر واإليطاليين إلى ليبيا.
ٕ) إنشاء مدرسة اإلصالح االستعمارم.

ػػػػػ قامت ىذه المدرسة في أوروبا عندما اشتدت البطالة في القرن التاسع عشر.
ػػػػػ تحويل الفائض السكاني إلى المستعمرات واستخداميم في الزراعة.
ػػػػػ بريطانيا شكمت ٖٓٔ جمعيات ليذا الغرض.

س ُ :يشرؼ الكطف العربي عمى عدد مف المضائؽ كالممرات المائية التي تُسيـ في تسييؿ المالحة
البحرية  ،اذكرىا.

ػػػػػ مضيؽ جبؿ طارؽ :

يصل البحر المتوسط بالمحيط األطمسي.

ػػػػػ مضيؽ باب المندب :

يصل البحر األحمر بالمحيط اليندي.

ػػػػػ مضيؽ ىرمز :

يصل الخميج العربي وخميج عمان.

ػػػػػ قناة السكيس :

تصل بين البحر األحمر والبحر المتوسط.
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أمثمة عمى أشكاؿ االستعمار:
االستعمار اإلستيطاني

االستعمار اإلستقاللي (اإلمبريالية)

 -اإلحتالل الصييوني لفمسطين.

 -شركة اليند الشرقية اإلنجميزية.

 -الشركات متعددة الجنسيات.

 -اإلحتالل الفرنسي لمجزائر.

 -شركة افريقيا الشرقية البريطانية.

 -القواعد والتسييالت العسكرية.

عدد أشكاؿ االستعمار.
سّ :
أكالن  :اإلحتالؿ العسكرم :

الييمنة االجنبية بعد الحرب العالمية الثانية

الدرس الثاني  :أشكاؿ االستعمار

ػػػػػ سيطرة الدول االستعمارية عمى أراضي الدول األخرى بالقوة العسكرية واخضاعيا لسمطتيا من الناحية
السياسية واإلقتصادية والثقافية.

ػػػػػ يعتبر من أقدم أشكال االستعمار وأكثرىا إثارة لمشعوب المحتمة وذلك لمايمي :
أ .بسبب سياسة العنف والقير والتمييز التي تطبقيا الدول المستعمرة تجاه السكان األصميين.
ب .السيطرة عمى مرافق الحياة.
ػػػػػ االمثمة  :االستعمار الفرنسي لمجزائر عاـ ٖٓ ٔٛـ  ،واالستعمار اإليطالي لميبيا عاـ ٔٔ ٜٔـ .
ػػػػػ تراجعت عنو الدول االستعمارية بسبب شدة مقاومتو من قبل الدول المستعمرة.
ثانيان  :السيطرة السياسية

س  :تأخذ السيطرة السياسية أشكاؿ عدة  ،اذكرىا.

أ ) الحماية :

ػػػػػ عقد دولة قوية معاىدة مع دولة ضعيفة لحمايتيا من أي عدوان خارجي وتحتفظ الدولة الضعيفة
بمظاىر استقالليا تحت نفوذ مستشارين.
ػػػػػ تكون الدولة القوية صاحبة الكممة األولى في المجاالت السياسية والمالية.
ػػػػػ سيطرة الدولة القوية عمى السياسية الخارجية لمدولة الضعيفة.
ػػػػػ مثال :
ٔػ الحماية الفرنسية عمى تونس بموجب معاىدة باردك عاـ ٔ ٔٛٛـ.

ٕػ المحميات البريطانية في جنوب شبو الجزيرة العربية والخميج العربي.
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ب ) اإل نتداب :

ػػػػػ وضع اقميم أو بمد يقطنو شعب تحت إشراف دولة متقدمة لمساعدتو عمى النيوض ليتولى زمام أمره

بنفسو.
ـ ـ ـ تنافس الدول األوروبية عمى الوطن العربي وتقسيمو إلى مناطق نفوذ.
ػػػػػ ظير بعد الحرب العالمية األولى في ميثاق عصبة األمم عاـ  ٜٜٔٔـ بحجة مساعدة الدول التي
خضعت لسيطرة ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية ( دول الوسط في الحرب العالمية األولى ) عمى التطور
والتقدم وحكم نفسيا بنفسيا.
مثال :
ػػػػػ اإلنتداب البريطاني

عمى األردن والعراق وفمسطين وانتيى بتسميم فمسطين لمييود.

ػػػػػ اإلنتداب الفرنسي

عمى سوريا ولبنان.

ج ) الكصاية :
ػػػػػ ظير بعد الحرب العالمية الثانية عاـ ٘ٗ ٜٔـ بقرار من ىيئة األمم إلدارة األقاليم التي كانت

خاضعة لالنتداب واألقاليم التابعة لمدول الميزومة بالحرب العالمية الثانية واألقاليم التي ترغب بوضعيا

تحت الوصاية.
ػػػػػ اليدف من نظام الوصاية المعمن تطوير اإلقميم الخاضع لموصاية حتى يتمكن من إدارة شؤونو بنفسو.
ػػػػػ تشرف الييئة القائمة باإلدارة عمى الشؤون الداخمية والخارجية وتخضع لرقابة مجمس الوصاية.

ػػػػػ يعتبر ىذا الشكل وسيمة إلخفاء الصفة الشرعية لمسيطرة عمى اإلقميم ثم تحول إلى سيطرة واستعمار ،
كما حدث في فمسطين التي وقعت تحت االحتالل الصييوني.
ػػػػػ وضع الدول الخاضعة لنظام الوصاية يكون بعد االستقالل اسوأ من مرحمة ما قبل االستعمار مما

يبطل حجة الدول االستعمارية بأنيا تريد تطوير ىذه المناطق.
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س  :قارف بيف شكمي االستعمار االنتداب كالكصاية كفؽ الجدكؿ اآلتي :
كجو المقارنة
المفيكـ

الكصاية

اإل نتداب

وضع إقميم أو بمد يقطنو شعب نظام إلدارة األقاليم التي كانت
تحت إشراف دولة متقدمة

مشمولة بنظام اإلنتداب في

تساعده عمى النيوض لتولي

عيد عصبة األمم.

زمام أمره بنفسو.
سنة الظيكر

 9191م

 9191م

الييئة الدكلية التي اكجدتو عصبة األمم
االمثمة

ىيئة األمم

ـ اإلنتداب البريطاني عمى

اإلحتالل الصييوني لفمسطين

األردن والعراق وفسطين.

بعد أن كانت فمسطين خاضعة

ـ اإلنتداب الفرنسي عمى سوريا

لإلنتداب البريطاني.

ولبنان.

ثالثان  :السيطرة اإلقتصادية :

ػػػػػ إستيالء الدول االستعمارية عمى موارد الدول الضعيفة ومرافقيا اإلقتصادية.
ػػػػػ التظاىر بعدم التعرض إلستغالل الدول المستعمرة وسيادتيا.
ػػػػػ مثال :
ٔػ سيطرة بريطانيا وفرنسا عمى شركة قناة السويس قبل التأميم عاـ ٜٔ٘ٙـ وفرض الرسوم عمى السفن
المارة بالقناة ودفع جزء قميل من ىذه الرسوم لممصريين.

ٕػ تحكم الشركات األجنبية المسيطرة عمى انتاج النفط العربي باسعار النفط وعدم السماح لبعض الدول
العربية أن تنفق حصتيا من األرباح بما يعود عمييا وعمى الدول األخرى بالفائدة.
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رابعان  :الغزك الثقافي كالفكرم :

ػػػػػ من أخطر أشكال االستعمار وأعظميا فت ًكا بحياة الشعوب المستعمرة  ،لألسباب اآلتية :
أ .ألنو يياجم روح األمة ومعتقداتيا وقيميا وعاداتيا.
ب .يصل باألمة إلى حالة من الضياع وفقدان الثقة بالنفس.

ػػػػػ يميد لإلحتالل العسكري أو يمارس نشاطو بعد اإلحتالل العسكري.
س  :ما أساليب الغزك الثقافي كالفكرم التي اتبعتيا الدكؿ االستعمارية كشكؿ مف أشكاؿ االستعمار ؟
ٔ ) األساليب التبشيرية :

ػػػػػ ىدفيا التمييد لالستعمار من الناحية الدينية والثقافية.
ػػػػػ يتمثل دورىا بالتبشير الديني وتعمم المغات األجنبية عمى حساب المغات المحمية مما يؤثر عمى الثقافة
العربية.
ٕ ) التعميـ :

التسمسل لمنظام التعميمي وفرض مقررات ومناىج دراسية تخدم أىداف الدول االستعمارية.

ٖ ) الصحافة :
إ ستغالل الصحافة في نشر الثقافة األجنبية بين الخريجين والمثقفين لخدمة مصالح الدول األجنبية
ويؤمنوا بثقافتيم وتقاليدىم.
ٗ ) اإلذاعات األجنبية بالمغة العربية :
بث موضوعات من خالل برامجيا عن األقميات الدينية والعرقية لترك أثار سمبية في المواطنين.
٘ ) كسائؿ االتصاؿ الحديثة :
ػػػػػ الوسائل وشبكات المعمومات واالنترنت.

ػػػػػ ىدفيا خمق منظومة فكرية ونفسية مييأة لقبول التوجيات الغربية.
 )ٙاألفالـ السينمائية كالتمفازية :
الكتب والقصص والروايات  ،والعادات والتقاليد الغربية التي تناقض القيم الدينية والخمقية.
خامسا  :مناطؽ النفكذ :
ن
ػػػػػ اإلقرار لدولة معينة باألولوية عمى غيرىا من الدول لتحقيق مصالحيا في منطقة معينة.

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
المي ّ

9

اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

س:أ ِ
عط أمثمة عمى مناطؽ النفكذ كشكؿ مف أشكاؿ االستعمار.

ٔ ) إطالق الواليات المتحدة األمريكية مبدأ مكنرك بإعتبار أمريكيا الالتينية منطقة نفوذ أمريكية ال
يجوز لمدول األوروبية استعمار أجزاء منيا  ،وأن أوروبا الشرقية منطقة نفوذ لالتحاد السوفيتي بعد
الحرب العالمية الثانية.
س  :ما المقصكد بمبدأ مكنرك عاـ ٖٕ ٔٛـ ؟
نسبة إلى الرئيس األمريكي الخامس جيمس مونرو الذي عد أمريكيا الالتينية منطقة ال يجوز لمدول
األوروبية أن تستعمر أجزاء منيا  ،وىذا يجعل منيا منطقة نفوذ أمريكية وأوروبا الشرقية منطقة نفوذ
لالتحاد السوفيتي.
ٕ ) تقسيم القارة اإلفريقية إلى مناطق نفوذ بين الدول األوروبية بموجب ق اررات مؤتمر برليف ٗ ٔٛٛـ.
ٖ ) إتفاق فرنسا وايطاليا ٕٓ ٜٔـ يجعل ليبيا منطقة نفوذ ايطالية وتونس منطقة نفوذ فرنسية.
ٗ ) إتفاق بريطانيا وفرنسا ٗٓ ٜٔـ يجعل المغرب منطقة نفوذ فرنسية ومصر منطقة نفوذ بريطانية.

سادسا  :اإلستيطاف :
ن
تقوم الدول االستعمارية بتيجير نسبة من سكانيا إلى المستعمرات واستغالل ثرواتيا واإلقامة فييا.
ػػػػػ تتمتع المستعمرات بمناخ مشابو لمناخ الدول االستعمارية.
ػػػػػ مثال :

ٔػ طرد الفمسطينين عن أرضيم ليحل محميم االسرائيميون.
ٕػ اليجرة اإلنجميزية إلى كندا واستراليا ونيوزلندا وجنوب إفريقيا وايجاد حكومة محمية شبيية بالحكومة

اإلنجميزية تخضع لرقابة مجمس تشريعي منتخب من الجالية اإلنجميزية وينوب عن التاج البريطاني حاكم

عام وال تستطيع المستعمرة اإلنفصال عن بريطانيا وليس لو سياسة خارجية مستقمة.
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الدرس الثالث  :األكضاع الحضارية في الكطف العربي قبيؿ االستعمار

ػػػػػ عندما توسعت الدولة العثمانية تم تقسيميا إلى اثنتي وثالثين والية منيا أربعة عشرة والية في البالد
العربية.
أكالن  :األكضاع السياسية

س  :يتش ّكؿ الجياز اإلدارم لمكالية العثمانية مف عدد مف كبار مكظفي الدكلة  ،اذكرىـ.

ٔ ) الكالي :

ػػػػػ نائب السمطان في واليتو.
ػػػػػ يعينو السمطان ومرتبط بو إدارًيا.

ػػػػػ مسؤول عن األمور اإلدارية والعسكرية وحفظ األمن وجباية الضرائب وارسال األموال المفروضة عمى
واليتو إلى خزينة الدولة.
ػػػػػ يتم إختيار الوالية من األمراء اإلقطاعيين.
ػػػػػ يوضع تحت تصرف الوالي عدد من القوات اإلقطاعية واإلنكشارية في المدن الميمة.
ٕ) معاكف الكالي :

ػػػػػ مسؤول عن األمور المالية في الوالية.
ػػػػػ يعين المحاسبين ومدراء المال ويعزليم.
ٖ) حكاـ السناجؽ كالنكاحي :

ػػػػػ تنفيذ أوامر الوالي.
ػػػػػ مسؤول عن اإلدارة المركزية وتصريف األمور الداخمية.
ػػػػػ حفظ األمن واالستقرار.

حاليا ( المواء ).
ػػػػػ يقابل السنجقية ً
ٗ ) الدفتردار :
ػػػػػ تقديم المشورة في القضايا المالية.

ػػػػػ اإلشراف عمى سجالت الوالية المالية.
ػػػػػ يرأس عدد من المحاسبين وأمناء الخزينة والجباة والمحصمين لمتابعة واردات ونفقات الدولة.
ػػػػػ يشبو حاليا ( مدير المالية ).
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٘ ) المكتكبجي :

ػػػػػ كاتب الوالية ومسؤول عن مراسالت الوالية.
ػػػػػ يساعده عدد من الموظفين.
 ) ٙمدير المعارؼ :

حاليا ).
مسؤول عن إدارة المرافق التعميمية وما يتبعيا ضمن نطاق واليتو ( وزير التربية والتعميم ً
قسمت بالد الشاـ إلى ثالث كاليات  ،اذكرىا.
س  :كفقنا لقانكف الكاليات الذم أقر في عاـ ٗ ٔٛٙـ ّ

ٔػ دمشق

ٕػ حمب

ٖػ بيروت  ،وأربع سنجقيات ىي  :القدس  ،لبنان  ،الكرك  ،دير الزور.

ثانيا  :االكضاع اإلقتصادية
ن
ردية خالؿ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر.
س  :عمؿ  :سادت البالد العربية أكضاع إقتصادية مت ّ
ٔػػ الحصار اإلسباني والبرتغالي لمسواحل العربية.
ٕػػ تحول طرق التجارة الدولية إلى طريق رأس الرجاء الصالح .

س  :ما العكامؿ التي أدت إلى تعميؽ أزمة اإلقتصاد العربي قبيؿ االستعمار األكركبي لو ؟

ٔػػ تقميص المساحة الزراعية كلألسباب اآلتية :
ػػػػػ اإلضطرابات السياسية في بالد الشام.

ػػػػػ اليجرة من الريف لممدينة بسبب تردي الناتج الزراعي.
تعرض االنتاج الصناعي العربي لمنافسو شديدة كلألسباب اآلتية :
ٕػػ ّ
ػػػػػ لمتقدم التكنولوجي في المصانع األوروبية.
ػػػػػ ضعف القدرة التسويقية لممنتوجات العربية.

ػػػػػ زيادة إنتاج المصانع البريطانية في اليند لألقمشة وكساد البضائع العربية.
ػػػػػ تمثمت أبرز قطاعات النشاط الصناعي العربي في تمك الفترة ب ـ ـ  :النسيج  ،الورق  ،الحرير ،
الصابون  ،السكر  ،الممح  ،ممح البارود.
ٖػػ زيادة ضرائب الكرادات :
ػػػػػ زيادة الضرائب عمى السمع المستوردة وانخفاض الورادات وتراجع النشاط التجاري.
ػػػػػ فرض الدولة العثمانية النظام الجمركي العثماني ( نظام الحماية الجمركية ) بسبب تغير األسعار في
األسواق الدولية.

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
المي ّ

12

اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

ٗػػ اإلمتيازات التي منحتيا المعاىدة العثمانية ػػػ اإل نجميزية ٖٔٛٛـ :

ػػػػػ دخول التجار اإلنجميز لألسواق العثمانية مما أثر عمى التجارة الداخمية والخارجية لمدولة العثمانية.
ػػػػػ توسع دائرة نشاط التجار اإلنجميز عمى حساب طبقة التجار المحميين بسبب عدم فرض ضرائب عمى
النشاط التجاري البريطاني.
ثالثنا  :األكضاع اإلجتماعية

حدث عف األكضاع اإلجتماعية في البالد العربية قبيؿ االستعمار ( العيد العثماني ).
س:ت ّ
ػػػػػ اتسمت البنية اإلجتماعية في ىذه الفترة بالجمود.
ػػػػػ عدم إرتباط الجسم االجتماعي العربي بالسمطة السياسية واإلدارة العثمانية.
ٔػ ُبنية المجتمع العربي
حدث عف ُبنية المجتمع العربي في العيد العثماني ( الطبقات االجتماعية ).
س:ت ّ

ػػػػػ الطبقة العميا

االقتصاديين والسياسيين العثمانيين.

ػػػػػ األمراء المحميكف كاألشراؼ
ػػػػػ العمماء كرجاؿ الديف
ػػػػػ طبقة الحرفييف

ليم امتيازات خاصة لتنفيذ سياسات الدولة.
ٔ .إستقالل إداري .ٕ .ليم نظام خاص .ٖ .اعفوا من الضرائب.

وىم التجار والصناع والفالحيين  ،تأخرت أحواليم بسبب تدىور األوضاع

اإلقتصادية وكثرة الضرائب.

ػػػػػ رعايا الدكلة مف غير المسمميف

الييود والنصارى  ،حيث تعاممت معيم الدولة بنظام خاص

يدعى نظام الممل.

س  :ما المقصكد بنظاـ الممؿ ؟
نظام خاص تعاممت معو الدولة العثمانية مع الييود والنصارى  ،وينظم العالقة بين الدولة العثمانية
وأىل الذمة في المجاالت الدينية والتعميمية والقضائية  ،بحيث تمتعوا بالتسامح وعدم التدخل بشؤونيم
الخاصة.
ٕػ التعميـ
حدث عف التعميـ في البالد العربية قبيؿ االستعمار ( في العيد العثماني ).
س:ت ّ

ػػػػػ طغى عمى التعميم الطابع الديني.

ػػػػػ مثل المسيحيون في بالد الشام أىم قنوات اإلتصال بالتعميم غير الديني من خالل روابطيم مع أوروبا
المسيحية.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ػػػػػ تركز النشاط التعميمي غير الديني في مدارس اإلرساليات التبشيرية في لبنان مثل  :الجامعة األمريكية
وجامعة القديس يوسف.

ػػػػػ في عاـ  ٜٔٛٙـ صدر قانون يسمح بإنشاء مدارس عسكرية ومينية وفتح مدارس في الواليات العربية.

الربع  :مراحؿ السيطرة االستعمارية عمى الكطف العربي
الدرس ا
س  :يمكف تقسيـ مراحؿ االستعمار األكركبي لمكطف العربي إلى مرحمتيف  ،أذكرىما.

أ ػػ مرحمة ما قبؿ الحرب العالمية األكلى :
ٔ .الخميج العربي :

بدأ االستعمار األوروبي لموطن العربي منذ سيطرة البرتغال عمى سواحل عمان في الفترة الواقعة بين
عامي  ٜٔٙ٘ – ٔ٘ٓٛـ واقامة قاعدة ليم في الكويت عاـ ٖ ٜٔٚـ  ،وعقدت الدول األوروبية
إتفاقيات ومعاىدات مع مشيخات وحكام الخميج العربي مثل :

أ .معاىدة بريطانيا مع سمطان مسقط عاـ ٓٓٔٛـ.
ب .توقيع بريطانيا معاىدات مع شيخ البحرين عاـ ٕٓٔٛـ  ،وشيوخ أبو ظبي والشارقة ودبي وعجمان
وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة.
ج  .إحتالل بريطانيا خميج عدن عاـ  ٖٜٔٛـ .

ٕ .مصر :

قامت الحممة الفرنسية عمى مصر وبالد الشام بقيادة نابميون بين عامي  ٔٛٓٔ – ٜٔٚٛم.
س  :ما دكافع الحممة الفرنسية عمى مصر كبالد الشاـ ؟

ػػػػػ التنافس االستعماري الشديد بين بريطانيا وفرنسا.

ػػػػػ شعور الفرنسيين بضعف الدولة العثمانية وسيولة السيطرة عمييا.
ػػػػػ قطع الطريق عمى بريطانيا ومستعم ارتيا في اليند من خالل السيطرة عمى مصر.

ػػػػػ تعويض فرنسا عن مستعمراتيا التي خسرتيا في أمريكا الشمالية مثل كندا في حرب السنوات السبع
مع بريطانيا ( ٖٔٚٙ – ٔٚ٘ٙـ ).
ٖ .الحممة الفرنسية عمى بالد الشاـ  ٜٜٔٚـ.
نيائيا عاـ
انتيت بالفشل مما اضطر نابميون لإلنسحاب والعودة إلى مصر  ،ثم انسحب من مصر ً
ٔٓ ٔٛـ بعد إحتالل إستمر أكثر من ٖ سنوات وعادت لمحكم العثماني.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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س  :ما أسباب فشؿ الحممة الفرنسية عمى بالد الشاـ ؟

ػػػػػ تصدي حامية عكا لمحممة الفرنسية بقيادة أحمد باشا الجزار.
ػػػػػ مياجمة األىالي لجنود الحممة.

ػػػػػ حصانة أسوار عكا.

ػػػػػ إنتشار وباء الطاعون بين الجنود الفرنسيين.

ػػػػػ تدخل األسطول البريطاني لقطع اإلمدادات عن جيش نابميون.
ٗ .االستعمار األكركبي لممغرب العربي.

أ .االستعمار الفرنسي لمجزائر في عاـ ٖٓٔٛـ  ،ويعتبر نقطة البداية لمصراع عمى المغرب العربي.
ب .االستعمار الفرنسي لتونس في عاـ ٔٔٛٛـ.

ج  .االستعمار الفرنسي واألسباني لمراكش ( المغرب ) عاـ ٕٔ ٜٔـ .

ػػػػػ حاولت فرنسا إحتالل المغرب إلحكام قبضتيم عمى المغرب العربي الكبير لكن التنافس األوروبي
حال دون تحقيق ذلك.
ػػػػػ استغمت فرنسا طمب السمطان عبد الحفيظ سمطان المغرب حمايتو من القبائل الثائرة وعقدت معو
معاىدة تنص عمى حمايتو من القبائل عاـ ٕٔ ٜٔـ ووضع بالده تحت الحماية الفرنسية.

ػػػػػ تنازلت فرنسا عن منطقة الريف المراكشي إلسبانيا ومنطقة طنجة دولية.
د .االستعمار االيطالي لميبيا قي عاـ ٔٔ ٜٔـ.

سيطرت إيطاليا عمى ليبيا من خالل توقيعيا عدة اتفاقيات مع الدول األوروبية منيا :
ٔ .إتفاق مع ألمانيا لمنع فرنسا من توطيد نفوذىا في طرابمس الغرب عاـ ٔٛٚٚـ.
ٕ .إتفاق مع انجمت ار والنمسا واسبانيا لمنع اقتسام البحر المتوسط إال عمى أساس التعويضات المتبادلة.
ب ػػ مرحمة ما بعد الحرب العالمية األكلى :
مؤامرات الحمفاء عمى العرب في الفترة مف الكقعة بيف عامي  ٜٕٔٓ – ٜٔٔٙـ :

ٕ .كعد بمفكر ٕ  ٜٔٔٚ / ٔٔ /ـ.

ٔ .اتفاقية سايكس ػػػػ بيكك  ٜٔٔٙ / ٘ / ٔٙـ.
ٖ .مؤتمر ساف ريمك ٕ٘  ٜٕٔٓ / ٗ /ـ.

س  :عمؿ  :تزايدت أىمية عدف بعد فتح قناة السكيس الذم استغرؽ مف عاـ  ٜٔٛٙ – ٜٔٛ٘ـ.

ػػػػػ لوقوع عدن عمى الطريق البحري بين أوروبا واليند عبر البحر األحمر.

ػػػػػ تحكم عدن بمضيق باب المندب الواصل بين المحيط اليندي والبحر األحمر.
ػػػػػ تعتبر مفتاح لمدخل البحر األحمر والمحيط اليندي.
ػػػػػ تعتبر مركز كبير لتجاره الترانزيت.

ػػػػػ السيطرة عمى البحر المتوسط بالسيطرة عمى سواحمو الشرقية والجنوبية.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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س  :ما أسباب االستعمار الفرنسي لمجزائر عاـ ٖٓٔٛـ ؟

ػػػػػ موقع الجزائر الجغرافي المواجو لحدود فرنسا الجنوبية.
ػػػػػ نشاط الجياد البحري اإلسالمي ضد السفن الفرنسية.

ػػػػػ اعتبر نابميون األول الجزائر سوق اقتصادي لتطوير الصناعات الفرنسي  ،وأرسل ميندسين ليتأكد من
وجود المواد الخام.

ػػػػػ رغبة المالك الفرنسيين الذين فقدوا أراضييم بسبب الثورة الفرنسية في تعويضيا من خالل السيطرة
أرض جديدة في الجزائر.
عمى ا
ػػػػػ رغبة اسرة البوربون في توطيد عرشيا بالسيطرة عمى الجزائر.
ػػػػػ محاولة شارل العاشر ممك فرنسا كسب تأييد الكنيسة الكاثوليكية والشعب الفرنسي لمتوسع في البالد
اإلسالمية.
س  :ما السبب المباشر لإلحتالؿ الفرنسي لمجزائر عاـ ٖٓ ٔٛـ ؟
مشكمة المروحة التي كانت لسبب المباشر إلحتالل الجزائر وذلك عندما طمب الدام حسيف حاكم
الجزائر من القنصل الفرنسي ديفاؿ دفع ما عمييم من دين لما استوردتو فرنسا من حبوب من الجزائر ،

حيث رد القنصل الفرنسي رداً اعتبره الداي حسين إىانة فمطمو بالمروحة الورقية التي كانت بيده  ،فرفع
القنصل الفرنسي برقيو لفرنسا وقامت فرنسا بغزو الجزائر واحتالليا.

س  :ما األسباب التي دفعت فرنسا إلحتالؿ تكنس في عاـ ٔ ٔٛٛـ ؟

ػػػ موقع تونس اإلستراتيجي عمى البحر المتوسط وقربيا من الجزائر.
ػػػ األوضاع اإلقتصادية المتردية في تونس.

ػػػ السبب المباشر  :الحوادث الحدودية  :وتتمثل بدخول قبيمة الخمير التونسية حدود الجزائر فأخذت

فرنسا ىذه الحادثة ذريعو لغزو تونس واحتالليا واجبار الباي محمد الصادق عمى توقيع معاىدة باردو

عاـ ٔٔٛٛـ.
س  :اذكر أىـ بنكد معاىدة باردك عاـٔ ٔٛٛـ  ،كالتي ُعقدت بيف تكنس كفرنسا .
ػػػ إعتراف تونس بالحماية الفرنسية عمييا.
ػػػ وضع الشؤون الخارجية بيد فرنسا.
ػػػ يتعيد باي تونس بعدم عقد أي إتفاق مع أي دولة إال بموافقة فرنسا.

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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س  :عقدت فرنسا عدة إتفاقيات مع الدكؿ األكركبية لتتم ّكف مف اإلستيالء عمى مراكش ( المغرب ) ،
اذكر ىذه اإل تفاقيات.

ٔ) عاـ ٜٓٓٔـ  :عقدت فرنسا معاىدة مع إيطاليا لمد نفوذىا في ليبيا مقابل سكوت إيطاليا لفرنسا
عن مراكش.
ٕ) عاـ ٜٗٓٔـ  :عقدت فرنسا مع بريطانيا معاىدة إعترفت بحق بريطانيا في مصر والذي ما عرف

آنذاك باإل تفاؽ الكدم لحل الخالفات بين فرنسا وبريطانيا.

ٖ) عاـ ٜ٘ٓٔـ  :عقدت فرنسا معاىدة مع إسبانيا تم اإلتفاق فييا عمى تقسيم المغرب فيكون شمال
المغرب إلسبانيا وبقية المغرب لفرنسا.
ٗ) عاـ ٜٔٔٔـ  :عقدت فرنسا معاىدة مع ألمانيا تنازلت أللمانيا عن بعض مستعمراتيا في الكونغو
مقابل عدم معارضة المانيا فرنسا في إحتالل المغرب.
ميدت إيطاليا الطريؽ لمسيطرة عمى ليبيا؟
س  :كيؼ ّ
ػػػ تيجير رعاياىا إلى ليبيا .ػػػ تكوين شركات تجارية ومدارس ومستشفيات.
ػػػ تقديم قروض لمفالحين.

ػػػ فتح البنوك.

س  :ما العكامؿ التي دفعت ايطاليا إلى استعمار ليبيا ؟

ػػػ تحقيق األمن.

ػػػ تنفيذ مشروعاتيا اإلقتصادية .ػػػ الخطر الذي كان ييدد حماية الرعايا اإليطاليين.

تعرضت العرب بعد انتياء الحرب العالمية األكلى كىزيمة الدكلة العثمانية إلى مؤامرات مف قبؿ
سّ :
الحمفاء في الفترة الكاقعة بيف عامي  ٜٕٔٓ – ٜٔٔٙـ  ،اذكرىا.

ٔ ) اتفاقية سايكس ػػ بيكك  ٜٔٔٙـ :

ػػػ إتفاقية وقعيا سايكس البريطاني وجورج بيكو الفرنسي.
ػػػ بموجبيا تم تقسيم المشرق العربي إلى ثالث مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية ودولية.

ػػػ السماح لبريطانيا وفرنسا بإنشاء ما تراه مناسب من اإلدارات والحكومات في مناطقيا.
ػػػ السيطرة عمى توريد السالح لممنطقة العربية.
ػػػ اإلعت ارف بقيام حكومة عربية مستقمة.
ػػػ وضع فمسطين تحت اإلدارة الدولية.
ػػػ بريطانيا حصمت عمى األردن والعراق.
ػػػ فرنسا حصمت عمى سوريا ولبنان.

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ٕ ) كعد بمفكر ٜٔٔٚـ  :وعد اصدرتو بريطانيا عاـ  ٜٔٔٚـ تعيدت فيو لزعماء الحركة الصييونية
بإنشاء وطن قومي لمييود في فمسطين  ،وجاء ىذا الوعد عمى صورة رسالة وجييا آرثر بمفور وزير
خارجية بريطانيا إلى المورد روتشيمد أحد أغنياء الييود.
ٖ ) مؤتمر ساف ريمك ٕٜٓٔـ  :مؤتمر عقد في سان ريمو في إيطاليا عاـ ٕٜٓٔـ  ،و تم فيو تقسيم
بالد الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا  ،حيث حصمت بريطانيا عمى األردن وفمسطين والعراق ،
وحصمت فرنسا عمى سوريا ولبنان  ،والدولة المنتدبة عمى فمسطين تنفذ وعد بمفور.

س  :ما العامؿ الجديد الذم أدل إلى زيادة التنافس االستعمارم عمى الدكؿ العربية ؟

ػػػ ظيور النفط  ،حيث تشجعت الدول األجنبية لمحصول عمى حقوق إمتياز التنقيب عن النفط.
ػػػ أخذت الدول االستعمارية تساند شركاتيا في مواجية الشركات األخرى.
ػػػ تركز التنافس بين الشركات األمريكية والفرنسية واليولندية  ،وأدى ىذا التنافس إلى ترسيم الحدود بين
الكيانات السياسية العربية حسب امتيازات التنقيب عن النفط التي حصمت عميو الدول األجنبية.
س  :ما أسباب انحسار االستعمار المباشر عف الكطف العربي ؟
المستمرة لمييمنة االستعمارية :
ٔ ) المقاكمة
ّ
شيدت معظم مناطق الوطن العربي مقاومة لالستعمار  ،أما عمى شكل ثورات مسمحة متواصمة مثل :
ثورات مسمحة متقطعة مثل فمسطين والريف المراكشي.

الجزائر أك
أك

ىبات عسكرية مثل سوريا والعراق والسوادن.

أك

إضرابات مثل إضراب عاـ ٜٖٔٙـ في فمسطين .

أك

مقاطعة سمع الدول االستعمارية.

أك

تقديم الع ارئض واإلحتجاجات الرسمية إلى ىيئة األمم المتحدة.

المستمرة لمييمنة االستعمارية التي شيدتيا أغمب مناطؽ الكطف العربي
بيف أشكاؿ المقاكمة
سّ :
ّ
في أعقاب الحرب العالمية الثانية .
الجزائر.

أ ػ ثكرات مسمّحة متكاصمة :

فمسطين  ،الريف المراكشي.

ب ػ ثكرات متقطّعة :

سوريا والعراق.

ىبات عسكرية :
جػ ّ
د ػ إضرابات :

إضراب عاـ ٜٖٔٙـ في فمسطين.

ىػ ػ مقاطعة سمع الدكؿ االستعمارية.
ك ػ جيكد مف القكل السياسية العربية لحشد التأييد لقضاياىا عمى المستوى الدولي.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ٕ ) تراجع المكانة الدكلية لقكل االستعمار المباشر كخاصة بريطانيا كفرنسا لعدة أسباب كىي :

أ .ظيور قوى منافسة لبريطانيا وفرنسا مثل أمريكا واليابان واالتحاد السوفيتي.

ب .زيادة اعباء االحتفاظ بالمستعم ارت وخاصة اإلنفاق عمى الدفاع والحاجة لمموارد البشرية في المجال
العسكري.
ج  .اآلثار التي تركتيا الحرب العالمية الثانية من تدمير إقتصادىا واستنزاف مواردىا.

التحررية عمى المستكل الدكلي كزيادة اإلقرار بالحقكؽ المشركعة لمشعكب في
ٖ ) تنامي الدعكات
ّ
تقرير مصيرىا مف خالؿ ميثاؽ عصبة األمـ كىيئة األمـ.
س  :متى استقمت المممكة األردنية الياشمية ؟

بتاريخ ٕ٘  /أيار ٜٔٗٙ /ـ  ،وبجيود األمير عبداهلل المؤسس  ،حيث اعمنت مممكة أردنية ىاشمية
والمنادة باألمير عبداهلل المؤسس مم ًكا عمييا.

طكرت الدكؿ االستعمارية أساليب سيطرتيا بعد الحرب العالمية
تطكر المجتمع الدكلي ّ
س  :مع ّ
الثانية  ،اذكر ىذه األساليب.
ٔػػ الغزك الثقافي :

ػػػػػ من خالل برامج اذاعية موجية لمعالم العربي.
ػػػػػ الدفع بالباحثين من مراكز أبحاث خاصة وتقديم دراسات ليا آثارىا في الوطن العربي.
ػػػػػ الكتابة المستمرة عن اإلقميات أو الطوائف الدينية في العالم العربي.

ػػػػػ اآلثار النفسية واألخالقية التي تتركيا البرامج التمفازية وشبكات المعمومات.
متعددة الجنسيات :
ٕػ الشركات ّ
شركات تنتج سمع وخدمات وتسوقيا عبر العالم.
ػػػػػ تركز نشاط ىذه الشركات في الوطن العربي في البداية في إستخراج النفط وتسويقو ثم دخمت معظم
القطاعات اإلقتصادية.

ػػػػػ أدت ىذه اإلستثمارات إلى تحويل مبالغ ىائمة من األموال من العالم العربي.
ػػػػػ تؤثر ىذه الشركات في جيود التكامل اإلقتصادي العربي ما دامت أنيا تتحكم بعدد من القطاعات
اإلقتصادية العربية.
ٖػ القكاعد كالتسييالت العسكرية :

ػػػػػ ظيرت بسبب التنافس بين االتحاد السوفيتي و الواليات المتحدة األمريكية عمى المنطقة العربية مما
دفع بالدول العربية لمبحث عن مساند ليا في صراعيا مع القوى الخارجية.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ػػػػػ لقد أخذ ىذا االعتماد شكل اإلستعانة بالخبراء العسكريين وغير العسكريين.
ػػػػػ منح أساطيل ىذه الدول تسييالت في الموانى العربية.

ػػػػػ السماح لمطائرات العسكرية بإستخدام المطارات العربية.
ٗػ الديكف :

لجوء الدول العربية بعد اإلستقالل لإلستدانة من الدول الغربية  ،ولم يكن لدييا قدرة عمى السداد مما

دفعيا لجدولة الديون أو تخفيف شروطيا  ،مما دفع الدول الدائنة إلى طرح مطالب سياسية عمى الدول
العربية تؤثر في إستقاللية قرارىا السياسي.
٘ػ القكانيف التجارية :
الضغط عمى الدول العربية لفتح أسواقيا أمام المنتجات الغربية وتخفيف القيود الجمركية  ،مما ييدد
الصناعات العربية الناشئة.
ٙػ المنظمات الدكلية :
تحكم بعض الدول الكبرى بسياسة ىيئة األمم المتحدة وتسخير ق اررتيا لحسابيا مما يؤثر في اإلستقالل
السياسي واإلقتصادي لمدول الصغيرة.
س  :اكمؿ الجدكؿ اآلتي بكتابة المعمكمات الصحيحة :
الدكلة العربية

تاريخ

الدكلة العربية

تاريخ إستقالليا

إستقالليا
مصر

ٕٕٜٔـ

الكويت

ٜٔٔٙـ

العراق

ٕٖٜٔـ

الجزائر

ٕٜٔٙـ

سوريا  /األردن  /لبنان

ٜٔٗٙـ

اليمن

ٜٔٙٚـ

ليبيا

ٜٔ٘ٔـ

البحرين  /قطر  /االمارات العربية

ٜٔٔٚـ

تونس  /السودان  /المغرب

ٜٔ٘ٙـ

جيبوتي

ٜٔٚٚـ

موريتانيا  /الصومال

ٜٓٔٙـ

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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التحرر العربية كعكامؿ نشكئيا
الكحدة الثانية  :حركات
ّ
التحرر العربية ( قراءة ذاتية )
الدرس األكؿ  :عكامؿ نشكء حركات
ّ

الدرس الثاني  :دكر المنظمات كاألحزاب السياسية في اليقظة العربية
اكالن  :الجمعيات كاألحزاب السياسية :

ػػػ بدأ العرب التفكير في مستقبل بالدىم كرد فعل عمى سياسة التتريك والتمييز العنصري الذي مارستو
جمعية اإلتحاد والترقي وتشكمت جمعيات وأحزاب سياسية وثقافية وضعت برامج محددة تدل عمى قوة
الحركة القومية  ،واتخذ بعضيا طابعيا السري والعض اآلخر الطابع العمني.
فسر  :تش ّكمت جمعيات كأحزاب سياسية كثقافية مف قبؿ المستنيريف كالمثقفيف العرب.
سّ :
من اجل الدفاع عن القضية العربية وحماية حقوق العرب.

بيف مطالب الجمعيات كاألحزاب السياسية.
سّ :
ٔػ إ عتبار المغة العربية لغة رسمية كالمغة التركية في المعامالت جميعيا وفي جمسات مجمسي األعيان
والنواب.
ٕػ إعالء كممة العرب ورفع مستواىم المعيشي وتعميم العدل والمساواة بين الرعية.
ٖػ رفع القيود التي تحد من حرية التعبير.

ٗػ إستقالل البالد العربية من أي سمطة أمنية.
كضح أثر الجمعيات كاألحزاب السياسية في اليقظة العربية.
سّ :
ٔػ إذكاء الوعي القومي العربي.
ٕػ المحافظة عمى المغة العربية واإلسيام في التنمية الثقافية.

ٖػ وضع البرامج السياسية إلنقاذ البالد العربية من سياسة التتريك والمحافظة عمى اليوية العربية.
س  :اكمؿ الجدكؿ اآلتي بكتابة المعمكمات الصحيحة :
اسـ الجمعية  /الحزب

المؤسس  /الرئيس

المقر

الجمعية السرية

ـــــــــــــــــــ

بيروت

الجمعية القحطانية

عزيز عمي المصري

ـــــــــــــــــــ

الجمعية العربية الفتاة

ـــــــــــــــــــ

باريس

جمعية العيد

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

جمعية البصرة اإلصالحية

طالب باشا النقيب

ـــــــــــــــــــ

حزب الالمركزية اإلدارية

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

حزب رابطة الكطف العربي

نجيب عازوري

ـــــــــــــــــــ
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س  :عمؿ  :انعقد مؤتمر باريس العربي ٖٜٔٔـ برئاسة عبد الحميد الزىراكم كشخصيات مف العراؽ

السرم
كسكريا كمصر كلبناف .أك س  :عمؿ ّ :
تحكؿ المكقؼ العربي قبؿ مؤتمر باريس ٖٜٔٔـ مف ّ
لمعمني.
بسبب إستمرار اإلتحاديين بإنتياج سياستيم المتعصبة القائمة عمى التتريك والمركزية  ،مما دعا
الجمعيات واألحزاب العربية لتوحيد جيودىا ومطالبيا بمقاومة سياسة التتريك.
س  :أذكر أىـ مسألتيف عمى جدكؿ أعماؿ مؤتمر باريس العربي ٖٜٔٔـ .
ٔػ حقوق العرب في اإلمبرطورية العثمانية.

ٕػ اإلصالح اإلداري عمى أساس الالمركزية.

معبرة عف طمكحات العرب في تمؾ المرحمة.
س  :أذكر أبرز ق اررات مؤتمر باريس التي جاءت ّ
ٔػ إن اإلصالحات الحقيقية واجبة وضرورية في اإلمبراطورية العثمانية ويجب تنفيذىا عمى وجو السرعة.
فعميا في اإلدارة العثمانية بحقوقيم
ٕػ ال بد من ضمان الحقوق السياسية لمعرب  ،وأن يشتركوا إشت ار ًكا ً
السياسية ومنحيم الحكم الالمركزي.
ٖػ يجب أن تنشأ في كل والية عربية إدارة مركزية.
ٗػ المغة العربية لغة رسمية في الواليات العربية وفي مناقشات مجمس المبعوثان.
٘ػ الخدمة العسكرية محمية في الواليات العربية في حالة السمم.

مقعدا
س  :ما المقصكد بمجمس المبعكثاف ؟ ىو مجمس النواب العثماني وكان يتكون من ٕ٘ٗ ً

عددا من األتراك.
مقعدا مع أنيم كانوا أكثر ً
نصيب العرب منيا ًٓ ٙ
بيف مكقؼ اإل تحادييف مف مؤتمر باريس.
سّ :

أدركت حككمة اإل تحادييف أىمية المؤتمر فحاكلت إفشالو  ،كج ّندت صحافتيا لمياجمتو كعندما فشمت

أكفدت سكرتير جمعيتيـ مدحت شكرم إلى باريس لمفاكضة رجاؿ المؤتمر كأسفرت المباحثات بيف

جانبا مف مطالب العرب اإلصالحية  ،كقد عمد اإل تحادييف المماطمة
الطرفيف عمى عقد إتفاؽ ُيمبي ن
التعسفية لمبطش بالعرب كمنيا :
بيذا اإل تفاؽ عاـ ٗٔ ٜٔـ كقامكا بإتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات
ّ
ٔػ إقصاء الضباط العرب من األستانة.
ٕػ مقاومة حركات اإلصالح العربية.
ٖػ تعزيز نفوذ جمعية اإلتحاد والترقي في البالد العربية.
وبذلك سيطر اإلتحاديين عمى مقدرات الدولة وأرسموا قادة عسكريين وواله لمبالد العربية من األتراك
المتعصبين لمطورانية والعداء لمعرب  ،مما دفع العرب لمتفكير في اإلستقالل عن الدولة العثمانية.
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الدرس الثالث  :الثكرة العربية الكبرل

اكالن  :تطمّع العرب لزعامة الشريؼ الحسيف بف عمي :

فسر  :يتمتع األشراؼ الياشميكف بمنزلة سامية كأىمية عظيمة بيف العرب كالمسمميف.
سّ :
أ ػ ألنيم من آل بيت النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم  ،وقد ظمت مكانتيم السامية موضع احترام منذ
فجر اإلسالم.

ب ػ عمى مدى القرون ظمت إمارة مكة في أيدييم وعندما فتح السمطان سميـ األكؿ مصر بعث الشريؼ
بركات أمير مكة أبنو أبا نمي لمقابمة السمطان وتقديم الوالء لو  ،ومنذ ذلك الوقت أصبح الحجاز جزًءا

خاصا مستقالً بين الواليات الدولة
وضعا
من الدولة العثمانية ومنح أمراؤه إمتيازات جعمت لمحجاز
ً
ً
العثمانية.

حرصا عمى ىذه
ج ػ عندما تولى الشريف الحسين بن عمي منصب إمارة مكة في عاـ  ٜٔٓٛـ أبدى
ً
عمما بأن ذلك يتعارض مع سياسة اإلتحاديين الرامية إلى بسط
اإلمتيازات والتمسك بإستقالل الحجاز ً
السيطرة عمى البالد العربية ومنيا الحجاز.

د ػ إعجاب العرب بشخصية الشريف الحسين الذي إمتاز ببعد اليمة والطموح واإلعتزاز باإلسالم واإلعتزاز
عيما لمعرب.
بالقومية العربية  ،مما أدى إلى مناداتو ز ً
س  :أذكر عكامؿ تطمّع العرب إلى زعامة الشريؼ الحسيف.

ٔػ العكامؿ الدينية :

أ ػ نسبو إلى آل بيت الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم.

ب ػ مركزه كشريف مكة وما لو من مكانة في حماية األماكن المقدسة.
ٕػ العكامؿ السياسية :
أ ػ مواقفو السياسية ومؤىالتو القيادية.

ب ػ موقع بالده البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش التركية وطرق المواصالت.

ج ػ إمكانية اتصالو عن طريق أبنائو بالمراكز المدنية وبقادة الحركة العربية.
معمكمة  :اتصل االعضاء العرب في مجمس المبعوثان بالشريف الحسين وبعثوا لو مذكرة عاـ ٖٔ ٜٔـ
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  ،وأعمن طالب باشا
النقيب نقيب أشراف البصرة و رئيس الجمعية اإلصالحية فييا عن إستعداد ىؤالء النواب القيام إلى
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جانب الشريف الحسين إذ قام لخمع ىذا النير الذي أثقل كاىل العرب  ،و يقصد بالنير ىنا الدولة
العثمانية ممثمة بجمعية اإلتحاد والترقي.
ثانيا  :بريطانيا كالعرب :
ن
س  :ما أسباب إتصاؿ بريطانيا بالعرب ؟
ٔ ) مركز العرب في اإلمبراطكرية العثمانية :
عددا في الدولة العثمانية.
أـ العرب ىم أكثر العناصر ً
تقدير من الناحية الدينية.
ب ػ ىم األكثر ًا
ج ػ مجاورة بالدىم لطريق الحمفاء إلى الشرق.

ٕ ( الزعامة القكمية كالدينية لمشريؼ الحسيف بف عمي :
قكميا  :إتجاه أنظار العرب إلى الشريف حسين كزعيم بارز بسبب تبنيو قضاياىم ودفاعو عن حقوقيم.
ن
دينيا  :من ساللة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وأمير البالد المقدسة فيو الوحيد الذي يستطيع إبطال
ن

دعوى الجياد أو إعالئيا.

معمكمة  :كان العرب ينظرون لمشريف الحسين بأنو أبا العرب وزعيم اإلسالم  ،وأعظم أمير عربي.
ٖ ) المكقع الحربي اإلستراتيجي لمبالد العربية :

ٔػ 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.
ٕػ أىمية موقع بالد الشام والعراق في نقطتين ىما  :قناة السويس ورأس الخميج العربي حيث تقع حقول
النفط التابعة لمشركة البريطانية ـ اإليرانية.
كضح المقصكد بميثاؽ دمشؽ.
سّ :
ىو اإلتفاق الذي عقده قادة الحركة العربية وسمموه لألمير فيصل بن الحسين وكان اإلطار العام
لممراسالت التي جرت بين الشريف الحسين ومكماىون في عاـ ٜ٘ٔٔـ  ،وأرفقوا معو خريطة تبين حدود
الدولة العربية المقترحة.
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س  :أذكر المطالب العربية التي تضم ّنيا ميثاؽ دمشؽ ٘ٔ ٜٔـ.

ٔػ إعتراف بريطانيا العظمى بإستقالل البالد العربية الواقعة ضمن الحدود اآلتية :
أ ( شما نال  :خط مرسين – أضنو إلى ما يوازي خط العرض  ٖٚشماالً ثم عمى إمتداد خط بيريجيك ػػػػػػػ
أورفة ػػػػػػػ ماردين ػػػػػػػ مديات ػػػػػػػ جزيرة ابن عمرو ػػػػػػػ العمادية إلى حدود إيران.

جنوبا.
ب ) شرقنا  :عمى إمتداد حدود إيران إلى الخميج العربي ً

جنكبا  :المحيط اليندي بإستثناء عدن.
ج)
ن
غربا  :عمى إمتداد البحر الحمر ثم البحر المتوسط إلى مرسين.
د) ن

ٕػ إلغاء اإلمتيازات االستثنائية األجنبية.

ٖػ عقد معاىدة دفاعية بين بريطانيا العظمى والدولة العربية المستقمة.
ٗػ تقديم بريطانيا وتفضيميا عمى غيرىا من الدول في المشروعات اإلقتصادية مع ىذه الدولة العربية.
مسمحا.
اعا
ً
٘ ػ تشاور الفريقين في حال دخول أحدىما نز ً
س  :ىؿ ىناؾ بنكد في ق اررات المؤتمر باريس تدعك إلى انفصاؿ العرب عف الدكلة العثمانية ؟
ال  ،ال توجد بنود تدعو إلى إنفصال العرب.
كضح المقصكد بالمفاىيـ كالمصطمحات اآلتية :
سّ :
ٔػ سياسة التتريؾ  :سياسة قومية متعصبة لمعنصر التركي مارستيا جمعية اإلتحاد والترقي بعد تولييا
الحكم في الدولة العثمانية  ،حيث جعمت المناصب الحساسة في اإلدارة و الجيش بين األتراك وشددت
من قبضة الحكم المركزي اإلستبدادي  ،كما حاربت المغة العربية وأجبرت األقوام األخرى عمى تعمم المغة
التركية وأىممت العمم والتعميم وفرضت الضرائب الباىظة وطالب بعضيم بطرد العرب من أوطانيم
ال منيم.
وتوظيف جاليات تركية بد ً

ٕػ الالمركزية  :أن تحصل الواليات العربية عمى اإلستقالل الذاتي وتبقى خاضعة لمراية العثمانية

ويحمييا الجيش العثماني ويدافع عنيا في الظروف التي تمس أمن الدولة.
ٖػ اإل تحادييف  :أعضاء جمعية اإلتحاد والترقي مارست سياسة عنصرية متطرفة بعد وصوليا لمسمطة
في الدولة العثمانية.
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ثالثنا  :أىداؼ الثكرة العربية الكبرل كمقكماتيا :
س  :ما أىداؼ الثكرة العربية الكبرل ؟

ٔػ تحرير البالد العربية األسيوية وغستقالليا ووحدتيا.
ٕػ التخمص من ظمم اإلتحاديين وطغيانيم.

ٖػ القضاء عمى الطائفية واإلقميمية والضعف.
س  :أذكر مقكمات الثكرة العربية الكبرل.
ٔػ أىداف واضحة محددة في الوحدة والحرية واالستقالل.

ٕػ الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي تعيدت بريطانيا بتقديمو.
ٖػ قيادة مؤىمة ومقبولة عمى الصعيدين العربي والدولي ممثمة بقيادة الشريف الحسين بن عمي.
ابعا  :اإلعداد لمثكرة :
ر ن
كان الشريف الحسين يمضي بطريقو لإلعداد لمثورة ولم يكن عمى عجمو من أمره خاصة عمى المستوى
السياسي والعسكري والدبموماسي.
ٔػ المستكل السياسي :
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 اإلتحاديين.
ٕػ المستكل العسكرم :
أػ جند الشريف الحسين القبائل العربية حيث عمل عمى إستمالة ىذه القبائل في شمال الجزيرة العربية
وسورية.
ب ػ طالب بريطانيا بتوفير األسمحة والذخيرة الالزمة.

ج ػ ألح عمى بريطانيا كي تقوم بمناورة بحرية عمى السواحل السورية حتى تعمن الثورة في سورية

والحجاز في وقت واحد.
ٖػ المستكل الدبمكماسي :
مفتوحا معيم ألن إستمرار اإلتصال يحقق ىدفين
أبقى الشريف الحسين باب اإلتصال مع اإلتحاديين
ً
ىما:
ٔػ إشعار السمطة العثمانية بآمال التسوية لتخفيف ضغطيا عمى العرب.

ٕػ التمييد الضمني لبريطانيا بالتمويح ليا بالوفاق العربي العثماني لتحسين شروط اإلتفاق العربي
البريطاني من جية ولتستمر في دعم الثورة من جية أخرى.
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خامسا  :إعالف الثكرة العربية الكبرل كمجرياتيا :
ن
ٔػ إعالف الثكرة العربية الكبرل :
اق أر النص اآلتي كالذم يمثّؿ ظركؼ إعالف الثكرة العربية الكبرل عاـ ٜٔٔٙـ  ،ثـ أجب عف األسئمة

التي تميو :

خير من إلصاق
" لم يعرف جمال باشا السفاح كيف يغطي فشمو في مياجمة قناة السويس فمم يجد ًا
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 إلى األمير فيصل انتزع كوفيتو من عمى رأسو
حافز لمشريف الحسين بن عمي عمى
وقذف بيا قائالً  " :طاب الموت يا عرب "  ،وكانت أنباء اإلعدام ًا
فور خاصة بعد وصول قوة تركية قواميا ٖٓٓ٘ جندي تحت ستار التوجو إلى اليمن ولكنيا في
العمل ًا
الحقيقة كانت موجية إلى الجزيرة العربية لتحل محل القوات العربية الموحدة فييا ".

فكر كإلعالف الثكرة ؟
س  :ما العكامؿ الحاسمة التي دفعت الشريؼ الحسيف إلى العمؿ نا
عددا من
ٔػ السياسة التعسفية التي اتبعيا اإلتحاديون وسمكيا جمال باشا والي سوريا و ارح ضحيتيا ً
الزعماء والمفكرين العرب.
ٕػ وصول قوة عثمانية مكونة من ٖٓٓ٘ جندي بقيادة خيري بك تحت ستار التوجو الى اليمن

والحقيقة أنيا كانت موجية لمجزيرة العربية لتحل محل القوات العربية الموجودة فييا.

ػػ أطمؽ الشريؼ الحسيف الرصاصة األكلى مف مكة المكرمة إيذانا بإعالف الثكرة عمى اإل تحاديف ككاف
ذلؾ يكـ السبت التاسع مف شعباف عاـ ٖٖٗٔ ق  /المكافؽ ٓٔ  /حزيراف  ٜٔٔٙ/ـ.
مجريات الثكرة العربية الكبرل :

المرحمة األكلى  :مرحمة الحرب في الحجاز حزيراف  ٜٔٔٙـ ػػػ تمكز  ٜٔٔٚـ حيث حققت
اإل نجازات اآلتية :
أ ػ نجحت القوات العربية بقيادة أنجال الشريف الحسين في السيطرة عمى سواحل الحجاز من القنفذة
جنوبا إلى العقبة شماالً.
ً
ب ػ مبايعة الشريف الحسين بن عمي مم ًكا عمى البالد العربية بتاريخ ٕ تشريف الثاني  ٜٔٔٙـ إذ
أطمق عميو لقب ممؾ العرب وتمت مراسم البيعة في المسجد الحرام في مكة المكرمة وبذلك أعمن مولد
دولة عربية ذات صبغة قومية شاممة في تاريخ العرب الحديث.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ج ػ تحرير مدن الحجاز الرئيسية مكة  ،جدة  ،الطائف  ،أما المدينة المنورة فمم يتمكن العرب من

تحريرىا في البداية لألسباب اآلتية :

ٔػ وجود خط سكة الحديد الذي يربط المدينة المنورة بدمشق  ،إذ تمكن األتراك عن طريقو الحصول
عمى التعزيزات واإلمدادات الالزمة.
ٕػ وجود 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.

المرحمة الثانية  :مرحمة الحرب في شرؽ األردف تمكز  ٜٔٔٚػػػػ أيمكؿ  ٜٔٔٛـ :
أصبح شرق األردن ميدان عمميات جيش الثورة العربية الكبرى الشمالي  ،بقيادة األمير فيصل بن
الحسين الذي انتقل من ميناء الوجو إلى العقبة بعد تحريرىا بتاريخ  ٙتمكز  ٜٔٔٚـ بمساعدة العشائر
مركز لقيادتو األولى.
األردنية واتخذ األمير فيصل منيا ًا
جديدا كاعتبر
عدا
فسر  :لقد كاف لتحرير العقبة منعطفنا
ن
تاريخيا أعطى الثكرة العربية الكبرل ُب ن
ن
سّ :
تحكؿ سياسي كعسكرم في تاريخ الثكرة .
نقطة ّ
سياسيا :
ن
ٔ ػ أظير تحرير العقبة القدرات العربية ونقميا إلى دائرة الجد والتعامل بمنطق وثقة.

قوميا
مركز لتجمع القبائل العربية والتفافيا حول الثورة وبذلك اتخذت الثورة
ٕ ػ أصبحت العقبة ًا
طابعا ً
ً
بخروجيا من إطار الحجاز إلى ثورة أمة كاممة.
عسكريا :
ن
ٔػ تأمين الجناح األيمن لمقوات البريطانية الزاحفة من مصر إلى فمسطين.
ٕػ نجحت القوات الثورة في محاصرة القوات العثمانية الموجودة في الحجاز وشرق األردن ومنعيا من
المشاركة في جبيات القتال التي تحتاجيا كجبية العراق وفمسطين.

شير وقام أبناء األردن
ميدانا دارت عميو معارك الثورة مدة ستة عشر نا
ٖ ػ أصبحت األرض األردنية
ً
بتحمل أعباء تمك المعارك وقدموا تضحيات عظيمة بذلوىا من دمائيم وأرواحيم وأمواليم  ،كما شكل
أىالي األردن وفمسطين غالبية ألوية الجيش الشمالي.
ٗػ تحقيق النصر في معارك معان ووادي موسى والشوبك والطفيمة بمشاركة العشائر األردنية إذ كان
زعماء القبائل يتقدمون طالئع جيش الثورة.
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المرحمة الثالثة  :مرحمة الحرب في سكرية مف أيمكؿ إلى تشريف أكؿ  ٜٔٔٛـ :

تعتبر ىذه المرحمة ىك استكماؿ المرحمة الثانية ( تحرير شرؽ األردف كسكرية ) كذلؾ بسبب
تداخؿ العمميات العسكرية  ،كقد حقّقت قكات الثكرة إنجازات ميمة تتمثؿ بمايمي :

أػ قام الجيش الشمالي بقيادة األمير فيصل بعزل درعا  ،من خالل قطع خطوط المواصالت التي

تربطيا بدمشق وحيفا وعمان.

ب ػ إجبار القوات العثمانية عمى االنسحاب ومطاردة فموليا.
ج ػ دخول القوات العربية دمشق فيٖٓ أيمكؿ  ٜٔٔٛـ ورفع العمم العربي الياشمي فييا واإلستمرار
بالتقدم حتى حمب شماالً.

د ػ انتياء المطاردة بتوقيع ىدنة مدروس في ٖٓ تشريف أكؿ  ٜٔٔٛـ وبذلك تكون قوات الجيش
الشمالي قد نجحت في تحرير المناطق العربية كافة  ،أما المدينة المنورة فبعد توقيع اليدنة اضطر قائد

حاميتيا فخري باشا إلى اإلستسالم مع قواتو لألمير عبد اهلل وفق الشروط التي وضعيا األمير عبد اهلل.
المممكة األردنية الياشمية تستعيد النمكذج األصمي لعمـ الثكرة العربية الكبرل:
بتوجييات من جاللة الممك عبد اهلل الثاني ابن الحسين حصمت المممكة األردنية الياشمية في عاـ
ٕ٘ٓٓ ـ عمى واحد من النماذج األصمية لعمم الثورة العربية الكبرى التي تم تصميميا من قبل الشريف
الحسين بن عمي قائد العرب في الثورة العربية الكبرى  ،وثورة تحرير األرض واإلنسان  ،وارسال قواعد
اإلستقالل العربي.
" ُيعد عمـ الثكرة العربية الكبرل الرمز التاريخي الكطني األكؿ ك األىـ في تاريخ العرب الحديث  ،كبدأت
فكرتو بأف يتـ تصميـ عمـ يمثّؿ التاريخ العربي اإلسالمي كيتفؽ مع أىداؼ الثكرة العربية الكبرل ،
ثـ جرل التعديؿ عمى شكؿ العمـ ".
فكاف التصميـ األكؿ أربع مستطيالت َّ ،

س  :ما ألكاف عمـ الثكرة العربية الكبرل ؟ كما دالالت كؿ منيا ؟

ٔػ المكف األحمر  :يمثل راية الياشميين عمى شكل مثمث يتصل باأللوان الثالثة.
شعار ليم.
ًا
ٕػ األسكد  :يمثل راية العقاب راية رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم التي اتخذىا العباسيون
ٖػ المكف األخضر  :شعار الفاطميين.

ال لحضارات األمة العربية واإلسالمية
عمما ممث ً
ٗػ المكف األبيض  :شعار األمويين ليكون من ثم ً
وجامعا لكل رايات اإلستقالل العربي في كل أدواره التاريخية  ،وليدل عمى أن الثورة العربية الكبرى ىي
ً
اإلمتداد ليذه الحضارات اإلسالمية.
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س  :متى رفع عمـ الثكرة العربية الكبرل ألكؿ مرة  ،كأيف ؟

رفع عمم الثورة العربية الكبرى ألول مرة في ٓٔ  /حزيراف  ٜٔٔٚ /ـ في احتفال أقيم في منطقة
الوجو عمى ساحل البحر األحمر برعاية األمير فيصل قائد الجيش الشمالي  ،والذي أقسم بالمحافظة
مرفوعا.
عمى ىذا العمم
ً

فسر إىتماـ جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف في إستعادة النمكذج األصمي لعمـ الثكرة
سّ :
العربية الكبرل ؟

أ ػ القيمة التاريخية الذي يمثمو العمم وكشاىد عمى صدق توجو الثورة العربية الكبرى ونبل أىدافيا وعظمة
قيادتيا.
ب ػ اإلىتمام بالوثائق التاريخية التي تضيء الحقائق حول الدور التاريخي لمقيادة الياشمية في خدمة
قضايا األمة العربية.
سادسا  :نتائج الثكرة العربية الكبرل كانجازاتيا :
ن
ٔػػ نتائج ذات ُبعد معنكم كقكمي:

أ ( إخراج القضية العربية إلى حيز الوجود عمى ميدان السياسة العالمي وانتزاع إعتراف الدول الكبرى بيا.
ب ( إعادة وحدة العرب الروحية وخمق تاريخ قومي لم يكن لو وجود منذ سقوط الخالفة العباسية.

عمميا بعد أن كانت حديثًا في المجالس واألندية السرية.
ج ( بعث الفكرة العربية ً
د ( تكريس شرعية المطالب العربية وحق العرب في تقرير المصير.

ق ( إنيا الثورة الكبرى في تاريخ العرب القومي الحديث التي قامت بإسم العرب في أقطار آسيا العربية
وكانت فاتحة لتفجير ثورات متالحقة ضد االستعمار األجنبي.
ٕػ نتائج ذات ُبعد سياسي كعسكرم :
البعد السياسي :
أ) ُ

دوليا في العصر الحديث في الحجاز عاـ  ٜٔٔٙـ.
ٔ ػ قيام أول دول عربية ذات كيان معترف بو ً
ٕ ػ قيام ممالك عربية مستقمة في سورية والعراق وتأسيس إمارة شرق األردن التي حممت رسالة الثورة

سببا
العربية الكبرى وأصبحت الوريث الشرعي لمبادىء الثورة وأىدافيا كما كانت الثورة العربية الكبرى ً

في نشوء الدول والممالك العربية األخرى.
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البعد العسكرم :
ُ
ٔػ تأليف جيش نظامي مدرب عمى الفنون العسكرية الحديثة تولى تدريبو ضباط كبار مثل عزيز عمي
المصري ونوري السعيد.
ٕػ حققت الثورة إنتصارات عسكرية كبيرة عمى الجيش العثماني في الحجاز وشرق األردن وسورية.
ٖػ ظيور العرب عمى مسرح السياسة الدولي بعد انتياء الحرب العالمية األولى حيث شاركوا في مؤتمر
الصمح في عاـ  ٜٜٔٔـ.

معمكمة  :أعظم منجزات الثورة أنيا قامت عمى يد شريف مكة الذي آمن بعروبتو كما آمن بإسالمو وأراد
مغتصبا.
أن يعيد لمعرب حقًا
ً
وعظيما وىو يضحي بسمطاتو وروحو من
عظيما وىو يتحمل قدر أمتو
معمكمة  :كان الشريف الحسين
ً
ً
أجل أمتو وعقيدتو.
معمكمة  :نفي الشريف الحسين إلى قبرص وبقي فييا الى أن اشتد عميو المرض فرجع إلى عمان التي
شيدت إنتقال منقذ العرب إلى الرفيق األعمى في سنة ٖٔ ٜٔـ.
معمكمة  :دفن الشريف الحسين حسب وصيتو بجوار المسجد األقصى أولى القبمتين وثالث الحرمين
الشريفين ومسرى جده المصطفى صمى اهلل عميو وسمم.

الدرس الرابع  :الثكرة المصرية ٖٕ تمكز ٕ٘ ٜٔـ
أكالن  :عكامؿ الثكرة كمبادئيا :

قاـ عدد مف الضباط الجيش المصرم بيذه الثكرة صباح يكـ ٖٕ تمكز ٕ٘ ٜٔـ كقد تضافرت

مجمكعة مف العكامؿ أىميا :

س  :أذكر أسباب قياـ الثكرة المصرية عاـ ٕ٘ ٜٔـ.
أكالن  :العكامؿ السياسية :

أػ تنامي اإلتجاىات التحررية لدى شعوب العالم المستعمر.
ب ػ تنامي الوعي القومي والوطني لدى الشعب المصري.
ج ػ إستمرار إحتالل بريطانيا لمصر وتدخميا فييا.

د ػ خسارة العرب حرب فمسطين في عاـ  ٜٔٗٛـ.
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ثانيا  :العكامؿ اإلجتماعية كاإلقتصادية :
ن
أ ػ سوء األحوال اإلجتماعية واإلقتصادية.
ب ػ سوء توزيع ممكية األراضي الزراعية مما شكل ظاىرة اإلقطاع الخطيرة في مصر قبل الثورة.
س  :ما المبادئ كاألىداؼ التي سعت الثكرة المصرية إلى تحقيقيا ؟

ٔ ػ القضاء عمى االستعمار وأعوانو.

ٗ ػ إقامة عدالة إحتماعية.

ٕ ػ القضاء عمى اإلقطاع وسيطرة رأس المال.

٘ ػ إقامة جيش وطني قومي.

ٖ ػ القضاء عمى اإلحتكار.

 ٙػ إقامة حياة ديمقراطية سميمة.

ػػػػ معمكمة  :جماؿ عبد الناصر  ٜٔٔٛػػ ٓ ٜٔٚـ :

ولد في اإلسكندرية في أسرة تنتمي إلى بني مر بأسيوط نشأ وتعمم في اإلسكندرية والقاىرة  ،تخرج في
الكمية الحربية ثم عين ضابطًا في سالح المشاة في أسيوط وشارك في حرب فمسطين عاـ  ٜٔٗٛـ

وحوصر مع فرقتو في الفالوجة  ،وأسس حركة الضباط األحرار التي قامت بثكرة ٖٕ تمكز ٕ٘ ٜٔـ

عضوا فييا بإسم حركي ىو عبد القادر  ،انتخب لرئاسة الجميورية في مصر بعد استفتاء أجري
وكان
ً
في عاـ ٖ٘ ٜٔـ  ،لو دور بارز في دعم حركات التحرر العربية وتأميم قناة السويس عاـ ٜٔ٘ٙـ
وحركة عدم اإلنحياز  ،توفي في عاـ ٓ ٜٔٚـ.
ثانيا  :منجزات الثكرة :
ن
حققت ثورة تمكز ٕ٘ ٜٔـ إنجازات كبيرة في المجاالت السياسية والقومية واإلجتماعية واإلقتصادية
عمى الصعيدين الداخمي والخارجي وقد انبثقت ىذه اإلنجازات من خالل مبادىء الثورة.
س  :ما اإل نجازات التي حقّقتيا الثكرة عمى الصعيديف لمداخمي كالخارجي ؟

ٔػػ عمى الصعيد الداخمي :
أ ػػ المجاؿ السياسي :

ٔػ إعالن الجميورية بعد مغادرة الممك فاروق البالد.
ٕػ إعالن دستور مؤقت لمبالد.
ٖػ إصدار قانون لتنظيم األحزاب المصرية.
ٗ ػ توقيع إتفاقية الجالء عن مصر عاـ ٗ٘ ٜٔـ والغاء معاىدة عاـ  ٜٖٔٙـ مع بريطانيا.
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٘ ػ تأميم شركة قناة السويس عاـ  ٜٔ٘ٙـ لألسباب اآلتية :

أ ) التخمص من نفوذ الشركات األجنبية التي كانت تدير القناة.
ب ) حاجة مصر إلى األموال لدعم إقتصادىا ورفع مستوى معيشة سكانيا  ،وقد نجم عن ذلك تعرض
عمما بأن ىذا العدوان قد انتيى
مصر لمعدوان الثالثي عاـ  ٜٔ٘ٙـ من قبل بريطانيا وفرنسا واسرائيل ً
بالفشل بسبب صمود الشعب المصري  ،وقوف الرأي العام العربي والعالمي إلى جانبو.
ج ) 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.
س  :ما المقصكد بالتأميـ ؟
ىو نقل الممكية من األفراد أو الشركات الخاصة الى ممكية األمة  ،أي الممكية العامة  ،كينطكم التأميـ
عمى عنصريف  :األكؿ نقل الممكية من القطاع الخاص الى القطاع العام كالثاني تنظيم إداري جديد ،
وظيرت فكرة التأميم كمطمب وطني في دول العالم الثالث من إجل إستعادة ثرواتيا الطبيعية ووضع يدىا
عمى كل مرافق إقتصادىا الحيوية.
ب ػػ المجاؿ اإلقتصادم :
ٔػ بناء السد العالي الذي أنقذ مصر من أخطار الفيضانات.

ٕػ تحقيق اإلصالح الزراعي الذي قضى بتحديد الممكية الزراعية.
س  :ما فكائد السد العالي ؟
ٔػ وقاية مصر خطر الفيضانات.

ٕػ زيادة الدخل القومي.

سنويا.
ٖ ػ توليد طاقة كيربائية تصل إلى ٓٔ مميارات كيموواط  /ساعة ً
ٗ ػ إضافة ما يقارب من مميون فدان ونصف لألراضي الزراعية.

٘ ػ تحويل ٓٓٓٓٓ ٚفدان من ري الحياض إلى الري الدائم في صعيد مصر.
 ٙػ تحسين المالحة في نير النيل.
ج ػػ المجاؿ اإلجتماعي :

 ٚػ إنشاء بحيرة ناصر.

مبدءا من مبادىء الثورة ولتحقيق ذلك قامت الثورة باإلجراءات اآلتية :
كانت إقامة العدالة اإلجتماعية ً
ٔ ػ تعميم مجانية التعميم في كل مراحل التعميم بما فييا التعميم الجامعي إذ أصبح لكل طالب الحق في
إكمال تعميمو العالي.
ٕػ ضمان الحقوق الصحية لمعمال وأفراد الشعب كافة  ،الذي نجم عنو التقدم والتطور في المجال
الصحي.
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ٕػػ عمى الصعيد الخارجي :

أ ػ توقيع إتفاقية السودان مع بريطانيا عاـ ٖ٘ ٜٔـ لتحقيق الجالء البريطاني عن السودان وقد نصت ىذه
اإلتفاقية عمى منح السودان حق تقرير المصير فاختار السودانيون اإلستقالل الذي أعمن عاـ  ٜٔ٘ٙـ.
ب ػ تحقيق الوحدة بين سورية ومصر عاـ  ٜٔ٘ٛـ بإسم الجميورية العربية المتحدة.
ج ػ تبني سياسة الحياد اإليجابي وعدم اإلنحياز.
د ػ تأييد حركات التحرر العربية لنيل اإلستقالل.
س  :أمامؾ مجمكعة مف األحداث التاريخية الميمة في تاريخ الثكرة المصرية رتب ىذه األحداث عمى

الجدكؿ الزمني اآلتي مبتدئان باألقدـ :

توقيع إتفاقية السودان  ،توقيع إتفاقية الجالء  ،إعالن الجميورية العربية المتحدة  ،تأميم قناة السويس ،
قيام الثورة المصرية عاـ ٕٜ٘ٔـ .
قياـ ثكرة مصر

تكقيع إتفاقية

تكقيع إتفاقية

تأميـ قناة

إعالف الجميكرية العربية

ٕٜ٘ٔـ

السكداف ٖٜ٘ٔـ

الجالء

السكيس

المتحدة ٜٔ٘ٛـ

مع بريطانيا

ٜٗ٘ٔـ

ٜٔ٘ٙـ

( مصر كسكريا )

الدرس الخامس  :الثكرة الجزائرية ٗ٘ ٜٔـ
أكالن  :الحالة العامة في الجزائر بعد نياية الحرب العالمية الثانية :

ػػػػ قدم الجزائريون تضحيات كبيرة لنصرة الحمفاء أمالً منيم الحصول عمى اإلستقالل  ،وعندما انتيت
الحرب العالمية قام الشعب الجزائري بثورة شعبية وخرج الجزائريون بمظاىرة حمموا عمم عبد القادر

رمز لمطالبيم وىو اإلستقالل.
الجزائري ًا
ػػػػ ىاجم الجنود الفرنسيون المتظاىرون اآلمنين بالرصاص مما أدى إلى حدوث مجزرة كبيرة عرفت

بمجزرة  ٛأيار ٘ٗ ٜٔـ  ،و قدر عدد الشيداء فييا ٘ٗ ألف شييد.

ػػػػ استمرت فرنسا في ممارسة سياسة القمع واإلرىاب  ،فأيقن الوطنيون الجزائريون بأن ال خالص من
االستعمار الفرنسي إال بالمجوء إلى الكفاح المسمح.
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ثانيا  :عكامؿ قياـ الثكرة :
ن
س  :أذكر أسباب قياـ الثكرة الجزائرية عاـ ٗ٘ ٜٔـ .
ٔػ رغبة الجزائريين في الحصول عمى الحرية واإلستقالل.
ٕػ تأثرىا بحركات النضال في تونس والمغرب.

ٖػ انتصار ثورة اليند الصينية عمى فرنسا واخراجيا من الشرق األقصى مما أدى إلى إضعافيا.
ثالثنا  :انطالقة الثكرة كمجرياتيا :

معمنا انطالق الثورة  ،تم
في ٔ /تشريف الثاني  ٜٔ٘ٗ /ـ أطمق مصطفى بمعيد الرصاصة األولى ً
توزيع بيان عمى الشعب الجزائري جاء فيو  :إن اليدف من الثورة ىو تحقيق اإلستقالل الوطني واقامة
ايضا المواطنين الجزائريين جميعيم إلى
الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة  ،ودعا البيان ً
اإلنضمام إلى الكفاح المسمح ضد المستعمر الفرنسي  ،يمكن القول إن ثورة الجزائر لم تكن وليدة
تتويجا لمثورات السابقة غير أنيا كانت أقوى تمك الثورات وأشمميا وتمخضت عنيا
ساعتيا بل كانت
ً
إعالن إستقالل الجزائر بعد ثمانية أعوام .
س  :ما المقصكد بجبية التحرير الكطني الجزائرم ؟
جبية فتوية إندمجت فييا األحزاب الجزائرية جميعيا بعد حميا وأخذت عمى عاتقيا مسؤولية قيادة حركة
الكفاح ضد االستعمار.
كضح ذلؾ.
س  :مرت الثكرة الجزائرية بأربع مراحؿ ّ ،
ٔػ المرحمة األكلى ٗ٘ ٜٔػػ  ٜٔ٘ٙـ :
ٔػ تركز العمل فييا عمى تثبيت الوضع العسكري وتقويتو.

ٕػ مد الثورة بالمتطوعين والسالح وتوسيع إطارىا ليشمل أنحاء البالد كافة.
ٕػ المرحمة الثانية  ٜٔ٘ٙػػ  ٜٔ٘ٛـ :
ٔػ إرتفعت حدة اليجوم الفرنسي المضاد لمثورة لمقضاء عمييا.
ال لتجاوب الشعب الجزائري معيا.
ٕػ إزدادت إشتعا ً
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ٖػ المرحمة الثالثة  ٜٔ٘ٛػػ ٓ ٜٔٙـ :

ٔػ قام المستعمر بعمميات عسكرية ضخمة ضد الثوار وبمغ القمع حده األقصى في المدن واألرياف
وخاض الثوار معارك عنيفة وظيرت بطوالت كثيرة شاركت فييا النساء مثل جميمة بوحيرد وجميمة بوباشا.
ٕ ػ تم إعالن الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس في أيمكؿ عاـ  ٜٔ٘ٛـ  ،ونالت إعت ارفًا
اسعا.
عر ًبيا
ً
ودوليا و ً
ٖػ طرحت قضية الجزائر في األمم المتحدة  ،وفي مؤتمر الشعوب اإلفريقية والقت التضامن والدعم
الكاممين والتأييد المطمق.

كضح المقصكد بالحككمة الجزائرية المؤقتة.
سّ :
حكومة جزائرية تشكمت في المنفى برئاسة فرحات عباس في أيمكؿ عاـ  ٜٔ٘ٛـ  ،ونالت إعت ارفًا
اسعا  ،واصبحت الممثل الشرعي والناطق بإسم الشعب الجزائري.
عر ًبيا
ً
ودوليا و ً
المرحمة الرابعة ٓ ٜٔٙػػ ٕ ٜٔٙـ :

ٔ ػ حاول الفرنسيون حسم القضية الجزائرية عسكرًيا ولكنيم فشموا بسبب تعمق حدود الثورة.
ٕ ػ عمى الصعيد السياسي  :دعت األمم المتحدة الطرفين إلى إستئناف المفاوضات وتطبيق حق الشعب
الجزائري في تقرير المصير.
ٖػ إعتراف الرئيس ديغول بعد تسممو السمطة في فرنسا عاـ  ٜٔ٘ٛـ بحق الجزائر في تقرير المصير.
ٗػ حاول الفرنسيون تحاشي التفاوض غير أنيم عادوا إليو بعد فشميم بتحقيق النصر العسكري وانتيت
المفاوضات في أيفيان بسويس ار بتوقيع إتفاقية وقف إطالق النار في عاـ ٕ ٜٔٙـ وبيذا اإلتفاق

صدرت أول وثيقة رسمية اعترفت فييا فرنسا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ووحدة أراضيو.
س  :ما المقصكد بإتفاقية إيفياف ؟
اتفاقية وقعت في إيفيان ) منطقة فرنسية بالقرب من الحدود السويسرية ( في عاـ ٕ ٜٔٙـ بين فرنسا

والجزائر  ،وىي أول وثيقة رسمية تعترف فييا فرنسا بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ووحدة
أراضيو  ،وقد نالت الجزائر عمى إثرىا اإلستقالل.
معمكمات ىامة :

جميعا لصالح اإلستقالل  ،وبيذا
ػػ في تموز عاـ ٕ ٜٔٙـ أجري استفتاء شعبي صوت الجزائريون
ً
تحقق اليدف األول ليذه الثورة.
ػػ دفع الجزائريون ضريبة الدم نتيجة ىذا واستمرت الحرب ثماني سنوات سقط خالليا ما يقرب من مميون

ونصف المميون شييد.
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ػػ تم إنسحاب القوات الفرنسية في ٘ تمكز ٕ ٜٔٙـ وىو اليوم الذي صادف أن احتمت فيو فرنسا

عاما من االستعمار.
الجزائر عاـ ٖٓ ٔٛـ بعد ٕٖٔ ً
ئيسا لجميورية الجزائر المستقمة  ،كان ذلك أول رئيس ليذه الجميورية بعد
ػػ تم تعيين أحمد بف بيال ر ً
اإلستقالل.

س  :ما أسباب استمرارية الثكرة الجزائرية كانتصارىا بتحقيؽ أىدافيا ؟

ٔ ػػ وضوح أىداف القائمين عمييا والتضحيات الشعبية اليائمة التي قدميا الشعب الجزائري الذي عبأ كل
طاقاتو لتحقيق اإلنتصار.
ٕ ػػ األساليب المبتكرة التي إستخدميا المجاىدون والمجاىدات لتوجيو الضربات إلى جيش متفوق في
العدد والعدة.
ٖ ػػ توحيد األحزاب جميعيا في جبية التحرير الوطني الجزائري.
ٗ ػػ توحيد القوى المسمحة في جيش التحرير الجزائري.
٘ ػػ الدعم المادي والمعنوي من الدول العربية.
 ٦ػػ اإلرتباط بحركات التحرير في العالم والتعاون معيا في المحافل الدولية.

 ٚػػ كسب تأييد المنظمات الدولية مثل مؤتمر دول عدم االنحياز والمنظمة اإلفروأسيوية وىيئة األمم
المتحدة.
س  :ما المكاسب التي حققتيا الثكرة الجزائرية بمكجب إتفاقية إيفياف ؟

أ ػ إعتراف فرنسا بإستقالل الجزائر واإلف ارج عن المعتقمين الخمسة الذين اختطفتيم.
ب ػ تخفيض عدد الجيش الفرنسي في العام األول بنسبة ٓ %ٜوالعدد الباقي يتم إجالؤه في مواعيد محددة.
ج ػ تقديم فرنسا معونات إقتصادية وفنية لمساعدة الجزائر مقابل حصوليا عمى ثالث قواعد عسكرية لفترة

محدودة من الزمن.
د ػ إعتراف فرنسا بسيادة الحكومة الجزائرية عمى الصحراء الكبرى مع ضمان مصالح فرنسا في النفط
والغاز الجزائري.
س  :ىؿ اقتصرت مقاكمة االستعمار في فرنسا عمى الرجاؿ فقط ؟
ال  ،عمى كال الجنسين الرجال والنساء.
س  :مف أيف حصمت الثكرة الجزائرية عمى الدعـ المادم كالمعنكم ؟
من الدول العربية.
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س  :أمامؾ مجمكعة مف األحداث التاريخية الميمة في تاريخ الثكرة الجزائرية  ،رتب ىذه األحداث

عمى الجدكؿ الزمني اآلتي :

تعيين أحمد بن بيال رئيساً لمجزائر  ،إعالن استقالل الجزائر ،توقيع إتفاقية أيفيان  ،إعالن مجزرة  8أيار
 ،إعالن الحكومة الج ازئرية المؤقتة  ،قيام الثورة الجزائرية .
مجزرة  ٛأيار
٘ٗ ٜٔـ

الحككمة

إتفاقية

إعالف استقالؿ
الجزائر /تمكز

تعييف أحمد بف بيال

قياـ الثكرة

ٔ تشريف الثاني الجزائرية

إيفياف

ٕٜٔٙـ

٘ تمكز ٕٜٔٙـ

الجزائرية
ٜٗ٘ٔـ

إعالف

المؤقتة

أيمكؿ عاـ

تكقيع

رئيسان لمجزائر/

ٕٜٔٙـ

ٜٔ٘ٛـ
تتكيجا لمثكرات
لـ تكف كليدة ساعتيا بؿ كانت
ن
س  :يمكف القكؿ إف ثكرة الجزائر عاـ ٗ٘ ٜٔـ ْ
السابقة كلكنيا كانت أقكل تمؾ الثكرات كأشمميا كتم ّخضت عنيا إعالف إستقالؿ الجزائر بعد ثمانية
أعكاـ مف القتاؿ المرير.

تـ إعالف إستقالؿ الجزائر ؟
أ ) متى َّ

تموز عاـ ٕ ٜٔٙـ.

ج ) ما دكر المرأة الجزائرية في الثكرة ؟

جنبا إلى جنب مع الثوار وتقاتل وتناضل مع الثوار مثل  :جميمة بوحيرد وجميمة بوباشا.
كانت ً
بيف مكقؼ الرأم العاـ العربي كالدكلي مف الثكرة الجزائرية عاـ ٗ٘ ٜٔـ.
سّ :

أ ) عمى الصعيد العربي :

ٔ ػ قدمت الجامعة العربية الدعم الكامل لمطالب الشعب الجزائري في الحرب واإلستقالل.
ٕػ ارتبطت الثورة بجذور شعبية واسعة شاركت في العمميات اليجومية عمى المستعمرين.

ٖ ػ قرار العرب في مؤتمر وزراء الخارجية في بغداد مساندة مطالب الثوار وتقديم المزيد من العون
المادي والسياسي في األمم المتحدة ولدى الدول األجنبية.

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
المي ّ

38

اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

ب ) عمى الصعيد الدكلي :

ٔػ حظيت الثورة بدعم المنظمات الدولية مثل دول عدم االنحياز و المنظمات اإلفروآسيوية.
دوليا يقضي بتأييد القضية الجزائرية بوصفيا مسألة
ٕػ أصدرت األمم المتحدة عاـ ٘٘ ٜٔـ قرًا
ار ً
دولية ال مسألة فرنسية كما تزعم فرنسا.
ٖػ نالت الثورة تأييد من األوساط الفرنسية التقدمية مثل  :الحزب اإلشتراكي الذي كان من أىدافو

تطبيق السالم في الجزائر.

الدرس السادس  :تقييـ عاـ ألكضاع الكطف العربي بعد اإلستقالؿ
استخدمت الشعوب العربية الوسائل كافة في كفاحيا ضد االستعمار األوروبي حتى أجبرتو عمى اإلعتراف
باالستقالل ولكن االستعمار ترك آثار سيئة في الوطن العربي منيا :
أكالن  :التجزئة السياسية :

" 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 )
متعددة ،
كاف مف أخطر اآلثار التي تركيا االستعمار  :تجزئة الكطف العرب الى دكيالت كامارات ّ
سد .
فرؽ ت ُ
تفتيتو كتقسيمو إلى أجزاء صغيرة إلضعاؼ كالستالب إرادتو السياسية كفقنا لسياسة ّ

تحقيق مصالح الدولة المستعمرة.

فسر  :حرص االستعمار عمى تجزئة
س  :ما أىداؼ االستعمار مف تجزئة الكطف العربي ؟ أك س ّ :
الكطف العربي.
ٔ ػػػ تكريس اإلقميمية الضيقة التي فرضيا وشجع عمييا.
ٕ ػػػ زعزعة إستقرار الوطن العربي.

ٖ ػػػ بقاء أمل الوحدة العربية بعيد المنال.
ٗ ػػػ تحقيق مصالح الدولة المستعمرة.
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ٔػ التجزئة :

س  :ما الخطكات التي اتبعيا المستعمر لفرض التجزئة عمى الكطف العربي ؟

ٔ ػػػ فصل إفريقيا العربية عن آسيا العربية  ،بإقامة حاجز غريب الكيان الصييوني في منتصف
الجزأين ليستخدمو المستعمر وقت يشاء لتحقيق مصالحو في المنطقة.
ٕ ػػػ تجزئة بالد الشام التي لم تعرف تجزئة من قبل إلى كيانات أربعة.
ٖ ػػػ تجزئة الخميج العربي لتسييل السيطرة عميو.

ٗ ػػػ إقتطاع لواء االسكندرونة السوري في عاـ  ٜٖٜٔـ وضمو إلى تركيا لتضمن فرنسا وقوف تركيا
إلى جانب الحمفاء من جية ولخمق مشكالت بين الجارتين تركيا وسورية من جية أخرى.
كضمو إلى تركيا عاـ ٜٖٜٔـ.
فسر  :إقتطاع فرنسا لكاء اإلسكندركنة
سّ :
ّ
أ ػػػ لتضمن فرنسا وقوف تركيا إلى جانب الحمفاء.
ب ػػػ لخمق مشكالت بين الجارتين تركيا وسوريا.
كضح نتائج التجزئة عمى الكطف العربي.
سّ :
ٔ ػػػ إثارة النزاعات عمى ُممكية مناطؽ حدكدية  :ىي النزاعات بين الدول المتجاورة عمى ممكية منطقة

جغرافية أو إقميم حدودي معين مثل النزاع بين السعودية وقطر وبين مصر والسودان وبين العراق وايران
وبين سوريا وتركيا وبين دولة اإلمارات العربية المتحدة وايران.
ٕ ػػػ النزاعات حكؿ التبادؿ كالحركة عبر الحدكد  :وىو صراع ناجم عن التبادل واإلنتقال عبر الحدود
لألشخاص أو البضائع أو األفكار مثل :

اإلنتقال غير مشروع لمعمال اإليرانيين إلى اإلمارات

وقطر والبحرين وعبور ثوار البوليساريو الحدود الجزائرية لمصحراء الغربية وكذلك تعقيد اإلجراءات
مثل :

إستخدام الجوازات وتأشيرات الدخول والخروج.

ٖ ػػػ الصراع حكؿ المصادر الحدكدية  :ويظير عند إستغالل دولة ما لمواردىا الطبيعية عمى حساب
دولة أخرى مثل :

النزاع بين تركيا وسوريا والعراق حول إستغالل مياه نير الفرات.

ٗ ػػػ أصبحت ىذه الخالقات الحدكدية مدعاة لمتد ّخالت األجنبية في المنطقة.
ٕػ صفات الحدكد في الكطف العربي :

ػػػ تتسـ الحدكد السياسية في الكطف العربي بصفات عدة منيا :
أ ػػ إنيا حدكد مصطنعة فيي :

ٔ ػػػ ال تتماشى مع أبسط قواعد ترسيم الحدود فاألمة واحدة والشعب في عاداتو وتقاليده ولغتو ودينو

وتاريخو وأمانيو متشابو في األصول السياسية ولو اختمف في التفاصيل التطبيقية.
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ٕ ػػػ إتخذت الحدود المصطنعة األشكال اآلتية :

أ ) الخطوط اليندسية المستقيمة كما ىو الحال بين األردن وسوريا وبين العراق واألردن  ،وبين العراق
والمممكة العربية السعودية.
ب ) الخطوط الفمكية ( خطوط الطول ودوائر العرض ) كالحدود بين مصر والسودان وبين مصر وليبيا.
ب ػػ أنيا حدكد كىمية  :ال يوجد ليا أثر في الخرائط والمعاىدات الدولية وال تفصل بين قوميات مختمفة

وخير مثال عميو  :حركة التشريق التي يقوم بيا بدو الرولة الذين ال يعرفون بيذه الحدود ويتنقمون بحرية
تامة من غير أن يعوقيم في ذلك شي.
ػػ معمكمة :

كي ال ينعم الوطن العربي باألمن واإلستقرار ويحقق التنمية ويمحق بالعالم المتقدم

دوما عمى إثارة النزاعات والفتن الطائفية والعرقية بين أبنائو  ،و تأجيج الخالفات
تحرص القوى األجنبية ً
والنزاعات الحدودية بين أقطار الوطن العربي نفسيا وبينو وبين جيرانو مثل إيران وتركيا حتى تضمن
سيطرتيا وتحقيق مصالحيا في المنطقة.
ثانيا  :التخمّؼ :
ن
ٔػ مفيكـ التخمّؼ

س  :ما المقصكد بمفيكـ التخمّؼ ؟

التخمف ىو الوجو المعاكس لمتنمية  ،وىو ظاىرة إقتصادية تشمل انخفاض مستوى المعيشة النسبي وما

ينجم عن ذلك من ضعف في المستويات الثقافية في المجتمع وعدم الوعي بالمفاىيم والمنتجات
واإلختراعات العممية الحديثة  ،وىو وصف نسبي ينطمق من المقارنة بين وضع البمدان المتأخرة في
آسيا وافريقيا وأمريكيا الالتينية والبمدان المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان ألن متوسط الدخل
ومستوى المعيشة في البالد األخيرة أعمى بكثير منيا في البمدان النامية.
ٕػ مظاىر التخمّؼ :

س  :ما مظاىر التخمّؼ في الكطف العربي ؟

أكالن  :المظاىر اإلقتصادية :

ٔ ػػػ ىيمنة المواد األولية عمى الميزان التجاري وتصديرىا بأسعار غير مناسبة.
ٕ ػػػ عدم إعتماد أقطار الوطن العربي عمى منتجاتو بسبب عدم ربط أقطاره بخطوط مواصالت حديثة
فنجد أن فائض اإلنتاج الزراعي يتجو إلى الدول األوروبية بينما تستورد بعض الدول العربية مثل ىذه
المنتجات.
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ٖ ػػػ إعتماد غالبية السكان في الوطن العربي عمى الدخل الزراعي والعمل بأساليب زراعية بدائية مما
أدى إلى إنخفاض مستوى اإلنتاج الزراعي.

ٗ ػػػ سيطرة الشركات متعددة الجنسيات عمى إنتاج المواد الخام الالزمة لمصناعة مما أدى إلى عدم قدرة
الصناعة العربية عمى منافسة المصنوعات األجنبية.
ثانيا  :المظاىر اإلجتماعية :
ن
ٔ ػػػ التضخم السكاني في بعض المدن.
ٕ ػػػ تدني مستوى التعميم والمعيشة والخدمات الصحية واإلسكان.
ٖ ػػػ إنتشار األمية وضعف الكوادر الفنية.

ٗ ػػػ نقص الخدمات اإلجتماعية وعدم توزيعيا بعدالة بين المدينة والقرية.
٘ ػػػ اإلفتقار في العمم والتكنولوجيا.
س  :ما نتائج كؿ مف اآلتي :

ٔػ عدـ ربط أقطار الكطف العربي بخطكط مكاصالت حديثة.
عدم إعتماد أقطار الوطن العربي عمى منتجاتو بسبب عدم ربط أقطاره بخطوط مواصالت حديثة فنجد
أن فائض اإلنتاج الزراعي يتجو إلى الدول األوروبية بينما تستورد بعض الدول العربية مثل ىذه
المنتجات  ،واعتماد غالبية السكان في الوطن العربي عمى الدخل الزراعي والعمل بأساليب زراعية بدائية
مما أدى إلى انخفاض مستوى اإلنتاج الزراعي.
متعددة الجنسيات عمى إنتاج المكاد الطبيعية كالمكاد الخاـ الالزمة لمصناعة.
ٕػ سيطرة الشركات ّ
سيطرة الشركات متعددة الجنسيات عمى إنتاج المواد الخام الالزمة لمصناعة مما أدى إلى عدم قدرة
الصناعة العربية عمى منافسة المصنوعات األجنبية.
س  :كيؼ تستطيع الدكؿ العربية تجاكز عكامؿ التخمّؼ ؟

أ ػ الوحدة العربية.

ب ػ تبادل الخبرات العربية.
ج ػ جذب اإلستثمارات لمشركات العربية.
د ػ توفير المستوى من العمم واإلدارة والتنظيم والمساعدة عمى نقل التكنولوجيا.
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ثالثنا  :التبعية اإلقتصادية كالسياسية :

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 اإلقتصادية
معا شرط
والتخمص من التبعية األولى ىو الشرط األساسي لمتخمص من التبعية الثانية والتخمص منيما ً
اإلنطالق في مضمار التبعية اإلقتصادية.
ٔػ التبعية اإلقتصادية :
قسم االستعمار الوطن العربي إلى كيانات قطرية متعددة  ،وترتب عمى ذلك إستغالل ثرواتو وربط
إقتصاديات دولو بمصالح الدول االستعمارية.
فسر  :قياـ الدكؿ االستعمارية
سّ :
عدد نتائج التبعية االقتصادية عمى الكطف العربي  ،أك س ّ :
المست ْعمرة بمصالحو.
بربط إقتصاديات الدكؿ ُ

أ ػ ربط بعض عمالت الدول العربية بالنظام النقدي لمدول االستعمارية.

ب ػ ربط التجارة الخارجية بالدول االستعمارية التي جعمت البالد العربية أسواقاً لسمعيا.

ج ػ إعتماد الدول العربية عمى تصدير المواد األولية مما أدى إلى عدم بيعيا بأسعار مرتفعة.
د ػ تخمف طرق المواصالت ونقصيا بين أجزاء الوطن العربي.

ىػ ػ التخصص في إنتاج المحصول الواحد.

كػ إنخفاض الدخل القومي لمعظم الدول العربية  ،بإستثناء الدول النفطية.
س  :ما المشكالت الناجمة عف التبعية اإلقتصادية ؟

ٔ ػػػ إستنزاف المواد األولية والثروات الطبيعية.

ٕ ػػػ تدني مستوى دخل الفرد بسب انخفاض الدخل القومي مما أدى إلى:
أ ػػػ ضعف القدرة الشرائية.

ب ػػػ ضيق السوق العربية ج ػػػ عرقمة نمو قطاعات اإلنتاج.

ٖ ػػػ ضعف القدرة عمى اإلدخار.

س  :ما اإلجراءات كالبدائؿ التي يجب أف تتخذىا الدكؿ العربية لمتخمص مف التبعية االقتصادية ؟
أ ػ التحكم في السيولة النقدية ومعدالت النقد.
ب ػ وضع قوانين لتنظيم النقد العربي واألجنبي.
ج ـ وضع تعرفو جمركية عمى البضائع المستوردة.
د ػ اإلستثمار في المشروعات االقتصادية العامة كالطرق والكيرباء  ،أو منح المشروعات اإلنتاجية
القروض والمساعدات الفنية أو اإلستثمار المباشر في النشاط اإلنتاجي .
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ٕػ التبعية السياسية :

ىو أسموب استعماري جديد  ،تحاول الدول االستعمارية فيو فرض ىيمنتيا عمى الدول الضعيفة والفئات
وسياسيا وأبعادىم عن المشاركة الفعمية في إتخاذ الق اررات
وثقافيا
تصاديا
والطبقات األخرى إق
ً
ً
ً
الحيوية والتنموية وترتبط التبعية السياسية بالتبعية اإلقتصادية  ،و تحققت التبعية السياسية منذ القرن
التاسع عشر إثر التوسع االستعماري الذي شنتو الدول الرأسمالية باستعماليا وسائل جديدة مثل :
أ ػػ القروض.

ج ػػ اإلمتيازات التي تحقق ليا نفوًذا.

ب ػػ األسمحة والتكنولوجيا.

وقد إرتبطت الدول العربية بعالقات تبعية بالدول الرأسمالية وباإلتحاد السوفيتي ( سابقًا ) عن طريق
إحدى ىذه الوسائل أو جميعيا.

كضح المقصكد بالمفاىيـ كالمصطمحات اآلتية :
سّ :
ٔػ التبعية  :نظام سياسي واقتصادي تخضع بموجبو إحدى الدول لدولة أخرى مما يحرم الدولة التابعة

من مظاىر سيادتيا كافة في داخل إقميميا وفي المجتمع الدولي.

قتصاديا
ٕػ التبعية السياسية  :فرض ىيمنة الدول االستعمارية عمى الفئات والطبقات اإلجتماعية إ
ً

وسياسيا وابعادىم عن المشاركة في غتخاذ الق اررات التنموية والحيوية.
وثقافيا
ً
ً
ٖػ التبعية اإلقتصادية  :خضوع الدولة التابعة إلى تأثيرات أو توجييات تباشرىا مراكز من الخارج الدولة
لمحصول عمى المنفعة من غير النظر إلى المصالح الذاتية لإلقتصاد التابع.

س  :أمامؾ مجمكعة مف األحداث التاريخية اليامة في تاريخ العرب الحديث كالمعاصر رتب ىذه
األحداث حسب تسمسميا التاريخي عمى الجدكؿ الزمني اآلتي :

إستقالل المممكة األردنية الياشمية  ،تاريخ قيام الثورة الجزائرية  ،تحرير مدينة العقبة من الحكم التركي ،
إعالن قيام الجميورية العربية المتحدة  ،تأميم شركة قناة السويس .
الرقـ

األحداث التاريخية

السنة

ٔ

تحرير العقبة

ٜٔٔٚـ

ٕ

إستقالؿ المممكة األردنية الياشمية

ٜٔٗٙـ

ٖ

الثكرة الجزائرية

ٜٗ٘ٔـ

ٗ

تأميـ شركة قناة السكيس

ٜٔ٘ٙـ

٘

إعالف قياـ الجميكرية العربية المتحدة

ٜٔ٘ٛـ
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الكحدة الثالثة
اإلسالـ كاأليدكلكجيات كاألفكار المعاصرة كأثرىا في الكطف العربي
الدرس األكؿ  :الميبرالية " الحرية "
س  :عمؿ ُ :يعد ىذا العصر عصر األيديكلكجيات العممية.
بسبب اإليمان المطمق بالعمم  ،وبسبب التعددية والتوترات األيديولوجية التي يشيدىا العالم المعاصر.
س  :ما المقصكد باأليدكلكجية ؟
تيارات فكرية سادت في المجتمعات بسبب الظروف اإلقتصادية والسياسية  ،وتحولت إلى قوى رئيسية
تسير وتحرك األحداث  ،وتتحكم باألفراد والجماعات والدول وسببت األزمات والصراعات بين الدول.
قديما ؟
س  :ما أسباب الصراعات بيف الدكؿ ن
ػػػ الصراع عمى الموارد الطبيعية  ،والحدود الجغرافية  ،واآلن أصبح الصراع أيدولوجي.
ػػػ قامت ىذه األيدولوجيات بنشر أفكارىا ومعتقداتيا إلعتقادىا أن ىذه األفكار ىي الصحيحة وما عداىا
خطأ.
س  :ما األىداؼ التي يسعى مدعي كمؤيدم األيديكلكجية إلى تحقيقيا.
تطوير حياة اإلنسان عمى األرض  ،وتحقيق السعادة والرفاىية لمشعوب من غير إنتظار األجر.
أكالن  :الميبرالية :
س  :ما المقصكد بالميبرالية ؟
كممة إنجميزية األصل مأخوذة من )  ، ( Liberalismوتعني بالمغة العربية الحرية  ،ظيرت في أوروبا
في القرن السابع عشر كتيار فكري رأسمالي ينادي بالحرية الفردية المطمقة في المجاالت السياسية
واإلقتصادية واحترام جميع الناس وعقائدىم.
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ٔػ المجاؿ السياسي :
س  :تيتـ الميبرالية بالحرية السياسية في نطاقيف  ،اذكرىما.
ػػػ النطاؽ الفردم  :عدم تدخل السمطة بالحرية الفردية لمشخص في نفسو ومالو وفكره وعقيدتو.
ػػػ النطاؽ الجماعي  :الميبرالية نظام سياسي مبني عمى التعددية الحزبية والنقابية.
ٕػ المجاؿ اإلقتصادم :
س  :بماذا تتمثّؿ الميبرالية في المجاؿ اإلقتصادم ؟
ػػػ المنافسة اإلقتصادية الحرة.

ػػػ قوانين العرض والطمب.

ػػػ دافع المنفعة الشخصية.

كضح العالقة بيف الثكرة الصناعية كالميبرالية.
سّ :
ػػػ اقترن ظيور الميبرالية بالثورة الصناعية في أوروبا منذ القرن السابع عشر.
ػػػ إذ أخذت العالقات اإلقتصادية تنتشر بعد :
ٔ .تقدم الصناعة والتجارة.

ٕ .زيادة الثروة.

ٖ .ظيور نظام الطبقات واإلستبداد.

س  :متى نشأت الميبرالية في بريطانيا ؟
ػػػ نشأت عمى يد المدرسة اإلقتصادية اإلنجميزية.
ػػػ بظيور كتاب آدـ سميث عاـ  ٔٚٚٙـ ثركة األمـ.
ػػػ يعتبر ىذا الكتاب أساس عمم اإلقتصاد.
ػػػ بين فيو أن دافع المنفعة الشخصية بأقصى حرية إقتصادية يزيد من النشاط والمنافسة.
ػػػ وأن ثروة األمم ال تقاس بالذىب والفضة بل بجيد الشعب ومياراتو.
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س  :متى ظيرت الميبرالية في أسبانيا ؟
ػػػ عند تأسيس حزب في إسبانيا سمي الحزب الميبرالي.
ػػػ اعتنق اعضاؤه المبادئ الدستورية البريطانية التي ىدفت إلى تقييد سمطة الحاكم  ،وكفالة حقوق
األفراد.

ػػػ سعى أعضاء الحزب في عاـ ٓٔ ٔٛـ إلى تطبيقيا في الحياة السياسية اإلسبانية وقصد بيا في ذلك
الحين حرية الفكر والتجارة والممكية الخاصة.

ثانيا  :اإلسالـ كالميبرالية :
ن
كضح العالقة بيف الحضارة العربية اإلسالمية كظيكر الميبرالية.
سّ :
ػػػ الحرية في اإلسالم أقدم من الميبرالية التي ىي مستخمصة من المفاىيم اإلسالمية لمحرية بسبب تأثر
الفكر األوروبي بالحضارة اإلسالمية.

ػػػ اآليات القرآنية بينت إىتمام اإلسالم بإستقاللية الفرد وحريتو قبل ظيور الميبرالية.
شر
خير فخير وان ًا
ػػػ الفرد في اإلسالم يتمتع بحرية حقيقية ألنو محاسب يوم القيامة عمى أعمالو  ،إن ًا
فشر.
س  :منح اإلسالـ الفرد بنكعيف مف الحرية  ،أذكرىما.
ػػػ الحرية الفردية.
مثال  :قصة الخميفة عمر بن الخطاب عندما اقتص من ابن عمرو بن العاص العتدائو عمى القبطي ،
وقال مقولتو المشيورة  " :متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أح ار ار ".
ػػػ الحرية السياسية وتتمثل في إختيار السمطة التي تحكم الفرد.
ػػػ طبق المسممون ىذه الحرية بعد وفاة الرسول صمى اهلل عميو وسمم من خالل بيعو السقيفة واختيار أبو
بكر الصديق خميفةً لممسممين.
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بيف أىمية بيعة السقيفة.
سّ :
ػػػػػ تعتبــر نظــام حــر فــي إختيــار الحــاكم  ،واســتفادت منــو نظــم الحكــم الميب ارلــي فيمــا يتعم ـق بحــق الفــرد فــي
السمطة التي تحكمو.

ػػػ اشتق منو نظام تعدد األحزاب والمجالس النيابية.
عدد خصائص الميبرالية.
سّ :
ٔ .معارضتيا لسيطرة الحكومة أو الطبقة العميا عمى الفرد.
ٕ .الحد من تدخل الدولة في المجال اإلقتصادي.
ٖ .دعم المنافسة الحرة في المجال اإلقتصادي.
ابعا  :الميبرالية ك الفرد :
ر ن
كضح مكانة الفرد في النظاـ الميبرالي.
سّ :
متميز وقامت بتمجيده.
ًا
ٔ .أعطت لمفرد موقفًا
ٕ .تعاممت مع الفرد عمى أنو أساس النظام السياسي وأنو الغاية.
ٖ .إعتبرت نظام الحكم وسيمة لتحقيق حريات وغايات الفرد.
ٗ .اعطت الفرد الحرية الفردية والحرية السياسية.
كضح المقصكد باآلتي :
سّ :
الحرية الفردية  :إستقاللية الفرد وحريتو في نفسو ومالو.
ّٔ .
ٕ .الح ّرية السياسية  :حق كل فرد في إختيار السمطة التي تحكمو وعدم تدخل الدولة في حريتو
الشخصية.

سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
المي ّ

48

اعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبة

س  :يقكـ الفكر الميبرالي عمى مجمكعة مف الدعائـ  ،اذكرىا .أك س  :اذكر دعائـ الفكر الميبرالي.
ٔ .الفرد أساس النظام السياسي.
ٕ .اإليمان بقدره الفرد عمى تسخير عقمو لخدمة أىدافو.
ٖ .حرية واستقاللية الفرد وصون كرامتو.
ٗ .تمتغي مصمحة الفرد مع مصمحة الجماعة.
خامسا  :دكر الدكلة في النظاـ الميبرالي :
ن
بيف دكر الدكلة في النظاـ الميبرالي.
سّ :
ٔ .عدم تدخل الدولة في ميادين النشاط اإلقتصادي واألعمال الفردية ( .عكس االشتراكية ).
ٕ .نشاط الدولة يتحدد في :
ػػػ النظام واإلستقرار.

ػػػ الحفاظ عمى سالمة الشعب.

ػػػ كفالة األمة.

ػػػ إقامة القضاء بين األفراد.

ػػػ دفع األخطار الخارجية.

ٖ .تترك الدولة لألفراد حق ممارسة النشاطات الثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية وتشرف عمى تحقيق
ىذه األنشطة.

ٗػ تمتنع الدولة عن إقامة مشروعات إقتصادية عامة وترك المشروعات الخاصة حرة وليا حرية اإلنتاج

والتوزيع وتتحدد االثمان واألجور.

س  :عمؿ  :إف الشعكب ال ترقى كال تتطكر اال بقدر ما تمتمؾ مف حريات عامة.
ػػػ ألن الحريات تجعل األفراد قادرين عن التعبير عن أنفسيم  ،وما يجول في خواطرىم من آراء وأفكار.
ػػػ ليرقوا بأنفسيم ويساىموا في تقدم وازدىار مجتمعيم.
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سادسا  :الحريات العامة في النظاـ الميبرالي :
ن
س  :يتمتع األفراد في النظاـ الميبرالي بعدة حريات  ،اذكرىا.
ٔ ػػػ حرية الرأم :
ػػػ تعتبر الركيزة األولى لمحريات األخرى.
ػػػ في ظل الميبرالية تكون الفرصة متاحة لمشعب كي يتبادل الرأي ويثير التساؤالت العامة ويجد عمييا
الرد.

ٕ ػػػ حرية اإلجتماع :
ػػػ تعتبر حرية اإلجتماع من الحقوق المعنوية في النظام الميبرالي.
ػػػ حق األفراد من اإلجتماع في األماكن العامة والتعبير عن رأييم بالخطابة أو المنافشة أو تبادل الرأي

بطرق سميمة دون المساس باألمن واإلستقرار.
ٖ ػػػ حرية الصحافة :

ػػػ لمصحافة دور كبير في التعبير عن الحريات.
ػػػ ليا رسالة ضخمة وميمة عظيمة.
ػػػ يعبر المواطن من خالل الصحافة عن آرائو وعقائده بواسطة المطبوعات ( مجمة  ،صحيفة  ،إعالن ).
ػػػ لمصحافة دور في التطورات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية.
ػػػ ساىمت الصحافة في إنجاح الثورة األمريكية والفرنسية والحركات القومية في أوروبا.
ػػػ أكد الدستور األردني عمى حرية الصحافة وعدم تعطيل الصحف والغاء امتيازىا.
ٗ ػػػ حرية تككيف النقابات كالجمعيات :
ػػػ يعتبر تشكيل النقابات واإلنضمام إلييا حق من حقوق األفراد.
ػػػ الحرية النقابية متفرعة من حق األفراد في تشكيل الجمعيات التي كفميا النظام الميبرالي.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ػػػ يتم تشكيل النقابات العمالية في البالد الرأسمالية عمى أساس المينة.
ػػػ يحق في النظام الميبرالي لألفراد اإلنضمام إلى النقابات والجمعيات المشروعة التي تدافع عن مصالح
أفرادىا.

س  :عمؿ  :تُعد حرية الرأم ركح الفكر الديمقراطي.
ألن الشعب يستطيع من خالليا أن يعبر عن خواطره وآرائو  ،ويعبر عن رأيو بصراحة بما يحتاجو من
خدمات.
بيف أىمية حرية الرأم مف خالؿ اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة
سّ :
لألمـ المتحدة عاـ .ٜٔٗٛ
ػػػ لكل إنسان حق حرية الرأي والتعبير عنو.
ػػػ حرية إعتناق اآلراء وعدم التدخل.
 حرية تمقي المعمومات واذاعتيا بمختمف الوسائل.بيف أىمية الرأم في الدستكر األردني " المادة ٘ٔ".
سّ :
ػػػ تكفل الدولة حرية الرأي.
ػػػ لكل أردني حق التعبير عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير بشرط عدم تجاوز حدود القانون.
ػػػ الممك عبداهلل الثاني أكد عمى حق الشعب في ابداء الرأي و حرية التعبير.
ػػػ لم تقتصر حرية الرأي عمى أعضاء البرلمان بل يستطيع كل مواطن أن يعبر عن رأيو بصراحة وبشكل
عمني.
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ِ
حرية اإلجتماع في األنظمة الميبرالية.
س  :اعط أمثمة عمى ّ
ٔ ) النظاـ األمريكي :
ػػػ الكونغرس لم يسن قانون ينتقص من حق الشعب في اإلجتماع.
ػػػ يجوز لحاكم المدينة عدم اعطاء إذن باإلجتماع في الشوارع والحدائق العامة إذا كان سيؤدي إلى
إخالل باألمن.

ٕ ) النظاـ اإل نجميزم :
ػػػ عدم إعتبار حرية اإلجتماع حرية قائمة بذاتيا بل تنبع من الحرية الشخصية.
ػػػ يجوز لمقضاء وقف اإلجتماعات.
ٖ ) النظاـ الفرنسي :
ػػػ تخضع حرية اإلجتماع لممارسة الحكومة.
ػػػ يجوز لمقضاء وقف حرية اإلجتماع إذا توقع وجود إخالل باألمن.
بيف أىمية تشكيؿ النقابات كالجمعيات.
سّ :
ٔ .المطالبة بحقوقيم.
ٕ .تحسين حالتيم اإلجتماعية.
ٖ .إعادة تنظيم المجتمع عمى أسس سميمة.
س  :ما شركط تأليؼ الجمعيات كاألحزاب السياسية كما كردت في المادة " "ٔٙمف الدستكر األردني ؟
ػػػ الغاية مشروعة.
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س  :ما سمبيات النظاـ الميبرالي ؟
ٔ .التعارض مع الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية في استعمال قوانين وضعية من صنع البشر بدل
و تتعامل مع اإلعتقادات بالتغير والتبديل ألنيا تقوم عمى الحرية الفردية.

القوانين السماوية

ٕ .تتعارض مع الحرية الفردية التي تدعو إلييا الميبرالية مع قيم بعض الشعوب ومعتقداتيا.
ٖ .يحكميا مبدأ العممانية أي فصل الدين عن الدولة السياسية
 .9تتعارض مع مبدأ سعادة اإلنسان

ال تقوم إال في دولة عممانية.

ألن الحرية منيا تؤدي إلى سوء تطبيق بعض مبادئيا.

٘ .تستخدم وسائل غير مشروعة أثناء التطبيق لتحقيق المنفعة الخاصة مثل سيطرة القوي عمى الضعيف.
الدرس الثاني  :االشتراكية ص ( ٕٔٔ ػػػػ  ) ٔٔٚقراءة ذاتية
الدرس الثالث  :النازية كالفاشية
ػػػػ معمكمة :

انتشرت في أوروبا تيارات فكرية وحركات سياسية اتصفت بالعنصرية والتطرف

واستخدام العنف والوحشية في التعامل مع الخصوم مثل النازية في ألمانيا  ،والفاشية في إيطاليا.
أكالن  :النازية :
س  :تكافرت في ألمانيا مجمكعة مف العكامؿ أدت إلى ظيكر النازية ،أذكرىا.
ٔ ) العكامؿ الخارجية :
ػػػػػ ىزيمة ألمانيا في الحرب العالمية األولى.
ػػػػػ قسوة شروط معاىدة فرنساي.
ػػػػػ بسبب ذلك تأسس حزب العمال في ميونخ عاـ  ٜٜٔٔـ.
ػػػػػ انضم ىتمر ليذا الحزب وأصبح منظر الحزب ورئيس قسم الدعاية فيو.
ػػػػػ تغير اسم الحزب عاـ ٕٔ ٜٔـ ليصبح اسمو حزب العماؿ األلماف االشتراكي الكطني.
ػػػػػ تزعم ىتمر الحزب ونشر مبادئو في كتابو كفاحي.
سر في تاريخ العرب والعالم المعاصر
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ٕ ) العكامؿ الداخمية :
ػػػػػ األزمة اإلقتصادية في ألمانيا في الفترة ما بين عامي  ٜٖٖٔ – ٜٕٜٔـ.
ػػػػػ استغل ىتمر األزمة وما رافقيا من انتشار لمفقر والبطالة.
ػػػػػ نظم حمالت إعالمية مما اكسبو تأييد المزارعين وأصحاب الصناعة.
ػػػػػ نجح ىتمر في بث الروح القومية العسكرية.
ػػػػػ دعا إلى تمجيد الجنس اآلري وسموه عمى باقي األجناس.
ئيسا ولقب بالزعيم.
ػػػػػ بوفاة الرئيس األلماني ىكتنبرغ عاـ ٖٜٗٔـ أصبح ىتمر ر ً
س  :ما المقصكد بكفاحي ؟
كتاب وضعو ىتمر وىو بالسجن عندما فشل في محاولة إنقالبو  ،يتكون من جزأين :
ػػػػػ الجزء األكؿ  :تحدث فيو عن نفسو وبيئتو وظروف ألمانيا وشعبيا وعنصرىا اآلري.
ػػػػػ الجزء الثاني  :تحدث فيو عن األفكار السياسية التي يجب عمى الحاكم تبنييا ومشكالت ألمانيا
وطرح ليا حمول وسياسة ألمانيا الخارجية والمشكالت اإلجتماعية في ألمانيا.
ػػػػػ ومزج كتاب كفاحي بدستور األيديولوجية النازية.
المتطرفة  ،أذكرىا.
س  :آمنت النازية بمجمكعة مف المبادئ العنصرية
ّ
ػػػػػ التطرف في العقيدة القومية والعنصرية

الجنس اآلري سيد األجناس وانقاىا لذا يجب عدم

إختالطو مع الشعوب األخرى كي يبقى ن ًقيا.
ػػػػػ تمجيد الزعامة

إدارة األمة الجرمانية يجب أن تكون بيد زعيم واحد.

ػػػػػ القضاء عمى أي نظرية ذات طابع دولي

كانت ضد الشيوعية والمذاىب المسيحية حتى ال

يكون ليم أي سمطة تحد من حرية السمطة التنفيذية.
ػػػػػ جرمنة أوروبا بضم األجزاء األلمانية  ،أو ذات عالقة مع اآلريين.
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ػػػػػ الفرد يبذل أقصى طاقتو لتحقيق األىداف الكبرى وأي تقاعس يعتبر جريمة.
ػػػػػ تقسيم شعوب العالم إلى شعوب مؤسسة لمحضارة مثل اآلرية وىدامة لمحضارة مثل الييود
ىذا تصنيف عنصري يقوم عمى أساس الدم والعرق.

المنافية لمحرية كالديمقراطية  ،أذكرىا.
س  :امتازت النازية بمجمكعة مف الخصائص ُ
ٔ ػػػػػ التفاوت في التعامل مع الشعوب واألجناس واخضاع الشعوب األقل مرتبة إلدارة الشعب اآلري.
ٕ ػػػػػ إلغاء الحرية الفردية واىمال المؤسسات التي تمكن األفراد من ممارسة حريتيم مثل :
أ .النقابات

ب .اإلتحادات التجارية

ٖ ػػػػػ إستخدام القوة والوحشية في التعامل مع اآلخرين.
س  :أسس ىتمر منظمات شبو عسكرية ىدفيا استخداـ القكة كالكحشية في التعامؿ مع اآلخريف ،
اذكر أشير ىذه المؤسسات.
ٔ ػػػػػ فرقة الحصار  :ىدفيا  :تخريب إجتماعات األحزاب األخرى.
ٕ ػػػػػ فرقة الدفاع  :ميمتيا  :حماية زعماء الحزب  ،واغتيال خصومو.
س  :ما أسباب سقكط النازية عاـ ٜ٘ٗٔـ ؟
ػػػػػ المعتقدات والمبادئ التي آمنت بيا.
ػػػػػ الوسائل التي لجأت إلييا.
ػػػػػ نظاميا الدكتاتوري.
ػػػػػ انتيت بانتياء الحرب العالمية الثانية عاـ ٜ٘ٗٔـ مع ىزيمة ألمانيا ودول المحور أمام الحمفاء.
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كضح أثر النازية في البالد العربية.
سّ :
التحرر العربية :
ػػػ مكقؼ النازية مف حركات
ّ
ػػػػػ نظر قاد حركة التحرر العربية أللمانيا كحميف ليم لدعميم من أجل الحرية واإلستقالل.
ػػػػػ السياسة األلمانية لم تتجو في أولوياتيا إلى إقامة دعائم لعمل سياسي في المنطقة العربية.
ػػػػػ ألمانيا لم تدعم أي حركة وطنية عربية باستثناء دعميا حركة رشيد عالي الكيالني في العراق ضد

بريطانيا واتصاليا بأمين الحسيني.

ػػػ مكقؼ النازية مف الكحدة العربية :
ػػػػػ موقفيا دعائي ومصمحي وتمثل بتأييد كالمي لموحدة العربية حتى تجد ألمانيا ليا موطئ قدم في
الشرق العربي أسوة ببريطانيا.

ثانيا  :الفاشية :
ن
س  :ما المقصكد بالفاشية ؟
كممة مشتقة من الكممة اإليطالية (  ، ) fascesوتعني حزمة العصي التي كانت تحمل أمام حكام روما
القديمة دليالً عمى سمطتيم.
س  :ما أسباب ظيكر الفاشية ككصكؿ مكسكليني لمسمطة عاـ ٜٜٔٔـ ؟
ػػػػػ خروج إيطاليا من الحرب العالمية األولى منتصرة.
ػػػػػ إجحاف الحمفاء بحق إيطاليا في توزيع غنائم الحرب.
ػػػػػ انتشار التذمر واإلستياء لدى االيطاليين واعتبروا دخوليم الحرب نكبة عمى البالد.
ػػػػػ انتشار المجاعة والفقر والبطالة وكساد التجارة.
ػػػػػ النزاع بين االشتراكيين والرأسماليين في داخل إيطاليا.
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س  :كيؼ تم ّكف مكسكليني مف الكصكؿ لمسمطة في ايطاليا ؟
ػػػػػ شكل موسوليني الجماعة المكافحة والتي تدعو إلى أعمال إصالحية ثورية النقاذ إيطاليا من أزمتيا.
لباسا ألعضائو
ػػػػػ في عاـ ٕٜٔٔـ تأسس الحزب الفاشي الوطني واختار موسوليني القميص األسكد ً
ليدل عمى الحداد والخيبة  ،كما وضع تحية عسكرية خاصة تكون برفع اليد اليمنى عمى نمط التحية
الرومانية القديمة.
ػػػػػ في عاـ ٕٕ ٜٔـ سقطت الحكومة اإليطالية وطمب الممك فكتور ايمانويل من موسوليني تأليف
الو ازرة  ،ومن ىذا التاريخ بدأت الدكتاتوربة الفاشية في ايطاليا.

س  :آمنت الفاشية بمجمكعة مف المبادئ قامت بإعتناقيا  ،اذكرىا.
ػػػػػ تقديس األمة واعتبارىا القيمة العميا.
ػػػػػ تقديس الزعيم أو الرجؿ المنقذ.
ػػػػػ سمطة الدولة أعمى من حريات وحقوق األفراد.
ػػػػػ عدم المساواة بين األفراد.
ػػػػػ تضحية الفرد في سبيل الجماعة.
ػػػػػ الطبقة الممتازة ىي القادرة عمى تحمل المسؤولية وتعمل لصالح الشعب.
يتميز النظاـ الفاشي بعدة خصائص  ،أذكرىا.
سّ :
ػػػػػ الحزب الواحد.
ػػػػػ تركز السمطة بيد الطبقة الممتازة.
ػػػػػ تقييد حريات الفرد مثل حرية الصحافة واإلجتماع.
ػػػػػ سيطرة جياز الحكم عمى وسائل اإلعالم واستخداميا لمتأثير في الرأي العام.
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س  :اكمؿ الجدكؿ اآلتي بكتابة المعمكمات الصحيحة كالذم يمثّؿ عكامؿ سقكط الفاشية في ايطاليا :
العكامؿ الخارجية

العكامؿ الداخمية

ػػػػػ ىزيمة إيطاليا في الحرب العالمية

ػػػػػ وجود أزمة سياسية حادة في إيطاليا.

الثانية عمى يد الحمفاء.

ػػػػػ صدور قرار من المجمس الفاشي بعزل
موسوليني عاـ ٖٜٗٔـ.
ػػػػػ توقيع رئيس الحكومة المارشال باد كيمك
ىدنة مع الحمفاء والتوقف عن القتال.
ػػػػػ القي القبض عمى موسوليني واعدامو
عاـ ٜ٘ٗٔـ.

بيف أثر الفاشية في البالد العربية.
سّ :
التحرر العربية :
مكقؼ الفاشية مف حركات
ّ
ػػػػػ عدم إتصال قادة حركات التحرر العربية مع إيطاليا باستثناء شكيب ارسالف الذي قابل موسوليني
دون أية نتائج.
ػػػػػ حركات التحرر العربية لم ترى في إيطاليا حميف ليا يمكن أن يساعدىا عمى التحرر  ،ألن إيطاليا
إحتمت ليبيا وارتكبت في مدنيا عدة مجاوز.
مكقؼ الفاشية مف الكحدة العربية :
ػػػػػ وسائل اإلعالم اإليطالية ايدت الوحدة العربية  ،لم تصدر أي بيان أو إعتراف رسمي بحق العرب في
بناء وحدتيم.
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س  :ما األسس كالمبادئ التي تمتقي فييا النازية مع الفاشية ؟ ( النقاط المشتركة بينيما ).
ػػػػػ الزعامة القومية المطمقة.
ػػػػػ الفرد يذوب في المجتمع الشمولي.
ػػػػػ الحزب الفاشي أو النازي ىو الحزب األوحد في الدولة.
ػػػػػ منع أي قوى محمية من معارضة لمنظام الفاشي أو النازي.
ػػػػػ استخدام وسائل بوليسية وارىابية لنشر النظام الجديد ،وعرض وجية نظره.
ػػػػػ العداء لمشيوعية.
ػػػػػ اإلستناد إلى مثل عميا تاريخية وأمجاد زائفة مثل  :اآلرية لدى النازية و األمبرطورية الرومانية لدى
الفاشية.

ػػػػػ تعديل معاىدة فرساي  ،والتوسع في أوروبا.
ػػػػػ األخذ بنظرية المجال الحيوي  :توسع المانبا في البمطيق وأوروبا الشرقية  ،وتوسع إيطاليا في البحر
المتوسط.

الدرس الثالث  :الصييكنية
أكالن  :ما الصييكنية ؟
كضح المقصكد بالصييكنية .
سّ :
حركة سياسية عنصرية أسسيا ييود روسيا بعد منتصف القرن الثامن عشر  ،ىدفيا جمع شتات ييود
العالم وانشاء وطن قومي ليم في فمسطين.
ػػػػػ سميت بذلك نسبة إلى جبل صييون أحد تالل القدس  ،وىي كممة عربية كنعانية وقد أقام الكنعانيين
حصن قبل ظيور بني اسرائيل بحوالي ٕٓٓٓ عاـ.
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س  :يتّسـ الفكر الصييكني بمجمكعة سمات  ،اذكرىا.
ٔػػ عنصرم :
ػػػػػ عدم اإلندماج مع شعوب الدول التي يعيشون فييا.
ػػػػػ انكر عمى الفمسطينين حقيم المغتصب وحقيم في تقرير مصيرىم عمى أرض فمسطين.
ٕ ػػ إستيطاني :
ػػػػػ ىدفو تيجير ييود العالم وتوطينيم في فمسطين.
ٖ ػػ إجالئي :
ػػػػػ اإلستيالء عمى األراضي الفمسطينية واخالئيا عن سكانيا األصميين بالعنف.
ٗ ػػ مترعرع في احضاف االمبريالية :
ػػػػػ قامت بمساعدة الحركة الصييونية في إقامة دولتيم عمى أرض فمسطين.
٘ ػػ تضميمي :
ػػػػػ نسج الييود تاريخيم من التراث اإلسرائيمي المتمثل بالتوراة والتممود المحرفين.
ثانيا  :ظركؼ نشأة الحركة الصييكنية :
ن
كضح ظركؼ نشأة الحركة الصييكنية.
سّ :
قديما عندما حرف الييود التوراة وقالوا أن ليم حق تاريخي في فمسطين.
ػػػػػ ظيرت الصييونية ً
ػػػػػ دعا الييود إلى لم شمميم من أرض الشتات ورجوعيم إلى أرض الميعاد باإلستيالء عمى فمسطين ،

واستعمارىا واقامة دولة اسرائيل.

ػػػػػ الصييونية الحديثة ظيرت في القرن التاسع عشر في أوروبا عند ظيور الحركات القومية والدينية
ىناك.
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ػػػػػ انعزل الييود في احياء خاصة " الجيتك"  ،ولم يتمكنوا من اإلندماج مع الشعوب التي عاشوا فييا
وكونوا حركة سميت بالحركة الصييكنية.
ػػػػػ في روسيا اقام الييود منظمة احباء صييكف وىدفيا تشجيع اليجرة الييودية إلى فمسطين وأخذت
الحركة الصييونية دورىا بعد ظيور الييودي ثيكدكر ىرتزؿ الذي ألف كتاب الدكلة الييكدية عاـ
ٜٔٛٙـ  ،ودعا إلى عودة الييود لفمسطين.
كضح المقصكد باآلتي :
سّ :
أ .الجيتك  :احياء خاصة عاش فييا الييود ولم يتمكنوا من اإلندماج مع الشعوب التي عاشوا فييا.
ب .منظمة احباء صييكف  :منظمة صييونية أسسيا ييود روسيا ىدفيا تشجيع الييود لميجرة إلى

فمسطين.

عدد ق اررات مؤتمر باؿ.
سّ :
ػػػػػ عقد ىذا المؤتمر في بال سويس ار عاـ  ٜٔٛٚـ  ،من أبرز ق ارراتو :
ٔػػ إقامة كطف قكمي في فمسطيف مف خالؿ اإلجراءات اآلتية :
أ ػػػػػ تشجيع اليجرة الييودية إلى فمسطين.

ب ػػػػػ تنظيم الييود وربطيم بالحركة الصييونية.

ج ػػػػػ الحصول عمى دعم وتأييد دول العالم لميدف الصييوني.
ٕ ػػ تشكيؿ المنظمة الصييكنية العالمية بزعامة ىرتزؿ.
ٖ ػػ تشكيؿ الجياز التنفيذم الككالة ييكدية لتفيذ ق اررات المؤتمر كميمتيا جمع األمكاؿ كشراء
األرضي كاقامة مستعمرات كارساؿ المياجريف إلى فمسطيف إلقامة المستعمرات.
ا
ٗ ػػ تنمية كتعزيز الحس كالكعي القكمي الييكدم.
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ثالثنا  :العكامؿ التي ساعدت عمى ظيكر الحركة الصييكنية :
س  :ما العكامؿ التي ساعدت عمى ظيكر الحركة الصييكنية ؟
ٔػ إضطياد شعكب العالـ لمييكد  :عبرت أوروبا عن عدائيا العرقي لمييود في القرن التاسع عشر بما

يسمى الالسامية  ،واستغل الييود ىذا العداء لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية وتيجير الييود إلى
فمسطين.
كضح المقصكد بالالسامية.
سّ :

عداء أوروبا لمييود في القرن التاسع عشر واستغالل الييود ليذا العداء لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية
وتيجير الييود إلى فمسطين.
س  :ما أسباب ( عكامؿ ) إضطياد األكركبيف لمييكد ؟
ػػػػػ إنعزال الييود عن المجتمعات التي عاشوا فييا.
ػػػػػ سيطرة الييود عمى مينة الصيرفة والسمسرة  ،مما أثار كراىية العالم ليم.
ػػػػػ إقتران إسم الييود بصمب السيد المسيح عميو السالم.
ػػػػػ عقدة التفوق العنصري لدى الييود واعتقادىم أنيم شعب اهلل المختار.
وسياسيا في المجتمعات التي
جتماعيا
ٕػػ فشؿ حركة االندماج " اليسكاال "  :ىدفيا صير الييود إ
ً
ً
يعيشون فييا لحمايتيم من اإلضطياد الذين لقوه من شعوب العالم  ،والدعوة إلصالح الييودية ،
وتخميصيا من المعتقدات البالية  ،لكن الييود رفضوا فكرة اإلندماج في المجتمعات التي يعيشون فييا
واإلنصيار فييا.
ٖػ ظيكر النزعة القكمية  :ظيرت ىذه النزعة بعد الثورة الفرنسية واعالن مبادئ الحرية واإلخاء
والمساواة وتحقيق الوحدتين األلمانية واإليطالية  ،إذ اعتقد الييود أنيم أمة وشعب ومن حقيم أن يكون
ليم وطن خاص.
ٗػ أثر الحرب العالمية األكلى  :بعد قيام الحرب العالمية األولى وضع الحمفاء خطط لتوزيع أمالك
الدولة العثمانية  ،فأصبحت فمسطين من نصيب بريطانيا  ،ثم أصبحت الوطن القومي لمييود بموجب
كعد بمفكر عاـ ٜٔٔٚـ .
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س  :ما المقصكد باليسكاال ؟
وسياسيا في المجتمعات التي يعيشون فييا  ،لحمايتيم من
جتماعيا
حركة دعت إلى صير الييود إ
ً
ً
اإلضطياد  ،إال أن الييود رفضوا فكرة اإلندماج واإلنصيار مع المجتمعات التي يعيشون فييا.
ابعا  :مبادئ الحركة الصييكنية :
ر ن
س  :آمنت الحركة الصييكنية بمجمكعة مف المبادئ الدينية كالتاريخية إل ثبات مزاعميا في إقامة
كطف قكمي لمييكد في فمسطيف  ،اذكر ىذه المبادئ.
ػػػػػ الييود شعب اهلل المختار.
ػػػػػ الييود شعب ذو مصير تاريخي وسمات ال تتصف بيا الشعوب األخرى.
ػػػػػ عمى ييود العالم اإلستقرار في وطنيم القديم فمسطين أرض ابائيم وأجدادىم.
خامسا  :أىداؼ الحركة الصييكنية العالمية :
ن
س  :ما أىداؼ الحركة الصييكنية العالمية ؟
ػػػػػ جمع ييود العالم وتأسيس دولة اسرائيل عمى أرض فمسطين " أرض الميعاد " .
قادر عمى السيطرة والييمنة السياسية
عضوا أصيالً في المنطقة ً ،ا
ػػػػػ ضمان بقاء الدولة الييودية
ً
واإلقتصادية والثقافية.
افيا.
افيا وديمغر ً
ػػػػػ تطور دولة إسرائيل جغر ً
ػػػػػ تفوق إسرائيل عمى الدول العربية واإلسالمية من خالل تعطيل أي مشروع قومي عربي إسالمي
لمنيضة أو الوحدة.
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سا  :أثر الصييكنية في نيضة العرب كتقدميـ :
ساد ن
اخطار سياسية كعسكرية كاقتصادية كأمنية
نا
س  :إف قياـ الكياف الصييكني عمى أرض فمسطيف يمثّؿ
بيف أثر الصييكنية في نيضة العرب
كاجتماعية عمى األمة العربية  ،أذكر ىذه األخطار .أك س ّ :
كتقدميـ.

ٔػػػ سياسة إسرائيل التوسعية  ،تجبر العرب عمى اإلحتفاظ بقوات مسمحة عمى أىبة اإلستعداد ومزودة
بأحدث األسمحة  ،وبذلك ترىق ميزانية الدول العربية بسبب مخصصات التسمح  ،وكانت عمى حساب
مشاريع التنمية.
ٕػػػ ضرب حركات التحرر في البالد العربية.
ٖػػػ عرقمة الوحدة العربية واإلتصال البري بين الدول العربية في آسيا وافريقيا.
ٗػػػ محاربة القوة اإلقتصادية العربية وخاصة الصناعة.
٘ػػػ الخطر النووي الصييوني  ،وىو من أكثر األخطار التي تيدد األمن القومي العربي.
الدرس الرابع  :النظاـ اإلسالمي
س  :امتاز النظاـ اإلسالمي بمجمكعة مف الخصائص جعمتو ُمختمفنا عف باقي األنظمة الكضعية ،

اذكر ىذه الخصائص.

ٔ .القرآن والسنة  ،ىما مصدر النظام اإلسالمي.
معا.
ٕ .النظام اإلسالمي شامل ومتكامل ييدف إلى سعادة الفرد والمجتمع ً
ٖ .حدد العالقات بين المجتمع اإلسالمي والجماعات والشعوب.
ٗ .عمل عمى تحقيق العدالة والمساواة بين الناس  ،واىتم بالعمم والمعرفة.
س  :ما المقصكد بالنظاـ اإلسالمي ؟
نظام استمد من تعاليم اإلسالم التي نزلت عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم ( القرآن والسنة ) ،
ويتصف بالشمول وييدف إلى تحقيق السعادة لمفرد والجماعة وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس.
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أكالن  :النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي :
س  :عمؿ ُ :يعد النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي أقدـ مف أم إقتصاد عمى كجو األرض.
ٔػػػ استمد أصولو من تعاليم اإلسالمٕ .ػػػ لم يجعل من المنافسة اإلقتصادية وسيمة لطغيان طبقة عمى
أخرى.

ٖػػػ وازن بين مصمحة الفرد والجماعة لتأمين حاجة الناس دون إستغالل لجيود االخرين.

س  :ما األسس التي يقكـ عمييا النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي ؟
ٔػػػ تحقيق العدالة اإلجتماعيةٕ .ػػػ حفظ التوازن اإلقتصاديٖ .ػػػ منع تركز الثروة في أيدي فئة من
األشخاص تستأثر بخيرات األمة.
كضح المقصكد بكؿ مف اآلتي :
سّ :
ٔػ النظاـ الرأسمالي  :نظام إقتصادي جعل الفرد ىدفو  ،قدمو عمى المجتمع  ،اعطى لو الحرية في
ممارسة النشاطات اإلقتصادية.
ٕػ النظاـ اإلشتراكي  :نظام إجتماعي إقتصادي جعل المجتمع ىدفو  ،قدمو عمى الفرد.
س  :ما عيكب النظاـ اإلقتصادم الرأسمالي ؟
ػػػ ظيور األزمات اإلقتصادية.

ػػػ سوء توزيع الثروة.

س  :ما عيكب النظاـ اإلقتصادم اإلشتراكي ؟
ٔػػػ ضعف الحوافز الشخصية.

ٕػػػ ضياع الحريات.

س  :كيؼ يعمؿ النظاـ اإلقتصادم اإلسالمي عمى تحقيؽ العدالة اإلجتماعية ؟
ػػػ من خالل عدم تركز الثروة بيد فئة معينة من الناس تستأثر بخيرات األمة.
ػػػ الزكاة تساىم في التخفيف من حدة الطغيان المادي وتبث روح اإلخاء وبناء إقتصاد سميم.
ػػػ الميراث يؤدي إلى زيادة دائرة اإلنتفاع بالثروة.
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ثانيا  :النظاـ السياسي اإلسالمي :
ن
س  :قاـ النظاـ السياسي اإلسالمي عمى مجمكعة مبادئ  ،أذكرىا.
ٔػػػ الحق.

واألنصار ).

ٕػػػ العدل.

ٖػػػ المساواةٗ .ػػػ مبدأ الشورى.

٘ػػػ التكافل ( المؤاخاة بين المياجرين

كضح ذلؾ.
س  :مف المبادئ التي يقكـ عمييا النظاـ السياسي اإلسالمي مبدأ الشكرل ّ ،
ػػػ بعد وفاة الرسول صمى اهلل عميو وسمم ترك أمر الخالفة شورى بين المسممين ليختاروا من بينيم.
ػػػ اختار المسممون أبا بكر الصديق لما فيو من صفات القيادة الحكيمة والخمق الرفيع.
ػػػ تم اختيار باقي الخمفاء عن طريق الشورى واإلنتخاب بالبيعة الخاصة من قبل أىل الحل والعقد ثم
البيعة العامة في المسجد لعامة المسممين.

ػػػ في العيد األموي ظير النظام الممكي الوراثي في اإلسالم .
نظاما معركفنا منذ القدـ ؟
س  :ما الدليؿ عمى أف النظاـ الممكي كاف ن
أ ػػػ بعض األنبياء كانوا مموك مثل سيدنا سميمان وداوود عمييم السالم.
ب ػػػ بعض األنبياء خدموا المموك مثل سيدنا يوسف الذي خدم العزيز حاكم مصر.
ج ػػػ أمر الرسول صمى اهلل عميو وسمم المسممين باليجرة إلى الحبشة ألن فييا ممك عادل ال يظمم عنده
أحد وىو النجاشي.

د ػػػ وصف اهلل تعالى المموك العادلين بالمموك الصالحين والطغاة وصفيم بكممة فرعون مثل فرعون
مصر.
ىػ ػػػ ورد ذكر المموك في الكتب السماوية عامة  ،والقرآن الكريم خاصة.
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ك ػػػ بعث الرسول صمى اهلل عميو وسمم الرسائل لممموك يدعوىم لإلسالم  ،مثل :
 .9المقوقس حاكم مصر.
ٕ .المنذر بن ساوى ممك البحرين.
ٖ .النجاشي ممك الحبشة.
ٗ .كسرى ممك الفرس.
٘ .ىرقل ممك الروم.
ثالثنا  :شرعية النظاـ الممكي في الممكمة األردنية الياشمية :
س  :إلى مف يرجع نسب الياشمييف ؟
ػػػ إلى عمرو بن عبد مناف الممقب ىاشم  ،ألنو كان ييشم الثريد لقومو في سنين القحط  ،ومن أىم
أعمالو سن رحمة الشتاء والصيف.
ػػػ وىو الحفيد األكبر لقصي بن كالب الجد الرابع لمرسول صمى اهلل عميو وسمم.
س  :إلى مف يرجع نسب القيادة الياشمية في األردف ؟
إلى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم  ،عن طريق ابنتو فاطمة وزوجيا عمي بن أبي طالب  ،عن طريق
األبن األكبر لإلمام عمي ( الحسن ) ( األشراف ).
كضح المقصكد بكؿ مف اآلتي :
سّ :
ٔػ األشراؼ  :احفاد األبن األكبر لإلمام عمي بن أبي طالب ( الحسن )  ،ومنيم الياشميين في األردن.
ٕػ األسياد  :احفاد األبن األصغر لإلمام عمي بن أبي طالب ( الحسين ).
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ميز القيادة في األردف أنيا ىاشمية فقد أضفى ذلؾ شرعية ىذه القيادة كيتمثّؿ في أبعاد
س  :أىـ ما ُي ّ
ثالثة  ،اذكرىا.
البعد الديني  :يعطي البعد الديني الشرعية الدينية التي تؤىل الياشميين لممارسة دور قيادة األمة
ٔػػػ ُ
والنيوض بمسؤولياتيا  ،ىناك العديد من النصوص الدينية من الكتاب والسنة تشير إلى ىذا البعد.
ػػػ اهلل اصطفى من قريش بني ىاشم.
ػػػ لم أجد بني أب أفضل من بني ىاشم.
ػػػ احفظوني في عترتي.
البعد التاريخي :
ٕ ػػػ ُ
س  :عمؿ  :األسرة الياشمية مف األسر العريقة في العالـ.
وجودىم المسجل في مكة استمر أكثر من ألفي عام منذ عيد ىاشم وتأكدت القيادة ببعثة النبي محمد
مرور بخالفة عمي وأبنو الحسن  ،ثم خالفة العباسيين وصوالً إلى إمارة مكة
ًا
صمى اهلل عميو وسمم
والشريف حسين ممك الحجاز والعرب حتى الممك عبداهلل الثاني.
البعد النيكضي " شرعية اإلنجاز " :
ٖ ػػػ ُ
ػػػ الياشميين شجعوا العرب في العصر الحديث عمى النيضة.
ػػػ الياشميين حمموا لواء الثورة ضد الظمم واإلستبداد  ،فكانت الثورة العربية الكبرى بعثًا لقضية العرب

جميعا.
ً

ػػػ أعمن الشريف الحسين بن عمي الثورة العربية الكبرى لممطالبة بإستقالل العرب وتوحيد كممتيم وحفظ
أوطانيم.
ػػػ الشريف الحسين إمتاز بالحكمة وضحى بممكو لتحقيق مبادئو التي آمن بيا  ،وسار عمى نيجو المموك
الياشميين في سبيل تحقيق الوحدة العربية والتضامن العربي.
سببا في نشوء دول وممالك عربية في سوريا والعراق واألردن  ،بعدما أقصي العرب عن
ػػػ كانت الثورة ً
الحكم منذ سقوط الخالفة العباسية في عاـ  ٙ٘ٙق.
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الدرس السادس  :العكلمة
إزداد في السنوات األخيرة استعمال مصطمح العولمة عمى لسان الباحثين والمفكرين والسياسيين والحديث
عن العولمة تسيطر عميو عبارات ومصطمحات مثل ثورة المعمومات وثورة اإلتصاالت والمواصالت
والشركات متعددة الجنسيات والقرية الكونية الصغيرة  ،فما أصل كممة العولمة  ،وماذا يعني مفيوم
العولمة ؟
ػػػ يراد في كممة العولمة بالمغة العربية كممة الكونية  ،وىي ترجمة حرفية لكممة mondialisation
وتعني الكونية وىي فرنسية األصل  ،و  Globalizationوتعني العولمة وىي إنجميزية.
ػػػ وتطرح العولمة اليوم كإطار لنظام إقتصادي عالمي جديد.
أكالن  :مفيكـ العكلمة :
صطالحا ؟
س  :ما معنى العكلمة لغ نة كا
ن
ػػػ لغ نة  :تعميم الشيء وتوسيع دائرتو ليشمل العالم كمو.
صطالحا :ليس ليا داللة واضحة فالجغرافي يتناوليا من وجية نظر جغرافية واإلقتصادي من وجية
ػػػ إ
ن
نظر إقتصادية وكذلك التربوي والسياسي واإلجتماعي.
س  :لمعكلمة عدة مفاىيـ  ،أذكرىا.
المفيكـ السياسي لمعكلمة  :الدولة ليست الفاعل الوحيد عمى المسرح السياسي العالمي  ،إنما نقل
سمطة الدولة واختصاصيا إلى مؤسسات عالمية تتولى تسيير العالم وتوجييو.
المفيكـ اإلقتصادم لمعكلمة  :تحول العالم إلى منظومة من العالقات اإلقتصادية المتشابكة لتحقيق
سيادة نظام إقتصادي واحد يعتمد فيو العالم عمى بعضو في الخدمات والسمع واألسواق والمنتجات
واألموال والعمال والخبرة.
المفيكـ الثقافي لمعكلمة  :يرتبط بفكرة التنميط أو توحيد ثقافة العالم وان اإلعالم أداة التوصيل والتأثير
في األفكار الثقافية التي يراد ليا الغنتشار.
المفيكـ اإلجتماعي لمعكلمة  :تعتبر وجو من وجوه الرأسمالية التي ال تفكر إال بنفسيا وضاربو بعرض
الحائط بكل ما ىو ضد زيادة رأسماليا واستثماراتيا دون التفكير بالمجتمعات أو باليم المجتمعي.
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س  :ما المقصكد بالعكلمة ؟
ػػػ ظاىرة تقوم عمى تبادل شامل إجمالي بين مختمف أطراف الكون  ،يتحول العالم بموجبيا إلى محطة
تفاعمية لإلنسانية بأكمميا.

ػػػ إنيا نموذج لمقرية الكونية التي تربط بين الناس واألماكن.
ػػػ تمغي المسافات وتشجع عمى تبادل المعمومات والسمع واألفكار واألموال دون قيود أو حدود.
التطكر التاريخي لمعكلمة :
س  :مرت العكلمة بعدة مراحؿ تاريخية  ،أذكرىا.
ٔػ المرحمة األكلى  :المرحمة الجنينية  :ظيرت في أوروبا منذ القرن الخامس عشر حتى منتصف
القرن الثامن عشر.

ػػػ شيدت نمو المجتمعات القومية.
ػػػ ضعف القيود التي كانت سائدة في العصور الوسطى.
ػػػ تعمقت األفكار الخاصة بالفرد واإلنسانية.
ٕػ المرحمة الثانية  :مرحمة النشكء  :استمرت في أوروبا بعد منتصف القرن التاسع عشر.
ػػػ حدث تحول في فكرة الدولة الموحدة.
ػػػ تبمورت مفاىيم خاصة بالعالقات الدولية.
ػػػ نشأ مفيوم اإلنسانية وزادت اإلتفاقيات الدولية.
ػػػ نشأت مؤسسات بتنظيم اإلتصاالت والعالقات بين الدول.
ػػػ بدأت مشكمة قبول غير األوروبي في المجتمع الدولي.
ػػػ بدأ اإلىتمام بالقومية والعالمية.
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ٖػ المرحمة الثالثة  :مرحمة اإلنطالؽ  :بدأت في عاـ ٓٔٛٚـ حتى العشرينات من القرن العشرين.
ػػػ ظيرت مفاىيم كونية مثل خط التطور الصحيح والمجتمع القومي.
ػػػ ظيور مفاىيم تتعمق باليويات القومية والفردية.
ػػػ دمج عدد من المجتمعات غير األوروبية في المجتمع الدولي.
ػػػ صياغة أفكار خاصة باإلنسانية وتطبيقيا.
ٗػ المرحمة الرابعة  :الصراع مف أجؿ الييمنة  :من العشرينيات إلى منتصف الستينيات من القرن
العشرين.

ػػػ ظيور خالفات وحروب فكرية حول المصطمحات الخاصة بالعولمة.
ػػػ نشوء صراعات كونية حول صور وشكل الحياة.
٘ػ المرحمة الخامسة  :مرحمة عدـ اليقيف  :بدأت منذ الستينيات من القرن العشرين.
ػػػ بروز اإلتجاىات واألزمات في التسعينيات من القرن العشرين.
ػػػ شيدت أول ىبوط عمى القمر.
ػػػ شيدت نياية الحرب الباردة وشيوع إستخدام األسمحة الذرية.
ػػػ ظيور حركة الحقوق المدنية.
ػػػ زيادة اإلىتمام بالمجتمع المدني العالمي والمواطنية العالمية.
ثالثنا  :العكلمة كتأثيراتيا عمى الكطف العربي :
ٔػ التأثيرات اإلقتصادية :
س  :ما التأثيرات اإلقتصادية لمعكلمة ؟
ػػػ زيادة اإلعتماد المتبادل بين إقتصاديات دول العالم.
ػػػ وحدة األسواق المالية والنقدية.
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ػػػ فتح الحدود أمام التجارة الحرة بال قيود.
ػػػ إنشاء منظمة لمتجارة العالمية.
ػػػ يجب عمى الدول العربية أن تمتفت إلى أىمية اإلرتقاء إلى مستوى المنافسة العالمية.
س  :ما التأثيرات الثقافية لمعكلمة ؟
ػػػ اإلرتفاع الخطر لمعدالت األمية في الوطن العربي.
ػػػ عدم قدرة العرب عمى التعامل بكفاءة مع عصر الثورة العممية والتكنولوجية.
ػػػ عدم قدرة العرب عمى التعامل مع ثورة اإلعالم واإلتصاالت.
ػػػ الوطن العربي بحاجة إلى ثورة تعميمية لمقضاء عمى األمية  ،وتأسيس مؤسسات تعميم عام  ،ورفع
مستوى األداء في المؤسسات الجامعية ومراكز األبحاث.

س  :ما التأثيرات السياسية لمعكلمة ؟
ػػػ خطت بعض الدول خطوات ال بأس بيا في طريق اإلنتقال من السمطوية إلى الديمقراطية والتعددية
السياسية.

ػػػ التعددية السياسية ال تزال مقيدة في بعض البالد العربية.
ػػػ بعض الدول العربية لم يخط الخطوة األولى في طريق الديمقراطية.

انتيى المستكل الثالث بحمد اهلل
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