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المق ّدمة

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ع�رش الأدبي ,ا�ستجاب ًة للتوجهات
ي�رسنا �أن نقدم كتاب تاريخ العرب والعامل لأبنائنا الطلبة يف ال�صف
َ
احلادي َ

الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم يف جمال حتديث املناهج وتطويرها ,مبا َيك ُفل الرتجمة ال�سليمة للأ�س�س واملنطلقات

التغيات,
الرئي�سة ملنهاج التاريخ ،وجعل التعليم �أداة فاعلة لبناء �أجيال قادرة على مواجهة ال ّتحديات ,وا�ستيعاب رُّ
والعاملي ،واال�ستفادة من �أحداث املا�ضي يف درا�سة الواقع املعا�رص.
العربي
ومعرفة الواقع ال ّتاريخي
ّ
ّ
وقد جاء كتاب تاريخ العرب والعامل يف �ست وحدات على النحو الآتي:

وفكريا,
واجتماعيا
واقت�صاديا
�سيا�سيا
ين
الوحدة الأولى :تناولت �أحوال البالد العربية يف ظل احلكم العثما ّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

العثمانية
ع�رش امليالدي ,ثم عوامل �ضعف الدولة
العثمانية يف القرن
والإ�صالحات التي قامت بها الدولة
َ
التا�سع َ
ّ
ّ
واخلارجية و�سيا�ستها يف اال�ستبداد والظلم �ضد العرب والتي �أ ّدت �إلى انهيارها عام 1918م.
الداخلية
ّ
ّ

ومفهوم النه�ضة العربية احلديثة وعواملها
عرب الع�صور،
َ
الوحدة الثانية :تناولت التكوين التاريخي للأمة العربية َ

جّ
دورمفكري النه�ضة العربية احلديثة و ُدعا ِتها يف ا�ستنها�ض الأمة وتوعيتها,
واتاهاتها الفكرية ،وركزت على
ّ
وزعيما لها.
رائدا لتلك النه�ضة
وخا�صة ال�رشيف احل�سني بن علي الذي كان ً
ً
إ�سبانية يف
اال�ستعمارية
وتطوره و�أهدافه ،والأطماع
الوحدة الثالثة :تناولت مفهوم اال�ستعمار
ّ
ّ
الربتغالية وال ّ
ّ

العربي يف القرن
�سباين للوطن
ين
ع�رش
ال�ساد�س
القرن
يطايل إ
والفرن�سي إ
امليالدي ،واال�ستعمار الربيطا ّ
ّ
َ
َ
وال ّ
ّ
ّ
وال ّ
ع�رش وبداية القرن الع�رشين.
َ
التا�سع َ

العامليتني الأولى والثانية و�أثرهما
باحلربي
الدولية التي متثلت
الوحدة الرابعة :تناولت احلروب وال�صرّ اعات
نِّ
ّ
ّ

العربي.
على الوطن
ّ

وبي َنت دور
العربي �ضد اال�ستعمار ال
الوحدة اخلام�سةُ :عر�ض فيها حركات ال ّتحرر يف الوطن
أوروبيَّ ,
ّ
ّ
ال�شخ�صيات الوطنية يف قيادة حركات الكفاح ال�سِّ لمي وامل�سلح.

مناذج من حركات ال ّتحرر يف بع�ض دول العا َلـم يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا
الوحدة ال�ساد�سةُ :خ ّ�ص�صت لعر�ض َ

الالتينية و�أبرزِ القادة الوطنيني لها.

ت�ضمن الكتاب عد ًدا من الأن�شطة املتنوعة ،بالإ�ضافة �إلى ال�صناديق اجلانبية واخلرائط التاريخية واخلرائط
وقد ّ

املفاهيمية؛ لإثراء الطالب باملعلومات.

ونرجو اهلل �أن ُيحقق هذا الكتاب الأهداف الرتبوية املن�شودة.

الدرا�سي ال ّأول
الف�صل
ّ

العثمانية
الوحدة الأوىل :البالد العربية يف ع�رص الدولة
ّ

الدولة
واالقت�صادية
ال�سيا�سية
العربية من �سوء �أحوالها
 عانت البالد
واالجتماعية يف �أواخر حكم َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العثمانية ....ناق�ش ذلك.
ّ
ا�ستبدادية جُتاه العرب يف �أواخر حكم الدولة
عن�رصية
 مار�ست جمعية االتحّ اد والترّ قي �سيا�سة
ّ
ّ
العربية ...ف�سرّ ذلك.
القومية
العثمانية ّمما �أ ّدى �إلى بلورة فكرة
ّ
ّ
ّ
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العامة
النتاجات
ّ

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون
قادرا على �أن:



يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
َ



يتعرف �أحوال البالد العربية يف �أواخر احلكم العثماين.
ّ



ُيف�سرّ �أ�سباب � ِ
إحاطة العثمانيني للوطن العربي ب�سياج من العزلة عن الت�أثريات اخلارجية.



ِ
العثمانية.
الدولة
يتتبع حركات إال�صالح والتجديد يف
ّ
ّ



العثمانية يف الوطن العربي.
يتتبع مراحل امتداد الدولة
ّ
ّ



ي�ستخل�ص �أثر �سيا�سة الترتيك ال�سلبية على الوطن العربي.



ينبذ ال�سيا�سية العن�رصية واال�ستبدادية التي اتبعها حزب االتحّ اد والترّ قي.



يقدر دور ال�رشيف احل�سني بن علي يف تخلي�ص العرب من الظلم والطغيان العثماين.



يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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الف�صل الأول

العثماين
�أحوال البالد العربية يف الع�رص
ّ

جنح العثمانيون يف �ضم البالد العربية حلكمهم ُ
الر ْبع ال ّأول من القرن ال�ساد�س ع�رش
منذ ُّ
ومع ال�صفويني يف العراق.
ّ
مع املماليك يف م�رص وبالد ال�شامَ ،
امليالدي بعد �أن خا�ضوا عدة معارك َ
العزلة عن الت�أثريات اخلارجية؛ مما انعك�س �سلبا
وقد �أحاط العثمانيون البالد العربية ب�سياج من ُ
على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والفكرية والثقافية فيها.

�أو ًال :الـحالـة ال�سيا�سية
ين للبالد العربية يف �أوائل عهده بعدة �سمات ,للتعرف عليها ت�أمل ال�شكل الآتي:
متيز احلكم العثما ّ
�سمات احلكم العثماين �أوائل عهده يف البالد العربية
الإبقاء على بع�ض الزعامات

تطبيق نظام احلكم املركزي

�ضعف ت�أثريه على املجتمعات

املحلية يف البالد العربية كما

وخا�صة يف البالد العربية القريبة

العربية بل هي التي �أثرت فيه،

هي.

العثمانية.
من عا�صمة الدولة
ّ

و�صبغته بال�صبغة ال�رشقية.

ال�شكل ( � :)1-1سمات احلكم العثماين �أوائل عهده يف البالد العربية.

مل يحاول العثمانيون التدخل يف �ش�ؤون العرب ال�سيا�سية حتى نهاية حكم ال�سلطان �سليمان
القانوين .وللتعرف �إلى ذلك ،اقر�أ الن�ص الآتي:
العثمانية ُ
منذ بداية احلكم العثماين للبالد العربية �إلى تعيني الزعماء املحليني
جل�أت الدولة
ّ
حكام ًا لها يف والياتها العربية ،وقد ر�أت يف هذا الإجراء �أنها �ستحظى ببع�ض الفوائد ومنها:
�إقناع الأهايل ب�أن حكامهم منهم ،و�إر�ضاء الزعماء املحليني املتنفذين يف املنطقة ,و�ضمان
والئهم للدولة ،وحفظ الأمن يف مناطقهم.
عمر عبد العزيز عمر ,درا�سات يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رص� ,ص ()189
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ثانيًا :احلالة االقت�صادية
 -1الزراعة

نظر العثمانيون للأر�ض على �أنها ملك للدولة ,ف�أقطعوا الق�سم الأكرب من الأر�ض ال�صاحلة للزراعة
جزءا من ناجتها مقابل القيام بواجباتهم
للع�سكريني �ضمن نظام الإقطاع احلربي ,فكانوا َ
يتقا�ضون ً
الع�سكري��ة ,و� ّأما باقي �إنتاج الأر�ض فيذه��ب للفالحني ,كما ُمور�ست جباي ُة ال�رضائب من خالل
وا�ضحا ب�سبب القح��ط واجلراد والفقر وكرثة ال�رضائب
تراجعا
نظام االلت��زام ,و�شهدت الزراعة
ً
ً
وانعدام الأمن وا�ستخدام �أدوات تقليدية يف الزراعة.

تدهور الإنتاج الزراعي؟
• ما �أ�سباب
ُ

 -2ال�صناعة

ظه��رت يف البالد العربية �صناع��ات ِح ْرفية ب�سيطة ,اعتمدت على امل��واد الأولية املتوافرة يف كل
مع املناطق الأخرى ,و�أهم ال�صناعات التي انت�رشت يف البالد العربية يف
َم ِنطقة ومقاي�ضة منتجاتها َ

املن�سوجات ،وال�صابون ،وال�سكر ،وامللح ،وطحن احلبوب ،وال�صناعات اخل�شبية.
العهد العثماين
ُ
ومل ت�ستطع هذه ال�صناعات ِ
احل ْرفية ال�صمود يف مواجهة ال�صناعات الأوروبية التي ات�سمت بجودة

الت�صنيع ورخ�ص الثمن بعد الثورة ال�صناعية التي �شهدتها �أوروبا.

ّ
العثمانية على مناف�سة ال�صناعات الأوروبية.
فكر :عدم قدرة ال�صناعات املحلية يف الدولة
ّ

 -3التجارة
وا�ضحا وخا�صة بعد اكت�شاف طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح جنوب �إفريقيا،
�شهدت التجارة تراجع ًا
ً
وحت��ول طرق التجارة عن الع��امل الإ�سالمي ُ
منذ العهد اململوكي ,و�سوء طرق املوا�صالت ،والفقر
ُّ
الع��ام لل�س��كان ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية وانع��دام الأمن ،وتعر�ض القواف��ل التجارية لهجمات
الل�صو�ص وقطاع الطرق ،ومع ذلك ف�إن التجارة اخلارجيةمل تنقطع متام ًا بني البالد العربية و�أوروبا
يف العهد العثماين ,كما كان هناك نوع من التجارة الداخلية بني الواليات العربية كم�رص و�سوريا
والعراق واحلجاز ,ومن العوامل التي �ساعدت على ن�شاط التجارة الداخلية �إعفاء الدولة العثمانية
اً
و�صول �إلى الديار
بال�ضافة �إلى مرور قوافل احلج عرب الواليات العربية
التجار من بع�ض ال�رضائب ،إ
املقد�سة.
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العثمانية.
• ا�ستخل�ص �أ�سباب تراجع التجارة يف البالد العربية يف عهد الدولة
ّ
 -4ال�رضائب والر�سوم

�رضائب فُر�ضت على الأرا�ضي
العثمانية عدداً من ال�رضائب والر�سوم ,منها:
فر�ضت الدولة
ُ
ّ
و�إنتاجها ُ
الع�شرْ والر�سوم على املوا�شي واملطاحن ومعا�رص الزيتون ,و�رضيب ُة امل�سقّفات
مثل �رضيبة ُ
التي فر�ضت على املباين ال�سكنية ،و�رضائب فُر�ضت على الفالحني ِ
وال�رضائب
والتجار,
واحل ْرفيني ّ
ُ
مثل احلروب.
العرفية التي فُر�ضت يف �أوقات طارئة ِ
ُ

ثالـثًا :احلالة االجتماعية
العثمانية كما هي ،فقد تركوا لها
بقيت ال�ش�ؤون الداخلية لل�شعوب التي خ�ضعت للدولة
ّ

حرية ممار�سة معتقداتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ,وانق�سم املجتمع يف العهد العثماين �إلى فئتني

رئي�ستني .وللتعرف �إليهما ت�أمل ال�شكل الآتي:

فئات املجتمع يف عهد الدولة العثمانيّة
الفئة العليا
ه��م �أ�صح��اب االمتي��ازات م��ن احل��كام املحلي�ين
والقطاعيني وكذلك العلم��اء والأئمة واخلطباء الذين
إ
�أُعفوا من ال�رضائب.

فئة عامة ال�شعب
هم من الفالحني وال�صناع والتجار
ورع��اي��ا ال��دول��ة م��ن امل�سلمني وغري
امل�سلمني الذين كانوا يدفعون ال�رضائب.

العثمانية.
ال�شكل ( :)2-1فئات املجتمع يف عهد الدولة
ّ

ّ
العثمانية يف املعتقدات الدينية والعادات والتقاليد يف املناطق التابعة لها.
فكر :عدم تدخل الدولة
ّ
رابعا :احلالة الثقافية والفكرية
ً
ُ
مركزا للحياة العلمية والثقافية للأ�سباب الآتية:
العثمانية
إ�ستانبول عا�صم ُة الدولة
�أ�صبحت �
ً
ّ
ِ
هجرة الكثري من الأدباء والعلماء واملفكرين من البالد العربية �إليهاّ ,ممن ن�شطوا يف التدري�س
-1
والت�أليف باللغتني العربية والرتكية.
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َ -2جمع املخطوطات العربية والثقافية على اختالف معارفها يف مكتبات �إ�ستانبول وم�ساجدها.

العثمانية بالثقافة واللغة العربية ومل ِ
ترتق بهما ,ووقعت م�س�ؤولية ذلك على
تهتم الدولة
مل ّ
ّ
املراكز الدينية الكربى التي حافظت على ذلك ,كالأزهر ال�رشيف يف القاهرة ,وجامع الزيتونة يف
واحلرمني ال�رشيفني يف احلجاز ,وامل�سجد الأق�صى يف القد�س,
تون�س واجلامع الأَموي يف دم�شق,
َ
والنجف يف العراق ,بالإ�ضافة �إلى امل�ساجد يف مراكز الواليات العربية كدم�شق وحلب والقد�س
والقاهرة وبغداد ,وقد اعتمدت هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية يف متويلها على الأوقاف ,وتربعات
املح�سنني و�أهل البرِ ّ  ,وكانت ُتع ِّلم خمتلف العلوم العقلية كالريا�ضيات والعلوم العامة والهند�سة,
والعلوم النقلية كعلوم الدين واللغة العربية والتاريخ.
وللتعرف �إلى دور الأزهر ال�رشيف يف احلياة الثقافية والفكرية اقر أ� الن�ص الآتي:
يع��د اجلام��ع الأزه��ر امل�ؤ�س�س��ة
الديني��ة العلمي��ة إال�سالمي��ة الأك�بر
يف العالـ��م الإ�سالم��ي� ،أُن�ش��ىء عام
359ه��ـ970/م يف عه��د الدول��ة
الفاطمي��ة يف م��صر با�س��م جام��ع
القاهرة ،ث��م ُ�س ّمي بالأزه��ر ،واعترب
اجلام��ع الر�سم��ي للدول��ة الفاطمية،
ومقرا لن��شر العلم والدين يف حلقات
ً
الدرو�س التي انتظمت فيه �إلى جانب
درا�سة علوم �أخ��رى يف الدين واللغة
وعل��م الق��راءات واملنط��ق والفلك،
ويع��د ثالث �أقدم جامع��ة بعد جامعة
ال�شكل ( :)3-1اجلامع الأزهر.
ين ،ومل يلب��ث � ْأن
الزيتون��ة والقروي� َ
حتول اجلامع �إلى جامعة يتل ّقى فيها الطُّالب خمتلف العلوم الدينية والعقلية ،وازدهر جامع الأزهر يف
ّ
الع�رصي��ن الأيوبي واململوكي ف�أخذ مكانته كمركز تعليمي ،و ُز ّود بالكتب النفي�سة �إلى �أن �أ�صبحت
مكتبته واحدة من �أكرب مكتبات ال�رشق إال�سالمي.
عمر عبد العزيز عمر ,درا�سات يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رص� ,ص ()250-245
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األسئلة
أ�سباب ما يلي:
 -1بينّ � َ
�أ – اعتماد العثمانيني منذ القرن الثامن ع�رش امليالدي على الزعماء املحليني يف البالد
العربية.
العثمانية.
ب -تراجع الزراعة يف البالد العربية يف عهد الدولة
ّ
العثمانية.
جـ	 -تراجع التجارة يف البالد العربية يف عهد الدولة
ّ
العثمانية.
د  -كانت �إ�ستانبول مركزاً للحياة الثقافية والعلمية يف الدولة
ّ
 -2اذكر ما يلي:
�أ �	-أنواع ال�رضائب التي فر�ضها العثمانيون يف دولتهم.
العثمانية.
تكون منها املجتمع العربي يف عهد الدولة
ب -الفئات التي ّ
ّ

14

الف�صل الثاين

العثمانية
حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة
ّ

العثمانية يف الق��رن التا�سع ع��شر امليالدي،
ب��د�أت ح��ركات إال�صالح والتجدي��د يف الدول��ة
ّ

والدارية إال�صالحية .وللتعرف �إل��ى �أ�سباب ظهور
واتخ��ذت جمموعة م��ن الإجراءات الع�سكري��ة إ
العثمانية ت�أمل ال�شكل الآتي:
حركات الإ�صالح والتجديد يف الدولة
ّ

�أ�سباب ظهور حركات إال�صالح والتجديد يف الدولة العثمانيّة
حال��ة ال�ضعــ��ف والف�ســ��اد
ال�سيا�سـ��ي والإداري الــ��ذي
ّ
و�صلت �إليه الدولة العثمانية.

ال��د َول الأوروبية يف
تدخ��ل ُّ
�ش�ؤونها الداخلية.

الهزائم املتكررة التي �أحلقتها
الد َول الأوروبية بها.
ُّ

العثمانية.
ال�شكل (� :)4-1أ�سباب ظهور حركات إال�صالح والتجديد يف الدولة
ّ

العثمانية بثالث مراحل:
وقد مرت حركات إال�صالح والتجديد يف الدولة
ّ

أول :مرحلة �إ�صالح اجلي�ش العثماين
� اً
ب��د�أت ه��ذه املرحلة يف الربع الأخ�ير من القرن الثامن ع��شر ومطلع القرن التا�س��ع ع�رش للميالد

وخا�ص��ة يف عه��د ال�سلطان حممود الثاين (1839 – 1808م) يف الوق��ت الذي تعر�ضت فيه الدولة

العثمانية ويف
العثمانية �إلى �أخطار داخلية وخارجية متثلت يف ثورات إالنك�شارية ومتردهم يف العا�صمة
ّ
ّ

العثمانية الرو�سية ،وظهور
الوالي��ات ،وحملة (نابليون بونابرت) على م�رص وبالد ال�شام ،واحل��روب
ّ
البلقان.
عدد من احلركات االنف�صالية يف �شبه جزيرة َ

• �صنف الأخطار التي �أدت �إلى �إ�صالح اجلي�ش العثماين �إلى داخلية وخارجية.
يت��م �إال بالتخل�ص من النظم الع�سكرية
وق��د ر�أى ال�سلط��ان حممود الثاين �أن �إ�صالح اجلي�ش ال ّ

القدمية ويف مقدمتها اجلي�ش الإنك�شاري؛ فعمل على ت�أ�سي�س جي�ش قوِ ّي واقتبا�س النظم الأوروبية
العثمانية.
احلديثة و�إن�شاء ِفرق ع�سكرية جديدة لإعادة القوة الع�سكرية للقوات
ّ
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ثانيا :مرحلة التنظيمات العثمانيّة (1876 - 1839م)
العثمانية وهي:
العثمانية يف عدد من القوانني والنظم التي �أ�صدرتها الدولة
متثلت مرحلة التنظيمات
ّ
ّ

 – 1خطّ (مر�سوم) �رشيف كلخانة عام 1839م

�أ�صدره ال�سلطان عبداملجيد الأول (1861 – 1839م) ،يف الفرتة التي كان فيها على خالف
م��ع وايل م��صر حممد علي با�شا الذي قاد حملة �سيطر فيها على ب�لاد ال�شام ,فجاء هذا املر�سوم

الدول الأوروبية ودعمها لل�سلطان العثماين �ضد حممد علي با�شا ,ومن �أهم بنوده:
ل�ضمان ت�أييد ُّ
�أ  -املحافظة على �أرواح النا�س و�أموالهم وممتلكاتهم مهما كانت ديانتهم.

ب �	-إ�صالح الإدارة ،والق�ضاء على الر�شوة واملح�سوبية.

جـ	  -تنظيم جباية ال�رضائب و�إلغاء نظام االلتزام.
حمدد للخدمة الع�سكرية.
د  -و�ضع نظام ّ

 – 2خطّ (مر�سوم) التنظيمات اخلريية عام 1856م

العثمانية مبزيد م��ن الإ�صالحات لإبعاد
ال��دول الأوروبية قامت الدول��ة
نتيج��ة لتزاي��د �ضغط ُّ
ّ

تدخلهم يف �ش�ؤون الدولة ،ف�أ�صدر ال�سلطان عبداملجيد الأول ّ
خط مر�سوم التنظيمات اخلريية.

والذي ت�ضمن ما يلي:

�أ �	-إجــراء �إ�صالحـات �شاملة يف الأمور املالية واملوا�صالت والتعليـم والزراعة والتجارة.

العثماني��ة مت�ساوين يف احلقوق والواجب��ات مهما اختلفت
ب  -اعتبار جمي��ع رعايا الدولة
ّ
ديانتهم ومذاهبهم

جـ	 �	-إن�شـــــاء حماكــــم خمتلطـــــة للــف�صل يف الق�ضايــا املـدنية واجلنائية.
العثمانية.
د  -ال�سماح للأجانب بحق التملك يف الدولة
ّ

• بينّ الإ�صالحات التي كانت ل�صالح املواطنني العثمانيني.
• بر�أيك ما �أثر امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنيني العثمانيني والأجانب؟
ناقش� :إ�صدار ال�سلطان العثماين عبد املجيد الأول مر�سوم التنظيمات اخلريية.
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 – 3قانون الواليات عام 1864م

�ص��در يف عهد ال�سلطان عبدالعزي��ز (1876-1861م) وكان يهدف �إلى حتديث التنظيمات
العثمانية ،ومبوجبه �أ�صبح يف كل والية ٍ
وال ي�ساعده موظفون خمت�صون
الإدارية املتبعة يف الدولة
ّ

بال�ش���ؤون الإدارية واملالية والتعليم والق�ض��اء والأ�شغال العامة والزراعة ويقدمون له امل�ساعدة،
وا�س ُت ِ
حدث يف كل وحدة �إدارية جمال�س للإدارة ي�شرتك فيها عدد من الأهايل �إلى جانب احلكام

الإداريني ،وو�ضعت القوانني التي تنظم �ش�ؤون املحاكم والأرا�ضي والبلديات والتجارة.
ناقش :ي�ساعد احلاكم الإداري يف �إدارته موظفون خمت�صون ّ
كل �ضمن اخت�صا�صه.

ثالثا :مرحلة امل�رشوطية (الد�ستور) عام 1876م
تولّ��ى ال�سلطان عبداحلمي��د الثاين ال�سلطنة عام  1876م ،ف�أظه��ر توجها �إ�صالحيا بت�أثري من

رج��ال الإ�صالح ،الذين طالبوا باقتبا�س النظم الدميقراطية الت��ي كانت �سائدة يف �أوروبا؛ ف�أ�صدر
اخلا�صة بال�سلطان و�أ�رسته ووراثة
حدد فيه احلقوق واالمتيازات
ال�سلط��ان القانون الأ�سا�سي الذي ّ
ّ
العام��ة لرعايا الدولة الذين �أُطلق عليهم ا�سم العثمانيني بغ�ض النظر عن ديانتهم
َ
العر�ش ،واحلقوق ّ

ال�سخرة ،و�أعلن
و�أجنا�سه��م ،و�ألغى ال�سلطان م�ص��ادرة الأموال وممار�س��ات التعذيب و�أعم��ال ُ
مومي.
الع
ت�أ�سي�س املجل�س ُ
ّ

واف��ق ال�سلطان عبداحلميد الثاين م�ضطرا على توقيع بنود الد�ستور اجلديد ملواجهة خطر الدول

الأوروبية ،لكنه ما لبث �أن عزل ال�صدر الأعظم مدحت با�شا امللقب ب�أبي الد�ستور ونفاه �إلى خارج

العثمانية عام 1877م ،و�أوقف العمل بالد�ستور و�أعاد احلكم الفردي اال�ستبدادي.
الدولة
ّ

احلايل.
نشاط :اعقد جل�سة نقا�شية حول �أهمية الد�ستور يف تنظيم عمل ال�سلطات الثالث يف الوقت
ّ
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
ّ
أ�سا�سي.
خط �رشيف كلخانة ،قانون الواليات ،القانون ال
ّ

العثمانية.
 - 2اذكر �أ�سباب قيام حركات إال�صالح والتجديد يف الدولة
ّ
 – 3بينّ إال�صالحات املدنية والع�سكرية التي قام بها ال�سلطان حممود الثاين.
 – 4ما هي بنود ّ
خط �رشيف كلخانة ال�صادر عام 1839م؟
حيث:
 – 5قارن بني خط التنظيمات اخلريية ومرحلة امل�رشوطية من ُ
تاريخ الإ�صدار.
�أ -
ُ
ب �	-أ�سباب �إ�صدار كل منهما.
جـ	 -إال�صالحات املدنية واالقت�صادية التي �شملها كال القانونني.
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الف�صل الثالث

العثمانية وانهيارها
عوامل �ضعف الدولة
ّ

العثمانية منذ �أواخر القرن ال�سابع ع�رش امليالدي عندما ا�ستطاع
بد�أت بوادرال�ضعف على الدولة
ّ
الغ��رب الأوروبي �إيقاف التو�سع العثماين عند حدود ِفيي ّنا عا�صمة النم�سا ,وقد تعر�ض العثمانيون
لهزائ��م �أمام رو�سيا يف الق��رن الثامن معاهدة كوجوك قينارجة عام 1774م
العثمانية تنازلت مبوجبها
ُعقدت ب�ين رو�سيا والدولة
ع�رش امليالدي انتهت مبعاهدة كوجوك
ّ
العثمانية عن �سيادتها يف �شبه جزيرة ِ
و�ض ّمت
قينارجة عام 1774م ،وقد �ساهمت الدولة
القرمُ ,
ّ
ومنحت رو�سي��ا امتيازات جتارية
ع��دة عوام��ل داخلي��ة وخارجية يف بع���ض الأرا�ضي لرو�سيا ُ
ودينية ك�إقامة كني�سة �أرثوذك�سية يف �إ�ستانبول.
العثمانية.
انهيار الدولة
ّ

أول :العوامل الداخلية
� اً

 - 1اتّ�ساع الدولة وعدم جتان�س �سكانها
العثمانية يف م�ساحات وا�سعة امتدت يف ث�لاث قارات ,و�ضمت �شعوبا غري
تو�سع��ت الدول��ة
ّ
متجان�س��ة من الناحية ِ
العرقية وال ُّلغوية والدينية والثقافي��ة والتاريخية ،وللتعرف �إلى ذلك ت�أمل
اخلريطة الآتية ,ثم �أجب عن الأ�سئلة التى تليها:
فينا

ب

حر

قز

�أنطاكية

الب�رصة

بغداد

النفوذ

ا
خللي
جا
ا لعر
لأح�ساء بي

�شرياز

املدينةاملنورة
مكة
الطائف
جدة

�أ�سوان

كريت

البحر املتو�سط
برقة

بنغازي

طرابل�س
غدام�س
فزان

ال�صحراء الكربى

الب

حر ا

الح

ح�

رضم
وت

الأ�سكندرية

اليونان

تون�س

اجلزائر

وهران

مراك�ش

مر

الرب

عا

خل
ايل

قرب�ص
دم�شق بريوت
عمان يافا
غزة

رود�س

القاهرة

الدهناء

ُعمان

�أنقرة

�أزمري

م�ضيق جبل طارق

�صقلية

بحر �إيجة

ال�صفويون

�سينوب

الأ�ستانة
بحر
مرمرة

�إيط

طرابزون

البحر الأ�سود

�إ�سبانيا

اليا

وين

القرم
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ال�شكل( :)5-1الدولة العثمانية يف �أق�صى ا ّت�ساع لها.
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العثمانية.
تو�سعت فيها الدولة
القارات التي ّ
• اذكر ّ
ّ
العثمانية.
• اكتب قائمة ب�أ�سماء الدول العربية احلالية التي كانت تابعة للدولة
ّ
• ما الفرق بني الوالية والدولة من وِ جهة نظرك؟
العثماني��ة يف القرن ال�ساد�س ع��شر امليالدي �أق�صى ا ّت�ساع له��ا� ,إال �أنها
بلغ��ت الإمرباطوري��ة
ّ

تو�سعها ,ومت ّثلت تل��ك القوى يف :رو�سيا
بق��وى �سيا�سية وع�سكرية �أ ّدت �إل��ى تو ُّقف ّ
ا�صطدم��ت ً

وال��دول الأوروبية وعلى ر�أ�سها النم�سا و�إ�سباني��ا من الغرب ،واال�ستعمار
القي�رصي��ة من ال�شمال،
ُّ

الربتغايل والهولندي يف اخلليج العربي و�إيران من ال�رشق.

العثمانية.
ناقش :القا�سم امل�شرتك بني القوى املحيطة بالدولة
ّ
العثمانية انف�صال بع�ض الأقاليم عنها ،وقد �شكل انف�صال البلقان
وترتب على �ضعف الدول��ة
ّ

العثمانية اً
خطريا؛ �إذا �أ ّدى ذلك �إلى:
حتول
و�إعالنها احلرب على الدولة
ً
ّ
 - 1بروز احلركة القومية ُّ
الطورانية.

 - 2قيام ثورات ذات طابع قومي منها الثورة الألبانية.
 - 3قيام احلرب العاملية الأولى عام 1914م.

� - 2ضعف بع�ض ال�سالطني العثمانيني والف�ساد الإداري
انته��ى عهد ال�سالط�ين الأقوياء مبوت ال�سلطان �سليمان القانوين ع��ام 1566م ,ففي الفرتة ما
أثرا,
ب�ين (1718 -1566م) حك��م الدولة
ّ
العثمانية جمموع ٌة من ال�سالط�ين مل يرتك �أغلبهم � ً

العثمانية
حتول يف تاريخ الدولة
ُ
ويعت�بر عهد ال�سلطان مراد الثالث (1595-1574م) نقط�� َة ّ
ّ

بني عهود ال�سالطنيِ الأقوياء وما تالهم من فرتة �ضعف ال�سالطنيِ  ،فقد ترك ال�سالطني م�سائل

العثمانية عن طريق
الدول��ة العليا يف �أيدي الوزراء والذين غالبا ي�صلون �إلى منا�صبهم يف الدولة
َّ
الر�شوة واملح�سوبية ،و�أ�صبح نفوذهم ينمو على ح�ساب �صالحيات ال�سلطان العثماين.
َّ

20

دور كبري يف �إ�ضعافهم ,فبد�أت هذه
وكان ل�سيط��رة احلا�شية على بع�ض ال�سالطني العثماني�ين ٌ

الفئ��ات التدخل يف ال�ش���ؤون العامة للدولة لتحقيق م�صاحلها اخلا�ص��ة؛ فعملت على �إجبار رجال
الدول��ة عل��ى تنفي��ذ رغباتها ،وكان م�صري م��ن يعار�ضهم الع��زل �أو القتل ،فت�س��ارع املقربون من
ال�سلط��ان على جمع الرثوات الطائل��ة ،و�أ ّدى ذلك �إلى �إ�ضعاف الدول��ة و�إفال�س خزائنها ،فتذمر

الأهايل واجلي�ش؛ ّمما �أ ّدى حلدوث ثورات بني �صفوف إالنك�شارية.

العثمانية قامت بعدة حماوالت �إ�صالحية �إال �أنها واجهت مقاومة املتنفذين يف
ورغم �أن الدولة
ّ
الدولة؛ لأن تلك الإ�صالحات تحَ ُ ُّد من امتيازاتهم ونفوذهم.
� - 3ضعف اجلي�ش
يعود �ضعف اجلي�ش للأ�سباب الآتية:
�ضعف ال�سالطني العثمانيني � ِ
ِ
وتدخ ِل اجلي�ش
أنف�سهم و�إغفالهم ل�ش�ؤون اجلي�ش والقتال,
�أ -
ُ
يف تعيني ال�سالطني وخلعهم.
حتول
ب �	-إلغ��اء ال�رضيبة الت��ي كانت تزود ِفرق إالنك�شاري��ة بالعنا�رص الب�رشية؛ مم��ا أ� ّدى �إلى ّ
الع�سكرية �إلى وراثية يف �صفوف إالنك�شارية.
ِ
وتراجع دورها بعد ال�سماح لهم باالختالط بال�سكان
فقدان إالنك�شارية �صفاتها القتالية,
جـ -
ِ
املحليني ,واالنخراط يف الوظائف املدنية.

د  -انت�شار الر�شوة عند تعيني قادة اجلي�ش.

هـ	  -عدم �إدخال التح�سينات على الأ�سلحة والأ�ساليب القتالية للجي�ش.

و  -نظام إالقط��اع احلربي الذي �أ ّدى �إلى ان�شغال اجلي���ش ب�أرا�ضيهم الزراعية على ح�ساب
ثم مقاومتهم للإ�صالحات.
انتمائهم الع�سكري ّ

ّ
قوة الدولة.
فكر :يعد اجلي�ش من �أ�سباب ّ
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 - 4تدهور الأو�ضاع االقت�صادية
العثمانية ومنها:
ت�ضافرت عدة عوامل أ� ّدت �إلى تدهور الأو�ضاع االقت�صادية يف الدولة
ّ
�أ  -فقدان الأمن واال�ستقرار.

ب � -سيطرة الأوروبيني على �صناعة الغزل واحلرير.

جـ	 �	-إقام��ة امل�ص��ارف الأجنبية من��ذ �أوا�سط الق��رن التا�سع ع�رش املي�لادي ودورها يف خدمة
العثمانية.
امل�صالح االقت�صادية الغربية على ح�ساب امل�صلحة
ّ

الدول الأوروبية.
د  -جلوء الدولة
العثمانية �إلى اال�ستدانة من ُّ
ّ
هـ	  -تراجع دور التنظيمات ِ
احل ْرفية وا ِمل ْهنية ب�سبب عدم قدرتها على مناف�سة ال�صناعات الأوروبية.
� - 5سيطرة حّ
االتاديني على ال�سلطة
بد أ� االتحّ اديون ميار�سون �سيا�سة متع�صبة متثلت ب�سيا�سة الترتيك التي نتج عنها:
�أ � -س��وء العالق��ة ب�ين الع��رب والأتراك

نتيج��ة ال�سيا�س��ة الت��ي ا ّتبعه��ا حزب
االتحّ اد والرتقي.

ب  -ظهور اجتاه��ات �سيا�سية متباينة لدى
االتحّ اديني حي��ث �أيد بع�ضهم احلركة
الطوراني��ة ,بينما دعا جّ
القومية ُّ
االتاه

�سيا�سة الترتيك

�ضد
اديون ّ
�سيا�سة عن�رصية مار�سها االتحّ ّ
الع��رب والقوميات الأخ��رى؛ لفر�ض ال ّلغة
الرتكية يف التعليم ويف امل�ؤ�س�سات احلكومية
و� ِ
إهمال اللغة العربية.

العثمانية وبناء م�ؤ�س�سات حديث��ة تمُ ّكنها من �ضمان والء
الآخ��ر للمحافظة عل��ى الدولة
ّ
كل الفئات الدينية والعرقية اخلا�ضعة للدولة.

وق��د �أ ّدت �سيا�سة الترتيك والنه��ج املتغطر�س الذي مار�س��ه االتحّ اديون �ضد العرب

�إلى تخلف املنطقة وغرقها يف بحر اجلهل والفقر واال�ستبداد� ,إلى جانب اال�ستيالء على

ثروات املنطقة العربية وت�سخري �أبنائها وا�ستنزاف طاقاتهم خلدمة م�صاحلهم.
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ثانيا :العوامل اخلارجية و�أثرها يف �ضعف الدولة العثمانيّة
 - 1الأطماع اال�ستعمارية الأوروبية

العثمانية �أمام الغرب منذ �أواخر القرن ال�سابع ع�رش امليالدي
بد�أت بوادر ال�ضعف على الدولة
ّ

ال��دول الأوروبية تتناف�س فيما
عند بروز التف��وق الأوروبي على الدولة
العثمانية ,ف�أ�صبحت ُّ
ّ

العثمانية
أكرثالدول تهديدا للدولة
العثمانية ,وكانت رو�سيا �
بينها لل�سيطرة على �أرا�ضي الدولة
ُّ
ّ
ّ

ونظ��را للهزائم املتعددة التي حلقت بالدولة
ط��وال القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش للميالد,
ً

�سمي��ت برجل �أوروبا املري�ض ,وق��د �أثارت رو�سيا م�شكلة الرج��ل املري�ض ووراثة
العثماني��ة ّ
العثمانية فيما بينها� ,إال
الدول الأوروبية تق�سيم الأمالك
ممتلكاته عام 1853م واقرتحت على ُّ
ّ

الدول على اقت�سام �أم�لاك الدولة العثمانية �أ ّدى �إلى تزايد التناف�س وال�رصاع
�أن اخت�لاف تلك ُّ
فيما بينها مبا ُعرف بامل�س�ألة ال�رشقية.

• ما املق�صود بامل�س�ألة ال�رشقية؟

ّ
العثمانية ت�سمية « رجل �أوروبا املري�ض».
الدول الأوروبية على الدولة
فكر� :أطلقت ُّ
ّ
 - 2الهزائم التي حلقت بالدولة العثمانيّة
العثمانية عدة حروب خارجية �أدت �إلى فقدان �أجزاء من �أرا�ضيها ومن تلك
خا�ض��ت الدولة
ّ

احلروب:

عامي
�أ  -احلرب مع فرن�سا :متثلت بحملة نابليون بونابرت على م�رص وبالد ال�شام يف الفرتة ما بني َ
بعد من احتالل �أجزاء كبرية من املغرب العربي.
(1801 -1798م)؛ وما نتج عنها فيما ُ

ب  -احلرب مع النم�سا :نتج عنها تنازل العثمانيني عن البو�سنة والهر�سك للنم�سا عام 1909م.

رابل�س وبنغاري مبوجب �صلح
جـ  -احلرب مع �إيطاليا :ونتج عنها تخلي الدولة
العثمانية عن َط ُ
ّ
(�آر�شي) عام 1912م.

كم��ا �سعت بريطانيا لت�أمني طرق موا�صالته��ا �إلى م�ستعمراتها يف الهند و�رشق �آ�سيا

عن طريق ال�سيطرة على قناة ال�سوي�س والبحر الأحمر وعدن واخلليج العربي.
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ثالثا :انهيار الدولة العثمانيّة

العثمانية احلرب العاملية
�أدى دخول الدولة
ّ

الأولى ع��ام 1914م �إلى جان��ب دول الو�سط

�ضد دول احللفاء �إلى التعجيل بانهيارها ,فقد قام
احللف��اء باحتالل �أجزاء كبرية من �أرا�ضي الدولة
جبهات
العثماني��ة ,فا�ضطر الأتراك للقتال على َ
ّ

متعددة �أغلبها دفاعية ,وكان لدخول الواليات
املتح��دة الأمريكية احلرب العاملي��ة الأولى دور

يف ترجيح كفة احللف��اء رغم خروج رو�سيا من

م�صطفى كمال �أتاتورك
م�ؤ�س���س اجلمهوري��ة الرتكي��ة احلديث��ة
انخرط يف العم��ل الثوري منذ �شبابه� ،أ�س�س
م��ع بع���ض ال�ضب��اط الأت��راك جمعية وطن
ع��ام 1906م و�أن�ش�أ فروع�� ًا لها يف القد�س
وب�يروت و�سالوني��ك� ,أ�صب��ح �أول رئي���س
للجمهورية الرتكية يف عام 1923م وا�ستمر
حتى وفاته عام 1938م.

احل��رب �إثر الث��ورة البل�شفية ع��ام 1917م ,مما

العثمانية
�أج�بر الأتراك على توقيع هدنة (مدرو�س) عام 1918م التي ن�صت على ا�ست�سالم الدولة
ّ

لق��وات احللفاء التي دخل��ت �إ�ستانبول دون قي��د �أو �رشط ،ويف عام 1923م ج��رى التوقيع على

ن�صت بنودها على االعرتاف بعودة ال�سيادة الرتكية على �أرا�ضيها ,ثم
معاه��دة (لوزان) مع احللفاء ّ

�أ�ص��در املجل�س الوطني الرتكي بتاريخ � 1آذار 1924م قانون ًا جديداً ن�ص على ت�أ�سي�س اجلمهورية

الرتكية احلديثة ،وانتخاب م�صطفى كمال �أتاتورك رئي�سا للجمهورية.

نشاط :بالتعاون مع زمالئك �صمم خارطة مفاهيمية تبني فيها عوامل �ضعف الدولة العثمانية
واخلارجية.
الداخلية
ّ
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
معاهدة كوجوك قينارجة ,امل�س�ألة ال�رشقية� ،سيا�سة الترتيك ،هدنة مدرو�س.
 - 2بينّ �أ�سباب مايلي:
امليالدي.
�أ  -توقف التو�سع العثماين يف �أوروبا نهاية القرن ال�ساد�س ع�رش
ّ
ب� -ضعف اجلي�ش العثماين وتعر�ضه لهزائم عديدة �أمام اجليو�ش الأوروبية.
العثمانية.
جـ	 -تدهور الأو�ضاع االقت�صادية يف �أواخر عهد الدولة
ّ
كون تعميم ًا منا�سب ًا يربط بني العبارات الآتية:
ّ -3
العثمانية.
�أ � -ضعف اجلي�ش ،الهزائم التي حلقت بالدولة
ّ
إداري.
ب� -ضعف ال�سالطني العثمانيني ،الف�ساد ال ّ
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الوحدة الثانية :النه�ضة العربية احلديثة

وال�سالمي واحلداثة ...ناق�ش ذلك.
 امتاز م�رشوع النه�ضة العربية بالتوفيق بني الرتاث العربي إ
رائد النه�ضة العربية احلديثة ،و�ضح ذلك.
 يعد ال�رشيف احل�سني بن علي َ
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العامة
النتاجات
ّ

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون
قادرا على �أن:
يذكر االجتاهات ال�سيا�سية التي ظهرت يف البالد العربية.
َ


 يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
 يو�ضح �أثر �سيا�سة الترتيك يف احلركة العربية.
يبي مظاهر النه�ضة العربية جّ
واتاهاتها.
 نِّ
 يدرك التكوين التاريخي للأمة العربية.
 يدرك �أثر اجلمعيات العربية يف �إيقاظ الوعي القومي العربي.
و�ضعف.
 يتتبع املراحل التاريخية التي مرت بها الأمة العربية من قوة َ
 ي�ستنتج العوامل التي �ساعدت على قيام النه�ضة العربية.
 ي�ستخل�ص �أثر اال�ستعمار والهيمنة الأجنبية على الأمة العربية.
قيم �أو�ضاع البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.
ُ ي ّ
ُ يقدر دور دعاة الفكر العربي يف النه�ضة العربية.
 يقدر الدور التاريخي واحل�ضاري للعرب عرب الع�صور.
وال�سالمية.
الهوية العربية إ
 يثمن جهود ال�رشيف احل�سني بن علي َ -رحمه اهلل  -يف احلفاظ على ُ
جّ
واالتاهات الواردة يف الوحدة.
 يكت�سب القيم
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الف�صل الأول

التكوين التاريخي للأمة العربية

أول� :أ�صل العرب
� اً
كان��ت �شبه اجلزيرة العربية موطنا لل�شعوب العربية .وللتعرف �إلى �أ�صل العرب ت�أمل ال�شكل الآتي،
عما يليه:
ثم �أجب ّ
ّ

�أ�صل العرب
العرب البائدة
هم �أق��وام ذك��روا يف القر�آن
الكرمي ويف كتب الأخبار ومل
يع��د له��م ذكر مثل ق��وم عاد
وثمود.

العرب الباقية
العرب العاربة (العرباء)
ينت�سبون �إلى قحطان ويرجع
موطنه��م للجن��وب العرب��ي
�سم��ون بع��رب
( اليم��ن ) ُ
وي ّ
اجلنوب وا�شته��روا بف�صاحة
الل�سان.

العرب امل�ستعربة (املتعربة)
ينت�سبون �إلى عدنان وي�سكنون
و�س��ط �شب��ه اجلزي��رة العربي��ة
و�شماله��ا ،وي�سم��ون بع��رب
ال�شم��ال�ُ .س ّم��وا بامل�ستعربة؛
لأنه��م ان�ضم��وا �إل��ى الع��رب
العارب��ة و�أخ��ذوا العربية منهم
وقد اختلطوا بالأمم غري العربية.

ال�شكل (� :)1-2أ�صل العرب.

• ما املوطن الرئي�س للعرب العاربة؟
• قارن بني العرب العاربة والعرب امل�ستعربة من حيث الن�سب.
�سك��ن الع��رب يف �شبه اجلزي��رة العربي��ة واملناطق املج��اورة لها من��ذ الآف ال�سن�ين ،وتعود
�أق��دم الإ�ش��ارات املكتوب��ة الدال��ة عل��ى ت�سمية الع��رب �إلى عه��د املل��ك الأكادي (ن��رام �سني)
حوايل( 2223-2270ق.م) عندما ا�ستولى على الأرا�ضي املت�صلة ب�أر�ض بابل والتي ُ�س ّمي �أهلها
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با�س��م (عربو) ,وا�ستمرت الإ�شارات �إلى العرب ت��رد يف النقو�ش امل�سمارية الآ�شورية ،فورد نق�ش
ع�سكريا �شارك
(�شلمن�ص الثالث  823-858ق.م) الذي هزم حل ًفا
يعود لعهد امللك الآ�شوري
رَّ
ًّ
فيه عدد من امللوك الآراميني الذين حكموا املدن ال�سورية ومعهم �ألف مقاتل من قبيلة عربية بقيادة
زعيمها (جنديبو) ,و�أطلق على تلك اجلماعات �أ�سماء منها عريبي وعربي وعربا ,و�أول �إ�شارة �إلى
العرب كقوم ورد يف نق�ش النمارة عام 328م على �شاهد قرب امرىء القي�س �أحد ملوك املناذرة (�أنا
كثريا يف ال�شعر اجلاهلي ومنه قول ال�شاعر:
ملك العرب كل العرب) ,كما ورد ذكر العرب ً
ُه ُم املَا ِن ُعو ِ
البيت َّ
دون
والذا ِئ َ

حل ُر ِ
عن ا ُ
الع ِ
رب
مات
ِ
ُ
جميع َ

ولق��د كان ملوقع �شب��ه اجلزيرة العربية على ط��رق التجارة العاملية يف الع�ص��ور القدمية بني الهند
وال��شرق الأق�صى من جه��ة والبحر املتو�سط من جهة �أخرى �أثر كب�ير يف تكوين املجتمعات العربية
عما يليها:
البدوية واحل�رضية وظهور عدة ممالك عربية ,وللتعرف �إليها ت�أمل اخلريطة الآتية ,ثم �أجب ّ

ربي

ا
لبح

ا

خللي
معني
ح�رضموت �سب أ�
حمري

ر الأ

ج الع
املحيط الهندي

يرثب
مكة
الطائف

حمر

بالد فــــار�س

الـــعــراق

بالد ال�شــــام

البحر املتو�سط

ممالك عربية قدمية
مدن عربية
ال�شكل ( :)2-2خريطة املمالك العربية القدمية.

• اذكراملمالك العربية القدمية التي وردت يف اخلريطة.
•	�أ�رش �إلى البالد العربية القدمية على اخلريطة.
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تعر���ض جنوب �شبـه اجلزيرة العربي��ة قبل إال�سالم الحتالل خارجي متث��ل باحتالل الأحبا�ش
لليم��ن عام 525م بدعم م��ن الدولة البيزنطية بعد �إقدام ذي نوا�س ِ
احلم�يري بعمل �إجرامي �شائن
وه��و �إح��راق �أتباع الديان��ة امل�سيحية يف جنران ،وح��اول �أبرهة الأ�رشم احت�لال مكة عام 571م
��ر جي�شه،ثم تعر�ضت اليمن
لل�سيط��رة على طري��ق التجارة الغربي (طريق البخور) لكنه ف�شل و ُد ّم َ
للغزو الفار�سي عام 575م ،وبقيت حتت �سيطرتهم حتى جميء إال�سالم.
• ما �أثر ق�ضاء الأحبا�ش على دولة ِحمري يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية؟

ثانيًا :دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون العرب قُبيل إال�سالم

ب��رز دور قبيلة قري�ش يف مكة قبيل ظهور إال�سالم وقام��ت بدور رئي�س لتنظيم �ش�ؤون العرب,
عما يليه:
ثم �أجب ّ
وللتعرف �إلى ذلك ت�أمل ال�شكل الآتيّ ,
دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون العرب قُبيل إال�سالم

تنظيم �ش���ؤون مكة من خالل
خدمة بي��ت اهلل احلرام وتويل
ال�سدان��ة والرف��ادة
�أم��ور ِّ
وال�سقاي��ة ،و�إن�شاء دار الندوة
وت�أكي��د حرمة البي��ت احلرام
وه��ذا وفّ��ر الأم��ن للقبائ��ل
العربية �أثن��اء حجهم �إلى مكة
املكرمة.

تنظي��م التجارة ع�بر �إن�ش��اء الأ�سواق

الدائمة واملو�سمية مثل� :سوق عكاظ،
بالإ�ضاف��ة لإن�ش��اء إالي�لاف وه��ي

معاه��دات جتاري��ة وقعها عم��رو بن

عب��د مناف امللقب بها�شم و�إخوته مع

تنظي��م الن�ش��اط الثق��ايف يف
الأ�سواق التجاري��ة التي كانت
مراك��ز للن�ش��اط الأدبي املتمثل
بال�شعر واخلطابة.

ملوك الروم والفر�س واليمن واحلب�شة
والقبائل العربية يف �شبه اجلزيرة العربية
ل�ضمان �سالمة قوافل قري�ش التجارية.

ال�شكل ( :)3-2دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون العرب قُبيل إال�سالم.

هل تعلم
� ّأن قيام مملكة ِكندة يف و�سط �شبه اجلزيرة العربية يف القرن ال�ساد�س امليالدي ُي َع ُّد � ّأول حماولة
لبع���ض القبائل العربي��ة ال�شمالية لإن�شاء حتالف قبلي يف كيان �سيا�سي عربي حمايد يرف�ض الإذعان
لأي دولة �أجنبية بدعم من دولة ِحمري َ�ض َّم قبيلة �أ�سد وربيعة ،وا�ستمرت اململكة قرن ًا من الزمن.
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تناف�ست إالمرباطوريتان البيزنطية والفار�سية لل�سيطرة على املنطقة العربية ،وحاولت كل منهما
م��د نفوذها �إليها ,وعملت على حتري�ض القبائل العربية �ضد بع�ضها البع�ض وتب َّنت قيام ممالك عربية
َّ
يف ال�شمال؛ لتكون حاجزاً بينهما وبني القبائل البدوية يف �شمال �شبه اجلزيرة العربية ،فوقعت مملكة
الغ�سا�سنة حتت نفوذ الروم يف بالد ال�شام ,بينما وق ََعت مملكة املناذرة حتت نفوذ الفر�س يف العراق.
عما يليها:
وللتعرف �إلى موقع تلك املمالك ت�أمل اخلريطة الآتية ,ثم �أجب ّ
بحر قزوين

�آ�سيا ال�صغرى

ا إل
م
رب
اط
دم�ش ور ةي
ق
الغ�سا�سنة

إالمرباطورية
ت
الفار�سية لة فرا
دج ر ال
هر نه
عمان
ن
بالد ال�شام
احلرية
املناذرة
دومة اجلندل
�أيله �سيناء

قرب�ص

البحر املتو�سط
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د�س

الع

ربي

تبوك

البي

زن
طية

اخل

ليج

م�رص

حمر
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مكة املكرمة

لبح

املمالك العربية املتحالفة
مع الروم والفر�س

ر الأ

اليمامة

بالد
النوبة

نهر النيل

هجر

يرثب

ال�شكل ( :)4-2خريطة املمالك العربية املتحالفة مع الروم والفر�س.

•	�أ�رش على اخلريطة �إلى موقع مملكتي الغ�سا�سنة واملناذرة.
• بينّ من خالل اخلريطة �أهمية موقع مملكتي الغ�سا�سنة واملناذرة.

ّ
فكر :تبعية مملكة الغ�سا�سنة للروم ،وتبعية مملكة املناذرة للفر�س.
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هل تعلم
� ّأن معركة ذي قار عام 610م ُت َع ّد من �أهم املعارك التي وقعت بني العرب والفر�س ،فكانت

� ّأول ن�رص للعرب على الفر�س.

ثالثًا :العرب بعد ظهور إال�سالم
�أر�سى الر�سول � -صلىاهلل عليه و�سلم  -قواعد الدولة يف املدينة املنورة حينما و�ضع (ال�صحيفة)

د�ست��ور الدول��ة ب�ين امل�سلمني م��ن املهاجرين

والأن�صار ،فاعتربهم �أمة واحدة من دون النا�س,

ور�سخ مفه��وم الوالء واالنتم��اء للأمة بدال من
القبيلة ,كما نظم العالقة مع غري امل�سلمني.

الأم�صار
جمع م��صر وهي مدن جدي��دة �أن�شاها

امل�سلم��ون �أثنـ��اء الفتوح��ات الإ�سالمي��ة

حلاجته��م املتزاي��دة ملع�سك��رات للمقاتل��ة

�ساهم��ت الفتوح��ات إال�سالمية يف الع�رص

وت�شجي��ع القبائ��ل العربية لال�ستق��رار ,مثل

العربية �إلى ال�رشق وال�شمال والغرب ,واتخذت

م�رص والق�يروان يف تون�س ,ومراكز �أن�شئت

اجلديدة واال�ستقرار فيها ،وقد اجتمع يف كل من

يف ب�لاد ال�ش��ام ,لتكون منطلق��ا لفتوحات

ّمما �أ ّدى �إلى تكوي��ن جمتمعات موحدة �أ�ضعفت

للح�صول على العطاء والفيء.

الرا�شدي يف �إزالة احلواج��ز �أمام حركة القبائل

الب��صرة والكوفة يف الع��راق والف�سطاط يف

�سيا�س��ة ثابت��ة لت�شجيع الهج��رة �إل��ى الأم�صار

بجوار مدن رئي�سة قدمية مثل :دم�شق وحم�ص

هذه الأم�صار قبائل من عرب ال�شمال واجلنوب

جديدة و�أ�صبح��ت الهجرة للأم�صار �رشطا

الع�صبية القبلية مبفهومها االجتماعي.

وق��د كان ل�سيا�س��ة التعريب التي اتخذها الأَمويون � ُأثرها البال��غ يف ن�رش اللغة والثقافة العربية,

وقد َّ
وعرب م�ؤ�س�ساتها ف�أ�صبحت اللغة العربية لغة
نظم اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان الدولة َّ
(العملة) بديال عن النقد البيزنطي
الإدارة والدواوي��ن يف البل��دان املفتوحة ،كما ُ�س َّك النقد العربي ُ
والفار�سي.

ّ
فكر� :ساهمت حركة التعريب التي قام بها الأمويون يف قوة الدولة ومتا�سكها.
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وبع��د قي��ام الدولة العبا�سية التي �أكدت عل��ى مبد�أ امل�ساواة ،ورف�ض الع�صبي��ة القبلية ،و�إ�رشاك

العنا��صر غ�ير العربية يف ال�سلطة واجلي���ش ومناحي احلياة كاف ًة ,بد أ� ال�رصاع ب�ين هذه العنا�رصّ ،مما
ّ
والتفك َك �أ ّدت �إلى:
عر�ض الدولة �إلى حالة من ال�ضعف
َّ
 ت َّغلب العنا�رص الرتكية والفار�سية على �ش�ؤون الدولة. -الغزو اخلارجي يف �أواخرعهد الدولة العبا�سية.

وق��د �سيطر الأتراك والبويهيون الفر�س على مقالي��د ال�سلطة يف الع�رص العبا�سي الثاينّ ،مما �أدى

�إلى جتزئة الدولة العبا�سية يف امل�رشق �إلى ُدويالت ،منها الدولة احلمدانية وال�سالجقة ،وظهرت يف

بالد املغرب دويالت كدولة الأدار�سة والأغالبة ،فكان لذلك �أثر يف تن�شيط التعريب يف �إفريقيا.
• ابحث يف دول منف�صلة عن اخلالفة العبا�سية يف امل�رشق واملغرب إال�سالمي.

بعد �ضع��ف الدولة العبا�سية وانق�سامها لدويالت عديدة تعر�ض��ت البالد العربية �إلى خطرين
خارجيني .وللتعرف �إليهما ت�أمل ال�شكل الآتي:
الغزو اخلارجي للبالد العربية
الغزو الفرجني
نتج عنه ت�أ�سي�س عدة كيانات فرجنية يف البالد
العربية متثلت بـ :مملك��ة بيت املقد�س ،و�إمارة
طرابل���س (لبنان) ،و�إم��ارة �أنطاكية (�سوريا)،
الرها (اجلزيرة الفراتية).
و�إمارة ُّ
وا�ستمر وجود الفرجنة �إلى �أن ا�ستطاع العرب
امل�سلم�ين بقي��ادة ال�سلط��ان �ص�لاح الدي��ن
الأيوبي �إخراجهم من القد�س بعد انت�صاره يف
معركة حطني ع��ام 583هـ1187 /م ،وتابع
املمالي��ك جه��ود الأيوبيني يف �إنه��اء الوجود
الفرجني على الأر�ض العربية.

الغزو املغويل
هاجم املغ��ول بقي��ادة (هوالكو) �أح��د �أحفاد
(جنكيز خان) م�ؤ�س�س الدولة املغولية بغداد عام
656هـ1258 /م وق�ضى على معامل احل�ضارة
العربي��ة إال�سالمية فيها بع��د �إحراقها ،ثم تقدم
نحو بالد ال�ش��ام ف�سقطت مدنها ب�أيديهم حتى
متك��ن املماليك بقي��ادة ال�سلط��ان �سيف الدين
قط��ز من هزميتهم يف معركة ع�ين جالوت عام
658ه��ـ1260/م عل��ى �أر���ض فل�سطني ويف
�سن��ة 803ه��ـ1400/م تعر�ضت ب�لاد ال�شام
دمر
لغزو مغويل �آخر بقيادة (تيمورلنك) الذي ّ
دم�شق وحلب بعد �أن ا�ستولى عليهما.

ال�شكل( :)5-2الغزو اخلارجي للبالد العربية.
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نشاط :اعقد جل�سة نقا�شية مع زمالئك حول ت�أكيد القوانني واملواثيق الدولية على حماية
املعامل احل�ضارية يف �أوقات احلروب

رابعا :العرب يف ظل الدولة العثمانية (�سلطة الأ�رس العربية)
ً

�سيط��رت الدول��ة العثمانية على العامل العربي يف مطلع القرن ال�ساد���س ع�رش امليالدي با�ستثناء

مراك���ش ,وارتبط العرب بالعثمانيني برابطة إال�س�لام ،هذا وا�ستطاعت بع�ض الأ�رس املحافظة على
مكانتها يف مناطقها وحاول البع�ض التحرر من �سيطرة العثمانيني ومنهم:

الـم ْع ِنيَّة
	- 1الأ�رسة َ
ني
حكم��ت جبل لبنان يف الف�ترة (1516م1697-م) وق��د �أعلن الأمري فخر الدي��ن َ
الـم ْع ّ

الأول خ�ضوع��ه لل�سلطان �سليم الأول ف�أبق��ى له العثمانيون حكم جبل لبنان ,ثم �سيطر الأمري
وبريوت،وو�س��ع نفوذه بعد ذلك
فخ��ر الدين املعن��ي الثاين (1635-1572م) عل��ى �صيدا
ّ

�إلى حوران وعجل��ون بعد معركة عنجر مع العثمانيني عام 1624م ،وامتد نفوذه �إلى �شمال
ني على لبنان واملناطق
الـم ْع ِن ِّي َ
مـما ا�ضطر ال�سلط��ان العثماين �إلى االعرتاف ب�سيطرة َ
فل�سطني؛ ّ

املج��اورة ،وح�صل على لقب (�سلطان الرب) كما امتد نفوذه من حلب �إلى القد�س وال�شوبك،
ومت الق�ضاء على حكم الأ�رسة املعنية بعد موقعة عني دارا عام 1697م مع العثمانيني.

 - 2ظاهر العمرالزيداين

و�سع
�ساع��د �ضعف الدولة العثمانية على ظهور حرك��ة ظاهر العمر (1775-1695م) الذي ّ

مد حكمه �إلى حوران وجبل عجلون ,وحاول
نفوذه يف فل�سطني ،وا ّتخذ من عكا عا�صمة له ثم َّ

م�رص،فوطد الأمن واال�ستقرار يف فل�سطني،ثم
تعزيز مركزه بالتحالف مع القبائل العربية ومع وايل
َّ

حاول اال�ستقالل عن الدولة العثمانية فامتنع عن دفع ال�رضائب لها وخا�ض عدة معارك يف �سبيل

احلفاظ على �إمارته� ,إال �أن الدولة العثمانية جنحت يف الق�ضاء على حكمه عام 1775م.
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 - 3الأ�رشاف يف احلجاز
متت��ع الأ�رشاف بو�ض��ع خا�ص يف �إمارة مك��ة ,انطالقًا م��ن مكانتهم الديني��ة والتاريخية التي
تع��ود �إلى الر�س��ول �-صلى اهلل عليه و�سلم -وينحدر الها�شمي��ون �أ�رشاف مكة و�آل البيت من
ً
احتفاظا بامتداد ن�سبها على النحو
�أ�صوله��م العربية العدنانية ،ومل ت�شهد �أية �ساللة يف التاريخ
ال��ذي ات�صفوا ب��ه ،وكان ملركزهم و�رشعيتهم الديني��ة والتاريخية وتوا�ص��ل خدمتهم للعرب
موقعهم بني قبائل
وامل�سلم�ين �أثره املمتد على م��دى التاريخ� ،إذ كان للها�شميني ع�بر التاريخ ُ
الع��رب باعتبارهم ق��ادة �إ�صالح وم�شورة ،ومن �أجل ذلك �سعت الدول��ة العثمانية للح�صول
على اعرتاف الأ�رشاف ب�سيادة الدولة العثمانية على احلجاز منذ عهد جدهم ال�رشيف �أبي مني.
 - 4الدولة الزيدية يف اليمن
ظه��رت يف �أواخر عام 1597م عل��ى يد إالمام القا�سم الزي��دي (1620 -1597م) الذي
متكن من فر�ض �سيطرته على معظم الأقاليم ال�شمالية بني َ�صعدة و�صنعاء ,و ُل ِّقب ب�أمري امل�ؤمنني،
فنا�صب العثمانيني العداء وحاربهم و�أعلن انف�صاله وا�ستقالله عن الدولة العثمانية وبعد وفاته
بايع �أتباعه ابنه حممد الذي ّمت يف عهده �إخراج العثمانيني من اليمن عام 1635م.
ورغ��م حماوالت العثماني�ين �إعادة �سيطرتهم عل��ى اليمن لكنها ف�شل��ت ،فقررت الدولة
العثماني��ة �إجالء قواتها عن اليمن التي �أ�صبحت �أول والية عربية تنف�صل عن الدولة العثمانية،
ومتتع��ت اليم��ن با�ستقاللها ما يزيد عن مائتي عام حتت حكم الأئمة الزيدية �إلى �أن عاد احلكم
العثماين اليها عام 1872م.
ناقش :عدم ا�ستقرار احلكم العثماين يف اليمن.
و�س ِعيديَّة يف ُعمان
	- 5الأ�رسة البُ َ
وحرروا
متتع��ت ُعمان بحكم م�ستقل ع��ن الدولة العثمانية وت�صدى اليعاربة للغ��زو الربتغايل ّ
بالدهم يف منت�صف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي من ال�سيطرة الأجنبية ،ثم جنح �أحمد بن �سعيد
بت�أ�سي���س حكم الأ�رسة البو�سعيدي��ة عام 1741م التي تو�سعت على ط��ول ال�ساحل الإفريقي
ال�رشقي ،و�أقاموا معاقل لهم يف ُم ْمبا�سة و َز ْن َجبار( َت ْنزا ِنيا) حتى �سواحل مدغ�شقر.
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العمانيون يف بناء �أ�سطول كبري �سيطر على معظم �أنحاء ال�ساحل الإفريقي ال�رشقي
وقد جنح ُ
م��ن الق��رن إالفريقي(ال�صومال وجيبوت��ي) �إلى م�ضي��ق موزمبيق ،وامتد نفوذه��م يف القارة
إالفريقية �إلى منابع النيل والكونغو.
العمانيون من �إن�شاء دولة كبرية.
ناقش :متكن ُ
	-6الدولة ال�سعدية (1685 -1510م)
�ش) ،ومل تخ�ضع ل�سلطة الدولة العثمانية ,وقد حملت لواء
ظهرت يف املغ��رب ال
أق�صى(م َّر ِاك َ
َ
املقاومة �ضد إال�سبان والربتغاليني ,وتعاقب على حكمها ثالثة ع�رش �سلطان ًا حكموا ما يقارب
القرن ون�صف القرن ،وتالهم الأ�رشاف العلويون الذين ال زالوا يحكمون اململكة املغربية �إلى
الوقت احلا�رض.

ّ
(م َّر ِاك ُ�ش) للحكم العثماين.
فكر :مل يخ�ضع املغرب الأق�صى َ
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
الم ْع ِن ّية ,الدولة ال�سعدية.
الـعرب البائدة ,الـعرب الباقية ،املناذرة ,الأ�رسة َ
 - 2بينّ �أ�سباب ما يلي:
الدول إال�سالمية عن اخلالفة العبا�سية.
�أ  -انف�صال بع�ض ُّ
ب -ظهور الأ�رس احلاكمة املحلية يف الدولة العثمانية.
 - 3و�ضح دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �ش�ؤون العرب ُقبيل إال�سالم.
 - 4اذكر املمالك العربية يف �شبه اجلزيرة العربية قبل إال�سالم.
املغويل ،والغزو ِ
آثار الغزو املرتتبة على البالد العربية.
 - 5قارن بني الغزو
الف َرنجْ ّي من ُ
ّ
حيث � ُ
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الف�صل الثاين

مفهوم النه�ضة العربية احلديثة وعواملها

عا�ش��ت الب�لاد العربية يف �أواخر احلك��م العثماين حالة من اجلمود واالنغ�لاق ب�سبب �سيا�سة

العزلة التي فر�ضتها الدولة العثمانية على الوطن العربي وما رافقها من ظلم وا�ستبداد ،بينما كانت

�أوروب��ا ت�شهد نه�ضة علمية و�أدبية رافقتها اكت�شافات جغرافية ،وثورة �صناعية ،وحركة ا�ستعمارية
�أعطته��ا مركز القي��ادة للعامل ب�أ�رسه ،و�أطلق مفهوم النه�ضة العربي��ة احلديثة على �سل�سلة التحوالت
تنبه العرب �إل��ى ما�ضيهم املجيد و�إدراكه��م واقعهم املرتدي،
الفكري��ة وال�سيا�سية الت��ي �أ ّدت �إلى ُّ

و�سعيهم لإحياء املا�ضي وبعثه مبا فيه من �أ�صالة وتراث عربي و�إ�سالمي جميد والعمل على جتاوز هذا
الواقع والتحديات الداخلية واخلارجية من �أجل م�ستقبل �أف�ضل.

• ا�ستخل�ص مفهوم النه�ضة العربية احلديثة.
• بر�أيك ما املا�ضي املجيد للعرب؟
• ما املقومات التي ميتلكها العرب لبناء م�ستقبل �أف�ضل؟
وق��د ت�ضافرت عدة عوامل �ساهمت يف ظه��ور النه�ضة العربية احلديثة يف �أواخر القرن الثامن

ع�رش امليالدي وا ّت�سعت وتنوعت خالل القرن التا�سع ع�رش ومطلع القرن الع�رشين للميالد .وللتعرف

�إلى هذه العوامل ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:
عوامل ظهور النه�ضة العربية احلديثة
الت�أثر بالفكر
الأوروبي

ظهور اجلمعيات
والأحزاب ال�سيا�سية

م�ساوئ حكومة
االتحّ اديني

ال�شكل ( :)6-2عوامل ظهور النه�ضة العربية احلديثة.

• بر�أيك � ّأي العوامل �أكرث ت�أثريا يف قيام حركة النه�ضة العربية؟
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الفكر القومي لل�رشيف
احل�سني بن علي

أوروبي
أول :الت�أثر بالفكر ال
� اً
ّ

كان لت�أث��ر الفكر العرب��ي بالفكر الأوروبي دور ب��ارز يف تعرف العرب على احل��ركات ال�سيا�سية
الغربية التي تطالب باحلرية والعدالة وامل�ساواة والوحدة ،وقد ات�صل العرب بالفكر الأوروبي عن طريق:
	- 1احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام (1801-1798م)
رغم الآثار ال�سلبية التي تركتها احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام� ،إال �أنها فتحت �أبواب
العامل العربي على احل�ضارة الغربية احلديثة مبا ا�شتملت عليه من مبادئ �سيا�سية ،و�أنظمة �إدارية
وعلمية .ومن �أبرز الآثار التي تركتها احلملة الفرن�سية:
�أ َّ -نبهت العرب �إلى الفرق ال�شا�سع بني ما هم عليه من �ضعف وت�أخر ،وما عليه الغرب من
تقدم يف املجاالت العلمية واالقت�صادية والع�سكرية.
ب �	-إح��داث نه�ضة �سيا�سية متثلت يف مقاومة �أهل م�رص وبالد ال�شام للحملة بب�سالة؛ مما عزز
روح املقاومة ،وثقتهم ب�أنف�سهم وبحقهم يف امل�شاركة باحلكم.
جـ	 �	-إدخال مظاهر احل�ضارة الأوروبية الفكرية ومفهوم الدولة احلديثة.
� - 2إ�صالحات حممد علي با�شا
�أ�سهم��ت �إ�صالحات حممد علي با�شا يف م�رص وبالد ال�شام يف ظه��ور النه�ضة العربية ،وتركز
هذا الدور يف:
حممد علي با�شا
�أ  -املج��ال العلم��ي :جّات��ه حممد عل��ي با�شا
م��ن �أ�ص��ل �ألباين،
ب�أنظاره �إلى �أوروبا و�آثر اال�ستعانة � اً
أول

حك��م م��صر يف الفرتة

خ�شية من تغلغل نفوذهم ال�سيا�سي ومل

و�س��ع حكمــ��ه ب�ضـم
ّ

الفرن�سي�ين �إال بع��د ع��ام 1820م،

اال�ستقالل ع��ن الدولة

بالإيطاليني دون الإجنلي��ز والفرن�سيني

1848 - 1805م

يبد�أ حممد علي با�ستقدام اخلرباء والفنيني

ال�سـ��ودان وحـــ��اول

وتوال��ت البعثات العلمي��ة امل�رصية �إلى
فرن�س��ا وغريها من الأقط��ار الأوروبية

لدرا�سة العلوم النظرية والتطبيقية.

ال�شكل (� :)7-2صورة حممد علي با�شا.

العثمانية ،وال�سيطرة على بالد ال�شام والأنا�ضول.
ا�ستمر حكم �أ�رسته يف م�رص حتى 23متوز1952م
ب�إلغاء امللكية ،و�إعالن قيام اجلمهورية يف م�رص.
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وقد نتج عن هذه البعثات العلمية

االنفتاح على ح�ضارة الغرب ،وترجمة

رِفاعة الط َّْهطَ اوي (1873-1801م)
ولــــد فــي طهطـــا

العديد من امل�ؤلف��ات العلمية والأدبية

بـم�صـر ،حفـــظ القـــر�آن

يف املعاهد واملدار�س التي �أن�ش�أها حممد

والنحو ،التحـــق بالأزهر

ومنه��ا مدر�سة الأل�سن ع��ام 1835م

و�شمل��ت درا�ست��ه

والفنية الغربية ،وتدري�س العلوم احلديثة

الكريـــم و در�س الفـقـــه

علي وخلف��ا�ؤه على النمط الأوروبي،

يف عام 1817م.

وتول��ى الإ�رشاف عليه��ا ال�شيخ رفاعة
الطهطاوي ال��ذي ترجم �إل��ى العربية
تاريخ اليون��ان و�أخبارالأم��م ال�سابقة
كالبابليني وامل�رصيني.

ال�شكل (�:)8-2صورة رفاعة الطهطاوي.

يف الأزه��ر احلدي��ث والفق��ه والتف�س�ير والنحو

وال�رصف� ،أ�ص��در جريدة الوقائ��ع امل�رصية باللغة
العربي��ة ول��ه ع��دة م�ؤلف��ات ،م��ن بينه��ا كتاب

«تخلي�ص الأبريز يف تلخي�ص باريز».

كم��ا مت �إن�ش��اء عدد من الكلي��ات لتدري�س خمتلف العل��وم كالعلوم البحري��ة ،والطبية

وال�صيدالني��ة ،و�أن� أش� املطبعة الأهلية يف بوالق ع��ام 1821م التي �ساهمت يف ن�رش العديد
من الكتب العربية القدمية و�إي�صال امل�ؤلفات احلديثة �إلى �أيدي املثقفني العرب فكان لها دور
كبري يف النه�ضة الفكرية العربية احلديثة.

• اذكر �إ�صالحات حممد علي با�شا يف املجال العلمي.
• ما �أثر �إ�صالحات حممد علي با�شا العلمية يف قيام النه�ضة العربية احلديثة؟
طو ّية (من�شورا) تتناول فيه منجزات ال�شخ�صيات التالية:
نشاط :بالتعاون مع زمالئك� ،صمم َم ِ
حممد علي با�شا ،رفاعة الطهطاوي.
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ب	-املجال االقت�صادي :للتعرف �إلى �أعمال حممد علي با�شا االقت�صادية ،ت�أمل ال�شكل الآتيُ ،ث ّم
عما يليه:
�أجب ّ
�إ�صالحات حممد علي با�شا االقت�صادية
الري و�ش��ق الطرق وبنى
نظم ّ
القناطر

وزع الأرا�ضي على الفالحني

ن�شَّ ��ط التجارة ببن��اء الأ�سطول
التجاري

�ألغ��ى نظام االلت��زام يف جباية
ال�رضائب

�أن� أش� م�صانع الن�سيج والزجاج
والورق

ال�شكل (� :)9-2إ�صالحات حممد علي با�شا االقت�صادية.

• �ص ّنف �إ�صالحات حممد علي با�شا يف املجال االقت�صادي �إلى :زراعية� ،صناعية ،جتارية.
• ر ّت��ب �إ�صالحات حممد علي االقت�صادي��ة َح َ�سب درجة م�ساهمتها يف النه�ضة العربية
احلديثة من وجهة نظرك.

	الر�ساليات التب�شريية يف البالد العربية 3إ

تع��د الإر�سالي��ات التب�شريية من �أقوى �أدوات الغ��زو الثقايف ،وقد بد�أت تف��د �إلى بالد ال�شام

يف الق��رن ال�ساب��ع ع��شر املي�لادي ،وكان معظ��م املب�رشين من �أتب��اع املذهب�ين الكاثوليكي
والربوت�ستانت��ي .و�شهد الق��رن التا�سع ع�رش امليالدي حركة تب�شريي��ة وا�سعة يف البالد العربية،
وعلى الرغم من الدور ال�سلبي للإر�ساليات التب�شريية وخدمتها لال�ستعمار� ،إال �أنه كان لها دور

يف النه�ضة القومية عند العرب.

وللتعرف �إلى �آثار الإر�ساليات التب�شريية ت�أمل ال�شكل الآتيُ ،ث ّم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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�أثر الإر�ساليات التب�شريية يف البالد العربية
الآثار الإيجابية:

الآثار ال�سلبية:

�	-إن�ش��اء املدار���س واملعاهد احلديث��ة على غرار املدار���س واملعاهد

�	-إث��ارة اخلالف��ات الطائفي��ة

الأوروبية يف �أماكن متفرقة من البالد العربية ،ومن �أ�شهر ما �أن�ش�أته

إالر�سالي��ات التب�شريية (الكلية ال�سورية) الت��ي �أن�ش�أها املب�رشون

ُدر�س العلوم باللغة العربية
الربوت�ستانت ع��ام1847م ،وكانت ت ِّ
يف بداية عهدها.ويف الع��ام نف�سه �أن� أش� ه�ؤالء املب�رشون (اجلمعية

ال�سورية) يف بريوت لن�رش العلوم والفنون بني العرب.

مم��ا �أدى �إل��ى تفتيت وحدة
املجتمع العربي.

 التمهيد لال�ستعمار والتعاونمعه لتنفيذ خمططاته.

 ترجمة كت��ب الرتاث والتاري��خ العربي وكتب اللغ��ة العربيةو�آدابها ون�رشها.

 تخري��ج جمموع��ة من الأدب��اء ممن ن��ادوا بالثورة عل��ى الظلموحتقي��ق اال�ستق�لال من �أمث��ال :بطر�س الب�ست��اين ونا�صيف

اليازجي.
اليازجي و�إبراهيم
ّ

إيجابي يف
	�إن�شاء املطابع وال�صحف واملجالت فكان لها دور �ّ
ن�رش اللغة العربية وبث الوعي القومي.

ال�شكل (� :)10-2أثر إالر�ساليات التب�شريية يف البالد العربية.

• و�ضّ ح �أثر الإر�ساليات التب�شريية يف تن�شيط احلركة العلمية يف البالد العربية.
• نِّبي دورالإر�ساليات التب�شريية يف تعميق اخلالفات الطائفية.
• بر�أيك هل كانت الإر�ساليات التب�شريية متهيدا لال�ستعمار الأوروبي؟ ادعم �إجابتك ب�أدلة.
 – 4اال�ست�رشاق

وال�سالمي �إلى العهود إال�سالمية الأولى،
يع��ود اهتمام الأوروبيني بالإنتاج الفكري العرب��ي إ

و�أخ��ذ االهتمام يزداد مع الزمن فكان من العوامل الرئي�سة يف قيام النه�ضة الأوروبية يف مطلع
الع�ص��ور احلديث��ة ,وكانت الأندل�س حلق��ة الو�صل بني الغرب املت�أخ��ر وال�رشق العربي الذي

42

ت�ش��ع جوانبه باحل�ضارة واملعرفة ,وكانت �أهداف اال�ست��شراق يف البداية ثقافية خال�صة متثلت

يف االط�لاع على ثقافة العرب ودرا�سة لغتهم للأخذ ب�أ�سباب ح�ضارة جديدة ،من خالل ن�رش

امل�ؤلفات العربية وترجمتها �إلى اللغة الالتينية.

نشاط :عد �إلى كتاب �شم�س العرب ت�سطع على الغرب مل�ؤلفه (زيغريد هونيكه)� ،أو �أحد الكتب
املتوافرة يف مكتبة مدر�ستك ،واكتب تقريرا عن �أثر العرب يف تقدم احل�ضارة الغربية.
ويف الن�ص��ف الثاين من القرن ال�ساد�س ع�رش املي�لادي �أن�ش�أ الرهبان الي�سوعيون مدر�سة لتعليم

اللغة العربية و�آدابها يف روما ،و�أخذت الإر�ساليات التب�شريية يف البالد العربية تنقل امل�ؤلفات العربية

�إل��ى �أوروبا ،ثم حتولت الأهداف �إلى دينية ،ومن��ذ القرن الثامن ع�رش امليالدي حتولت �إلى �أهداف
الدول
�سيا�سي��ة واقت�صادية ،بعده��ا انتقل االهتمام بالآث��ار الفكرية عند العرب م��ن الكني�سة �إلى ُّ

الأوروبي��ة ،فقد �أن�ش�أت فرن�س��ا مدر�سة لتعليم اللغات احلديثة يف باري���س عام 1795م ،و�سارت

الدول الأوروبية على ه��ذا النهج ،وكان الغر�ض من ذلك ا�ستغالل ثروات ال�رشق ،واحتالل
بقي��ة ُّ
مناطق��ه ،وربط �أجزائه ب�أوروبا ،فظهر العديد م��ن امل�ست�رشقني ممن تعلموا اللغة العربية يف املدار�س

واملعاهد الغربية ،ومتكن بع�ضهم من زيارة البالد العربية وجمع العديد من املخطوطات التي عادوا

به��ا �إلى �أوروبا فحققوها ون�رشوها ،و�ألّفوا الكتب العدي��دة يف تاريخ العرب وعلومهم و�آدابهم،

تنبه العرب والغرب �إلى تراث
فا�ستفادوا و�أفادوا ،و�أيقظوا الهمم وبعثوا العزائم؛ ف�ساعد ذلك يف ُّ

العرب املجيد.

• ا�ستخل�ص بلغتك اخلا�صة مفهوم اال�ست�رشاق.
• كيف بد�أ اال�ست�رشاق؟
• ما الآثار إاليجابية التي تركها اال�ست�رشاق على كل من العرب والغرب؟

ثانيًا :اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية

كان لالحت�لال الع�سك��ري الأوروبي الذي َّ
ابتداء من
وال�سالمية
حل ببع���ض البالد العربي��ة إ
ً
وع ْجزِ الدولة العثماني��ة عن مواجهة هذا التحدي
الثل��ث الأول من القرن التا�س��ع ع�رش امليالديَ ،
� ْأن �شع��ر عدد من املفكرين ال�سيا�سيني والعلم��اء وامل�صلحني بالفجوة الوا�سعة بني التفوق ال�سيا�سي
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والعلمي لأوروبا من جهة والت�أخر وال�ضعف الذي تعانيه البالد العربية يف املجاالت كاف ًة من جهة
�أخرى ،فكان لهم دور بارز يف النه�ضة الفكرية العربية ،و�أيقظوا بخطبهم وكتاباتهم التي ن�رشوها
يف ال�صحف واملجالت الإح�سا�س القومي عند الأمة العربية ودعوتهم للتحرر واال�ستقالل.
وكان م��ن نتائج النه�ضة الأدبية ت�أ�سي�س جمعيات علمية ،و�أندية �أدبية ،و�أحزاب �سيا�سية �رسية
وال�صالح وامل�ساواة مع الأتراك يف نط��اق الدولة العثمانية ،ومن
وعلني��ة تنادي بحقوق الع��رب إ
الأمثل��ة عليها اجلمعية ال�سورية ،وجمعي��ة الآداب والعلوم ،واجلمعية القحطانية ،واجلمعية العربية
الفتاة ،وحزب الالمركزية الإدارية.
امليالدي.
• و�ضح دور املفكرين ال�سيا�سيني يف القرن التا�سع ع�رش
ّ

امليالدي.وللتعرف
• نِّبي نتائج النه�ضة الأدبية يف البالد العربية يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش
ّ
عما يليه:
على بع�ض مطالب هذه اجلمعيات و�أثرها يف النه�ضة العربية ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب ّ
مطالب اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية و�آثارها يف النه�ضة العربية احلديثة
مطالبها

�آثارها

 ا�ستقالل البالد العربية من �أي �سلطة �أجنبية. اعتبار اللغة العربي��ة لغة ر�سمية كاللغة الرتكيةيف املعامالت جميعها.
�	-إعالء �ش�أن العرب ،ورف��ع م�ستواهم املعي�شي

	�إذكاء الوعي القومي العربي. احلف��اظ عل��ى اللغ��ة العربي��ة ،والإ�سهام يفالتوعية الثقافية.
 -و�ضع الربامج ال�سيا�سية إلنق��اذ البالد العربية

وامل�ساواة مع الأتراك.
حتد من حرية التعبري.
 رفع القيود التي ّ -املناداة بتطبيق الالمركزية يف الواليات العربية.

م��ن �سيا�سة الترتي��ك و احلفاظ عل��ى الهوية
العربية.
 -م�شاركة العرب يف ال�سيا�سة واحلكم.

ال�شكل ( :)11-2مطالب اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية و�آثارها يف النه�ضة العربية احلديثة.

• نِّبي �أثر اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية يف النه�ضة العربية احلديثة.

أردن؟
• ما اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن تنظيم احلياة احلزبية والتنمية ال�سيا�سية يف ال ّ
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نشاط :عد �إلى كتاب القومية العربية حلازم ن�سيبة �أو �إلى كتاب التكوين التاريخي للأمة العربية
لعبد العزيز الدوري �أو �إلى �أحد الكتب التي تتناول مو�ضوع القومية العربية يف مكتبة
مدر�ستك ،واكتب تقريرا عن مفهوم النه�ضة العربية احلديثة وعوامل قيامها.

ثالثًا :م�ساوئ حكومة االحتاديني

اتخذت احلركة العربية يف مراحلها الأولى طابع احلركة الإ�صالحية التي ت�سعى �إلى قيام حكم

ذاتي للعرب �أكرث من �سعيها �إلى اال�ستقالل التام حر�صا منها على الرابطة إال�سالمية� ،إال �أن حكومة

إالحت��اد والرتقي قامت بعزل ال�سلطان عبد احلميد الثاين عام 1909م ،وعينت حممد ر�شاد �سلطا ًنا

باال�سم ،ف�سيطروا على ال�سلطة ،ومار�سوا �سيا�سة عن�رصية متع�صبة للعن�رص الرتكي (�سيا�سة الترتيك)
فجعلوا املنا�صب العليا يف الإدارة واجلي�ش بيد الأتراك ،و�شددوا من قب�ضة احلكم املركزي الرتكي،
و�أج�بروا القومي��ات املختلفة يف الدولة على تعل��م اللغة الرتكية وجعلوها لغ��ة العلم يف املدار�س،

وفر�ض��وا ال�رضائب الباهظة ،وطالب بع�ضهم بطرد العرب م��ن �أوطانهم ،وتوطني جاليات تركية
اً
متجد تع�صبهم
ب��دل منه��م .و ُن ِقل ال�ضباط الع��رب �إلى املناطق البعي��دة ،وت�شجيع ال�صحافة الت��ي َّ

لقوميته��م الطورانية ،فا�صطدمت ه��ذه ال�سيا�سة مع م�صالح العرب ومت�سكه��م بقوميتهم ودينهم

الرتكي يف دولة
هاما يف �إثارة امل�شاعر القومية �ضد احلكم
دورا ًّ
ولغته��م ،ولع��ل هذه اخلطوة لعبت ً
ِّ

متعددة العنا�رص والقوميات.

• نِّبي مظاهر ال�سيا�سة االحتادية املتع�صبة.
ناقش� :ساهمت �سيا�سة الترتيك يف قيام النه�ضة العربية احلديثة.
هل تعلم
� ّأن االتحّ ادي�ين ّ
حتكم��وا يف انتخابات جمل�س (املبعوثان) مبا يحق��ق م�صلحتهم على ح�ساب
الآخري��ن ،فكان العرب يفوق��ون الأتراك بن�سبة ثالثة �إلى اثنني ،وم��ع ذلك كان جمموع �أع�ضاء
ع�ض��وا منهم ( )150من الأت��راك ،و( )60من العرب وم��ا تبقى للقوميات
املجل���س ()245
ً
ع�ضوا.
الأخرى ،و� ّأما الأعيان فلم يكن للعرب �سوى (� )3أع�ضاء من بني ()40
ً
45

رابعا :الفكر القومي لل�رشيف احل�سني بن علي
ً

همه ال ّأول كان حترير
ال�رشيف احل�سني بن علي هو رائد الفكر القومي يف الع�رص احلديث؛ ل َّأن ّ
العرب ووحدتهم بعد �أكرث من �أربعة قرون من التغييب واال�ستالب .احل�سني بن علي بفكره القومي
ه��و مرجعية فا�ضلة وقادرة على التعامل مع الأحداث الك�برى وم�ستوعبة حلركة ال�سيا�سة العاملية،
وزعيما لق�ضيتهم.
ومدركة لطبيعة الأوزان التفاو�ضية يف الق�ضايا الدولية؛ مما جعله مالذًا للعرب
ً
ُ
ويحف��ظ التاريخ العربي ت�ضحياته يف �سبي��ل اال�ستقالل واحلرية للعرب وتكري�س حياته خلدمة
وال�سالمية والدفاع عن م�صاحلهما يف كل املحافل الدولية.
الأمتني العربية إ
وقد ظهر فكر احل�سني بن علي من خالل مرا�سالته مع ال�سري (مكماهون) ،وخطاباته لل�سلطان
ت�ضمنت ما يلي:
العثماين ،ومن�شورات الثورة العربية الكربىُ ،
حيث ّ
 - 1الت�أكيد على ا�ستقالل البالد العربية ،والتم�سك بالوحدة العربية.
� - 2شمولية النه�ضة العربية لت�شمل كل عربي �صادق لوطنه خمل�ص لقومه.
ّ �	- 3أم ُة العرب واحدة ال فرق بني � ٍ
أحد يف دينه.
 - 4املواطنة احلقيقية هي إالميان بهذا الوطن واالنتماء �إليه بغ�ض النظر عن اجلذور واملنابت �أو �أي
اعتبارات �أخرى.
 - 5الت�أكيد على مبادئ احلرية والعدالة وامل�ساواة.
 - 6الت�أكيد على عروبية فل�سطني ،ورف�ضه التنازل عنها.
نشاط :ت�أمل �أقوال ال�رشيف احل�سني بن علي الآتية ،ثم ا�ستخرج منها جمموعة من القيم التي
كان ينادي بها:

� " -1إن هذه النه�ضة ت�شمل كائ ًنا من كان على �رشط �أن يكون �صادقًا لوطنه خمل�صً ا
لقومه".

 " -2ال �أتنازل عن حق واحد من حقوق البالد ،ال �أقبل � اّإل �أن تكون فل�سطني لأهلها
العرب ،ال �أقبل بالتجزئة ،وال �أقبل باالنتداب وال �أ�سكت ويف عروقي دم عربي".

 " -3الوطن هو منزلنا الكبري ،و�إن �أبناء الوطن هم �أفراد عائلتنا الكربى ،فما �أحرانا!
وننظ َمه ّ
�أن نبذل يف �سبيل الوطنّ ،
ونزي َنه لراحة �أبنائه".
وننظ َفه ّ
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األسئلة
عرف مايلي:
ّ -1

�سيا�سة الترتيك ،املطبعة الأهلية ،اجلمعية ال�سورية.

 - 2نِّبي �أثر احلملة الفرن�سية يف النه�ضة العربية احلديثة.

أثر يف قيام النه�ضة العربية احلديثة:
 - 3كان للجمعيات والأحزاب ال�سيا�سية � ٌ
�أ  -اكتب قائمة ب�أ�سماء هذه اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية.
حدد مطالبها.
بّ -

جـ -بينّ �آثارها يف حركة النه�ضة العربية احلديثة.
 - 4انقل اجلدول الآتي �إلى دفرتك ،وقارن بني التب�شري واال�ست�رشاق من حيث:
وجه املقارنة

التب�شري

اال�ست�رشاق

مفهوم كل منهما
بداية الظهور
الأثر يف النه�ضة العربية احلديثة

 - 5و�ضح الفكر القومي عند ال�رشيف احل�سني بن علي و�أثره يف النه�ضة العربية احلديثة.
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الف�صل الثالث

االجتاهات الفكرية للنه�ضة العربية احلديثة

عبت النه�ضة العربية احلديثة عن نف�سها يف جّاتاهات عديدة متثلت يف:
رّ

أول :االجتاهات الدينية
� اً
كان��ت ردود الفعل الأولى عند املفكري��ن العرب على مظاهر الف�س��اد وال�ضعف واالنحالل التي

عما يليه:
�أ�صابت جمتمعهم ردودا دينية .اقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أجب ّ

�أدى اجلمود الفكري والتقليد الأعمى واجلهل ب�أ�صول الدين والعبادات لدى الأجيال
بال�سالم من �ضالالت وبدع
املتعاقبة يف املجتمع العربي يف ظل احلكم العثماين وما علق إ
ب�سبب تعطيل االجتهاد ،وما ن�ش�أ يف ظالله من فرق اعتمدت املبالغة والتطرف،وابتعدت عن
جوهر العقيدة� ،إلى ظهور حركات �إ�صالحية �أدركت احلاجة �إلى إال�صالح و�إيقاف الرتاجع
الديني واالجتماعي الذي يعي�شه العرب وامل�سلمون.
علي حمافظة ،االجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�رص النه�ضة �،1914-1789ص()37

• نِّبي الأ�سباب التي دعت �إلى إال�صالح.

ومن هذه االجتاهات ،حركة التجديد إال�سالمي:

حاول دعاة إال�صالح من امل�سلمني التوفيق بني جوهر العقيدة إال�سالمية يف م�صادرها الأولى ،والعلوم
واملبادئ الأوروبية التي ُ�أتيحت لهم فر�صة االتّ�صال بها �أو ّ
الع�سكري
االطالع عليها ،فقد كان لالحتالل
ّ

الغرب��ي لبع�ض الأقطار العربية ،والغزو الثقايف الذي رافقه ،وعجز الدولة العثمانية عن مواجهة ال ّتحدي
اخلارج��ي ،والفجوة الوا�سعة بني التقدم العلمي والتفوق االقت�صادي الأوروبي ،وما كان عليه امل�سلمون

من ت�أخر يف العلوم وتخلف يف احلياة االقت�صاديةُ � ،أثره يف نفو�س املتنورين من علماء امل�سلمني.
�سالمي.
• ا�ستخل�ص الأ�سباب التي �أ ّدت �إلى ظهور حركة التجديد إال
ّ

ناقش :الغلو والتطرف يف الوقت احلا�رض من ال�شوائب التي علقت بالدين إال�سالمي.
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�سالمي ومبادئهم ت�أمل ال�شكل الآتي:
وللتعرف �إلى �أ�شهر مفكري حركة التجديد إال
ّ
�سالمي ومبادئهم
�أ�شهر مفكري حركة التجديد إال
ّ

جمال الدين الأفغاين
(1896-1839م)
ولد يف �أفغان�ستان ،تعلم
اللغ��ة العربي��ة والعل��وم
الديني��ة ،والريـا�ضـيـات
والتـاري��خ ،انتق��ل �إل��ى
الهن��د فتعل��م فيه��ا اللغة
إالنـجـلـيـزي��ة ،وجـمـع
فيه��ا بني الثقاف��ة القدمية
واحلديثة ،ث��م رحل �إلى
مكة املكرمة ثم �إلى م�رص
ث��م رح��ل �إل��ى الأ�ستانه
وا�ستقر بها.

عبدالرحمن الكواكبي
(1902-1848م)
ولد بحلب ،عمل حماميا
ومار�س العمل ال�صحفي،
�أ�صدر �صحيفتي الفرات
وال�شهباء ،و�ألف كتابني
هم��ا :طبائ��ع اال�ستبداد
و�أم القرى.

حممد عبده
(1905-1849م)
ول��د يف م�رص وتعل��م فيها
الق��راءة والكتاب��ة ثم انتقل
�إل��ى الأزهر حي��ث �أكمل
درا�ست��ه هن��اك ،ث��م �أخ��ذ
يكتب يف جريدة الأهرام،
�ش��ارك يف ث��ورة �أحم��د
ُعرابي ع��ام 1882م �ضد
التدخل الربيطاين.

حممد ر�شيد ر�ضا
(1935-1865م)
ول��د بطرابل���س ال�ش��ام
وتعل��م فيه��ا الق��راءة
والكتاب��ة ،ث��م در���س
العل��وم الديني��ة والعلوم
احلديث��ة م��ن مـنـطـ��ق
وريـا�ضـيـات وطبيعيات،
ن�رش دعوته من خالل جملة
املنار التي تولىحتريرها.

من املبادئ التي دعا �إليها �أ�صحاب هذا جّ
االتاه:
الديني من قيود التقليد وفتح باب االجتهاد.
 - 1حترير الفكر
ّ
 - 2التوفيق بني العلم والإميان ،فال خالف بني ما جاء يف القران الكرمي واحلقائق العلمية.
 - 3اطالع امل�سلمني على التيارات واالجتاهات الفكرية ،ورف�ض تقليد الغرب دون �رضورة وبال متحي�ص و�إمعان.
 - 4الإ�صالح الديني هو الطريق �إلى التمدن.
 - 5تويل العرب �إدارة �ش�ؤون بالدهم.
�سالمي ومبادئهم.
ال
ال�شكل (� :)12-2أ�شهر مفكري حركة التجديد إ
ّ
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ناقش :دعا �أن�صار حركة التجديد إال�سالمي لال�ستفادة من الغرب ،لكنهم رف�ضوا تقليده (التقليد
الأعمى) دون تفكري.

ثانيًا :االجتاهات ال�سيا�سية

كان م��ن نتائج ا ّت�صال العرب بالغرب �أن تعرفوا باحل��ركات ال�سيا�سية و�أنظمة احلكم الغربية،

واملبادئ التي تنادي بها تل��ك احلركات ،واقتب�سوا مفاهيم احلرية والدميقراطية والد�ستور والوطن

والوطني��ة والقومية والأمة ،وكان لل�شعارات التي �أطلقتها الثورة الفرن�سية �صداها لدى العرب من

حرية وم�ساواة و�إخاء ،ولكنهم ذُهلوا ملا جلبته الثور ُة من فنت وقتل وخراب.

ّ
فكر� :سبق الإ�سالم الثور َة الفرن�سية يف مبادئها بعدة قرون.
ومن التيارات التي م َّثلت االجتاه ال�سيا�سي:

 - 1تيار القومية العربية

�شه��دت ال�ساحة العربي��ة خالل حكم ال�سلطان عبداحلميد الث��اين ،وحتى قيام احلرب العاملية

الأول��ى ظهور العديد من اجلمعيات الأدبي��ة وال�سيا�سية ،ال�رسّية منها والعلنية التي راحت تعرب
وبدرجات متفاوتة ع��ن طموحات العرب القومية ،وللتعرف �إلى بع�ض هذه اجلمعيات ت�أمل

ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:
اجلدول الآتيّ ،
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ا�سم اجلمعية /احلزب

مكان
الت�أ�سي�س

�سنة
الت�أ�سي�س

امل�ؤ�س�س

جمعية بريوت ال�رسية

بريوت

1875م

منر فار�س ،و�إبراهيم اليازجي

رابطة الوطن العربي

باري�س

1904م

جنيب عازوري

�إ�ستانبول

1909م

عزيز علي امل�رصي ،وعبدالكرمي اخلليل،
وعارف ال�شهابي  ،و�سليم اجلزائري.

اجلمعية العربية الفتاة

باري�س

1911م

�أحمد قدري ،وعوين عبدالهادي ،ورفيق التميمي.

حزب الالمركزية الإدارية

القاهرة

1912م

وحمب
حممد ر�شيد ر�ضا ،و�إ�سكندر عمون،
ّ
الدين اخلطيب  ،وحقي العظم.

اجلمعية القحطانية

ال�شكل ( :)13-2اجلمعيات والأحزاب العربية.

بالمكان توحيد جميع هذه اجلمعيات والأحزاب يف جمعية واحدة؟
• بر�أيك هل كان إ
نت��ج عن مطالب اجلمعي��ات والأحزاب العربية عقد امل�ؤمتر العرب��ي الأول (م�ؤمتر باري�س

العربي) يف الفرتة من 23-18حزيران عام 1913م يف باري�س ،برئا�سة عبد احلميد الزهراوي

بدعوة من بع�ض ال�سيا�سيني واملفكرين والطلبة العرب املقيمني يف فرن�سا ,كرد فعل ال�ستمرار
االتحّ ادي�ين بانته��اج �سيا�سة متع�صب��ة قائمة على الترتي��ك واملركزية ،وا ّتخ��ذ امل�ؤمتر عدداً من
القرارات منها:

�أ �	-أنّ إال�صالحات احلقيقية �رضورية وواجبة للدولة العثمانية.

ب� -أنْ يتمتع العرب بحقوقهم ال�سيا�سية وذلك ب�أن ي�شرتكوا يف إالدارة املركزية ا�شرتاكا فعليا.
جـ -دعم املطالب إال�صالحية للجمعيات العربية إال�صالحية.
د  -جعل اللغة العربية لغة ر�سمية يف الواليات العربية ويف مناق�شات جمل�س النواب العثماين
(املبعوثان).
هـ -جعل اخلدمة الع�سكرية حملية يف الواليات العربية يف �أوقات ال�سلم.
• هل هناك بنود تدعو العرب لالنف�صال عن الأتراك؟
• ر ّتب القرارات َح َ�سب �أهميتها من وجهة نظرك.
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مل تتقب��ل حكومة االتحّ اديني عق��د امل�ؤمتر باالرتياح فكانت ردة فعله��ا بتجنيد �صحافتها
وبع�ض رجال الدين ملهاجمته ،وعندما ف�شل حّ
االتاديون يف �إحباط امل�ؤمتر �أوفدوا مندوبا عنهم
�إلى باري�س للتفاو�ض مع رجال امل�ؤمتر ومت االتفاق بني مندوب االتحّ اديني والعرب على املبادئ

الآتية:

والعدادي واملعامالت الر�سمية يف الواليات العربية باللغة العربية.
أ�  -يكون التعليم االبتدائي إ
ب -ي�شرتط يف كبار املوظفني الذين يعينون من قبل احلكومة املركزية يف الواليات العربية �أنْ

يكونوا من العارفني باللغة العربيةّ � ،أما بقية موظفي الدولة فيجب �أنْ يكونوا من الوالية

نف�سها.

جـ -اخلدمة الع�سكرية حملية يف الواليات العربية �أو يف الواليات القريبة يف �أوقات ال�سلم.

د  -يعني ثالثة وزراء من العرب وي�شغل العرب منا�صب ُعليا يف الوزارات املختلفة.

لك��ن االتحّ ادي�ين مل يتقيدوا مب��ا جاء يف ه��ذا االتفاق وا�ستم��روا يف �سيا�س��ة اال�ضطهاد

والترتيك ،وت�شددوا يف مالحقة �أع�ضاء اجلمعيات العربية ،ومع ذلك ف� ّإن دخول تركيا احلرب

ا�ستمرار
العاملي��ة الأولى �إلى جانب دول الو�سط مل مينع العرب من الوقوف �إلى جانبها� ,إال � ّأن
َ
االتحّ ادي�ين يف �سيا�ستهم العن�رصية و�إع��دام عدد من ال�شخ�صيات العربي��ة يف دم�شق وبريوت
وت�آم��ر االتحّ اديني عل��ى ال�رشيف احل�سني بن علي وتهجري الأ�رس العربي��ة �إلى مناطق الأنا�ضول

النائي��ة وت�شتيت الفرق الع�سكري��ة والقادة الع�سكريني من الع��رب يف جبهات القتال البعيدة
كانت �أ�سبابا يف تعجيل �إعالن الثورة العربية الكربى.

 - 2تيار الوطنية
الوطنية تعني :حب الوطن واالنتماء �إليه ،ومن العوامل التي �أدت لظهور هذا التيار:
أ�  -انت�شار التعليم.
ب�	-إر�سال البعثات العلمية �إلى �أوروبا.
جـ -تطور حركة الرتجمة والت�أليف.
ال�شيخ رِ فاعة الطهطاوي الذي �أ�س�س مدر�سة الأل�سن،
وكان �أول م��ن دعا �إلى تيار الوطنية
ُ
وعمل على �إبراز �أجماد م�رص القدمية يف كتابه ''مناهج الألباب امل�رصية يف مباهج الآداب الع�رصية''.
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ثالثًا :االتجّ اهات االجتماعية
كان املجتمع العربي ينق�صه التجان�س والتما�سك يف العهد العثماين فما كاد القرن التا�سع ع�رش
املي�لادي ينته��ي حتى ح ّلت القيم اجلديدة بدال م��ن القيم االجتماعي��ة القبلية.وقد عانى املجتمع
ّ
العربي من الفرق ال�شا�سع بني احلاكم واملحكوم ,فقامت فئة واعية ودعت �إلى ما يلي:
 -1احلرية وامل�ساواة
دعا املفكرون الع��رب �إلى حرية التفكري والتعبري واالجتماع واحلري��ات ال�سيا�سية مثل احلياة
النيابي��ة وتطبيق الدميقراطية يف احلكم ،وحماربة اال�ستبداد بجميع �أ�شكالهِ ،
وم ْن �أبرز من نادى
عرف اال�ستبداد
مبحارب��ة اال�ستبداد عبدالرحمن الكواكبي يف كتابه ''طبائع اال�ستبداد'' ،حيث َّ
ب�أنه�'':صف��ة تطلق على احلكوم��ة املطلقة العنان التي تت�رصف يف �ش���ؤون الرعية كما ت�شاء بال
خ�شية وال ح�ساب وال عقاب حمققني''.
 -2العدالة االجتماعية
من �أبرز املفكرين الذين حتدثوا عن العدالة االجتماعية رِ فاعة الطهطاوي الذي اعترب العمل هو
الأ�سا�س للقيمة ولي�س ر�أ�س املال ،وكذلك املفكر �أحمد فار�س ال�شدياق الذي ت�أثر باال�شرتاكية
واعترب � ّأن الفوارق الوا�سعة يف الرثوة ُت�ؤ ّدي �إلى غياب العدالة االجتماعية.

 -3حقوق املر�أة
دعا رِ فاعة الطهطاوي �إلى تعليم املر�أة يف م�رص ،ففي كتابه ''املر�شد الأمني لتعليم البنات والبنني''،
�أكد الفوائد التي ي�ستفيدها املجتمع من تعليم املر�أة .ومن املفكرين الذين دعوا �إلى �إعطاء املر�أة
حقوقها قا�سم �أمني يف كتابيه ''حتريراملر أ�ة ' عام1899م ،و''املر�أة اجلديدة ' عام1900م ،و�أحمد
فار�س ال�شدياق يف كتابه ''ال�ساق على ال�ساق ' الذي تناول دور املر�أة يف الرتبية.
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األسئلة
عرف مايلي:
ّ -1
اجلمعية القحطانية ،الوطنية ,اال�ستبداد.
 - 2نِّ ِ
بي املبادئ التي نادى بها �أ�صحاب حركات التجديد إال�سالمي.
بي �أ�سباب ما يلي:
 - 3نِّ ْ
�أ  -ظهور جّ
االتاه الوطني.
ب  -عقد م�ؤمتر باري�س عام 1913م.
َ - 4ع ِّد ْد قرارات م�ؤمتر باري�س عام 1913م.
� - 5أكمل اجلدول الآتي مبا ينا�سبه:
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ا�سم امل�ؤلف

ا�سم الكتاب.

قا�سم �أمني

�أ -
ب-
ال�ساق على ال�ساق.

مناهج الألباب امل�رصية يف مباهج الآداب الع�رصية.
تخلي�ص الأبريز يف تلخي�ص باريز.

الف�صل الرابع

رائد النه�ضة العربية الحديثة
ال�شريف الح�سين بن علي
ُ

كان ل�سيا�س��ة حّ
االتاديني ومظاملهم،
التي متثلت يف قيام جمال با�ش��ا ب�أعمال
ا�ضطه��اد واعتق��ال ونف��ي للزعم��اء
الع��رب ،و�إعدام بع�ض القادة يف دم�شق
وبريوت ،وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية
�سب��ب باتخاذ �أحرار
يف الب�لاد العربية،
ٌ
الع��رب قراره��م يف االنف�ص��ال ع��ن
الأتراك ،ومبايع��ة �شخ�صية لها مكانتها
عند العرب تتولى قي��ادة النه�ضة العربية
الطاحمة �إلى احلرية ،فتوجهوا �إلى ال�رشيف
احل�سني بن علي وعقدوا عليه �آما َلهم.
• نِّبي �أ�سب��اب زعامة ال�رشيف احل�سني
بن علي للنه�ضة العربية احلديثة.

ال�رشي��ف احل�س�ين بن
علي بن حممد بن عبد املعني
م��ن ذوي ع��ون ،ولد يف
�إ�ستانب��ول ع��ام 1854م،
وتــوفـ��ي عــ��ام 1931م
رح��ل مع وال��ده �إلى مكة ال�شكل (� :)14-2صورة
ع��ام 1855م .ول��ه �أربعة ال�شريف الح�سين بن علي.
�أوالد هم :علي وعبداهلل وفي�صل وزيد.
ونظ��را ملكانته الدينية ون�سبه املمتد للر�سول حممد
ً
�صلى اهلل عليه و�سلم -وفكره القومي وت�ضحياته يفوال�سالم؛ جاء �إجم��اع زعماء العرب
�سبي��ل العروبة إ
ومفكريه��م عل��ى زعامت��ه بقي��ادة احلرك��ة القومية،
والنه�ضة العربية احلديثة.

�أوال :ال�شريف الح�سين بن علي واليا على الحجاز
ت�سلم ال�رشيف احل�سني والية احلجاز يف ال ّأول من ت�رشين الثاين عام 1908م ،وعند مغادرته

�إ�ستانبول قال له ال�سلطان '�أ�س�أل اهلل �أن يجازي من حال بيني وبني اال�ستفادة من مواهبك الها�شمية

و�إين ل�ست بالأمني على الدولة من هذه الفئة املتغلبة'' ،وعند و�صوله �إلى احلجاز ا�ستقبلته وفود من
خمتلف مدنها ،وكان من بينهم وفد ميثل حزب حّ
االتاد والرتقي الذي ما � ْإن �سمع رد ال�رشيف احل�سني
بن علي على كلمتهم يف ا�ستقباله قائال لهم ''لقد حظيت مبقام �أ�ساليف و�آبائي على ال�رشيطة التي بايع

بها ال�رشيف �أبو نـمي ال�سلطان �سليم ال ّأول ،و�أن هذه بالد اهلل ال تقام فيها غري �رشيعة اهلل'' ،حتى كتبوا

�إلى �إ�ستانبول � ّأن ال�رشيف احل�سني ال يعب�أ ب�أحد وال يقر بد�ستور وال ي�ؤمن بتجديد.
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وللتعرف �إلى �سيا�سة ال�رشيف احل�سني بن علي يف احلجاز ت�أمل ال�شكل الآتي ,ثم �أجب عن ال�س�ؤال

الذي يليه:

�سيا�سة ال�رشيف احل�سني بن علي يف احلجاز
ُجر�أته يف قول احلق �ساهمت
يف عزل خم�س��ة والة �أتراك
خالل ثمانية �أعوام.

توطيد َعالقته مع �أهل احلجاز
و�أعيانهم

النظ��ر يف �أح��كام الق�ضاة
يف الأح��وال ال�شخ�صية �أو
احلقوق املدنية.

علي في الحجاز.
ال�شكل (� :)15-2سيا�سة ال�شريف الح�سين بن ّ

•
علي يف احلجاز؟
َ
عالم تدل ال�سيا�سة التي اتبعها ال�رشيف احل�سني بن ّ

علي
ثانيا :مكانة ال�رشيف احل�سني بن ّ

متتع ال�رشيف احل�سني بن علي مبكانة مرموقة ومقام رفيع امل�ستوى يف نفو�س العرب وامل�سلمني

النبوية ال�رشيفة التي حتظى باالحرتام
منذ �أن تولّى �إمارة مكة عام 1908م  .فهو �سليل الدوحة
ّ

ونظرا ملكانة ال�رشيف احل�سني بن
والتقدير لدى العرب وامل�سلمني كافة ،وهو �أمري مكة و�رشيفها.
ً

وال�سالم ،وفكره الهادف
علي الدينية والتاريخية ،وجلر�أته يف احلق وت�ضحياته يف �سبيل العروبة إ

نحو نه�ضة عربية وحترير العرب من الظلم والطغيان� ،أر�سل �إليه نواب العرب يف جمل�س املبعوثان
يبايعونه بالرئا�سة .وللتعرف �إلى ما جاء بالر�سالة اقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
�إلى ال�سيد ال�سند املعظم وال�رشيف الأعظم احل�سني �أمري مكة �أدامه اهلل
نق��رك على �إمارة مكة ،ونعرتف لك دون �سواك
«نح��ن نواب العرب يف جمل�س املبعوثانّ ،
بالرئا�س��ة الدينية على جميع الأقطار العربية؛ لأنك الآن خال�صة بيت الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلم -و�إجماعنا هذا هو نيابة عن �أهل بالدنا ،واهلل يحفظك لأمتك وي�ساعدك لدفع ال�رش عن
دينك».
قدري قلعجي ،الثورة العربية الكربى� ،ص(.)145
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• ما املق�صود بالرئا�سة الدينية؟
•
علي دون �سواه للرئا�سة الدينية على جميع الأقطار العربية؟
ملاذا ّمت اختيار ال�رشيف احل�سني بن ّ
• ماذا ت�ستنتج من الن�ص؟

وكتب �إليه ال�سيد طالب النقيب رئي�س جمعية الب�رصة'' :نحن على ا�ستعداد لأن نثور معكم

حتريرهم من رِ ْب َقة اال�ستعمار ...وهم يعرتفون
طوق العرب و� ْإن �شئتم
�إن �أردمت خلع النري الذي ُي ّ
َ

ب�سيادتكم خليفة للنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وحاميا وحيدا وم�س�ؤوال عن البالد العربية''،
علي ر�سالة �شفهية من قادة احلركة العربية يف �سورية يطالبونه فيها
وتلقى ال�رشيف احل�سني بن ّ

بتزعم حركتهم.
ّ

طوق العرب؟
• ما املق�صود بال ِّنري الذي ُي ّ

علي قال له'' :ولكنك يا
وعندما زار الأمري �سعيد اجلزائري مكة والتقى بال�رشيف احل�سني بن ّ
(العثمانية) بعد اخلليفة ،و�إذا حدث للحكومة حادث فال
الع ِل َّية ُ
�رشيف �أنت ثاين رجل يف الدولة َ
�أحق منك � ْأن يتقلدها لن�سبك من ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وملقامك العظيم عند جميع
أمري غريك �إذا �أُ�صيبت اخلالفة''؟
امل�سلمنيَ ،
وم ْن لنا � ٌ
الع ِل ّية؟
• ما املق�صود بالدولة َ

أمري غريك �إذا �أُ�صيبت اخلالفة''؟
ناقش :عبارةَ ' :
'وم ْن لنا � ٌ
ويقول الأمري م�صطفى ال�شهابي «ويت�ضح من ذلك � ّأن �أ�رسة احل�سني الها�شمي ،كانت يومئذ

�أعلم الأ�رس العربية احلاكمة مباهية الق�ضية العربية ،ومبداها البعيد وب�أفقها الوا�سع فال غرابة �إذن � ْأن
يلج�أ رجال الق�ضية العربية �إليه».
وحاميا
علي حركة النه�ضة العربية �ضد الأتراك بو�صفه زعيم ًا للعرب،
ً
قاد ال�رشيف احل�سني بن ّ

إلل�سالم ،ومل يقت�رص الرتحيب بزعامته على اجلمعيات يف بالد ال�شام بل �شمل �أمراء اجلزيرة العربية،

�أمثال عبدالعزيز بن �سعود �سلطان جند ،وال�رشيف إالدري�سي حاكم ع�سري ،وال�سيد علي املريغني
�أكرب زعيم ديني يف ال�سودان.
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ويت�ضح �أن ال�رشيف احل�سني بن علي مل ُين�صّ ب نف�سه زعيما للعرب يف قيادة النه�ضة العربية،
ٍ
ونواد وحكاما و�شخ�صيات دينية و�أدبية ،هم الذين �أرادوه زعيما
العرب �أحزابا وجمعيات
ولكن
َ
ّ

علي عام 1915م لل�سيد علي املريغني «� ّإن
لهم ،ولي�س �أبلغ من ذلك مما قاله ال�رشيف احل�سني بن ّ
العرب هم الذين �أجربوين لكي �أتولى �أمر م�ستقبلهم» ،وكذلك ما جاء على ل�سان الأمري في�صل بن

فرعي احلركة العربية يف
احل�سني «لقد �أ�صبح والدي زعيما للحركة القومية العربية نزوال عند رغبة َ
�سوريا والعراق اللذين َبعثا بنداء �إليه ليتزعم حركتهم».

ناقشّ �' :إن العرب هم الذين �أجربوين لكي �أتولى �أمر م�ستقبلهم''.

ثالثًا :ال�رشيف احل�سني بن علي والأتراك
وح�سن ال�سيا�سة وا�ستقالل
كان ل�صفات ال�رشيف احل�سني بن علي التي متثلت بقوة ال�شخ�صية،
ِ
ِ
ال�سبب
والتم�سك ب�صالحياته وم�س�ؤولياته،
واال�ضطالع ب�أعباء املن�صب الذي ُعهد به �إليه،
الر�أي،
ِ
ُ

فقرر حزب حّ
يف بدء النزاع بينه وبني ممثلي حزب حّ
االتاد والرتقي يف
االتاد والرتقي يف احلجازّ ،

�إ�ستانبول التخل�ص منه �إال � ّأن احلزب تراجع عن ذلك لأ�سباب هي:
ُ -1ق ْرب �إعالن احلرب العاملية الأولى.

علي عند العرب وامل�سلمني.
 -2املكانة التي يتمتع بها ال�رشيف احل�سني بن ّ

علي.
 -3حاجة الأتراك �إلى معونة ال�رشيف احل�سني بن ّ
وعندما �أراد حّ
االتاديون دخول احلرب العاملية الأولى �إلى جانب �أملانيا ،عار�ض ال�رشيف احل�سني

ابن علي ذلك ،وللتعرف �إلى ذلك اقر�أ الن�ص الآتيُ ،ث َّم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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�أر�سل ال�رشيف احل�سني بن علي �إلى ال�سلطان حممد ر�شاد الر�سالة الآتية:
« �إن دخ��ول احل��رب �إلى جانب �أملانيا ي�شكل خطرا عظيما ،لع��دم وجود حدود برية م�شرتكة
معها وبذلك ال ن�ستطيع �إمداد اجليو�ش العثمانية باملعدات التي حتتاج �إليها ،وعدا هذا فالأقطار
املرتامية �إلى اجلنوب من ج�سم الدولة ،كاليمن والب�رصة واحلجاز ،حماطة من كل جانب بقوات
مية �أهلها ،وه��م لي�سوا منظمني وال م�سلحني
بحري��ة ل��دول الأعداء ،وقد ت ّتكل الدولة على َح ّ
بال�شكل الذي ي�ستطيعون معه مقاتلة جيو�ش �أوروبا املنظمة� ...إنني �أ�ستحلف جاللتكم باهلل �أال
تدخلوا احلرب ،و�أن تعلموا ب�أنني �أعتقد يف كل َم ْن يرى احلرب �إلى جانب الأملان ،عدم التمييز
�أو اخليانة العظمى''.
امللك عبداهلل بن احل�سني ،الآثار الكاملة� ،ص(.)109

• ا�ستخل�ص �أ�سباب معار�ضة ال�رشيف احل�سني بن علي دخول الدولة العثمانية احلرب �إلى جانب
�أملانيا.
مية �أهلها''؟
• بر�أيك ،ماذا يق�صد ال�رشيف بقوله'' :وقد ت ّتكل الدولة على َح ّ

• مباذا و�صف ال�رشيف احل�سني بن علي َمن َي َو ّد الوقوف يف احلرب �إلى جانب الأملان؟
وعندما التقى ال�رشيف احل�سني بن علي مع الوايل الرتكي وهيب با�شا يف الطائف ،و�س�أله عن
ر�أيه يف امل�شاركة باحلرب ،قال له�« :إين ل�ست خائنا حتى �أ�شري على الدولة ب�أن تدخل هذه احلرب
التي ال ناقة لها فيها وال جمل ،فكان ر ُّد الوايل هي ورق ًة نريد � ْأن نقذف بها على مائدة املي�رس ،فقال
ال�رشيف :عجيب �أبال ِ
أمة تقامرون؟!»
نشاط� :سجل بطاقة �إعجاب تثمن فيها رد ال�رشيف احل�سني بن علي على الوايل العثماين.
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رابعا :ال�رشيف احل�سني بن علي وبريطانيا
ً
ين يف م�رص يظن يف بداية مرا�سالته مع ال�رشيف
كان ال�سري هرني مكماهون املعتمد الربيطا ّ
احل�سني بن علي �أنه يفاو�ض �أمرياً طاحم ًا ميكن �إغرا�ؤه بالألقاب ،وتر�ضيته بالتم ُّلق والإطراء واملديح،
علي '�أما هدفنا يا فخامة الوزير فهو �أن نطمئن �إلى �أن ال�رشوط الأ�سا�سية
ف�أجابه ال�رشيف احل�سني بن ّ
لت�أمني م�ستقبلنا (العرب)� ،س ُتبنى على �أ�سا�س احلق والواقع ال على الإ�رساف يف تنميق العبارات
والألقاب'' ،و�أراد مكماهون � ْأن يلهيه عن الق�ضايا الأ�سا�سية التي تتعلق بتعيني حدود الدولة العربية
واالعرتاف با�ستقاللها كوحدة كاملة ،بالتلويح له باخلالفة ،معتقدا �أن طموحاته ال�شخ�صية قد
تلهيه عن طموحاته القومية ،ف�أجابه ال�رشيف يف �شيء من ال َّت َه ُّكم ' �أما اخلالفة فاهلل يرحمها ويح�سن
عزاء امل�سلمني فيها''.
العرب وم�ستقبلهم''.
الهم الأكرب لل�رشيف احل�سني بن علي هو
ُ
ناقش :عبارةّ �' :إن َّ
وقد حاول ال�سري مكماهون مع ت�أكيده على ح�سن نوايا بريطانيا تجُ اه العرب ،وموافقتها على
قيام دولة عربية ،التهرب من بحث م�س�ألة احلدود ،بحجة � َّأن ظروف احلرب ال ت�سمح بذلك،
ال�سيما و�أن بع�ض هذه احلدود ما تزال يف يد الأتراك ،فرد عليه ال�رشيف احل�سني بن علي «�إن هذه
احلدود املطلوبة لي�ست لرجل واحد نتمكن من �إر�ضائه ومفاو�ضته بعد احلرب ،بل هي مطالب
�شعب يعتقد �أن حياته يف هذه احلدود وهو متفق ب�أجمعه على هذا االعتقاد ...و�أنا على ثقة �أنكم
ال ّ
ت�شكون ُّ
قط ب�أين ل�ست �أنا �شخ�صيا من يطلب تلك احلدود ...بل هي مطالب �شعب ب�أ�رسه».
مع زمالئك ناق�ش عبارة� ' :أيقنت بريطانيا �أنها ال تفاو�ض �شخ�ص ال�رشيف
نشاط :بالتعاون َ
احل�سني بن علي و�إمنا تخاطب �شعب ًا جت�سد يف �شخ�ص ال�رشيف احل�سني بن علي''.
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األسئلة
علي يف احلجاز.
 -1و�ضح �سيا�سة ال�رشيف احل�سني بن ّ

-2اذكر �أ�سباب تراجع حزب حّ
االتاد والترّ قي عن فكرة التخل�ص من ال�رشيف احل�سني بن
علي.
ّ
 -3بينّ �أ�سباب ما يلي:
علي.
�أ  -االتّ�صاالت بني النواب العرب يف جمل�س املبعوثان وبني ال�رشيف احل�سني بن ّ
تهر ُب بريطانيا من م�س�ألة حدود الدولة العربية التي طالب بها ال�رشيف احل�سني بن
ب ُّ -
علي.
ّ
جـ  -اخلالف بني ال�رشيف احل�سني بن علي وممثلي حزب حّ
االتاد والرتقي يف احلجاز.
ّ
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الوحدة الثالثة :اال�ستعمار والأطماع الأوروبية يف الوطن العربي

 رغم تعدد �أ�شكال اال�ستعمار و�أنواعه عرب التاريخ �إال �أن الهدف واحد ....ناق�ش ذلك.
الدول والأقاليم
الدول اال�ستعمارية الأوروبية فيما بينها ملد نفوذها و�سيطرتها على ُّ
 تناف�س ُّ
ال�ضعيفة كان �سببا وراء اندالع احلروب الإقليمية والعاملية يف القرن الع�رشين ...و�ضح ذلك.
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النتاجات العامة
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون
قادرا على �أن:



احلربي العامليتني الأولى والثانية.
يعد َد �أ�شكال الهيمنة اال�ستعمارية على الوطن العربي بعد
ّ
نِّ



يتعرف �أ�سباب انح�سار اال�ستعمار املبا�رش عن الوطن العربي.
ّ



يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
ّ



يبي جذور الأطماع اال�ستعمارية الربتغالية يف البالد العربية.
نِّ



ي�ستنتج دوافع اال�ستعمار الأوروبي.



يتتبع مراحل تطور مفهوم اال�ستعمار.



يح ّلل �أهداف اال�ستعمار يف الوطن العربي و�أدواته.



يقدر �أهمية امتالك القوة للحفاظ على ا�ستقالل الأمة العربية.



ينبذ اال�ستعمار ب�شتى �أ�شكاله و�صوره.



يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.

63

الف�صل الأول

اال�ستعمار (مفهومه ودوافعه و�أ�شكاله)

�أو ًال :اال�ستعمار (مفهومه وتطوره)
ا�ستع َمر ,وا�ستعمر الإن�سان الأر�ض �أي َع َم َـرها لقوله تعالى:
اال�ستعمار لغة :م�شتق من الفعل َ
ارا لها .والأ�صل
}
{ �س��ورة ه��ود� ،آية (� ،)61أي جعلهم �ساكنيها ُ
وع ّم ً
العم��ران ,لكن الواقع ال عالقة ل��ه باملعنى ال ُّلغوي؛
اللغ��وي يفيد طلب التعم�ير وال�سعي لتحقيق ُ
الدول القوية عل��ى ح�ساب دول �أخرى
لأن اال�ستعم��ار
ا�صطالح��ا :هو حركة تو�س��ع من جانب ُّ
ً
�ضعيفة من �أجل �إخ�ضاعها بالقوة بهدف نهب ثرواتها الطبيعية وت�سخري مواردها الب�رشية يف خدمة
م�صاحلها.
واال�صطالحي لال�ستعمار؟
• هل هناك توافق بني املفهوم ال ُّلغوي
ّ

واال�ستعم��ار ظاهرة ب�رشية قدمية ,فقد �شهد الع��امل القدمي قيام �إمربطوريات ا�ستعمارية �ضخمة
كالإمرباطوريتني الفار�سية والرومانية� ،أما اال�ستعمار احلديث (الر�أ�سمايل) فقد ارتبط ظهوره بثالثة
عوامل هي :االكت�شافات اجلغرافية ،والنه�ضة الأوروبية ،والثورة ال�صناعية.

• ما عوامل ظهور اال�ستعمار الر�أ�سمايل؟

ثانياً :دوافع اال�ستعمار الأوروبي
تعددت دوافع اال�ستعمار الأوروبي ,وميكن �إجما ُلها مبا يلي:
	- 1الدوافع ال�سيا�سية والع�سكرية
ال��دول اال�ستعمارية فيما بينها لل�سيطرة وحت�س�ين مركزها الدويل ,فكلما حت�سن
�أ –
تناف�س ُّ
ُ
و�سع ذلك نفوذها يف الع��امل ،وجعلها �أكرث ق��درة على التحكم
املرك��ز الدويل للدول��ة ّ
الدول القومية الأوروبية
يف الق��رارات الدولية وتوجيهها ل�صاحلها وخا�ص��ة بعد ظهور ُّ
الدول الأوروبية اال�ستعمارية يف ال�سيطرة على مناطق جديدة
احلديثة؛ فقد ازدادت رغب ُة ُّ
للتو�سع فيها وا�ستعمارها ومن الأمثلة على هذا التناف�س:
ّ
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 . 1متوي��ل بعثات االكت�شافات اجلغرافية الأوروبية التي ا�ستهدفت البحث عن املناطق
الإ�سرتاتيجية.
ِ
امل�ستعمرة مثل �رشكة الهند ال�رشقية
 . 2ت�أ�سي���س ال�رشكات التجارية بهدف تعزيز قوة البالد
الهولندي��ة عام 1601م و�رشكة الهند الغربية الهولندية ع��ام 1621م ,ثم �رشكة الهند
ال�رشقي��ة الربيطاني��ة التي طردت الهولنديني م��ن املنطقة ع��ام 1602م ,وبلغ التناف�س
اال�ستعم��اري بني بريطاني��ا وفرن�سا �أوجه عندم��ا � َّأ�س�ست فرن�سا �رشك��ة الهند ال�رشقية
الفرن�سية عام 1664م ,وهذا �أ ّدى �إلى حروب م�ستمرة بينهما.
الدول الأوروبية الكربى نتيجة هذا التناف�س اال�ستعماري �إلى التكتل �ضد دولة
� . 3سعي ُّ
الدول ،وهذا �أوجد
الدول التي حتاول ب�سط ال�سيط��رة على بقية ُّ
م��ا �أو جمموعة من ُّ
م��ا ي�سمى بنظرية (توازن القوى) ,وهو م�صطلح ظهر بعد م�ؤمتر فيي ّنا عام 1815م
الدول الكربى من خالل اتحِّ اد الدولة
للحد من التناف�س اال�ستعماري ال�سيا�سي بني ُّ
ال��دول املحيطة ازاء منو دول��ة ما �أو جمموع��ة دول مناف�سة لها .وميكن
�أو جمموع��ة ُّ
اعتب��ار م�ؤمتر برل�ين الذي ُعقد عام 1884م م�ؤ�رشاً عل��ى ذلك ,وكان الهدف من
ال��دول الأوروبية ال�ستعمارها وملنع ال�صدام
ه��ذا امل�ؤمتر تق�سيم القارة الإفريقية بني ُّ
بني القوى اال�ستعمارية ب�سبب ال�رصاع والتناف�س فيما بينها على مناطق النفوذ.
الدول على املراكز املتقدمة يف �سلم القوى العاملي؟
• ملاذا تتناف�س ُّ
• ما الهدف من عقد م�ؤمتر برلني عام 1884م؟
وعالم يدل ذلك؟
• ما املق�صود بنظرية (توازن القوى)؟
َ
ب  -ال�سيطرة على طرق املوا�صالت العاملية واملواقع الإ�سرتاتيجية املتمثلة بامل�ضائق والقنوات
املائي��ة واملوانئ البحري��ة الكبرية واجلزر املهمة؛ ف�ساعد ذلك عل��ى �إحكام قب�ضة الدولة
ِ
امل�ستعمرة على هذه املناطق.

متيز الوطن العربي مبوقع �إ�سرتاتيجي �أك�سبه مكانة ُمهمة بني دول العامل يف �أوقات ِ
ال�سلم
وق��د ّ
الدول الأوروبية وخا�صة بني بريطانيا وفرن�سا,
واحل��رب ،وجعله ميدان ًا للتناف�س اال�ستعماري بني ُّ
فعمدت كل دولة �إلى ت�أمني م�صاحلها اال�ستعمارية فيه ،وللتعرف �إلى ذلك ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم
عما يليه:
�أجب ّ
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الأهمية إال�سرتاتيجيّة للوطن العربي
موقعه املتو�سط جعله
حلقة و�صل بني قارات
العامل القدمي الثالث� :آ�سيا,
و�إفريقيا ,و�أوروبا.

وجود الرثوة ال ِّن ْفطية فيه
الدول ال�صناعية يف
وحاجة ُّ
�رشق �آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا
لهذه الرثوة الهامة.

�إ�رشافه على البحار واملحيطات
ُّ
وحتكمه بعدد من امل�ضائق
املُهمة
والقنوات املائية التي ت�سهم يف
ت�سهيل املالحة البحرية.

ال�شكل ( :)1-3الأهمية إال�سرتاتيجية للوطن العربي.

• ما املق�صود بكل من :املوقع إال�سرتاتيجي ,امل�ضيق؟
• خل�ص الأهمية إال�سرتاتيجية ملوقع الوطن العربي.
وملعرف��ة امل�ضائق البحرية والقنوات املائية يف الوطن العربي ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب عن
الأ�سئلة التي تليها:
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ال�شكل ( :)2-3خريطة تبينّ امل�ضائق البحرية والقنوات املائية يف الوطن العربي.
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�رسدينيا

�إ�سبانيا

موريتانيا

• �سم البحار واملحيطات وامل�ضائق البحرية والقنوات املائية املهمة التي ي�رشف عليها الوطن العربي.
• و�ضح �أهمية وجود مثل هذه امل�ضائق والقنوات.
	- 2الدوافع االقت�صادية
تعترب الدوافع االقت�صادية املحرك الرئي�س لال�ستعمار منذ القدم ,ومنها:
�أ  -احل�صول على املوا ّد الأولية لل�صناعة.

ب  -البحث عن الأ�سواق التجارية لت�رصيف إالنتاج.
جـ  -ت�أمني طرق املوا�صالت.
د  -احل�صول على الأيدي العاملة الرخي�صة الأجر.
	- 3الدوافع االجتماعية
ال��دول الأوروبية ,جعلها تعتقد �أن املخ��رج الوحيد حلل هذه
تزاي��د ع��دد ال�سكان يف بع�ض ُّ
امل�شكل��ة هو إالق��دام على اال�ستعمار خارج بالده��ا لت�صدير الفائ�ض ال�س��كاين �إليها ،وهناك
دواف��ع اجتماعي��ة �أخرى من مثل �إيجاد جاليات تخدم م�صال��ح دول اال�ستعمار يف اخلارج ّ
وحل
م�شكلة البطالة؛ ّ
الدول الأوروبية لالهتمام بفكرة اال�ستيطان
كل هذه الدوافع ا�سرتعت �أنظار بع�ض ُّ
امل�ستعمرات اال�ستيطانية.
خارج دول �أوروبا و�إقامة
َ

	- 4الدوافع الثقافية والدينية
الـمذهب�ينِ
والربوت�ستانتي ,وتقوي�ض
الكاثوليك��ي
كان م��ن دوافع اال�ستعم��ار الأوروبي ن�رش َ
ِّ
ِّ
املقومات احل�ضارية والدينية لل�شعوب التي ت�ستعمرها متذرع ًة بتمدين تلك ال�شعوب من خالل
امل�ستعم��رة .وجلعلها �أكرث
�إع��ادة ت�شكيل املنظومة الديني��ة واحل�ضارية والثقافي��ة للمجتمعات
َ
ِ
امل�ستعمرة عملت على �إحالل لغتها مكان اللغة املحلية.
ارتباط ًا بالدولة
هل تعلم
الدول التي ا�ستعمرتها بريطانيا
�أن رابط��ة (الكومنولث) هي منظمة دولية ت�ضم جمموعة من ُّ
وت�شمل حالي ًا ثالث ًا وخم�سني دولة �أ�شهرها :الهند ،وكندا ،وجنوب �إفريقيا ،و�أ�سرتاليا.
الدول الت��ي ا�ستعمرتها فرن�سا
�أم��ا رابط��ة (الفرانكفونية) فهي منظمة دولي��ة ت�ضم جمموعة ُّ
وت�شمل حالي ًا خم�س ًا وخم�سني دولة منها :تون�س ،ولبنان ،وال�سنغال.
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ثالثا� :أ�شكال اال�ستعمار
اتخذ اال�ستعمار احلديث �أ�شكاال متنوعة ل ُتح ِّق َق له هدفيَ  :ال�سيطرة واال�ستغالل ,وللتعرف �إلى
ذلك ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:
االحتالل
الع�سكري

ِ
(امل�ستعمرة) باحتالل البلد
هو �أقدم �أ�شكال اال�ستعمار حيث تقوم الدولة القوية

(امل�ستعمر) و�إخ�ضاعه بقوة ال�سالح.
ال�ضعيف
َ

�أ�شكال اال�ستعمار

احلماية

�أن تعق��د دولة قوية معاهدة مع دول��ة �ضعيفة بالقوة ،وتتعهد بحمايتها من
خارجي.
كل ُعدوان
ّ

اال�ستعمار
الثقايف

هو �أ�شد �أ�شكال اال�ستعمار خطراً؛ لأنه يهاجم روح الأمة ومعتقداتها وقيمها
وعاداتها وي�صل بالأمة �إلى حالة من ال�ضياع وفقدان الثقة بالنف�س.

مناطق النفوذ

ِ
امل�ستعمرة مع احلفاظ على
الدول
هو تق�سيم الدولة
امل�ستعمرة بني عدد من ُّ
َ
ِ
امل�ستعمرة الأولوية لتحقيق م�صاحلها فيها.
وحدة �أرا�ضيها ,ويكون للدولة

االنتداب
والو�صاية

َو ْ�ض ُع البلد ال�ضعيف حتت �إ�رشاف دولة متقدمة بحجة م�ساعدتها على التطور
والتقدم وجعلها ق��ادرة على حكم نف�سها بنف�سها ،وطبق هذا النظام بعد احلرب
العاملية الأولى ,وبعد احلرب العاملية الثانية �أطلق على هذا النظام ا�سم الو�صاية.

املعاهدات غري
املتكافئة

ِ
امل�ستعمرة باال�ستقالل ال�شكلي وال�سيادة للدولة ال�ضعيفة
�أن تعرتف الدولة
امل�ستعم��رة ,ولكنه��ا تعقد معها معاه��دة تن�ص على قيام حتال��ف بني الدولتني
َ
مب�ساع��دة كل منهما الأخرى يف حالة احلرب ,مع ��ضرورة االحتفاظ بقواعد
ِ
امل�ستعمرة فيها.
ع�سكرية للدولة
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�أ�شكال اال�ستعمار

اال�ستعمار
اال�ستيطاين

ِ
امل�ستعمرة
امل�ستعمرة بت�شجيع رعاياها على الهجرة �إلى البالد
تق��وم الدولة
َ
لال�ستيطان فيها وا�ستغالل ثرواتها وتهجري �سكانها.
ال�شكل (� :)3-3أ�شكال اال�ستعمار.

• بر�أيك ما �أ�سباب تعدد �أ�شكال اال�ستعمار ,رغم �أن الهدف واحد؟

ال�ش ِ
ِ
أ�شكال اال�ستعمارِ ُ ،ث َّم َن ِّظ ْمها يف
ابحث عن �أمثل ٍة ل
العنكبوتي ِة،
بكة
جوع �إلى ّ
ْ
بالر ِ
َّ
نشاطُّ :
أمام زمال ِئك.
جدول واعرِ ْ�ضه � َ
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
اال�ستعمار ,الكومنولث ,االنتداب.
 - 2و�ضح �أ�شكال اال�ستعمار يف الوطن العربي.
 - 3نِّبي �أ�سباب ما يلي:
�أ  -يتمتع الوطن العربي ب�أهمية �إ�سرتاتيجية.
ب -يعد اال�ستعمار الثقايف من �أكرث �أ�شكال اال�ستعمار خطورة.
أوروبي.
 - 4و�ضح الدوافع االقت�صادية واالجتماعية لال�ستعمار ال
ّ
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�أطماع الربتغال اال�ستعمارية يف الوطن العربي

الف�صل الثاين

أول :التو�سع الربتغايل يف �ساحل ُعمان واخلليج العربي
� اً

اكت�سب �ساحل ُعمان واخلليج العربي خالل القرن اخلام�س ع�رش امليالدي �أهمية كبرية كطريق
وخا�ص�� ًة الربتغال التي كانت حت ُلم
الدول الأوروبية به
جت��اري بحري ,ف�ساعد ذلك على اهتم��ام ُّ
ّ
فمولت رحالت االكت�شافات
بالو�ص��ول �إلى الهند عرب طريق ال يخ�ضع ل�سيطرة العرب امل�سلمنيّ ,
اجلغرافي��ة مثل :رحلة (بارثليمودياز) ال��ذي و�صل �إلى ر�أ�س العوا�صف (ر�أ�س الرجاء ال�صالح) يف
ط��رف �إفريقيا اجلنوبي��ة ,ومل ي�ستطع �إكمال رحلته ,ورحلة (فا�سك��ودي غاما) الذي �أكمل رحلة
(دي��از) ،ومتك��ن مب�ساعدة �أحد البحارة واخلرائط والأدوات املالحي��ة التي كان ي�ستخدمها عرب
مرورا بر�أ�س الرجاء
�ساح��ل ُعم��ان واخلليج العربي من الو�صول �إلى الهند بالدوران ح��ول �إفريقيا
ً
ال�صال��ح عام 1498م ،و�أ�س�س��وا ّ
حمطات لهم لل�سيطرة على املنطقة ب�أكمله��ا .وللتعرف �إلى هذه
ّ
عما يليها:
املحطات ,ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب ّ
�آ�ســـيا

البحر الأ�سود

بحر قزوين

العراق
بالد ال�شام
�إيران

�سيالن

م م�سقط

�سوقطرة

م�ضيق ملقا
املحيط الهندي
�أ�سرتاليا

خط �سري احلملة الربتغالية
م�ستعمرة برتغالية

ر

الهند

ا
جلزير �شبه
ة
الب الع
حر الأحمربية

ال�صني
ماكاو

�ضيق

هرمز

�أوروبا

البحر املتو�سط

م�رص

م�ضيق باب
املندب

مالندي
ممبا�سة
كلوا
مدغ�شقر

الربتغال

موزمبيق

�إفريقيا

املحيط الأطل�سي
ر�أ�س الرجاء ال�صالح

ّ
املحطات الربتغالية يف ال�رشق.
ال�شكل (:)4-3
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•	�أ�رش �إلى كل من� :سوقطرة ,م�سقط ,م�ضيق هرمز.
• �سم امل�ستعمرات الربتغالية يف �ساحل �إفريقيا ال�رشقي.
ا�ستغل الربتغاليون �ضعف دولة املماليك يف م�رص وبالد ال�شام واحلجاز خالل القرن اخلام�س ع�رش

املي�لادي ,وان�شغال العثمانيني بتو�سعهم باجتاه الغرب وبعدهم الن�سبي عن �سواحل املحيط الهندي,
ف�أحك��م القائد الربتغايل (البوكريك) ال�سيطرة على �سواح��ل ُعمان واحتل �سواحل اخلليج العربي,

وخا�ص ًة
واجل��زر الهامة يف املحيط الهندي مث��ل �سوقطرة ,وهكذا احتكر الربتغاليون جتارة ال�رشق
ّ
التواب��ل القادمة من الهند ,وقد اتبع الربتغاليون �سيا�س��ة ا�ستعمارية ظاملة يف املنطقة .وللتعرف �إلى
ال�سيا�سة التي اتبعتها الربتغال يف منطقة �ساحل ُعمان واخلليج العربي ت�أمل ال�شكل الآتي:
ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربتغالية يف �ساحل عمان واخلليج العربي

ممار�ســ��ة التعذيــ��ب والعمــل

تع�صبهـم الديني �ضـد امل�سلمني

بال�سخرة بقيادة القائد الربتغايل

و�إجبارهــ��م عل��ى اعتنــ��اق

إغ��راق �سف��ن كل
��ر ُق و�
ُ
َح ْ
م��ن يخ��رج ع��ن �سيا�سته��م

(البوكريك)املعروف بجربوته.

امل�سيحية.

االقت�صادية االحتكارية.

ال�شكل( :)5-3ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربتغالية يف �ساحل ُعمان واخلليج العربي.

ثانياً :دور دولة اليَعارِبَة يف مقاومة الربتغاليني (1741-1624م)
اليعارِ َبة التي ن�ش�أت
مل يقبل ُ
العمانيون اخل�ضوع لال�ستعمار الربتغايل ,فقا َد حركة املقاومة دولة َ
العمانية ،وللتعرف �إلى �أهم
يف منطق��ة الر�ستاق بقيادة نا��صر بن مر�شد اليعربي الذي ّ
وحد امل��دن ُ
عما يليه:
الأعمال التي قام بها نا�رص بن مر�شد يف ُعمان ت�أمل ال�شكل الآتي ,ثم �أجب ّ
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�أهم الأعمال التي قام بها نا�رص بن مر�شد
توحيد البالد
حتت حكم مركزي
ملقاومة الربتغاليني.

�إن�شاء �أ�سطول
حربي وجتاري
ملناف�سة الأ�سطول
الربتغايل.

بناء القالع
واحل�صون الع�سكرية
ملحاربة الربتغاليني.

ال�شكل (� :)6-3أهم الأعمال التي قام بها نا�رص بن مر�شد.

• بر�أيك ما �أهم عمل قام به نا�رص بن مر�شد؟ ّبرر �إجابتك.
وجتاريا؟
حربيا
• ملاذا �أن�ش�أ نا�رص بن مر�شد �أ�سطو ًال
ًّ
ًّ

العمانيون مبهاجمة احل�صون والقالع الربتغالية ,و�أحلقوا الهزمية بالقوات الربتغالية
ق��ام اليعاربة ُ
يف �أك�ثر من موقع��ة ,وا�ستمروا يف مط��اردة الربتغاليني يف البح��ار وال�سواح��ل ,وامتدت �سيطرة
اليعاربة �إلى �سواحل اخلليج العربي واملحيط الهندي فو�صلوا �إلى بومباي على �ساحل الهند الغربي,
وا�ستم��روا يف مالحقة الربتغاليني حتى مت �إجال�ؤه��م نهائي ًا عن منطقة �ساحل ُعمان واخلليج العربي
ولما بد أ� القرن الثامن ع�رش امليالدي كان اليعاربة يحكمون دولة ميتد نفوذها ال�سيا�سي
عام 1658مّ ،
م��ن منطقة اخلليج العرب��ي وحتى �سواحل �رشق �إفريقيا وانتهت هذه الدول��ة عام 1741م بت�أ�سي�س
الدولة البو�سعيدية بقيادة �أحمد بن �سعيد.

ّ
العمانيني على مقاومة الربتغاليني يف منطقة �ساحل
فكر :قامت بريطانيا مب�ساعدة اليعاربة ُ
بحر العرب.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
ر�أ�س العوا�صف ,البوكريك.
 - 2نِّبي �سبب ًا واحداً لكل من:
�أ �	-أهمية �ساحل ُعمان واخلليج العربي للربتغال.
ب -متكن (فا�سكودي غاما) من الو�صول �إلى الهند.
 - 3و�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي ا ّتبعها الربتغاليون يف �ساحل ُعمان واخلليج العربي.

العمانية �ض��د اال�ستعمار
 - 4اذك��ر الأعم��ال التي ق��ام بها نا�رص ب��ن مر�شد لتوحيد امل��دن ُ
الربتغايل.
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الف�صل الثالث

احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام(1801-1798م)

أول� :أ�سباب احلملة الفرن�سية
� اً
تع��د احلملة الفرن�سية على م�رص وب�لاد ال�شام بداية للأطماع اال�ستعمارية الأوروبية يف الوطن
العربي ،ومظهرا من مظاهر التناف�س اال�ستعماري الفرن�سي والربيطاين ،وللتعرف �إلى �أ�سباب احلملة
عما يليه:
الفرن�سية ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب ّ
�أ�سباب احلملة الفرن�سية

�� -1ضرب م�صال��ح بريطانيا
التجاري��ة بقط��ع ط��رق
موا�صالته��ا م��ع الهن��د
وم�ستعمراتها ال�رشقية.

 -2ال�سيط��رة عل��ى �سواح��ل
البح��ر املتو�س��ط ال�رشقي��ة
واجلنوبية.

 -3رغبـــ��ة نابليــون بت�أ�سي�س
�إمرباطوري��ة يف ال��شرق
ت�ضم م��صر وبالد
والت��ي ّ
ال�شام.

ال�شكل (� :)7-3أ�سباب احلملة الفرن�سية.

�رضبا مل�صالح بريطانيا؟
• ملاذا تعد احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام ً
• بر�أيك ،ما ال�سبب الأقوى للحملة الفرن�سية؟ ّبرر �إجابتك.

نشاط :اعقد جل�سة نقا�شية مع زمالئك حول عبارة“ :تعترب احلملة الفرن�سية على م�رص حلقة
من حلقات ال�رصاع الربيطاين الفرن�سي”.

ثانياً :خطّ �سري احلملة الفرن�سية على م�رص
�أبحرت احلملة من ميناء ُطولون يف فرن�سا بتاريخ � 19أيار
1798م بقي��ادة نابليون بونابرت ،و�سيطرت يف طريقها على
جزيرة (مالطة) لتك��ون قاعدة لها ت�ضمن ات�صالها بفرن�سا ،ثم
تابعت احلملة �سريها نحو الإ�سكندرية.

ال�شكل ( :)8-3ر�سم يبينّ �صورة نابليون بونابرت.
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وللتعرف �إلى ّ
عما يليها:
خط �سري احلملة ت�أمل اخلريطة الآتية ثم �أجب ّ
فرن�سا

كور�سيكا

ال

بح

را

�إيط
اليا

لأ
در
ياتي

ب�سكاي

مر�سيليا

كي

البحر الأ�سود

خليج

�رسدينيا

الدولة العثمانية
كريت

قرب�ص
بو

�إمبابة

اال�سكندرية

القاهرة

البحر الأحمر

البحر املتو�سط

قري

دم
�أ ياط

عكا
حيفا
يافا
غزة العري�ش

�صقلية

م�رص

مالطة

�إ�سبانيا
اجلزائر

ال�صحراء الكربى

ليبيا
خط �سري احلملة الفرن�سية

تبي ّ
خط �سري احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام.
ال�شكل ( :)9-3خريطة نِّ

• تتبع ّ
خط �سري حملة نابليون من ميناء ُطولون وحتى و�صولها �إلى مدينة القاهرة.
أهمية موقع م�رص الإ�سرتاتيجي؟
• ما � ِّ

متكن��ت احلملة من احت�لال الإ�سكندرية يف الأول م��ن متوز عام 1798م رغ��م مقاومة �أهلها،
وتراج��ع اجلي�ش العثماين �إلى (�إمباب��ة) قرب القاهرة ،حيث دارت معركة هن��اك �أظهر فيها املماليك
وامل�رصيون �شجاعة فائقة وبذلوا كل ما يف و�سعهم للدفاع عن م�رص ،لكن املدافع الفرن�سية ا�ستطاعت
مرة �أخرى �أن حت�سم املعركة ل�صالح فرن�سا ودخل نابليون على �إثرها مدينة القاهرة.
كان��ت بريطانيا ق��د عهدت �إلى الأم�يرال (نل�سن) قائ��د الأ�سطول الربيط��اين متابعة وتعقب
الأ�سط��ول الفرن�سي ،وقد متك��ن الأ�سطول الربيطاين من حتطيم الأ�سط��ول الفرن�سي يف خليج �أبي
ق�ير يف �آب ع��ام 1798م ،و�أ�صبح نابليون واجلي���ش الذي معه حما�رصين يف م��صر ،كما ا�ستطاع
الربيطانيون �إغالق جميع الطرق التي متد اجلي�ش الفرن�سي بامل�ؤن والذخائر.
• ما الآثار املرتتبة على معركة �أبي قري؟
• بر�أيك ،ملاذا اهتمت بريطانيا بتتبع احلملة الفرن�سية؟
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ثالثاً:احلملة الفرن�سية على بالد ال�شام
ّ
فاحتل العري�ش ثم غزة والرملة
قاد نابليون يف �أوائل عام 1799م حملة برية على بالد ال�شام،
وال ُّلد حتى و�صل �إلى يافا ،و�رضب عليها احل�صار ،فدافع �أهلها عن حاميتها ومل يتمكن من دخولها
�إال بع��د �أن �أعطى �أهلها الأمان ،وبعد دخول يافا �أمر ب�إعدام جميع الأ�رسى بالر�صا�ص ،خمالفا كل
قوانني احلرب والإن�سانية.
ريا ،لكنها مل تتمكن
ا�ست�أنفت احلملة �سريها �إلى �أن و�صلت مدينة عكا وفر�ضت عليها ح�صارا َب ّ
م��ن احتاللها؛ وذلك ال�ستب�س��ال �أهلها يف الدفاع عنها ،ويقظة قائ��د حاميتها �أحمد با�شا اجلزار،
وملناعة �أ�سوارها وللح�صار الذي �رضبه الأ�سطول الربيطاين على �شواطئ عكا حيث وقعت يف يده
�أكرث امل�ؤن والذخائر التي �أر�سلت �إلى اجلي�ش الفرن�سي من م�رص ،وانت�شار مر�ض الطاعون بني اجلنود
الفرن�سيني؛ مما ا�ضطر نابليون �إلى االن�سحاب والعودة �إلى م�رص ،ثم ان�سحب الفرن�سيون نهائيا من
م�رص يف 18من ت�رشين الثاين عام 1801م ،وهكذا ف�شلت احلملة يف حتقيق �أهدافها.
• بالعودة للخريطة يف ال�شكل (� )9-3صفحة ( )76تتبع ّ
خط �سري حملة نابليون على بالد ال�شام
من القاهرة �إلى عكا.
• ا�ستخل�ص �أ�سباب ف�شل حملة نابليون يف ال�سيطرة على عكا.
فكرّ :
ّ
�شكلت احلملة الفرن�سية على م�رص عام 1798م ناقو�س خطر على الوطن العربي ُت�ؤذن
َببدء حركة اال�ستعمار الأوروبي.

رابعا :نتائج احلملة الفرن�سية
ً
كان للحملة الفرن�سية نتائج عدة �أبرزها:
	- 1النتائج ال�سيا�سية والع�سكرية
�أ  -ف�شلت احلملة يف حتقيق �أهدافها يف ال�سيطرة على طريق الهند.
ب  -ف�شلت فرن�سا يف تكوين �إمرباطورية يف امل�رشق العربي.

هما ونقطة اتّ�صال ٍ
وربط للتجارة العاملية.
جـ  -نبهت احلملة �إلى �أهمية موقع م�رص يف كونها مركزا ُم ّ
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خا�صة اليقظة القومية ،فعززت روح املقاومة
عام ًة وامل�رصيني ّ
د �	-أيقظ��ت يف نفو�س العرب ّ
عند امل�رصيني.
هـ �	-إن�شاء دواوي��ن (جمال�س) م�ؤلفة من كبار علماء الأزهر ،والتجار ،وممثلي الطوائف للنظر
العامة.
يف ال�ش�ؤون ّ
	- 2النتائج االجتماعية واالقت�صادية
هزت البنيان االجتماعي امل�رصي ،و�أ�ضعفت مكانة املماليك االجتماعية.
�أ ّ -
ب  -ت�أ�سي���س عدد من امل�صانع مث��ل م�صانع الن�سيج والورق والب��ارود ،ودبغ اجللود وغريها
لتعوي�ضهم عن ال�صناعات الفرن�سية فكانت نواة لدخول ال�صناعات احلديثة �إلى م�رص.
جـ  -ك�س��اد التج��ارة و�سوء الأح��وال االقت�صادي��ة ب�سبب احل�ص��ار البح��ري الربيطاين على
ال�سواحل امل�رصية.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1

معركة �إمبابة ،معركة �أبي قري.

 - 2نِّبي �أ�سباب ما يلي:

�أ  -مقاومة بريطانيا للحملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام.
ب  -انت�صار الفرن�سيني يف معركة �إمبابة.
جـ  -ف�شل حملة نابليون يف ال�سيطرة على عكا عام 1799م.
د  -احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شام.

 - 4بعد درا�ستك لنتائج احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�شامّ ،قيم هذه النتائج حمدداً الآتي:
�أ  -النتائج إاليجابية للحملة الفرن�سية على املجتمع العربي.
ب  -النتائج ال�سلبية للحملة الفرن�سية على املجتمع العربي.
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الف�صل الرابع

اال�ستعمار الأوروبي يف الوطن العربي قبل احلرب
العاملية الأوىل

الدول الأوروبية
ا�ستطاع��ت بريطانيا وفرن�سا �أن ت�ست�أثرا باملنطقة العربي��ة بعد �رصاع طويل مع ُّ
وخا�ص��ة �إيطاليا و�إ�سبانيا ف�سيطرتا على معظم بلدان الوط��ن العربي قبل احلرب العاملية الأولى على
النحو الآتي:

أول :اخلليج العربي واليمن
� اً
ا�ستطاع الربيطانيون طرد الربتغاليني و�إحكام �سيطرتهم على اخلليج العربي واليمن يف منت�صف
القرن الثامن ع�رش امليالدي ,فقاموا بعقد �سل�سلة من االتفاقيات واملعاهدات مع م�شيخات وحكام
اخلليج العربي واليمن ،مثل:
 - 1معاهدة بريطانيا مع �سلطان م�سقط عام 1800م.
 - 2توقيع �سل�سلة من املعاهدات مع �شيوخ البحرين وقطر و�أبو ظبي ودبي وال�شارقة وعجمان و�أم
القوين ور�أ�س اخليمة عام 1820م.
أهميته التجارية وزادت �أهميته
ومتكنت بريطانيا من احتالل خليج عدن عام 1839م وذلك ل ّ
بع��د حفر قن��اة ال�سوي�س عام 1869م ،وحتكمها مب�ضيق باب املن��دب الذي ي�صل املحيط الهندي
بالبحر الأحمر.

ّ
فكر :اهتمام بريطانيا بال�سيطرة على عدن.
ثانياً :اجلزائر
�شكل اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر عام 1830م ،بداية ال�رصاع الأوروبي على املغرب العربي،
عما يليه:
وللتعرف �إلى �أ�سباب احتالل فرن�سا للجزائر ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب ّ
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�أ�سباب االحتالل الفرن�سي للجزائر
الأ�سباب غري املبا�رشة:
عدت فرن�س��ا اجلزائر �سوق��ا اقت�صادية مهمة
 َّلتطوي��ر ال�صناع��ات الفرن�سي��ة واعتربت � ّأن
الـم ْرجان يف
له��ا احل��ق يف احت��كار جت��ارة َ
ال�سواحل اجلزائرية.
– رغب��ة امللاّ ك�ين الفرن�سي�ين الذي��ن فق��دوا
�أرا�ضيه��م ب�سبب الثورة الفرن�سية لتعوي�ضهم
أرا�ض جديدة.
من خالل ال�سيطرة على � ٍ
– رغب��ة فرن�س��ا التخل�ص من ن�ش��اط املقاومة
البحرية يف البحر املتو�سط.

ال�سبب املبا�رش:
حادثة املروحة التي تذرعت بها فرن�سا الحتالل
اجلزائ��ر :ف�أثناء نقا�ش بني حاك��م اجلزائر الداي
ح�سني والقن�صل الفرن�سي (ديفال) حول م�س�ألة
الدي��ون اجلزائرية امل�ستحقة عل��ى فرن�سا ب�سبب
ا�سترياده��ا احلب��وب ،وج��ه القن�ص��ل �إِهان��ات
�شخ�صي��ة لل��داي ال��ذي رد ب��ضرب القن�ص��ل
مبروحة كانت بيده وهذا م��ا عدته فرن�سا �إهانة
لها واتخذته م�بررا لغزو اجلزائر واحتاللها عام
1830م.

ال�شكل (� :)10-3أ�سباب االحتالل الفرن�سي للجزائر.

اجلزائر؟
• هل تعتقد � ّأن ال�سبب املبا�رش مقنع الحتالل فرن�سا
َ
اجلزائر.
• �صغ بلغتك الأ�سباب غري املبا�رشة الحتالل فرن�سا
َ

ثالثا :تُونُ�س
بع��د ا�ستيالء فرن�سا عل��ى اجلزائر �أخذت تتوج��ه �أنظارها �إلى تون���س ال�ستعمارها لقربها من
اجلزائر ،فا�ستغلت دخول قبيلة اخلمري التون�سية احلدود اجلزائرية ذريعة لغزو تون�س و�أجربت الباي
حمم��د ال�صادق حاكم تون�س علىتوقيع معاهدة (باردو) يف عام 1881م ،وبعدها ب�سنتني معاهدة
املر�سى الكبري عام 1883م ،ووفقا للمعاهدتني مت ما يلي:
همة وزير خارجية لتون�س.
 – 1ميثل املقيم العام الفرن�سي يف تون�س فرن�سا ويقوم يف الوقت ذاته َمب َّ
 – 2منع حاكم تون�س من �إر�سال ممثلني لبالده �إلى الدول الأخرى� ,إال بعد موافقة فرن�سا.
 – 3منح فرن�سا ال َ
إ�رشاف الق�ضائي على الق�ضايا التي يكون الأجانب طرفا فيها.
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رابعا :املغرب
بعد �أن ّ
احتل الفرن�سيون اجلزائر وتون�س �أخذوا يتطلعون �إلى ا�ستعمار املغرب فانتهزت فرن�سا
طل��ب ال�سلطان عبداحلفيظ �سلطان املغرب حمايته م��ن القبائل الثائرة �ضده ،فعقدت معه معاهدة
عام 1912م ،تن�ص على حمايته من تلك القبائل وو�ضع بالده حتت احلماية الفرن�سية ،ويف ال�سنة
دوليا.
نف�سها تنازلت فرن�سا عن منطقة الريف لإ�سبانيا ،و�أعلنت مدينة طنجة ميناء ّ
• ما ال�سبب املبا�رش للحماية الفرن�سية على املغرب؟

خام�سا :موريتانيا (بالد �شنقيط)
متكن��ت فرن�س��ا م��ن فر���ض �سيطرته��ا على
موريتاني��ا ع��ام 1905م لوقوعه��ا عل��ى طري��ق
إداريا
امل�ستعم��رات يف �إفريقيا ،وقامت بتق�سيمها � ًّ
ب�ش��كل يخ��دم م�صاحله��ا دون امل�سا���س مب�صالح
القبائل املوريتانية.

موريتانيا (بالد �شنقيط)
�أطلقت فرن�سا على الأرا�ضي اجلنوبية
من املغرب العربي ا�سم موريتانيا من املورو
(�سكان ال�صحراء) وهو اال�سم الذي �أطلقه
ال َقرطاجيون على �شعوب �إفريقيا ال�شمالية
بدلاً من اال�سم العربي الذي كانت تعرف
به بالد ال�شنقيط (عيون اخليل).

�ساد�سا :ليبيا
ً
الدول
مه��دت �إيطاليا الطريق ال�ستعمار ليبي��ا عام 1911م عرب �سل�سلة اتفاقي��ات وقعتها مع ُّ
الأوروبي��ة ،ن�صت على منع اقت�سام البح��ر املتو�سط �إال على �أ�سا�س التعوي�ضات املتبادلة ،و�سمحت
للكث�ير من رعاياه��ا بالهجرة �إلى ليبي��ا ،وفتحت البن��وك وقدمت القرو�ض للفالح�ين و�أ�س�ست
ال�رشكات التجارية ،وبنت املدار�س وامل�شايف ،ثم ا�ستغلت قيام احلرب العاملية الأولى فاحتلت مدن
طرابل�س وبنغازي وطربق ثم بقية �أجزاء ليبيا.
• ما اخلطوات التمهيدية التي ا ّتخذتها �إيطاليا الحتالل ليبيا؟
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�سابعاً :م�رص وال�سودان
منذ جالء القوات الفرن�سية عن م�رص عام 1801م،وبريطانيا تنتظر الفر�صة املنا�سبة الحتالل م�رص،
�رص حتت طائلة الديون؛ ب�سبب الإ�رساف والتبذير الذي مار�سه كل
وجاءت هذه الفر�صة عندما َوق ََع ْت ِم ُ
من اخلديوي �سعيد با�شا وابنه �إ�سماعيل وخا�صة يف حفل افتتاح قناة ال�سوي�س ،وانتهزت بريطانيا هذه
الفر�ص��ة بحج��ة احلفاظ على �أموال الدائنني ،وقامت كل من بريطاني��ا وفرن�سا بو�ضع مالية م�رص حتت
املراقبة فيما عرف باللجنة الثنائية ،ف�أخذت هذه اللجنة تتدخل يف �ش�ؤون م�رص ال�سيا�سية واالقت�صادية.
مكونة من وزيرين :الأول
اقرتحت بريطانيا فيما بعد ا�ستبدال اللجنة الثنائية بوزارة خمتلطة ّ
بريطاين ا�سمه (ول�سن) وزيرللمالية ،والثاين فرن�سي ا�سمه (بلري) وزير للأ�شغال العامة ،وعرفت
هذه الوزارة بالوزارة املختلطة .ومن �أهم الأحداث التي �شهدتها م�رص وال�سودان يف تلك الفرتة:
العرابية عام 1881م
	- 1الثورة ُ

�أدرك الوطنيون من ال�شعب امل�رصي اخلطر الذي يهدد بالدهم ،فزاد �شعورهم بحقوقهم و�رضورة
العرابية ،ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال
احلف��اظ عليها .وللتعرف �إل��ى �أ�سباب الثورة ُ
الذي يليه:
العرابية (1882-1881م)
�أ�سباب الثورة ُ

الأ�سباب غري املبا�رشة:
 ازدياد التدخل الأجنبي يف �ش�ؤون م�رص املالية وال�سيا�سية.	�أ�صبحت معظم وظائف الدولة بيد الأجانب. -اليقظة الوطنية.

ال�سبب املبا�رش:
�أ�صدر وزير احلربية عثمان رفقي
با�ش��ا قانون��ا مين��ع ترقي��ة اجلنود
امل�رصيني �إلى رتبة �ضابط.

ال�شكل (� :)11-3أ�سباب الثورة ال ُعرابية (1882-1881م(.
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تق��دم عدد م��ن ال�ضباط وعل��ى ر�أ�سهم �أحم��د ُعرابي
وعبد العال حلمي وعلي فهمي بعري�ضة �إلى اخلديوي توفيق
طالب��وا فيها ب�إ�صالح اجلي�ش ،وع��زل وزير احلربية ،و�إعادة
أجنب��ي يف �ش�ؤون
احلي��اة النيابية للب�لاد ،ووقف التدخل ال
ّ
الب�لاد ،وقد واف��ق اخلديوي على هذه املطال��ب جمرباً ،ومت
�إجراء انتخاب��ات نيابية ،وافتتح املجل���س النيابي يف ت�رشين
الث��اين ع��ام 1881م ،فبد�أ مبناق�ش��ة ميزانية الدول��ة� ،إال � ّأن
بريطانيا وفرن�سا عار�ضتا ذلك باعتبارها حتت رقابتهما.
العرابية بهذا اال�سم؟
• ملاذا ُ�س ّميت الثورة ُ
قدمها �أحمد ُعرابي للخديوي توفيق؟
• اذكر املطالب التي ّ
• ملاذا عار�ضت بريطانيا وفرن�سا مناق�شة املجل�س النيابي امل�رصي ميزانية الدولة؟

ال�شكل ( :)12-3ر�سم يبينّ �صورة �أحمد ُعرابي.

نشاط :ناق�ش مع زمالئك �أثر ثورة �أحمد ُعرابي يف منو الوعي الوطني لدى امل�رصيني.
	- 2االحتالل الربيطاين مل�رص وال�سودان
ا ّتخ��ذت بريطاني��ا من حت�صينات �أحمد ُعراب��ي يف ميناء الإ�سكندرية ،وقي��ام م�شاجرة بني �أحد
امل�رصي�ين و�أحد الرعايا الأجانب يف ميناء الإ�سكندرية ذريعة لالحتالل؛ ّمما دفع بريطانيا لتوجيه
�إن��ذارٍ للحامية الع�سكرية يف إال�سكندري��ة و�رضبها باملدافع �إل��ى �أن تهدمت ،ووقف اخلديوي
وت�صدى لهم �أحمد ُعرابي ومن معه من اجلي�ش امل�رصي يف معركة
توفيق �إلى جانب الربيطانيني،
ّ
التل الكبري غربي مدينة إال�سماعيلية� ،إال �أن اجلي�ش الربيطاين ا�ستطاع هزمية امل�رصيني وتقدم نحو
القاهرة واحت ّلها يف �آب عام 1882م.
عرف معركة التل الكبري؟
• ّ
• بر�أيك ،هل الذريعة التي ا ّتخذتها بريطانيا كافية الحتالل م�رص؟ ّبرر �إجابتك.

ّ
فكر :وقف اخلديوي توفيق �إلى جانب بريطانيا يف �رضبها للحامية الع�سكرية امل�رصية.
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�س َّلم �أحمد ُعرابي و�أ�صحابه �أنف�سهم لل�سلطة الربيطانية ،ف�صدر احلكم ب�إعدامه ومعه حممود
�سام��ي البارودي وعبدالعال حلمي ،وغريهم م��ن ال�ضباط ،ثم ا�ستبدل حكم الإعدام �إلى النفي
امل�ؤبد �إلى جزيرة �سيالن(�سريالنكا) ،و�صودرت �أمالكهم ،ونفي عدد �آخر من الوطنيني املدنيني
�أمثال ال�شيخ حممد عبده.
�أما ال�سودان فقد احتلتها بريطانيا بعد معركة عطربة عام 1898م �ضد �أَ ْتباع املهدي فاحتلت
مدين��ة اخلرطوم ،ثم تابعت طريقها نحو فا�شودا التي كانت حتتلها قوة فرن�سية ,فطلبت القوات
الربيطاني��ة من القوات الفرن�سية االن�سحاب ،واالع�تراف ب�سيادة م�رص على ال�سودان ،وكادت
الأمور تت�أزم بني الطرفني فيما عرف تاريخيا بحادثة فا�شودا عام 1899م.
ويف العام نف�سه وقَّعت بريطانيا مع م�رص اتفاقية احلكم الثنائي ون�صت على �أن:

�أ  -تكون �إدارة ال�سودان مبوافقة بريطانيا وم�رص.
ب  -يكون احلاكم العام لل�سودان بريطانيا ،ويتولى احلاكم قيادة اجلي�ش.
جـ  -تلغى االمتيازات الأجنبية وما يتبعها من حماكم قن�صلية يف ال�سودان.
بالنفاق على امل�رشوعات العامة يف ال�سودان.
د  -تقوم احلكومة امل�رصية إ

ثامنا :القرن إالفريقي (ال�صومال وجيبوتي)
تطلع��ت بريطانيا �إلى احتالل �ساح��ل �إفريقيا ال�رشقي ب�سبب قربه من م�ضيق باب املندب وقناة
ال�سوي�س؛ ف�سيط��رت على املناطق املُط ّلة عليه وعرف بال�صومال الربيطاين ،و�سيطرت �إيطاليا على
بقي��ة �أرا�ض��ي ال�صومال فع��رف بال�صومال الإيطايل� ,أم��ا فرن�سا ف�سيطرت عل��ى جيبوتي وعرف
بال�صومال الفرن�سي.

ّ
فكر :قامت بريطانيا و�إيطاليا وفرن�سا بتق�سيم ال�صومال فيما بينهم ومل تنفرد بذلك دولة واحدة.
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األسئلة
عرف مايلي:
ّ -1
م�ضي��ق ب��اب املندب ،ال��وزارة املختلطة ،ا ّتفاقية احلك��م الثنائي ،معرك��ة التل الكبري،
معاهدة املر�سى الكبري ،حادثة (فا�شودا).
 - 2بينّ �أ�سباب ما يلي:
�أ  -اهتمام بريطانيا باحتالل عدن.
ب -احلماية الفرن�سية على املغرب عام 1912م.
العرابية يف م�رص عام 1881م.
جـ  -اندالع الثورة ُ
د  -االحتالل الفرن�سي للجزائر.
 - 3اذكر املطالب التي قدمها �أحمد ُعرابي للخديوي توفيق.
� - 4صمم جدوال تقارن فيه بني البلدان العربية الآتية:
(م�رص ،ال�سودان ،اجلزائر ،تون�س ،ليبيا ،املغرب) من حيث:
�أ  -الدولة الأجنبية التي ا�ستعمرتها.
ب� -سنة اال�ستعمار.
جـ  -الدافع املبا�رش لال�ستعمار.
تبيـن خ�ضوع م�رص لال�ستعمار الربيط��اين ح�سب ت�سل�سل تاريخ
 - 5رتب الأح��داث التي ّ
حدوثها:
العرابية ،الوزارة املختلطة ،اللجنة
(ا ّتفاقي��ة احلكم الثنائي ،حفر قناة ال�سوي�س ،الث��ورة ُ
الثنائية ،معركة التل الكبري)
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الف�صل الدرا�سي الثاين
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الوحدة الرابعة :احلروب وال�رصاعات الدولية

عامليتني �أ ّدتا �إلى تغيري خريطة العامل ال�سيا�سية...
� شهد مطلع القرن الع�رشين قيام حربني ّ
و�ضح ذلك.
و�سلبي...
إيجابي
 التقدم العلمي الذي حققته الب�رشية يف القرن الع�رشين له جانبان� :
ّ
ّ
ناق�ش ذلك.
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النتاجات العامة
يُتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون
قادرا على �أن:



يو�ض َح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
ّ



يتعرف �أ�سباب انح�سار اال�ستعمار املبا�رش عن الوطن العربي.
ّ



التحرر واال�ستقالل يف البالد العربية.
يتعرف �أهم �آثار حركات
ّ
ّ



ُيبينّ �أثر الأنظمة الديكتاتورية على �أوروبا والعامل.



يح ّلل عوامل قيام احلربني العامليتني الأولى والثانية.



التحرر واال�ستقالل يف البالد العربية.
يح ّلل عوامل قيام حركات
ّ



ي�ستخل�ص نتائج احلربني العامليتني الأولى والثانية.



يقرتح حلوال لبع�ض الق�ضايا املتنازع عليها.



يدرك خطر احلروب على حياة ال�شعوب.



قدر �أثر ِ
الدولية.
ُي ّ
احلوار وال�سالم يف حل امل�شاكل َّ



يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة.
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الف�صل الأول

احلربان العامليتان الأوىل والثانية

أول  :احلرب العاملية الأولى (1918-1914م)
� اً
كان��ت الإجن��ازات احل�ضارية التي حتقق��ت يف القرن التا�سع ع�رش املي�لادي تبعث على الفخر

واالعتزاز للأوروبيني؛ ب�سبب ما حققوه من تقدم كبري يف جماالت ال�صناعة والعلم وت�سخري موارد

تغ�ُّيرُ يف الفكر الإن�ساين باحلديث عن احلرية الإن�سانية ،فانت�رشت مبادئ
الطبيع��ة ،وما �أحدثوه من رُّ
ور ْغ َم هذا التقدم فقد كان يحمل
الدميقراطي��ة واحلرية الفردية وظهرت احل��ركات القومية� ،إال �أنه َ

م�أ�ساة كبرية تركت �آثارها ال�سلبية على العامل ب�أ�رسه ،ومتثل ذلك باحلرب العاملية الأولى التي اندلعت
و�س ّميت بذلك ل�شمولها ،وال�شرتاك عدد كبري من دول
�رشارته��ا يف �شهر حزي��ران عام 1914مُ ،
العامل فيها �أو ت�أ ّثرها بها.

ناقش :حمل القرن الع�رشين الكثري من التفا�ؤل والأمل من بدايته.
 -1عوامل قيام احلرب

امليالدي عدة عوامل كان لها �أثرها يف قيام احلرب
ظهر يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�رش
ّ
العاملية الأولى ومنها:

�أ 	-العام��ل االقت�ص��ادي :بل��غ التناف�س ال�صناعي والتج��اري حدا كبريا بني بريطاني��ا و�أملانيا،

فاملنتوجات الأملاني��ة �أخذت تناف�س املنتجات الربيطانية والفرن�سي��ة؛ مما �أ ّدى �إلى �إيجاد
حالة من التوتر بني بريطانيا وفرن�سا من جهة ،و�أملانيا من جهة �أخرى.

ملد ّ
خط �سكة حديد لرتبط
ومتكن��ت �أملانيا من �إقناع الدولة العثمانية مبنحه��ا امتيازاً ّ

برل�ين ببغداد؛ ّمما �أثار قلق بريطانيا وفرن�سا ،فخ�شيت بريطانيا من �أن ي�ؤثر امتداد النفوذ
الأملاين يف الدولة العثمانية على م�صاحلها يف العراق واخلليج العربي و�إيران والهند.

• ما نتائج التناف�س ال�صناعي والتجاري بني بريطانيا وفرن�سا من جهة و�أملانيا من جهة
�أخرى؟
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ب 	-العامل القومي :ازداد ال�شعور القومي بني ال�شعوب الأوروبية يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش
امليالدي ،فقامت حركات قومية يف �أجزاء متعددة من �أوروبا كان
وبداية القرن الع�رشين
ّ
أهم هذه احلركات ما يلي:
أثر ٌ
جر العامل نحو احلرب ،ومن � ّ
لن�شاطها � ٌ
كبري يف ِّ

ال�سالفية (دول البلقان)
 . 1حركة اجلامعة ّ

 . 2حركة الث�أر الفرن�سية
 . 3حركة اجلامعة ا ِجل ْرمانية

جـ � -سيا�سة التكتالت والأحالف الدولية :اجتهت الدول الأوروبية يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش
الدولية لتحقيق الأمن القومي
ومطلع القرن الع�رشين
امليالدي �إلى َع ْقد عدد من التكتالت َّ
ّ
لتلك الدول .وللتعرف �إليها ت�أمل اجلدول الآتي ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:

التكتالت
والأحالف الدولية
• ُع�صبــة الأباطــرة

الثالثة (-1873
1878م)

الدول
امل�شاركة
�أملانيا والنم�سا
ورو�سيا

الهدف من ت�أ�سي�سها
	املحافظة على الأو�ضاع القائمة يف �أوروبا.	-الق�ضاء على احلركات الثورية املتطرفة.

 -حلّ امل�شاكل بني الدول الثالث بالطرق ال�سلمية.

ا�ستمر التحالف الأملاين النم�ساوي وان�ضمت �إيطاليا �إلى هذا التحالف

• التحالـف الثالثي �أملانيا والنم�سا
1882م

و�إيطاليا

من �أجل:

	-االنتقام من فرن�سا ب�سبب احتاللها لتون�س عام 1881م.

 توف�ير احلماية الكافية ملواجهة تدخل فرن�سا الع�سكري يف �إيطالياولإعادة قوة البابوية �إلى �سابق عهدها.

• الوفــاق الثالثـــي رو�سيا وفرن�سا
1907م

وبريطانيا

ُعقد بعد ت�سوية امل�شاكل بني كل من بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا ،فتعهدت
من خالله كلّ دولة بالدفاع عن الدول الأخرى يف حالة تعر�ضها لأي

هجوم .

الدولية.
ال�شكل( :)1-4التكتالت والأحالف ّ

• قارن بني التكتالت الدولية من حيث �أهدافها ،والدول امل�شاركة فيها.
91

ّ
فكر :خروج رو�سيا من ُع�صبة الأباطرة الثالثة ودخولها يف الوفاق الثالثي.
د 	-الأزمات ال ّدولية  :برزت يف َمط َلع القرن الع�رشين عدة �أزمات دولية �أدت �إلى زيادة ِح َّدة
التوتر والت�سابق على الت�سلح بني الدول الأوروبية ومن تلك الأزمات:
اك�ش (املغرب الأق�صى) عام ( 1905و1911م).
� .1أزمتا َم َّر َ

ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
للتعرف �إلى �أزمتي َم َّر ِاك�ش اقر�أ الن�ص الآتيّ ،

كانت فرن�سا ت�سعى �إلى ب�سط نفوذها على مراك�ش وخا�صة بعد جناحها يف احتالل اجلزائر
فعقد
عام 1830م وتون�س عام1881م،
ولكن �أملانيا عار�ضت الأطماع الفرن�سية يف مراك�شُ ،
ّ
م�ؤمت��ر اجلزيرة اخل�رضاء الأول يف �إ�سبانيا ع��ام 1906مّ ،مت مبوجبه االعرتاف با�ستقالل مراك�ش
جتدد ع��ام 1911م حينما �أر�سلت
وتكلي��ف فرن�سا باملحافظة عل��ى النظام فيها� ،إال �أن النزاع ّ
بحجة حماية �أفراد اجلاليات الأوروبية من
فرن�سا ً
جي�شا الحتالل مدين��ة فا�س عا�صمة مراك�ش ُ
اال�ضطراب��ات التي وقعت فيها ،فاحتجت �أملانيا على ذلك وعززت احتجاجها ب�إر�سال بارجة
�إلى ميناء �أغادير حلماية امل�صالح الأملانية؛ ف َُع ِق َد م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء الثاين عام 1911م ومبوجبه
تق��رر �إطالق يد فرن�سا يف مراك�ش مقابل تخل��ي� فرن�سا عن جزء �صغري من الكونغو الفرن�سية
(الكامريون) لأملانيا ،وجعل طنجة مدينة َدولية.
�شية الثانية عام 1911م.
• بينّ موقف �أملانيا من الأزمة َ
الم َّر ِاك ّ
•	اذكر قرارات م�ؤمتر اجلزيرة اخل�رضاء الثاين عام 1911م.
	.2الأزمة البلقانية ما بني عامي (1914-1908م) :ومتثلت بـ:
�أ � .ضم النم�سا لإقليمي البو�سنة والهر�سك عام 1908مُ :و�ضعت البو�سنة
والهر�سك مبقت�ضى م�ؤمتر برلني عام 1884م حتت الإدارة النم�ساوية مع بقاء
�ضمت النم�سا هذين الإقليمني �إليها عام
حق امللكية للدولة العثمانية ،ثم ّ
1908م؛ ّمما �أ ّدى �إلى �إثارة ال�شعور القومي عند مواطني الإقليمني.
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ب 	.احلروب البلقانية (1913-1912م) :قامت الدولة العثمانية عام 1912م
ب�إخماد الثورة التي ن�شبت يف مقدونيا فما كان من بلغاريا واليونان و�صرِ ْبيا
�أن عقدوا حلفا بينهم ،و�أعلنوا احلرب على الدولة العثمانية النتزاع مقدونيا
منها واقت�سامها بينهم ،وقد ُهزم العثمانيون يف هذه احلرب و�أُجربوا على
التخلي عن الكثري من ممتلكاتهم يف �أوروبا ،ثم بد�أ النزاع بني املنت�رصين
عندما ُحرمت �صرِ بيا من احل�صول على �ألبانيا كما كان متف ًقا عليه ،وذلك
عندما اعرتِف با�ستقالل �ألبانيا.
� - 2أطراف احلرب
مهي�أة حلدوث �صدام م�سلح ،فف��ي  28حزيران 1914م اغتال
كان��ت الأو�ض��اع يف �أوروبا ّ

أر�شيدوق فران�سي�س فرديناند ويل عهد النم�س��ا وزوجته �أثناء زيارتهما ملدينة
بي ال
َ
ٌ
طال��ب �صرِ ّ
�رساييف��و عا�صمة البو�سنة ،فكان هذا ال�سبب املبا�رش الندالع احلرب العاملية الأولى ,وللتعرف
�إلى �أطراف احلرب ت�أمل اخلريطة الآتية:

بريطانيا

ل

هو

ا

لند
ربتغال
ال

ال
هند

م�رص

امل
حي
طا
دي
لها

املحي
ط
ال
أ
طل�سي

املحيط الهادي

ا

ليو

نان

�إ�سبانيا

الواليات املتحدة
الأمريكية

الربازيل
ت�شيلي جنتني
الأر

�أ�سرتاليا

رومانيا

�سوي�رسا

فرن�سا

املك�سيك

ماليزيا

�أندوني�سيا

دمنا

ملجر

�أفغان�ستا
�إيران

كندا

املحيط الهادي

الفلبني

و�سلوفاكيا

بلجيكا

�إيط

اليابان
الكوريتان

بولندا املانيا
ت�شيك

ن تركيا

ال�صني

ا

اليا

رو�سيا

رك

رو�سيا

ال�سويد

فنلند

اد
�إيرلن

لرن

ويج

احللفاء
الو�سط
الدول املحايدة

ال�شكل ( :)2-4خريطة العامل يف احلرب العاملية الأولى.
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نشاط :ابح��ث مع زمالئ��ك يف �أ�سباب ان�ضم��ام الدول��ة العثمانية لدول الو�س��ط ،وان�ضمام
الواليات املتحدة الأمريكية لدول احللفاء.

 - 3جمريات احلرب

�أعلن��ت النم�سا يف عام 1914م احلرب على �صرِ بيا ،فدعم��ت رو�سيا �رصبيا ،و�أُعلنت التعبئة

العام��ة يف رو�سيا ،فطلب��ت �أملانيا من رو�سيا وقف التعبئة العام��ة� ،إلاّ � ّأن رو�سيا رف�ضت ذلك،

و�أيدته��ا فرن�سا ف��ر ّدت �أملانيا ب�إعالن احلرب على الدولتني (رو�سي��ا وفرن�سا) ،فزحف اجلي�ش

الأمل��اين نحو فرن�سا عرب بلجيكا وهولندا؛ ف�أعلنت بريطاني��ا احلرب على �أملانيا بحجة الدفاع
عن حياد بلجيكا التي تعهدت بريطانيا بحمايتها.

اليطاليون من وقف الزحف النم�ساوي حتى منت�ص��ف عام 1917م ،ولكن اجليو�ش
متك��ن إ
اليطاليني يف معركة (كابوريتو).
النم�ساوية ا�ستطاعت االنت�صار على إ

ويف عام 1917م ان�سحبت رو�سيا من احلرب على �إثر قيام الثورة البل�شفية ،ودخلت الواليات

عزز موقفهم ،وا�ضط��ر الأملان لالن�سحاب
املتح��دة الأمريكية احلرب �إلى جان��ب احللفاء مما َّ

ِ
وطل��ب الهدنة يف  11من ت�رشين الثاين ع��ام 1918م ،وقد جنحت الدولة العثمانية يف وقف

ولكن ان�سحاب
الزحف الرو�سي على �أرا�ضيها وبد�أت اجليو�ش العثمانية تتحول �إلى الهجوم،
ّ
رو�سيا من احلرب �أوقف القتال يف �أوروبا.

� ّأم��ا يف منطقة ال�رشق العرب��ي فقد متكنت القوات العربية بقي��ادة الأمري في�صل بن احل�سني من
حترير البالد العربية من حكم الدولة العثمانية.

 - 4م�ؤمتر فر�ساي (1919م)

ا�شرتك��ت جمي��ع دول احللف��اء يف م�ؤمتر ال�صلح ال��ذي عقد يف ق�رص فر�س��اي ب�أحد �ضواحي

باري���س يف  18من كانون الثاين ع��ام 1919م ،وجاءت القرارات النهائي��ة للم�ؤمتر مل�صلحة

الدول املنت�رصة يف احلرب على ح�ساب الدول املهزومة ،ومن �أبرز ما جاء يف معاهدة فر�ساي:
�أ � -إع��ادة الإلزا�س واللورين �إلى فرن�سا ،وتخلي �أملانيا عن �إقليم ال�سوديت لت�شيكو�سلوفاكيا
وبهذا تكون �أملانيا قد فقدت ما يقارب ال�سبعة ماليني من �سكانها.

ب �	-أُ�شرتِط على �أملانيا حماكمة القي�رص و�أعوانه من القادة الع�سكريني ب�صفتهم جمرمي حرب.
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جـ	 -فُر�ض على �أملانيا دفع تعوي�ضات باهظة.
د  -حتديد عدد اجلي�ش الأملاين مبئة �ألف جندي و�إلغاء التجنيد الإجباري.
• نّبي �أثر هذه ال�رشوط على �أملانيا.

•	اكتب قائمة ب�أ�سماء الدول اجلديدة التي ظهرت بعد َعقد معاهدات ال�صلح.
 - 5نتائج احلرب العاملية الأولى و�أثرها على الوطن العربي
متخ���ض عن هذه احلرب نتائج عدي��دة كان لها الأثر الكبري على �أوروب��ا .وللتعرف �إليها
ت�أمل ال�شكل املجاور:
نتائج احلرب العاملية الأولى
هزمية دول الو�سط

القتل والت�شريد للماليين
من �سكان العالم وتدمير
المدن والم�ؤ�س�سات
والمنجزات الح�ضارية

انهيار االقت�صاد الأوروبي
ب�سبب اخل�سائر الب�رشية واملادية

فر�ض �رشوط
قا�سية على �أملانيا

ظهور احلكومات الديكتاتورية
كالفا�شية والنازية

انهيار بع�ض
الدول كالدولة
العثمانية
قيام ُع�صبة الأمم لتحقيق
الأمن وال�سالم

ال�شكل ( :)3-4نتائج احلرب العاملية الأولى.

ّ
فكر :للحروب �أثر على اقت�صاد الدول.
كان��ت نتائج احلرب العاملية الأولى عل��ى الوطن العربي �سيئة ،فقد �ش��ددت بريطانيا وفرن�سا

قب�ضتيهما على البالد العربية ،وت�آمرت كل من بريطانيا وفرن�سا على العرب من خالل توقيع اتفاقية
�سايك���س  -بيكو عام 1916م التي تن�ص على اقت�سام البالد العربية (بالد ال�شام والعراق) بينهما،

(بلفور) لليهود عام 1917م ال��ذي تعهدت مبوجبه ب�إقامة وطن
وعد
وت�لا ذلك �إ�ص��دار بريطانيا َ
َ
قوم��ي لليهود يف فل�سطني غري عابئة بوعودها للعرب ،ثم ُعقد م�ؤمتر �سان رميو عام 1920م الذي

مت مبوجبه فر�ض التجزئة واالنتداب الربيطاين على الأردن وفل�سطني والعراق ،واالنتداب الفرن�سي

على �سوريا ولبنان.
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نشاط	-1 :اكتب مقاال تبينّ فيه وِ جهة نظرك حول الأخطار الناجمة عن معاهدة �سايك�س
ثم اعر�ضه �أمام زمالئك.
بيكو على الوطن العربيّ ،
وجه ر�سالة لزمالئك تبينّ فيها بطالن وعد بلفور قانونيا.
ّ -2

ثانياً  :احلرب العاملية الثانية (1945-1939م)
ف�شل��ت الدول املنت��صرة بعد احلرب العاملية الأولى يف ت�سوية اخلالف��ات بني الدول الأوروبية
الدولية ؛ ّمما �أ ّدى �إلى
خالل الفرتة املمتدة مابني (1938-1919م) ،فعاد التوتر جمدداً للعالقات ّ
امتدت ما بني عامي (1945-1939م).
اندالع حرب عاملية ثانية كانت �أكرث �رضاوة وفتك ًا ّ

� - 1أ�سباب قيام احلرب العاملية الثانية

�أ 	-الأ�سباب غري املبا�رشة :
 . 1ق�س��وة ال�رشوط الت��ي فر�ضتها معاهدة فر�ساي ع��ام 1919م على الدول املهزومة
يف احلرب العاملية الأولى ،وخا�صة تلك املفرو�ضة على �أملانيا ،فقد ُم ّزقت وحدتها
ال�سيا�سي��ة باقتطاع �أجزاء النازية
من �أرا�ضيها ل�صالح دول
حركة �سيا�سي��ة عن�رصية ظهرت يف �أملانيا ،بعد
وكبلته��ا بدفع احلرب العاملية الأولى حيث متكن املنتمون للحزب
جم��اورةَّ ،
تعوي�ض��ات مالي��ة؛ ّمم��ا القوم��ي اال�شرتاكي العمايل الأملاين بزعامة �أدولف
�أ�ضع��ف �أملاني��ا ع�سكريا هتلر من الهيمنة على ال�سلطة عام 1933م .وت�ؤمن
النازية بالتفوق العرق��ي لل�شعب الأملاين باعتبارهم
واقت�صاديا.
 . 2ظهــــــور احلكومــــــات �سادة اجلن�س الب�رشي و�أعلى مرتبة فيه.
الدكتاتوريـة كالنازيـة يف
�أملانيا والفا�شية يف �إيطاليا
واعتمادهـا على احلــرب
املتطرفة.
لتحقيق �سيا�ستها
ّ
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الفا�شية
نظام �سيا�س��ي عن�رصي �أ�س�سه بينيتو مو�سوليني
يف �إيطاليا ،ومنا تدريجي ًا بعد عام 1922م ،وا�ستمر
قائم�� ًا حتى هزمية �إيطالي��ا عام 1943م يف احلرب
العاملية الثاني��ة ،وت�ؤمن الفا�شية بع��دم امل�ساواة بني
الأجنا�س وفكرة الزعيم الأوحد.

 . 3نقمة �إيطاليا على حلفائه��ا ،لأنهم جتاهلوا مطالبهـا بالتو�ســـع ،وحرموهــــــا من
الغنائم ،وقد ا�ستغ��ل الفا�شيون ذلك ،ف�أججوا ال�شعــور القومي الإيطايل عندمــــا
و�صلـوا لل�سلطة عام 1922م.
• ما موقف الأملان من معاهدة فر�ساي؟
• ما موقف �إيطاليا من ُّ
تنكر دول احللفاء لوعودها بعد احلرب العاملية الأولى؟
•	اذكر الفكرة الرئي�سة التي قامت عليها ّ
كل من :النازية والفا�شية.

ّ
حت�سن العالقات بني �أملانيا و�إيطاليا بعد احلرب العاملية الأولى.
فكرُّ :

 . 4ف�شل ُع�صبة الأمم يف حتقيق ال�سالم العاملي �أو تخفيف ِح ّدة التوتر بني الدول ب�سبب
هيمن��ة الدول الكربى عليها وت�سخريها خلدمة م�صاحلها ،وعدم ان�ضمام الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة �إليه��ا ،وان�سحاب �إيطاليا منه��ا عام 1935م ،ث��م �أملانيا عام
1936م ،ثم اليابان عام 1937م.
الدولية وت�شمل:
	. 5الأزمات َّ
الأزمة االقت�صادية العاملية عام 1929م :فقد عجزت احلكومات الدميقراطية يف
بع�ض الدول الأوروبية واليابان عن مواجهة امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية
املرتبطة بالأزمة؛ ولهذا ت�صاعد نفوذ الأحزاب اليمينية املعار�ضة ،فكان من
نتائجها قيام الأنظمة الديكتاتورية يف تلك الدول ،وقد �أدت الأزمة �إلى تعميق
التفاوت االقت�صادي بني الدول الدميقراطية (فرن�سا وبريطانيا والواليات املتحدة
الأمريكية) واحلكومات الديكتاتورية (�أملانيا و�إيطاليا واليابان) ،فقد متكنت الدول
الدميقراطية بف�ضل ن�شاط �أ�سواقها الداخلية وم�ستعمراتها من جتاوز خملفات الأزمة
ب�رسعة ،بينما مل ت�ستطع احلكومات الدكتاتورية جتاوز الأزمة لذا طالبت ب�إعادة
تق�سيم العامل ،واقتنعت هذه الدول ب�رضورة تطوير �صناعتها احلربية بهدف تن�شيط
االقت�صاد وا�سرتجاع قوتها الع�سكرية متهيدا للح�صول على مناطق نفوذ ت�ساعدها
على اخلروج من �أزمتها ،فقامت اليابان بغزو �إقليم من�شوريا �شمال ال�صني عام
1931م ،واكتفت ع�صبة الأمم بالتنديد؛ ّمما �شجع �إيطاليا على غزو �أثيوبيا عام
1935م ،وقيام �أملانيا ب�ضم النم�سا وت�شيكو�سلوفاكيا بالقوة عام 1938م.
• ما ال�سيا�سة التي جل�أت اليها �أملانيا و�إيطاليا واليابان للخروج من �أزمتهما االقت�صادية؟
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	احل��رب الأهلي��ة يف �إ�سبانيا عام 1936م بني حكوم��ة اجلمهوريني والقوميني
بزعامة اجلرنال فرانكو الذي ح�صل على م�ساندة �إيطاليا و�أملانيا ،باملقابل � ّأيدت
فرن�س��ا وبريطانيا اجلمهوري�ين ،وتوالت انت�صارات القومي�ين �إلى �أن �سقطت
مدريد ب�أيديهم يف �آذار عام 1939م ،و�أ�صبح اجلرنال فرانكو ديكتاتور �إ�سبانيا.
رتب عوامل قيام احلرب العاملية الثانية ح�سب �أهميتها من وجهة نظرك .

•
• ما الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت قبيل احلرب العاملية الثانية يف كل من� :أملانيا و�إيطاليا؟
ناقش :نتائج احلرب العاملية الأولى كانت �سبب ًا يف قيام احلرب العاملية الثانية.
ب 	-ال�سب��ب املبا�رش :م�شكلة دانزج (املمر البولن��دي) :بعد قيام الدولة البولندية قرر احللفاء �إن�شاء
مم��ر عر�ضه 25مي ً
ال يربط بولندا ببحر البلطي��ق عن طريق ميناء دانزج الأملاين ،وتقرر �أن
تك��ون دانزج مدينة دولية يديره��ا مندوب �سام يتبع ُلع�صبة الأمم ،و�أ ّدى �إن�شاء املمر �إلى
عزل برو�سيا ال�رشقية ع��ن الوطن الأم (�أملانيا) ،ف�أثار ذلك غ�ضب الأملان ونقمتهم وكان
�سببا مبا�رشاً يف قيام احلرب.
عما يليها:
ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب ّ
ليتوانيـــا

بحـــــر البلطيــق

إالمرباطورية الأملانية

دانــزج
إالمرباطورية الأملانية
بولنـــــــــدا

ال�شكل ( :)4-4خريطة تبينّ موقع ممر دانزج.
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• �أ�رش على اخلريطة �إلى موقع املمر البولندي.
• ما �أثر وجود ممر دانزج على وحدة �أملانيا ال�سيا�سية؟
	- 2الدول امل�شاركة يف احلرب العاملية الثانية

للتعرف �إلى الدول امل�شاركة يف احلرب العاملية الثانية ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
ال�سويد

هو

ا

لند

�إي

ال
هند

املحيط الهادي

ال

م�رص

امل
حي
طا
لها
دي

ﺍﳊﻠﻔﺎﺀ

املحيط الأطل�سي

�أ�سرتاليا

الربازيل
ت�شيلي جنتني
الأر

�أند

ال

�سيا

وني

ربتغال

�أند مالي
وني

زيا

�سيا

�إ�سبانيا

الواليات املتحدة
الأمريكية
املك�سيك

�إيران

�سوي�رسا

يو
نان

�أفغان�ستان

رومانيا

بلجيكا فرن�سا

ط
اليا

ملجر

تركيا

كندا

املحيط الهادي

الفلبني

�سلوفاكيا

ت�شيكو

ال�صني

اليابان
الكوريتان

بولندا املانيا

بريطانيا

رو�سيا

ل
دمنا
رك

رو�سيا

ا

اد
�إيرلن

فنلند

لرن

ويج

احللفاء
املحور
الدول املحايدة

ال�شكل ( :)5-4خريطة العامل يف احلرب العاملية الثانية.

ﺍﶈﻮﺭ

باحلرب العاملية الثانية.
امل�شاركة
ﺍﶈﺎﻳﺪﺓ
• حدد الدول ﺍﻟﺪﻭﻝ
• ما الدول التي ا�شرتكت �إلى جانب �أملانيا يف احلرب؟
• �أ�رش �إلى الدول التي وقفت على احلياد يف احلرب.
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� - 3أحداث احلرب العاملية الثانية وجمرياتها
وج��ه هتلر �إنذاراً �إلى بولندا لإعادة ميناء
َّ
دان��زج �إلى �أملانيا بع��د �أن عقد اتفاق ًا مع
االحتاد ال�سوفيت��ي لي�ضمن حياده ،وبعد
�أن رف�ض��ت بولن��دا الإن��ذار اجتاح��ت
الق��وات الأملاني��ة بولن��دا يف الأول من
�أيلول �سن��ة 1939م ،فقام��ت بريطانيا
وفرن�س��ا بتوجيه �إنذار �إلى �أملانيا ل�سحب
قواتها م��ن بولن��دا ،وملا رف�ض��ت �أملانيا
االن�سح��اب� ،أعلنت الدولت��ان احلرب
على �أملاني��ا يف الثالث من �أيلول يف العام
نف�سه؛ فكان �سبب ًا يف قيام احلرب العاملية
الثاني��ة ،ودخل��ت �إيطالي��ا احل��رب �إلى
جانب �أملانيا.

• ما هي ردود فعل هتلر تجُ اه بولندا؟

�أدولف هتلر (1945-1889م)

ال�شكل ( :)6-4ر�سم يبينّ �صورة هتلر.

�سيا�سي �أملاين نازي ،ولد يف النم�سا ،ان�ضم
�إلى حزب العمال الأمل��اين اال�شرتاكي الوطني
املع��روف باحل��زب الن��ازي ع��ام 1920م،
و�أ�صب��ح زعيما له ع��ام 1921م ،وبعد �سجنه
�إث��ر حماول��ة االنق�لاب الفا�شل��ة التي ق��ام بها
ع��ام 1923م ا�ستطاع �أن يح�ص��ل على ت�أييد
اجلماه�ير لت�شجيع��ه عل��ى الأف��كار القومية،
ّ
ومتكن م��ن �شغل من�صب م�ست�ش��ار الدولة يف
الفرتة ما بني (1945-1933م).

ّ
فكر :ا�شرتاك �إيطاليا �إلى جانب �أملانيا يف احلرب العاملية الثانية رغم عداوتهما يف احلرب العاملية الأولى.
يف املرحل��ة الأولى من احل��رب (1942-1939م) حققت دول املح��ور انت�صارات كبرية،

وجنح��ت �أملانيا باحتالل الدامن��ارك والرنويج عام 1940م ،ثم احتلت فرن�سا بعد �إ�سقاط احلكومة
الفرن�سي��ة فيها و�إقامة حكومة في�شي املوالية لأملانيا برئا�سة اجلرنال بيتان ،كما احتل الأملان بلجيكا

وهولن��دا ،وتعر�ضت املدن الربيطاني��ة لهجوم كا�سح جوا وبحرا من قب��ل الطائرات والغوا�صات

الأملانية �إلاّ � ّأن بريطانيا �صمدت بقوة ب�سبب وقوف الواليات املتحدة �إلى جانبها.
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ين
ويف حزي��ران عام 1941م نق�ض هتلر معاهدته مع االحتاد ال�سوفيتي؛ وهاجمه
ُ
اجلي�ش الأملا ُّ
حت��ى و�صلت الق��وات الأملانية �أط��راف مو�سكو،
ف�أعل��ن االحت��اد ال�سوفيتي احلرب عل��ى �أملانيا ،ويف

ع��ام 1941م احتلت الياب��ان هونغ كونغ والفلبني
و�سنغاف��ورة ،ويف كان��ون الأول م��ن الع��ام ذات��ه
هاجم��ت اليابان مين��اء بريل هارب��ر الأمريكي يف

املحي��ط الهادي ومتكن��ت من تدمريه ،ف��كان الر ّد
بدخ��ول الواليات املتح��دة الأمريكية احلرب �ضد
اليابان وحلفائها.

ال�شكل (� :)7-4صورة تبينّ مهاجمة الطائرات اليابانية
مليناء بريل هاربر.

يف املرحل��ة الثاني��ة (1945-1943م) حتول��ت احل��رب ل�صال��ح احللفاء ،فف��ي �أواخر عام

1942م انت��صر اجلي�ش الأحم��ر ال�سوفيتي على الق��وات الأملانية يف معرك��ة (�ستالينغراد) ب�سبب

تراجع الأملان نتيجة الربد ال�شديد وكرثة القتلى ،ثم متكن االحتاد ال�سوفيتي من اال�ستيالء على بلدان
�أوروب��ا ال�رشقية ،وجنح احللف��اء ب�إنزال قواتهم يف املغرب العربي لتحري��ر تون�س من النفوذ الأملاين

إاليط��ايل ،ومتكن اجلي�ش الربيطاين م��ن رد الهجوم إاليطايل والأملاين الذي ا�ستهدف قناة ال�سوي�س

لقطع ات�صال بريطانيا بال�رشق فانت�رص يف معركة العلمني غرب إال�سكندرية عام1942م ،ثم انطلق

اجلي���ش الربيطاين لتحرير ليبي��ا ،ومن تون�س تقدمت قوات احللفاء �شم��اال وا�ستولت على �إيطاليا،
و�أطاحت بالنظام الفا�شي عام 1943م ،ثم ا�ستو َلوا على بلجيكا وهولندا ولك�سمبورغ ،وتوالت

انت�ص��ارات احللف��اء عندما جنحوا يف �إن��زال قوات �ضخمة يف �ساحل نورمان��دي يف فرن�سا بقيادة
�أيزنه��اور ،فنجحت بتحرير فرن�سا واحتالل برلني عا�صم��ة �أملانيا يف مطلع عام 1945م ،ومتكن

احللفاء من فر�ض اال�ست�سالم على �أملانيا وفق ًا مل�ؤمتر الدار البي�ضاء (كازابالنكا) عام 1945م.

ويف املرحلة نف�سها طاردت القوات الأمريكية اجلي�ش الياباين يف املحيط الهادي ومنطقة

ال�رشق الأدنى.

وجنح��ت الواليات املتحدة ب�إنه��اء احلرب يف �آب عام 1945م عندما قامت ب�إلقاء قنبلتني نوويتني

على مدينتي هريو�شيما وناجازاكي اليابانيتني؛ ّمما �أجرب اليابان على اال�ست�سالم.
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ال�شكل (� :)8-4صورتان النفجار القنبلة النووية.

ناقش :التقدم العلمي والتكنولوجي يجب � ْأن ال ُي�ستخدم لدمار الب�رشية.
 - 4نتائج احلرب العاملية الثانية
�أ  -قتل وتدمري وت�رشيد عدد كبري من �سكان العامل يف مناطق احلرب.
ب  -حتطيم قوة �أملانيا الع�سكرية  ،و�إجبارها على دفع تعوي�ضات للحلفاء.
فدمرت  %65من ال ِب ْنية التحتية ال�صناعية وارتفعت
جـ	� -أ�رضت احلرب باالقت�صاد الأوروبيّ ،
معدالت البطالة والفقر.
د 	-انهيار النظام الفا�شي يف �إيطاليا والنظام النازي يف �أملانيا.
هـ	  -تق�سيم �أملانيا �إلى مناطق نفوذ بني الدول املنت�رصة ،وباملقابل مت تو�سيع احلدود لبع�ض دول
احللفاء كبولندا وبلغاريا واالحتاد ال�سوفيتي.
و � -أعيد تنظيم االقت�صاد الأملاين بحيث يوجه لإنتاج الأغرا�ض ال�سلمية.
ز  -ظه��ور الواليات املتح��دة واالحتاد ال�سوفيتي ك��دول عظمى ،وتراج��ع مكانة بريطانيا
وفرن�سا ،فنتج عن ذلك انق�سام العامل �إلى مع�سكرين كبريين هما :الر�أ�سمالية واال�شرتاكية؛
ّمما �أ ّدى �إلى قيام احلرب الباردة.
النووية.
ح  -ظهور �أ�سلحة الدمار ال�شامل احلديثة واملتطورة املتمثلة بالقنابل
ّ

ّ
فكر� :أثر ا�ستخدام ال�سالح النووي على م�سار احلرب العاملية الثانية.
امل�ستعمرة يف �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا اجلنوبية.
ط  -قيام حركات التحرر واال�ستقالل يف الدول
َ
ي � -إن�شاء هيئة الأمم املتحدة كمنظمة عاملية للحفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني عام 1945م
بد ًال من ع�صبة الأمم التي انتهت بقيام احلرب العاملية الثانية.
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تبينان �شعار الأمم املتحدة ومقرها يف نيويورك.
ال�شكل (� :)9-4صورتان ّ

• ِم ّم يتكون �شعار هيئة الأمم املتحدة؟
إالم يرمز غ�صن الزيتون املر�سوم على �شعار الأمم املتحدة؟
•� َ
نشاط :عد �إلى م�ضامني القانون الدويل الإن�ساين الذي مينع قتل املدنيني وت�رشيدهم ويحميهم،
وا�ستخرج منه �أبرز البنود التي ت�ضمنها القانون يف ذلك .

• �ص ّنف نتائج احلرب العاملية الثانية �إلى نتائج � :سيا�سية ،وع�سكرية ،واقت�صادية ،واجتماعية.
• ما �أثر احلرب العاملية الثانية على ميزان القوى العظمى يف العامل؟
• بينّ النتائج امل�شرتكة بني احلربني العامليتني الأولى والثانية.
ناقش :احلروب لي�ست احلل الوحيد لكل اخلالفات والنزاعات بني الأفراد والدول.
نشاط :بالتعاون مع معلمك وزمالئك قم با�ست�ضافة �أحد الع�سكريني للحديث عن �أثر احلروب
على املجتمعات.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ - 1
ُع�صبة الأباطرة الثالثة ،م�ؤمتر فر�ساي ،الوفاق الثالثي ،معاهدة �سيفر ،النازية ،الفا�شية،
ممر دانزج البولندي ،حكومة في�شي ،معركة �ستالينغراد.

 - 2بينّ �أ�سباب ما ي�أتي:
�أ  -ت�سمية احلرب العاملية بهذا اال�سم.

ب 	-ازدياد ِح ّدة التناف�س الأوروبي بني الدول الأوروبية خا�صة بني بريطانيا و�أملانيا
قبيل احلرب العاملية الأولى.

جـ	 	-انهيار االقت�صاد الأوروبي بعد احلرب العاملية الأولى.
	- 3اذكر �أطراف احلرب العاملية الأولى.
 - 4ما �أهداف قيام ُع�صبة الأباطرة الثالثة؟
و�ضح ال�سبب املبا�رش لإعالن احلرب العاملية الأولى.
ّ - 5
	- 6اذكر بنود معاهدة فر�ساي.
 - 7بينّ �أبرز معاهدات ال�صلح التي ُو ِّق َعت بني الدول املنت�رصة والدول املنهزمة.
	- 8ا�ستنتج �آثار احلرب العاملية الأولى على البالد العربية.
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� - 9صوب العبارات الآتية فيما يلي:
�أ  -جناح ُع�صبة الأمم يف ن�رش ال�سالم بني الدول كان �سببا يف اندالع احلرب العاملية الثانية.

ب 	-املمر البولندي يربط بولندا بالبحر املتو�سط جنوبا.

جـ	  -كان يدار املمر البولندي قبل احلرب العاملية الثانية من قبل هيئة الأمم املتحدة.
�سببا يف ا�ست�سالم �أملانيا.
د � -إلقاء القنبلة النووية على برلني كان ً

هـ	 – دخلت الواليات املتحدة الأمريكية احلرب العاملية الثانية منذ اجتياح �أملانيا
لبولندا عام 1939م.
الفرن�سي.
 - 10و�ضح �أهمية الإنزال الذي قام به احللفاء على �ساحل نورماندي
ّ
	- 11ا�ستخل�ص �أ�سباب ف�شل ُع�صبة الأمم يف حتقيق �أهدافها.

105

الوحدة اخلام�سة :حركات التحرر واال�ستقالل يف الوطن العربي

عد الثورة العربية الكربى فاحتة حركات ال ّتحرر واال�ستقالل يف الوطن العربي.
ُ ت ّ
 قال عمر املختار ''نحن لن ن�ست�سلم  ،ننت�رص �أو منوت '  ،ناق�ش ذلك.
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النتاجات العامة
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة  ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون
قادرا على �أن :



يو�ض َح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.
ّ



يبي ال�سيا�سة اال�ستعمارية يف البالد العربية.
نّ



يدرك �أثر الوعي الفكري عند ال�شعوب يف مقاومة اال�ستعمار.



يدرك �أثر ال�سيا�سة اال�ستعمارية يف �إيقاظ الوعي الوطني والقومي لدى ال�شعوب.



يتتبع مراحل املقاومة والتحرر يف البالد العربية.
ّ



ي�ستنتج �أ�شكال املقاومة التي قامت بها ال�شعوب للتخل�ص من اال�ستعمار ونيل اال�ستقالل.



ي�ستخل�ص �أثر اال�ستعمار والهيمنة الأجنبية على الأمة العربية و�شعوب العامل.



قيم �أو�ضاع الوطن العربي يف ظل الهيمنة اال�ستعمارية.
ُي ّ



قدر دور الزعماء الوطنيني يف مقاومة امل�ستعمر وت�ضحيات ال�شعوب لنيل ا�ستقاللها.
ُي ّ



يثمن دور ال�شعوب يف بناء الدول احلديثة.
ّ



يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة .
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ثانياً  :انح�سار اال�ستعمار املبا�رش
امل�ستعمرة يف العامل تراجع ًا وانح�ساراً لال�ستعمار املبا�رش عنها بفعل املقاومة
�شهدت البلدان
َ
امل�ستمرة التي اتخذت عدة �أ�شكال ،وللتعرف �إلى �أ�شكال هذه املقاومة اقر أ� الن�ص الآتي ،ثم �أجب
عما يليه:
ّ
امل�ستعمرة �إلى املقاومة ال�سلمية املتمثلة بالإ�رضابات ،واملقاطعة االقت�صادية ل�سلع
تلج أ� البلدان
َ
ِ
ِ
امل�ستعمر ,و�إذا مل يحقِّق هذا
امل�ستعمرة ،وا�ستغالل ال�صحف وو�سائل الإعالم لف�ضح �أ�ساليب
الدول
امل�ستعمرة ،ف�إنها ت ّتخذ �أ�سلوب الثورة واملقاومة امل�سلحة.
ال�شكل من املقاومة طموح �شعوب الدول
َ
• ما املق�صود باملقاومة ال�سلمية ؟
امل�ستعمرة للمقاومة امل�سلحة ؟
• متى تلج�أ ال�شعوب
َ

التحرر يف العامل وحق ال�شعوب يف تقرير م�صريها  ,و�آثار احلرب
ونتيجة لتنامي حركات
ّ
العاملية الثانية وما خ ّلفته من قتل وتدمري وا�ستنزاف للموارد ّ ,
متكنت كثري من دول العامل من حتقيق
ا�ستقاللها يف فرتات متباينة ومنها الدول العربية .وللتعرف �إلى تاريخ ا�ستقالل البالد العربية ت�أمل
اخلريطة الآتية ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
�سوريا
1946م

ل�ص
ا

عما

1م

ر الأ

97

ن1

موريتانيا
1960م

حمر

لبح

اليمن
بحر العرب 1967م

ا

ال�سودان
1956م

ال�ص

جيب

مال
و

وتي

60
19م

19م

77

المحيط
الهندي

الجزائر
1962م

56

19م

ي

بـية
لغر
ا

ال�سعودية
قطر 1971م
إالمارات 1971م

م�صر
1922م

ليبيا
1951م

ال

مغ
رب

ح

يط ا

لأ
طل�س

راء
ح

1961م الكويت
1971م البحرين

العراق
1932م
الأردن
1946م

لبنان 1946م
فل�سطين

البحر
تون�س
المتو�سط
1956م

الم

جزر
القمر1975م

ال�شكل ( :)2-5خريطة تاريخ ا�ستقالل البالد العربية.
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• ما �أول دولة عربية و�آخر دولة عربية ح�صلتا على ا�ستقاللهما؟
• اكتب قائمة بت�أريخ ا�ستعمار كل دولة عربية ،وا�ستقاللها.
• رتب �أ�سماء الدول العربية ح�سـب حـ�صـولـهـا على ا�ستقاللها تنازليا.

ثالثًا � :آثار اال�ستعمار على الوطن العربي
العربي وذلك ح�سب الدولة اال�ستعمارية والفرتة
آثارا متباينة على الوطن
خ ّلف اال�ستعمار � ً
ّ
الزمنية التي خ�ضعت فيها الدولة لال�ستعمار ،وللتعرف �إلى �أبرز هذه الآثار ,ت�أمل ال�شكل الآتي ثم
�أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
�آثار اال�ستعمار على الوطن العربي
الآثار ال�سيا�سية
 تر�سيم حدود م�صطنعة بنيال��دول العربية مب��ا يراعي
م�صالح الدول امل�ستعمرة،
وهذا �أ ّدى �إل��ى النزاعات
احلدودية بني بع�ض الدول
العربية.
 �إيجاد ج�سم غريب (الكيان��وين) يف قلب الأمة
ِّ
ال�ص ْه َي ْ
العربي��ة والدخول معه يف
حروب متعددة .

الآثار االقت�صادية
 نـهـ��ب املـ��وارد الأولـيـ��ةوال�ثروات الطبيعي��ة يف
الوط��ن العرب��ي وخا�ص��ة
النف��ط ل�صال��ح ال��دول
اال�ستعمارية .
 عرقلة منو القطاع ال�صناعيو�إيهام الدول العربية ب�أنها
دول زراعية فقط .

الآثار االجتماعية
 تـدنـ��ي م�ستـ��وى التعلـيـموالـمعي�شــة والـخـدمــات
ال�صحية يف البالد العربية .
 �إث��ارة النع��رات الطائفي��ةوالقليمي��ة بني
والعرقي��ة إ
�أبناء البلد الواحد.
 انت�شار الأمية واجلهل. االفـتـقـ��ار �إلـ��ى الـعـلـ��موالتكنولوجيا.

ال�شكل (� :)3-5آثار اال�ستعمار على الوطن العربي.

•	�أعط �أمثلة على النزاعات احلدودية بني الدول العربية.
• ما الكيان الغريب الذي �أوجده اال�ستعمار يف قلب الوطن العربي؟
• هل هناك �آثار �أخرى لال�ستعمار؟ اذكرها.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
حركات التحرر  ,املقاومة ال�سلمية .
 - 2نّبي �أ�سباب ما يلي :
�أ  -جلوء كثري من حركات التحرر �إلى املقاومة امل�سلحة .
ب -قيام النزاعات احلدودية بني بع�ض الدول العربية .
جـ  -تباين الآثار اال�ستعمارية يف البالد العربية .
 - 3اذكر عوامل ن�شوء حركات التحرر واال�ستقالل يف منت�صف القرن الع�رشين.
 - 4و�ضح الآثار ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية لال�ستعمار على الوطن العربي.
 - 5د ّلل ب�أمثلة على �آثار اال�ستعمار يف البالد العربية ،وما يعانيه من م�شكالت يف الوقت
احلا�رض من خالل:
�أ  -تر�سيم احلدود امل�صطنعة.
ب -عرقلة منو القطاع ال�صناعي للبالد العربية.
جـ  -التفرقة بني �أبناء البلد الواحد.

111

الف�صل الثاين

حركات التحرر واال�ستقالل يف بالد ال�شام والعراق

أول :الأردن
� اً
ين مبوجب اتفاقية �سايك���س -بيكو عام 1916م وم�ؤمتر
وق��ع ال ّ
أردن حتت االنتداب الربيطا ّ
�س��ان رمي��و عام 1920م ,رغبة من بريطانيا يف بقاء خط��وط موا�صالتها الربية والبحرية يف جميع
مناط��ق ال�رشق من م�رص وحتى الهند مت�صل��ة وم�ستمرة ,بالإ�ضافة ل�ضمان �سيطرتها على فل�سطني؛
لتنفيذ وعد بلفور وحماية م�صالح فرن�سا يف �سوريا.
طالـ��ب �أبـنـاء الأردن بعد انهيـار احلكومـة العربـيـة يف �سوريـا عـام 1920م ,بقـدوم الأميـر
عبداهلل بن احل�سني لإدارة منطقة �رشق الأردن ولتكون ُم َ
نطلقا لتحرير �سوريا ،ورغم تهديد بريطانيا
أ�رصوا على قدوم
لزعم��اء الأردن بعدم االت�صال بالأمري عبداهلل �إلاّ �أ ّنهم مل ي�أخ��ذوا بالتهديدات و� ّ
الأم�ير ،و�أر�سلوا وفدا من َع ّمان ال�ستقباله يف َمعان ،ومنها انتقل �إلى عمان حيث ّمت ت�أ�سي�س �إمارة
�رشق الأردن عام 1921م.
 -1ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربيطانية يف الأردن
مار�ست بريطانيا �سيا�سة ا�ستعمارية تقوم على:
�أ  -ال�سيطرة على �ش�ؤون الإمارة املالية وا�ستخدامها خلدمة م�صاحلها.
ب � -إدخال عدد من امل�ست�شارين الربيطانيني يف اجلهاز املدين والع�سكري.
ّ
حتول �إلى قوة الدرك للأمن الداخلي.
جـ � -إن�شاء قوة احلدود
لتحل حَم ّل اجلي�ش العربي الذي ّ
د  -وقوف �سلطة االنتداب موقفا معاديا للأحرار الوطنيني الذين �ساندوا الثورة الفل�سطينية
ال�سيارة �إلى �إربد وجمع �شيوخها،
والث��ورة ال�سورية فذهب (فردريك بك) قائد الق��وة ّ
و�أخربهم ب� ّأن احلكومة الربيطانية ال تقبل م�شاركة الأردنيني يف دعم الثورة ال�سورية.
هـ  -ف�ص َل ْت بريطانيا اقت�صاد �رشق الأردن عن اقت�صاد املناطق املجاورة ،و�أبقت على االقت�صاد
الأردين يف م�ستوى ُم ٍ
وتابع للهيمنة الربيطانية.
تدن
ٍ
 -2املقاومة الوطنية الأردنية للمطالبة باال�ستقالل
متثل��ت مقاومة الأردنيني لالنتداب الربيطاين باملطالب��ة يف تويل �أبناء البالد املنا�صب احلكومية
وامل�شارك��ة يف احلياة ال�سيا�سية م��ن خالل املجال�س النيابية و�إعداد قان��ون انتخاب دميقراطي,
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انتخابي للمجل�س النيابي �إال � ّأن �سلطة االنتداب مل
همة و�ضع قانون
ف َُ�ش ّكلت جلنة �أُ ْو ِكل �إليها َم ّ
ّ
ورفعت املذكرات ال�شعبية ُلع�صبة الأمم.
تقبل بتنفيذه؛ ف�أثار ذلك احتجاج الر�أي العام ال�شعبيُ ,

ّ
فكر :مطالبة الأردنيني امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية.
اعت�بر الأردني��ون �أن م��شروع معاهدة ع��ام 1928م الت��ي فر�ضتها بريطاني��ا على �رشق

الأردن ,هو عبارة عن تنفيذ لأهداف ا�ستعمارية غري م�رشوعة ،وا�ستيالء تام على مرافق الإمارة
ومتثل��ت املعار�ضة بعقد امل�ؤمترات الوطنية التي رف�ض��ت املعاهدة الربيطانية ,وتعترب الفرتة التي
عقدت فيها تلك امل�ؤمترات من �أهم املراحل ال�سيا�سية التي و�ضعت إالمارة الأردنية على طريق

اال�ستقالل فيما بعد والتي جاءت كرد فعل على املعاهدة الأردنية الربيطانية.

أهم املراحل ال�سيا�سية
نشاط :ناق�ش مع زمالئك هذه العبارة ' :تعترب امل�ؤمترات الوطنية من � ّ
التي و�ضعت الأردن على طريق اال�ستقالل''.

ونتيج�� ًة جله��ود الأمري عبداهلل بن احل�س�ين وتزايد املطالب��ة ال�شعبية الأردني��ة باال�ستقالل

ا�ضط��رت احلكومة الربيطانية لال�ستجابة لهذه املطالب ،ومت توقيع املعاهدة الأردنية الربيطانية

ع��ام 1946م ،ون�صت عل��ى االعرتاف با�ستقالل �رشق الأردن كدول��ة م�ستقلة با�سم اململكة
الأردنية الها�شمية بتاريخ � 25أيار عام 1946م ,ونودي بالأمري عبداهلل بن احل�سني ملكا عليها
وراثيا.
نيابيا
ُ
ملكيا ً
ّ
وجعل نظام احلكم فيها ّ

ن�صها يف الإذاعة املدر�سية.
نشاط :عد �إلى وثيقة ا�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية واقر أ� ّ
يوما ع��ن �أمته العربية ،فقد ترجم الأردنيون م�شاعرهم الوطنية تجُ اه الق�ضية
ومل ينع��زل الأردن ً
الفل�سطينية من خالل حر�صهم على امل�شاركة يف امل�ؤمترات الوطنية التي تعقدها احلركة الوطنية

الفل�سطيني��ة ،وقامت مظاهرات يف عدد م��ن املدن الأردنية م�ساندة لث��ورة البرُ اق ومعار�ضة
حلكم الإعدام بحق ثالثة من الوطني�ين الفل�سطينيني ،وعندما �أعلن ال�شعب الفل�سطيني ثورته

الكربى عام 1936م� ،شهد �رشق الأردن �سل�سلة من الإ�رضابات وامل�سريات و�أ�شكال الت�ضامن
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املختلفة ،الت��ي واجهتها �سلطة االنتداب بالقمع واالعتقال ،ولك��ن تلك الإجراءات مل َت ُحلْ

بني الأردنيني والتعبري عن مواقفهم الت�ضامنية مع

الباق عام 1929م
ثورة رُ

• كي��ف �ساه��م الأردنيون يف م�سان��دة الق�ضية

مدعني
حائط الرباق يف امل�سجد الأق�صى ّ

ال�شعب الفل�سطيني.
الفل�سطينية؟

حدث��ت ب�سبب جتم��ع اليهود عند

فت�صدى لهم
ب�أنه حائط املبكى املزعوم,
ّ

العرب ّمما �أ ّدى �إلى حدوث هذه الثورة.

حروبا عدة للدف��اع عن فل�سطني
(اجلي���ش العربي)
وق��د خا�ضت القوات امل�سلح��ة الأردنية
ُ
ً

و�شعبا
وخا�ص�� ًة القد���س يف الأع��وام (1948م ،و1967م) ،وم��ا زال الأردن قي��اد ًة وحكومة
ّ
ً

وبحكم �رشعيتة ال�سيا�سية والدينية والتاريخية يعمل ب�شكل جماعي مع منظومته العربية جتاه خمتلف

الق�ضاي��ا ،ويدع��و با�ستمرار �إلى تبني العم��ل امل�شرتك ،و�إلى احتواء ونزع فتي��ل كل �أزمة تلوح يف

الأفق ،ويحاول الأردن بقيادته الها�شمية �إنهاء كل ما من �ش�أنه �أن يثري ويبعث على �إ�شاعة التوتر يف

أكرب دليل على ذلك ارتباطه بالق�ضية الفل�سطينية التي تت�صدر �أولوياته ال�سيا�سية.
املنطقة ،و� ُ

وق��د حتمل الأردن وعرب التاريخ �أعباء الق�ضايا العربي��ة ونتائجها رغم كل ال�صعوبات و�ضعف

�إمكاناته االقت�صادية ،وق ّلة موارده الطبيعية.

ثانياً� :سوريا ولبنان
 -1ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية يف �سوريا ولبنان
�أحكمت فرن�سا �سيطرتها على �سوريا ولبنان
بعد معركة مي�سلون عام 1920م و�أنهت
احلكم الفي�صلي فيهما ,فعمدت �إلى تق�سيم
�سوريا وت�أ�سي�س دولة تخدم م�صاحلها يف
املنطقة با�سم دولة لبنان الكبري .وللتعرف �إلى
ذلك ت�أمل ال�شكل الآتي ,ثم �أجب عن ال�س�ؤال
الذي يليه:
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احلكومة العربية الفي�صلية

(احلكم الفي�صلي يف �سوريا)

ه��ي احلكوم��ة الت��ي �أ�س�سه��ا الأمري

في�صل بن احل�سني بعد دخول جي�ش الثورة
العربي��ة الك�برى مدين��ة دم�ش��ق يف �شهر
ت�رشين الأول من عام 1918م ،وا�ستمرت

حتى �شهر متوز ع��ام 1920م بعد معركة
مي�سلون ودخول اجلي�ش الفرن�سي ل�سوريا

وفر�ضه االنتداب الفرن�سي عليها.

التق�سيمات الفرن�سية ل�سوريا ولبنان
حلب

جبل العرب

لواء إال�سكندرون

دولة لبنان الكبري

دم�شق

ال�شكل (  :)4-5التق�سيمات الفرن�سية ل�سوريا ولبنان.

• ملاذا قامت فرن�سا بهذه التق�سيمات ح�سب ر�أيك ؟
مار�ست فرن�سا �سيا�سة ا�ستعمارية تهدف �إلى متزيق وحدة �سوريا .وللتعرف �إلى هذه
عما يليه:
ال�سيا�سة اال�ستعمارية ت�أمل ال�شكل الآتي ,ثم �أجب ّ
تركيز ال�سلطة يف �أيدي الفرن�سيني
االعتماد على املوظفني
الفرن�سيني و�أبناء البالد
املوالني لهم يف �إدارة البالد
ِ
القليمية
�إثارة
النعرات إ
والطائفية

ا�ستخدام خمتلف و�سائل
والرهاب
القمع إ

�سيا�سة فرن�سا
اال�ستعمارية

ن�رش اللغة والثقافة الفرن�سية
ت�سخري االقت�صاد ال�سوري خلدمة
االقت�صاد الفرن�سي
ال�شكل ( � :) 5-5سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية يف �سوريا.

• ماذا تتوقع �أن تكون ر ّدة فعل ال�شعب ال�سوري تجُ اه هذه ال�سيا�سة؟
• ما اجلوانب التي ركّ زت عليها فرن�سا يف �سيا�ستها اال�ستعمارية؟
 -2مقاومة �سوريا ولبنان

رف�ض ال�شعب ال�سوري ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية ,وعمل على مقاومته ب�أ�ساليب متنوعة،
منها ال�سلمية كالتظاهرات ال�شعبية ،وتقدمي عرائ�ض االحتجاج ،و�أخرى م�سلحة كثورة

�صالح العلي يف جبال العلويني عام 1919م ،والثورة ال�سورية الكربى يف جبل العرب بقيادة
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أهم الثورات التي قام بها ال�سوريون �ضد
�سلطان با�شا الأطر�ش عام 1925م ،والتي ّ
تعد من � ّ
اال�ستعمار الفرن�سي للأ�سباب الآتية:
�أ  -رف�ض ال�شعب ال�سوري االحتالل الفرن�سي القائم على �سيا�سة القمع وت�ضييق احلريات العامة.
ب  -تعيني �ضابط فرن�سي حاكم ًا على جبل العرب و�سوء معاملته لل�سكان.
وتكمن �أهمية الثورة ال�سورية الكربى يف �أ�سباب هي:
قدمت الع��ون وامل�ساعدة للزعيم
أ� � -شمل��ت معظ��م مناطق �سوريا ولبن��ان  ،والأردن التي ّ
�سلطان با�شا الأطر�ش عندما جل�أ �إليها.
كبدت الفرن�سيني خ�سائر فادحة.
بّ -
جـ  -ت�أييد الر�أي العام العربي والعاملي للثورة.
د � -أجربت فرن�سا على اللجوء �إلى مهادنة ال�شعب ال�سوري.
وقد قمع الفرن�سيون الثورات ال�سورية ب�شدة ,والحقوا �أبرز قادتها و�أعدموا عدداً منهم ,مما
ا�ضطر فرن�سا �إلى مهادنة ال�شعب ال�سوري ب�سبب ت�صاعد احلركات الوطنية ,ف�سمحت لل�سوريني
ّ
بت�أ�سي���س الأحزاب ,و ّمت �إج��راء �أول انتخابات للربملان ال�سوري و�ص��در د�ستور عام 1930م,
ا�ضطر
يلب طموحات ال�شعب ال�سوري فعادت حرك��ة الن�ضال الوطني من جديد؛ مما
لكن��ه مل ِّ
ّ
فرن�سا �إل��ى توقيع معاهدة م��ع الوطنيني ال�سوريني
لواء إال�سكندرون
عام 1936م ت�ضمنت البنود الآتية:
هو جزء م��ن �سوري��ا �ضمته فرن�س��ا لرتكيا
�أ  -ا�ستق�لال �سوريا ا�ستقال ًال تام�� ًا با�ستثناء لواء
مبوجب اتفاق بينهما عام 1939م � ,إمعان ًا
الإ�سكندرون.
ال�سورية ,ويتمتع
أر�ض
ل
ا
وحدة
بتمزيق
منها
َّ
ب � -إقامة عالقات �سلم و�صداقة بني الدولتني.
اللواء ب�أهمية اقت�صادية و�سياحية؛ لأنه �أحد
جـ  -تت�شاور الدولتان حلل � ّأي خالف يقع بينهما.
املوانئ الهامة على البحر املتو�سط ,وال زال
د  -ت�شكيل حكومة �سورية تتمتع بال�سيادة الوطنية.
اللواء حتت ال�سيطرة الرتكية حتى اليوم.
هـ  -مدة املعاهدة خم�س ٌة وع�رشون عاماً.
وقد جرت انتخابات للمجل�س النيابي اجلديد يف �سوريا وان ُت ِخب ها�شم الأتا�سي رئي�س ًا

للجمهورية ,لكن فرن�سا تراجعت عن املعاهدة ورف�ضت ت�سليم ال�صالحيات �إلى احلكومة
ال�سورية ,و�أر�سلت مفو�ض ًا �سامي ًا جديداً عام 1939م و ُ�أعلن �إلغاء املعاهدة ال�سابقة  ,فتجددت
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وخا�ص ًة خالل احلرب العاملية الثانية  ,فا�ضطرت فرن�سا �إلى االعرتاف
املقاومة من جديد
ّ
با�ستقالل �سوريا يف  17ني�سان 1946م ودخلت �سوريا ع�ضواً يف هيئة الأمم املتحدة.

فسر :موافقة فرن�سا على بنود معاهدة عام 1936م  ,ثم تراجعها عنها .
�أما لبنان فقد �أعلن��ت فرن�سا منذ عام 1920م ت�شكيل

دول��ة جب��ل لبن��ان الكب�ير به��دف ال�سيطرة عل��ى �سوريا

ب�أكمله��ا ,وا ّتخذت علم ًا خا�ص ًا بها هو خليط بني العلمني
اللبن��اين والفرن�س��ي ,ولك��ن مع ظ��روف احل��رب العاملية
وو ِّقع
الثانية �أعلن��ت فرن�سا ا�ستقالل لبنان ع��ام 1943مُ ،

امليثاق الوطني اللبناين الذي ن�ص على توزيع الوظائف بني

ال�شكل (  :)6-5علم لبنان الكبري كما
و�ضعته فرن�سا.

الطوائف اللبنانية ،على �أن يك��ون رئي�س اجلمهورية م�سيحي ًا مارونياً ،ورئي�س الوزراء م�سلم ًا

�سني��اً ،ورئي���س املجل�س النيابي م�سلم�� ًا �شيعياً .و�شكل رئي�س ال��وزراء ريا�ض ال�صلح حكومة

وطنية عملت على تعدي��ل الد�ستور وجعل حق الت�رشيع للمجل�س النيابي  ,فردت فرن�سا على
ذلك باعتقال رئي�س اجلمهورية ب�شارة اخلوري ورئي�س الوزراء ريا�ض ال�صلح؛ ّمما �أثار غ�ضب

اللبناني�ين الذين ثاروا �ضد الفرن�سيني  ,و�سقط بع�ض القتلى و�أجربوا فرن�سا على �إطالق �رساح

املعتقل�ين وتابع اللبنانيون ن�ضاله��م �إلى �أن ح�صلوا على اال�ستقالل الت��ام يف  22كانون �أول
1946م .

ّ
فكر :اختارت فرن�سا علم دولة لبنان الكبري خليط ًا بني العلمني اللبناين والفرن�سي.
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ثالثا :العراق
حظ��ي العراق باهتم��ام بريطانيا ,فطمعت باحتالل��ه وال�سيطرة عليه ،وللتع��رف �إلى �أ�سباب
عما يليه:
احتالل بريطانيا للعراق .ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب ّ
�أ�سباب احتالل بريطانيا للعراق
قرب��ه م��ن مناب��ع
اليراني��ة،
النف��ط إ
ولل�سيط��رة عل��ى
ثروته النفطية.

وقـــوعــ��ه عـلـ��ى
الطري��ق التجاري
الربي امل���ؤدي �إلى
الهند.

ظـ��روف الـحــ��رب
العاملية الأولى املتمثلة
بقط��ع الطري��ق عل��ى
�أملاني��ا حت��ى ال ت�صل
�إلى اخلليج العربي.

وقـ��وف بريطاني��ا فـ��ي
وجـه الأطم��اع الرو�سية
املتمثل��ة بـالـو�صـول �إلـى
الـميـ��اه الدافئة يف البحر
املتو�سط و اخلليج العربي.

ال�شكل (� :)7-5أ�سباب احتالل بريطانيا للعراق.

• ما �أهم �سبب الحتالل بريطانيا العراق ,من وجهة نظرك؟
• �صنف الأ�سباب الواردة يف ال�شكل �إلى � ٍ
أ�سباب اقت�صادية و�سيا�سية.

ّ
فكر :العراق منذ القدم مطمع لال�ستعمار.
تقدمت القوات الربيطانية ومعها قوات هندية فاحتلت الب�رصة عام 1914م ،ورغم ا�ستب�سال
�أهلها يف الدفاع عنها� ,إال �أن بريطانيا �أحكمت �سيطرتها على املدينة ,وقد تدخلت القوات العثمانية
املتحالفة مع �أملانيا و�أنزلت بالقوات الربيطانية هزمية يف معركة (الكوت) عام 1915م  ،فا�ضطرت
لال�ست�سالم بعد ح�صار دام �أكرث من �ستة �أ�شهر وهو �أطول ح�صار خالل احلرب العاملية الأولى ,لكن
مع تغري ظروف احلرب العاملية الأولى ل�صالح بريطانيا واحللفاء عادت القوات الربيطانية مرة �أخرى
الـم ِ
و�صل عام 1917م ,وبد�أت مبمار�سة
للعراق ووا�صلت التقدم �شماالً ،ف�سيطرت على بغداد ثم َ
�سيا�س��ة ا�ستعمارية ظاملة يف العراق ،وللتعرف �إل��ى هذه ال�سيا�سة ت�أمل ال�شكل الآتي ,ثم �أجب عن
ال�س�ؤال الذي يليه:
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�رضب احلركات الوطنية ونفي
الوطنيني �إلى م�رص وجزيرة �سيالن.

ا�ستنزاف خريات البالد ومواردها
وفر�ض ال�رضائب على ال�سكان .

�سيا�سة بريطانيا
اال�ستعمارية يف
العراق

تعيني املوظفني الربيطانيني يف
املنا�صب الهامة.

ت�سخري الأهايل للعمل يف
املع�سكرات الربيطانية .

ال�شكل (� :)8-5سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية يف العراق.

• خل�ص �سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية يف العراق.

فهب للدف��اع عن وطنه ب�إ�شعال ث��ورة الع�رشين عام
مل يقب��ل ال�شعب العراق��ي بهذا الو�ضعَّ ،

1920م التي كان من �أهم �أ�سبابها:

 - 1من��و الوعي القومي ل��دى العراقيني واملناداة

باال�ستقالل التام.
ُّ - 2
تنكر احللفاء ملا وعدوا العرب به بعد احلرب

امللك في�صل الأول

العاملية الأولى.

التع�سفي��ة تجُ ��اه ال�شع��ب
� - 3سيا�س��ة بريطاني��ا
ّ
العراقي.
وقد امتدت الثورة �إلى جميع �أنحاء العراق،
و�شارك فيها فئات ال�شع��ب العراقي كافة،

وهاجم��ت الث��ور ُة احلامي��ات الربيطانية,
وطالب��ت باال�ستق�لال الت��ام  ,وف�شل��ت
بريطاني��ا يف الق�ض��اء على الث��ورة ع�سكري ًا

فا�ضطرت �إلى تغيري �سيا�ستها ،ففتحت باب
املفاو�ضات مع الثوار العراقيني ,ووعدتهم

بت�ألي��ف حكوم��ة وطني��ة ,وت�شكي��ل هيئة
ت�أ�سي�سي��ة لو�ض��ع د�ست��ورٍ للب�لاد .وجرى

ال�شكل (  :)9-5امللك في�صل ال ّأول.

�أحد �أجنال ال�رشي��ف احل�سني بن علي،
ول��د ع��ام 1883م ،تولّ��ى قي��ادة اجلي���ش
ال�شمايل للثورة العربية الكربى وم ّثل العرب
يف م�ؤمتر ال�صلح يف باري�س عام 1919م.
� َّأ�س���س امللك في�ص��ل الدول��ة العربية يف
�سوري��ا الت��ي ا�ستم��رت حتى  24مت��وز عام
1920م ث��م ُنودي به ً
ملكا عل��ى العراق يف
� 23آب عام 1921م وتويف عام 1933م.
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ا�ستفت��اء ح�صل فيه امللك في�صل بن احل�سني على ت�أييد �أغلبية ال�شعب العراقي ,ونودي به ملك ًا

على العراق يف  23من �آب 1921م.
ال��دور الأكرب يف نه�ضة الع��راق وحتقيق ا�ستقالله،
ولق��د كان للمل��ك في�صل بن احل�سني
ُ
عما يليه:
وللتعرف �إلى ذلك اقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أجب ّ

بد�أ امللك في�صل بن احل�سني حكم ًا دام اثنتي ع�رشة �سنة ,انتهج خاللها �سيا�سة خذ وطالب
م��ع بريطانيا التي تعتمد على امل�ساومة لعلمه بنواياها  ,وكان ل��ه الف�ضل يف بناء الدولة العراقية
احلديث��ة ,واملحافظة عل��ى وحدة ال�شعب العراق��ي؛ فا�ستمع �إلى مطال��ب املعار�ضة وحاورهم
فك�س��ب احرتامهم  ,كما اهت��م بالتنمية ،فاعتنى بالزراعة وال�صناع��ة وطرق املوا�صالت ومد
خ��ط �أنابيب النفط عرب �سوري��ا والأردن �إلى �سواحل البحر املتو�س��ط  ,و�أقام عالقات ُو ِّدية مع
دول اجلوار وخا�صة �إيران وتركيا  ,و�أ�صبحت العراق ع�ضواً يف ع�صبة الأمم ك�أول دولة عربية
عام 1932م.
• اقرتح عنوان ًا منا�سب ًا للن�ص.
• ما ال�سيا�سة التي انتهجها امللك في�صل مع بريطانيا ؟ وملاذا ؟
ثم اعر�ضها
نشاط :اكتب بطاقة تقدير تثمن فيها دور امللك في�صل يف بناء العراق احلديث ّ
�أمام زمالئك.

كان النظام امللكي اخلطوة الأولى لت�أ�سي�س نظام وطني ي�ضم جميع فئات ال�شعب العراقي ,لكن
فتم توقيع عدة معاهدات
مل مين��ع هذا بريطانيا من التدخل يف �ش�ؤون العراق الداخلية واخلارجية ّ ,
أهمها معاهدة عام 1930م التي ت�ضمنت البنود الآتية:
بني احلكومة العراقية وبريطانيا � ّ
 -1اعرتاف بريطانيا با�ستقالل العراق ر�سمي ًا مبجرد دخوله ُع�صبة الأمم.
انية على نهر الفرات �شمال العراق ،ومدينة الب�رصة
احلب ّ
 -2من��ح بريطانيا قاعدتني ع�سكريت�ين يف ّ
جنوب العراق.
 -3تتولّ��ى بريطانيا الدفاع عن العراق يف حال��ة اندالع احلرب  ,ويقدم العراق امل�ساعدة للقوات
الربيطانية.
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� -4إ�رشاف بريطانيا على تدريب اجلي�ش العراقي وت�سليحه.
 -5مدة املعاهدة خم�س وع�رشون �سنة ,تبد�أ بدخول العراق ُع�صبة الأمم.

ّ
فكر :مل تحُ ِّقق معاهدة عام 1930م اال�ستقالل التام للعراق.
كان له��ذه املعاه��دة �أهمية؛ لأنها ا ُتخ��ذت �أُمنوذج ًا للمعاهدات الأجنبية م��ع الدول العربية,

فمعاه��دة فرن�سا مع �سوريا ع��ام 1936م  ,ومعاهدة بريطانيا مع م�رص عام 1936م كانت �صورة
عن املعاهدة العراقية الربيطانية.

ت��ويف امللك في�صل بن احل�سني عام 1933م ،فخلف��ه ابنه امللك غازي الذي تويف يف حادث

�سي��ارة؛ فخلفه يف احلك��م ابنه امللك في�صل الثاين عام 1939م الذي مل يبلغ �سن الرابعة من عمره،
فت�ش ّ
��كل جمل�س و�صاي��ة برئا�سة خاله عبد الإله  ,ويف عهده �شهد الع��راق تطورا تعليميا واقت�صاديا
َ

�شامال كاهتمام��ه بالزراعة واملوا�صالت وتوطني القبائل البدوية ،وبع��د قيام احلرب العاملية الثانية
ع��ام 1939م ازدادت نقم��ة ال�شعب العراقي على بريطانيا عندما قام��ت ب�إنزال قواتها يف الب�رصة

و�أج�برت احلكوم��ة العراقية على �إعالن حالة الط��وارئ ,فقام بع�ض ال�ضب��اط بانقالب ع�سكري
برئا�سة ر�شيد عايل الكيالين ,لكن بريطانيا ق�ضت على هذا االنقالب.

وا�ستمر العراقي��ون يطالبون باال�ستقالل و�إزالة مظاهر ال�سيط��رة الربيطانية فتم توقيع معاهدة

(بورت�سموث) عام 1948م التي رف�ضها العراقيون؛ لأنها ت�ؤكد مظاهر ال�سيادة الربيطانية  ,فبقيت

�ضم �إلى جانب
معاه��دة ع��ام 1930م �سارية املفعول حتى قيام حلف بغداد ع��ام 1955م الذي َّ

العراق ك ً
ال من الباك�ستان و�إيران وتركيا حلماية امل�صالح الربيطانية والأمريكية ،والهدف الأ�سا�سي

له هو الوقوف يف وجه املد ال�شيوعي بقيادة االحتاد ال�سوفيتي يف فرتة احلرب الباردة.

ويف  14مت��وز ع��ام 1958م ح��دث انقالب ع�سك��ري يف العراق بقيادة عب��د الكرمي قا�سم

وحت��ول نظام احلكم يف العراق من امللكي �إلى اجلمه��وري ،ونتج عنه ا�ست�شهاد امللك في�صل الثاين
ال��ذي قتلته يد الغدر واخليانة؛ مم��ا �أدى �إلى زعزعة الأمن واال�ستقرار وانت�شار الف�ساد واخلراب يف

العراق.
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وقد واجه العراق منذ عام 1980م عدة م�شاكل �أهمها:
اليرانية ) عام 1980م  ,وا�ستمرت ثماين �سنوات.
 -1حرب اخلليج الأولى (احلرب العراقية إ
 -2حرب اخلليج الثانية عام 1990م .
 -3الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م.
نشاط :ت�أمل اخلط الزمني الآتي واذكر �أبرز الأحداث التاريخية يف العراق التي قامت يف
عامي 2003-1914م.
الفرتة ما بني َ

1914م
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1915م

1917

1921م

 1930م

 1955م

1958م

1980م

1990م

2003م

األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1
ثورة البرُ اق ,دولة لبنان الكبري ,معاهدة بورت�سموث ,حلف بغداد.
 -2نِّبي �أ�سباب ما ي�أتي:
�سعي بريطانيا لل�سيطرة على الإمارة الأردنية .
�أ ُ -
أردن.
ب  -مطالبة الأردنيني بقدوم الأمري عبد اهلل بن احل�سني �إلى �رشق ال ّ
جـ  -تق�سيم �سوريا �إلى عدة وحدات �إدارية يف ظل اال�ستعمار الفرن�سي.
د  -اهتمام بريطانيا باحتالل العراق .
هـ  -حدوث نزاعات وعدم ا�ستقرار بعد انتهاء احلكم امللكي يف العراق.
و  -زيادة نقمة ال�شعب العراقي على بريطانيا عام 1939م عند قيام احلرب العاملية الثانية.
و�ضح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربيطانية يف كل من الأردن و العراق.
ّ -3
 -4ار�سم ّ
تتتب ُع فيه الثورات ال�سورية امل�سلحة .
خطا زمنيا ّ
 -5ما �أ�سباب قيام ثورة الع�رشين يف العراق �ضد اال�ستعمار الربيطاين عام 1920م.
و�ضح البنود التي ت�ضمنتها املعاهدة الفرن�سية ال�سورية عام 1936م.
ّ -6
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(øª«dG) »Hô©dG Üƒæ÷G ‘ ∫Ó≤à°S’Gh QôëàdG äÉcôM
»Hô©dG è«∏ÿGh

ådÉãdG π°üØdG

( øª«dG ) »Hô©dG Üƒæ÷G :’hC
k G
p en ≈∏Y É¡Jô£«°S É``«fÉ£jôH â``ªμMCG
o »Hô©dG è«∏ÿGh »Hô©dG Üƒ``æ÷G á≤£æ
¿ô≤dG ôNGhCG ò``æe
≈dEG ±ô©à∏dh ,Ω1839 ΩÉY ¿óY ºK ,Ω1799 ΩÉ``Y (ËôH) IôjõL â∏àMÉa …OÓ«ŸG
öûY ø``eÉãdG
q
: ¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY ÖLCG ºK ,»JB’G πμ°ûdG πeCÉJ ¿ó©d É«fÉ£jôH ∫ÓàMG ÜÉÑ°SCG
¿ó©d É«fÉ£jôH ∫ÓàMG ÜÉÑ°SCG
öTÉÑŸG ÖÑ°ùdG
áªLÉ¡Ã ¿óY ‹ÉgCG øe áYƒª› ΩÉ«b
‘ ƒ``°SôJ â``fÉc á``«fÉ£jôH á``æ«Ø°S
Ö¡fh ™FÉ°†ÑdÉH á``∏ªﬁ ,¿ó``Y AÉæ«e
.É¡àdƒªM

IöTÉÑŸG ÒZ ÜÉÑ°SC’G
ÜóæŸG ÜÉH ≥«°†e ≈∏Y Iô£«°ùdG .»é«JGÎ°SE
’G ¬©bƒe á«ªgC’
q
á``jôμ°ùY Ió``YÉb ¿ó``Y π``©L .É¡∏ªcCÉH á≤£æŸG ≈∏Y Iô£«°ù∏d
q
¿óY ∫Ó``¨à°SG ójhõàd á``£ëªc
.OƒbƒdÉH á«fÉ£jÈdG øØ°ùdG

.¿ó©d É«fÉ£jôH ∫ÓàMG ÜÉÑ°SCG :(10-5) πμ°ûdG

.∑ô¶f á¡Lh øe É¡à«ªgCG Ö°ùM IöTÉÑŸG ÒZ ÜÉÑ°SC’G Ö«JôJ óYCG •
?¿óY ∫ÓàM’ É«fÉ£jôH ¬H âYQòJ …òdG öTÉÑŸG ÖÑ°ùdG Ée •
.∂dP QôHu ?¿B’G ≈àq M áªFÉb âdGR Ée ¿óY á«ªgCG ¿Cq G ó≤à©J πg •
ΩÉμ◊G ÚH äÉYGõædG äQÉ``KCGh ,IÒ¨°U äÓjhO ≈dEG »Hô©dG Üƒ``æ÷G áFõéàH É«fÉ£jôH â``eÉb
,ΩÉ°ù≤f’G Gòg â°Sôμa
q ,»HƒæLh ‹Éª°T Úª°ùb ≈dEG »Hô©dG Üƒæ÷G ΩÉ°ù≤fG â∏¨à°SGh ,Ú``«∏ëŸG
ábGó°U äGógÉ©e äó≤Yh , Ω1840 ΩÉY á≤£æŸG ‘ …öüŸG ºμ◊G øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y â∏ªY Éªc
. Ú«∏ëŸG AÉªYõdG ™e
≈dEG ±ô©à∏dh ,ÜÉÑ°SCG Ió©d á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ó©H »Hô©dG Üƒæ÷G ‘ á«æWƒdG ácô◊G âeÉæJ
:¬«∏j ÉªY
q ÖLCG ºK ,»JB’G πμ°ûdG πeCÉJ ÜÉÑ°SC’G √òg
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�أ�سباب تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي
بروز قيادات وطنية متثلت
يف حزبني هما :

منو الوعي القومي والوطني
بني �أبناء اجلنوب

جبهة اجلنوب
العربي

اجلبهة القومية

هدفهما حتقيق اال�ستقالل
ب�أ�سلوب الكفاح امل�سلح
ال�شكل ( � :)11-5أ�سباب تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي.

• ما هي �أ�سباب تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي؟
• هل ت�ؤيد �إجماع احلزبني على هدف واحد ؟ ّبرر ذلك.

وقد اندلعت الثورة امل�سلحة عام 1963م ب�إلقاء قنبلة يف مطار عدن �أ�صابت املندوب ال�سامي

الربيط��اين و�آخرين معه ،وتبع ذلك مهاجمة الثوار للمن�ش�آت والقواعد الربيطانية  ،فر ّدت بريطانيا

فا�ضطرها ذلك �إل��ى التفاو�ض مع الثوار
والرهاب لك ّنه��ا ف�شلت يف قمعها؛
عل��ى ذلك بالعنف إ
ّ

وتلبية مطالبهم و�أهمها :

 -1جالء القوات الربيطانية عن �أر�ض اجلنوب العربي دون قيد �أو �رشط.
� -2إعادة توحيد البالد حتت قيادة واحدة و�إقامة نظام وطني.

 -3بناء اقت�صاد وطني قوِ ٍّي قائم على العدالة االجتماعية وتوفري فر�ص عمل للمواطنني.
قوي.
 -4بناء جي�ش وطني ّ

ا�ضطرت بريطانيا �إلى التفاو�ض مع اجلبهة الوطنية كممثل لل�شعب العربي يف اجلنوب العربي
لت�سليمه��ا ال�سلط��ة ,ويف ( )30م��ن ت�رشي��ن الثاين ع��ام 1967م �أُعلن عن قي��ام جمهورية اليمن
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ال�شعب��ي ,لكنها بقيت تعاين من ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي،
الدميقراطي��ة ال�شعبي��ة برئا�سة قحطان
ّ
وانق�سام البالد �إلى دولتني هما :اليمن ال�شمايل وعا�صمته �صنعاء ،واليمن اجلنوبي وعا�صمته عدن,
و يف عام 1990م ّمت االتفاق بني رئي�س اليمن ال�شمايل علي عبد اهلل �صالح ورئي�س اليمن اجلنوبي

عل��ي �سامل البي�ض على توحيد اليمن يف دولة واحدة بزعامة الرئي�س علي عبد اهلل �صالح حتت ا�سم

اجلمهوري��ة العربية اليمنية وعا�صمتها �صنعاء وكان ذل��ك برعاية الأردن يف عهد جاللة املغفور له
امللك احل�سني ابن طالل.

نشاط :اعقد جل�سة ِنقا�شية حول �أهمية وحدة اليمن عام 1990م و�رضورة املحافظة عليها
مربزا دور الأردن يف حتقيق تلك الوحدة.

ثانياً :اخلليج العربي
اهتم��ت بريطاني��ا مبنطقة اخلليج العربي قبل احل��رب العاملية الأولى ففر�ض��ت على م�شايخها

ّ
ت�ستغ��ل البرتول يف �أرا�ضيها  ,كما برزت
�سل�سل��ة من املعاهدات ،لتمنحها امتيازات خا�صة حتى
الـم ِ
نطقة يف ت�أمني املوا�صالت اجلوية �إلى ال�رشق الأق�صى وما تبع ذلك من �إن�شاء للمطارات,
�أهمية َ

وبناء القواعد اجلوية يف عدة �إمارات ,وظلت بريطانيا تتولى �إدارة الأمور ل�صاحلها.
ا ُ -عمان
�سع ْت �إلى تق�سيمها �إل��ى ثالثة �أق�سام هي �سلطنة
من��ذ �أن وطئت �أق��دام بريطانيا �أرا�ضي ُعمان َ
م�سق��ط ،و�إمارة ُعمان ،و�ساحل ُعمان.قامت بريطانيا ب�إثارة النزاع بني َ�سلطنة م�سقط و�إمامة
ُعم��ان ،وذلك بدعم �سلطان م�سقط ع�سكري ًا ومالي�� ًا وتعاونت معه الحتالل �إمامة ُعمان عام

1955م ف�ضمته��ا �إلى م�سقط يف دولة واحدة با�سم َ�سلطنة ُعمان ,فبد�أت املقاومة لال�ستعمار

الربيط��اين بظهور جبهة حترير َظف��ار عام 1965م التي �أعلنت الكفاح امل�سلح �ضد اال�ستعمار

لكن اجلبهة ت�أثرت
وم َع ّدات �رشكات النفط الربيطانيةَّ ,
الربيط��اين ،فهاجمت املراكز وامل�صالح َ

يوعية ,ف�أخذت تعمل �ضد م�صلحة الدولة؛ ّمما �أ ّدى �إلى تدهور الأو�ضاع الأمنية
بالأفكار ُ
ال�ش ّ

يف ُعم��ان وخا�صة بعد ظه��ور اجلبهة الوطنية الدميقراطية لتحرير ُعم��ان واخلليج العربي عام
1970م.
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الفريقية يف هيئة
لقي��ت م�س�ألة ا�ستقالل ُعمان الدعم من ال��دول العربية والكتلة الآ�سيوية إ

العمانية
الأم��م املتحدة ,وقد انتهت هذه احلركات الوطنية بان�سح��اب بريطانيا من الأرا�ضي ُ

واالع�تراف با�ستقالل �سلطنة ُعمان ع��ام 1971م ،واعتالء ال�سلطان قابو�س بن �سعيد العر�ش
ِ
وال��دويل ,وعمل على ازدهار
ين العربي
بالده م��ع
وال��ذي عمل على حت�سني عالقات
العالم ِ
َّ
َ
ال�س ْل َطنة.
بالده وتقدمها بعد اكت�شاف البرتول يف َّ

 - 2الكويت

وقعت الكويت حتت احلماية الربيطانية ِ
مبوجب معاهدة ُعقدت عام 1899م بني ال�شيخ مبارك
ال�صباح واملقيم الربيطاين ،ويف عهد ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل ال�صباح ّمت �إعالن ا�ستقالل الكويت

مبوجب معاهدة كويتية  -بريطانية يف ( )19من حزيران عام 1961م ,ت�ضمنت �إلغاء اتفاقية

ع��ام 1899م ,وا�ستمرار التعاون مع بريطانيا .وان�ضم��ت الكويت �إلى جامعة الدول العربية
وهيئة الأمم املتحدة ,وير�أ�س الكويت حالي ًا الأمري �صباح الأحمد ال�صباح.
• ا�ستنتج العوامل التي �أ�سهمت يف ح�صول الكويت على ا�ستقاللها .
 - 3إالمارات العربية وقطر والبحرين

ت�ستمر يف
ا ّتبع��ت بريطاني��ا �سيا�سة ا�ستعمارية تقوم عل��ى جتزئة هذه الأقطار و�إ�ضعافه��ا حتى
ّ

ال�سيطرة عليها ,وذلك يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية ,لكن ت�ضافرت بعد ذلك جمموعة
م��ن العوامل �أ ّدت �إلى اقرتاح هذه إالمارات �إقام َة اتحّ ٍاد فيما بينها بت�شجيع بريطانيا .وللتعرف
�إلى عوامل قيام هذا االتحّ اد ت�أمل ال�شكل الآتي:

عزم بريطانيا على �سحب قواتها
من �رشق قناة ال�سوي�س

تنامي احلركات التحررية يف
الوطن العربي

تنامي الروح القومية لدى ال�شعب
العربي يف اخلليج العربي

عوامل قيام
حّاتاد إالمارات
وعمان
ا�شتعال الثورة يف َظفار ُ
ال�شكل ( )12-5عوامل قيام اتحّ اد الإمارات.
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ت�ألف هذا االتحّ اد من �سبع �إمارات �أطلق عليه عام 1971م ا�سم ' إالمارات العربية املتحدة '
برئا�س��ة ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ال��ذي و ّقع معاهدة �صداقة م��ع بريطانيا ,و يف عام
2004م ت��ويف ال�شيخ زايد ،فخلفه ابنه ال�شي��خ خليفة بن زايد ,وللتعرف �إلى اتحّ اد إالمارات
العربية ال�سبع ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:
حّاتاد إالمارات العربية
�أبو ظبي

دبي

ال�شارقة

عجمان

الفجرية

ر�أ�س اخليمة

�أم القيوين

ال�شكل (  :)13-5اتحّ اد إالمارات العربية.

• ما ا�سم االتحّ اد العربي الذي جمع إالمارات ال�سبع؟ وما عا�صمتها؟
ِ
حدوية ناجحة''.
العبارة'' :يعد اتحّ اد إالمارات العربية جتربة َو
ناقش :مع زمالئك هذه
ّ
�أم��ا قطر فقد اختارت اال�ستق�لال برئا�سة �آل ثاين ويحكمها حالي ًا ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ث��اين ,كذلك البحرين برئا�سة �آل خليفة والتي حتولت �إلى مملكة عام 2002م ,وير�أ�سها حالي ًا
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة.
 - 4اململكة العربية ال�سعودية
ن�ش���أت الدولة ال�سعودية احلديثة ع��ام 1902م يف الريا�ض .و يف  22من �أيلول عام1932م
عق��د م�ؤمتر كبار العلماء وامل�س�ؤول�ين وال�شيوخ والأمراء ,ا ّتفق فيه عل��ى تغيري ا�سم البالد �إلى
اململكة العربية ال�سعودية ونودي بعبد العزيز �آل �سعود ملك ًا عليها ,وبقي يف احلكم حتى عام
1953م ،ثم توالى على احلكم عد ٌد من �أبناء �آل �سعود ،ويحكم اململكة العربية ال�سعودية منذ
عام 2015م امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1

جبهة حترير َظفار ,اتحّ اد إالمارات العربية.

 -2نِّبي �أ�سباب ّ
كل ّمما يلي:

�أ  -تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي.

العمانية يف احل�صول على اال�ستقالل.
ب -جناح احلركة الوطنية ُ
جـ -قيام اتحّ اد إالمارات العربية يف اخلليج العربي.

عدد بنود معاهدة عام 1899م بني ال�شيخ مبارك ال�صباح �أمري الكويت وبريطانيا.
ّ -3

 -4ر ّتب الأحداث التاريخية الآتية على ّ
مني الآتي:
اخلط ّ
الز ِّ
قيام اململكة العربية ال�سعودية ,قيام اتحّ اد إالمارات العربية ,ا�ستقالل الكويت ,حتقيق
�شطري اليمن ,احتالل بريطانيا لعدن
الوحدة بني َ
1

2

3

4

5
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العربي
حركات التحرر واال�ستقالل يف املغرب
ّ

الف�صل الرابع

ب��د�أت حركات التحرر واملقاومة يف املغرب العربي ّ
بكل �أ�شكالها منذ دخوله حتت ال�سيطرة
اال�ستعماري��ة؛ مما �أجرب ال��دول الأوروبية على الر�ضوخ ملطالب احل��ركات الوطنية ،وللتعرف �إلى
اال�ستعمار الأوروبي يف دول املغرب العربي ،ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:

ال�
صح

عمان

انيا

رب

ر الع

بح

ال�سودان

م
وريت

راء

ليبيا

الجزائر

رب

المحيط الأطل�سي

الغ

م�صر

المغ

م�ضيق جبل طارق

ربية

البح

اليمن

ر الأ

ال�سعودية
إالمارات

فل�سطين

�صقلية

تون�س

الع

البحرين
قطر

قبر�ص البحر المتو�سط

الأردن

حمر

م�ضيق هرمز

الكويت

�سوريا

راق

ال�شمال

لبنان

�إ�سبانيا

ال�صومال
جزر القمر

جيبوتي
م�ض

يق
باب

المن

دب

�أقطار المغرب العربي

ال�شكل (  :)14-5خريطة الوطن العربي.

العربي.
�سم دول املغرب
• ِّ
ّ
أقطار املغرب العربي.
• اذكر الدول الأوروبية التي ا�ستعمرت � َ
• ما امل�سطحات املائية التي حتيط بدول املغرب العربي؟

�أو ًال :اجلزائر
احتلت فرن�سا اجلزائر عام 1830م ب�إر�سالها حملة بحرية �إلى �سواحل اجلزائر ،فتمكنت بعدها
م��ن فر�ض ح�صار على مدينة اجلزائر و�أحكم��ت قب�ضتها عليها ،ف�أعلن امللك (لوي�س فيليب) ملك
فرن�سا �إحلاق اجلزائر ر�سميا بفرن�سا.
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 -1ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية يف اجلزائر
مار�س��ت فرن�سا �سيا�سة ا�ستعمارية تقوم على الوح�شي��ة والتنكيل ،وللتعرف �إلى هذه ال�سيا�سة
عما يليه:
ثم �أجب ّ
ت�أمل ال�شكل الآتيّ ،
دمج اجلزائر بفرن�سا

دجما كامال� ،شمل الثقافة
واجلن�سية وال�سكان.

العمل على �إثارة

ت�شجيع هجرة

الفرن�سيني �إلى اجلزائر

التفرقة العن�رصية بني

ومنحهم الأرا�ضي

العرب والرببر.

اخل�صبة.

ال�سيا�سة اال�ستعمارية
الفرن�سية يف اجلزائر

حماربة اللغة العربية

ال�سالمية،
والثقافة العربية إ
ون�رش الثقافة واللغة
الفرن�سية.

نهب ثروات البالد،

وحتويل �سكانه �إلى جمرد

قمع احلركات الوطنية،
والتنكيل بقادتها.

�آالت للعمل يف امل�صانع
واملزارع.

ال�شكل (  :)15-5ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية في الجزائر.

• ما اجلوانب التي ركّ زت عليها فرن�سا يف �سيا�ستها اال�ستعمارية؟
• ماذا تتوقع �أن تكون ردة فعل ال�شعب اجلزائري على �سيا�سة فرن�سا؟
 - 2املقاومة الوطنية اجلزائرية حتى عام 1954م
ب��د�أت حركة املقاوم��ة يف اجلزائر �ضد فرن�سا و�سيا�ستها اال�ستعماري��ة منذ �أن وط�أت فرن�سا
�أر�ض اجلزائر ،فقاد الأمري عبدالقادر اجلزائري املقاومة امل�سلحة ،وحقق انت�صارات على فرن�سا؛
ا�ضطرها �إل��ى مهادنته واالعرتاف ب�سلطته على بع�ض املناطق ،ثم وا�صل حممد املقراين عام
ّمما
ّ
1871م ،قيادة الثورة التي �شملت معظم �أر�ض اجلزائر.
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ت�صدى ال�شعب اجلزائري لالحتالل الفرن�سي يف ثورات متتالية ،كما ت�شكلت جمعيات
و�أحزاب تطالب باال�ستقالل ،منها جمعية جنم �شمال �إفريقيا ،وجمعية علماء امل�سلمني.
اكتفى زعماء احلركة الوطنية اجلزائرية يف ذلك الوقت على املطالبة بالإ�صالح ملنع الهيمنة
الفرن�سي��ة ،واملحافظة على عروبة اجلزائر� ،إال � ّأن فرن�س��ا رف�ضت مطالب إال�صالح وت�صدت
لكل حركة وطنية لتعار�ضها مع �أهدافها يف فر�ض �سيطرتها دون �أن تدرك فرن�سا تطور ال�شعور
الوطن��ي ومنوه ،وقد برز هذا التطور وا�ضحا ع��ام 1937م بت�أ�سي�س حزب ال�شعب اجلزائري
الذي نادى زعيمه م�صايل احلاج بانف�صال اجلزائر عن فرن�سا وا�ستقاللها ،ودعا �إلى التحرر من
الر�سمية للبالد.
اال�ستعمار و�إعطاء الأر�ض للفالحني واعتبار اللغة العربية اللغة
ّ
لقد تنبه املثقفون وال�سيا�سيون اجلزائريون ل�سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية .وللتعرف على ذلك
عما يليه:
اقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أجب ّ
ع�ّب�رّ ال�شيخ عبداحلميد بن بادي�س ع��ن رف�ضه لال�ستعمار الفرن�سي حني قال�' :إنّ الأمة اجلزائرية
لي�ست هي فرن�سا ،وال ميكن �أن تكون فرن�سا ،وال تريد �أن ت�صري فرن�سا ،وال ت�ستطيع �أن ت�صري فرن�سا
ولو �أرادت -بل هي �أمة بعيدة عن فرن�سا كل البعد يف لغتها ،ويف �أخالقها وعن�رصها ،ويف دينها،ال تريد �أن تندمج ولها وطن حمدود معني ،هو الوطن اجلزائري�..إنّ هذه الأمة كانت قبل اال�ستعمار
ذات مقومات يف دينها ول�سانها وذات مقومات من ما�ضيها وحا�رضها ،فكانت �أرقى عقال و�أ�سمى
البلقان يف ذلك العهد ،ولو �س��ارت �سريها الطبيعي ،ومل
روح��ا ،و�أوفر علم ًا و�أعلى فكرا م��ن �أمم َ
يعرت�ضه��ا اال�ستعمار بعوائقه وبوائقه لأجنبت املعلم الذي ميلي احلكمة ال املعلم الذي ميالئ احلكومة
�إنن��ا �أمة علم ودين مل ينقطع َ�س َن ُدنا فيهما �إل��ى �آبائنا الأولني ،فلو �أن املعلم الذي جاءتنا به فرن�سا ع ّلم
يقيده اال�ستعمار برباجمه لظهرت �أثاره الطيبة يف الأمة''.
نا�صح ًا ّ
وربى خمل�صا وثقّف م�ستقال ،ومل ِّ
احممد املالكي ،احلركات الوطنية واال�ستعمار يف املغرب العربي �ص(.)253

• ا�ستنتج الفكر القومي عند ال�شيخ عبداحلميد بن بادي�س.
• بر�أي ال�شيخ عبداحلميد ما هي مقومات املجتمع اجلزائري؟ وملاذا؟
منتم لوطنه.
ناقش� :أهمية املعلم يف تن�شئة جيل ٍ
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مرت املقاومة اجلزائرية خالل احلرب العاملية الثانية بالأحداث الآتية:
أ� � -أ�ص��درت حكومة في�شي ع��ام 1941م على م�صايل احلاج وغريه �أحكام ًا بال�سجن �ستة
ع�رش عاما ،وع�رشين عاما �أخرى يف املنفى ،وبتجريدهم من ممتلكاتهم.
ب  -نزل��ت جيو���ش احللف��اء يف اجلزائ��ر يف ت�رشين الثاين ع��ام 1942م ،مع بق��اء الوطنيني
اجلزائريني يف ال�سجن على الرغم من كل �شعارات احلرية واال�ستقالل وحق تقرير امل�صري
امل�ستعمرة.
لل�شعوب
َ
جـ  -وا�صل حزب ال�شعب ن�شاطه وتكونت من �أع�ضائه ومن غريهم من الوطنيني جبهة با�سم
وع َلمها.
�أ�صدقاء البيان اجلزائري ،طالبت بدولة جزائرية لها حكومتها وبرملانها َ
د  -رف�ض الفرن�سيون مطالب اجلبهة ،فما � ْأن ُع نّي اجلرنال (كاترو) حاكما على اجلزائر حتى
�أبعد عبا�س فرحات وغريه من الوطنيني اجلزائريني .
قدم اجلزائريون ت�ضحيات لن�رصة احللفاء خالل احلرب العاملية الثانية ،بناء على وعود
عامة �ضد فرن�سا،
احللفاء با�ستقالل اجلزائر� ،إال �أن فرن�سا تنكرت لوعودها؛ فقامت ثورة ّ
قمعه��ا الفرن�سيون مبا عرف مبجزرة �أيار1945م ،حي��ث هاجم الفرن�سيون املتظاهرين
فقتلوا منهم � َ
آالف ال�شهدا ِء عدا الآالف الذين مت اعتقالهم من الزعماء وال�شباب والن�ساء
وخا�صة النخبة املثقفة اجلزائرية .
• �ص��ف بلغت��ك اخلا�صة الأ�سلوب ال��ذي ا�ستخدمته فرن�سا يف الق�ض��اء على ثورة عام
1945م.

ّ
فكر :ا�ستهداف اال�ستعمار الفرن�سي النخبة املثقفة اجلزائرية.
 - 3الثورة اجلزائرية الكربى عام 1954م و�إعالن اال�ستقالل
تفجرت الثورة اجلزائرية الكربى ،عندما �أطلق م�صطفى بلعيد الر�صا�صة الأولى ،وقد ا�ست�شهد
وه��و يقاوم اال�ستعمار عام 1956م ،ولكن الثورة ا�ستمرت بعد وفاته ،وللتعرف �إلى الثورة
عما يليه:
اجلزائرية اقر�أ الن�ص الآتي ثم �أجب ّ
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«وق��ف ال�شع��ب اجلزائري مع جي�ش التحرير الوطني ومع جبه��ة التحرير يف هذه املعركة

الطويلة امل�ضني��ة ،فعاونها باملال واخلدمات والتموين ،وا�شرتكت الن�ساء �إلى جانب الرجال يف
هذه املعركة ،وامتنع اجلزائري��ون عن دفع ال�رضائب لل�سلطات الفرن�سية ،و�سلموا هذه الأموال

جلبهة التحرير وترك كثري من املوظفني من الأطباء والأ�ساتذة ورجال القانون وظائفهم وخرجوا

�إل��ى اجلبال لت�أدية واجبه��م الوطني بني املقاومني ،وظهر �أمام الع��امل �أجمع �أن اجلزائر يف ثورة

�شامل��ة ،و�أنها ث��ورة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ويف الوقت نف�س��ه �أيقن العامل �أن �أيام فرن�سا

يف اجلزائ��ر �أ�صبحت معدودة ،ولك��ن العنا�رص املتطرفة من امل�ستوطن�ين وا�صلت ال�ضغط على
احلكومة الفرن�سية لدفعها �إلى اال�ستمرار يف حربها للق�ضاء على ال�شعب اجلزائري ،وتعاون يف
والدول اال�ستعمارية ،فاعتق��دت فرن�سا �أن لها حلفاء ي�ساندونها �ضد
ال�ص ْه َي ْو ِن ّية ُّ
ذل��ك كل من ِّ

الع��رب ،فوا�صلت حربها التي اتخذت �شكل إالبادة� ،إال �أن الثورة ح�صلت على ت�أييد ال�شعب
العربي من املحيط �إلى اخلليج ،وبخا�صة بعد جناح الثورة يف م�رص ،وقد حاولت فرن�سا ال�ضغط
عل��ى م�رص لوقف م�ساعدتها للثورة اجلزائرية ،وملا �أخفقت فرن�سا ا�شرتكت يف العدوان الثالثي
عام 1956م على م�رص».

جعفر حميدي ،تاريخ �إفريقيا احلديث واملعا�رص� ،ص (.)184

• ا�ستنتج العوامل التي �ساهمت يف جناح الثورة اجلزائرية.
رف�ض اجلزائريني دفع ال�رضائب حلكومة فرن�سا .
فسرُ :
قومات جناح الثورة اجلزائرية:
ُم ّ

أ�  -توحيد جميع الأحزاب يف جبهة واحدة هي جبهة التحرير اجلزائرية.

ب  -توحيد جميع القوى امل�سلحة يف جي�ش واحد هو جي�ش التحرير اجلزائري.
جـ  -امل�ساندة واملعونة املالية من البالد العربية ك ّلها.

د -االرتباط بحركات التحرر الأخرى يف العامل والتعاون معها يف املحافل الدولية.

ا�ستم��رت الثورة ملدة ثماين �سنوات دف��ع فيها ال�شعب اجلزائري ما يزيد عن مليون �شهيد،

كما ب��رزت فيها ت�ضحيات كثرية �شاركت فيها الن�ساء منه��ن جميلة بوحريد وجميلة بوبا�شا،
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وا�ضط��رت فرن�سا يف النهاية �إل��ى اخل�ضوع ملطالب ال�شعب اجلزائري ،لذا فتح اجلرنال ديغول
ب��اب املفاو�ضات مع الزعماء اجلزائريني ،وانته��ت املفاو�ضات بعد �أ�شهر باتفاقية (�إيفيان) يف

�آذار 1962م التي ت�ضمنت اعرتاف فرن�سا بوحدة اجلزائر وا�ستقاللها.

وهك��ذا نال��ت اجلزائر اال�ستقالل بعد  132عام من االحت�لال ،و�أ�صبح �أحمد بن بلاَّ رئي�سا

للجزائر بعد اال�ستقالل ،ويحكم اجلزائر حاليا الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة.

ثانيا :تون�س
 -1احلركة الوطنية التون�سية حتى عام 1945م
ت�أ�س�س��ت يف تون�س �أح��زاب �سيا�سية ملقاوم��ة اال�ستعمار الفرن�سي كح��زب تون�س الفتاة عام
1908م الذي �أ�صدر اجلريدة الوطنية (التون�سي) ،وكان من زعمائه علي جمعة ،وعبدالعزيز
الثعالب��ي الذي �شن حملة على �أ�ساليب فرن�س��ا اال�ستعمارية يف تون�س؛ فا�ضطهدت ال�سلطات
الفرن�سية �أن�صار هذا احلزب وحلته و�شتت رجاله .
ن�شط��ت احلرك��ة الوطنية يف تون�س بع��د انتهاء احل��رب العاملية الأول��ى ،فت�أ�س�ست بع�ض
الأح��زاب وحاول عبدالعزي��ز الثعالبي عر�ض ق�ضية بالده على م�ؤمت��ر ال�صلح يف فر�ساي عام
ولكن دول احللفاء مل ت�سمح له بذلك.
1919م،
ّ

للتع��رف �إلى الأحزاب ال�سيا�سي��ة املطالبة باال�ستقالل ت�أمل ال�ش��كل الآتي ،ثم �أجب عن
ال�س�ؤال الذي يليه:
الأحزاب ال�سيا�سية التون�سية ومبادئها
احلر الد�ستوري عام 1920م
احلزب ّ
بزعامة عبد العزيز الثعالبي

مبادئه
 حتقيق اال�ستقالل بالطرق ال�سلمية. �إن�شاء جمل�س ت�رشيعي ميثل الأمة.� -إقامة حكومة وطنية.

حزب الد�ستور اجلديد عام 1934م
بزعامة احلبيب بورقيبة
مبادئه
 ن�رش الوعي الوطني بهدف حتقيق اال�ستقالل. الت�ص��دي ل�سيا�س��ة فرن�س��ا ع�بر ال�صح��فك�صحيفتي تون�س والعمل التون�سي.

ال�شكل ( :)16-5الأحزاب ال�سيا�سية التون�سية ومبادئها.
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• ما �شكل املقاومة التي ا�ستخدمها التون�سيون بعد احلرب العاملية الأولى؟
وال�س ْجن ،وجل�أت �إلى �سيا�سة ال�ضغط واال�ضطهاد
الحقت فرن�سا قادة احلركة الوطنية بالنفي َّ
ف�ألقت القب�ض على زعماء احلزب الد�ستوري اجلديد عام 1934م ،وقدمتهم للمحاكمة بتهمة
الت�آمر على �سالمة الدولة ،وكان من املعتقلني احلبيب بورقيبه .
وا�صلت احلركة الوطنية يف تون�س ن�شاطها ال�سيا�سي بزعامة الباي حممد املن�صف الذي طالب
بال�صالحات التي طاملا ُوعدوا بها ،و�أقدم الباي حممد على اختيار وزرائه
ال�سلط��ات الفرن�سية إ
التون�سيني دون الرجوع �إلى املقيم الفرن�سي ف�أثار هذا الأمر فرن�سا فعزمت على االنتقام منه.
وعندم��ا نزل��ت اجليو���ش الأملانية يف تون���س با ّتفاق م��ع حكومة في�ش��ي يف ت�رشين الثاين
1942م ،تدخ��ل الباي لإطالق �رساح الزعم��اء املعتقلني وعودة بع���ض املقاومني التون�سيني
ومنهم احلبيب بورقيبه �إلى تون�س ،فا�ست�أنفت احلرك ُة الوطنية َ
احلرية .ولكن
ن�شاطها يف جو من ّ
ذل��ك مل يدم طوي�لا ،ف�رسعان ما نزلت جيو�ش احللفاء يف تون���س يف �أيار 1943م ،واتهمت
ال�سلط��ات الفرن�سية اجلديدة الب��اي بالت�آمر مع دول املحور ،و�أعلن��ت عزله ونفيه �إلى خارج
الب�لاد ،و�أُ�صدرت �أحكام الإعدام وال�سجن على مئ��ات الوطنيني ،وا�ستطاع احلبيب بورقيبه
�رسا �إلى م�رص يف �آذار 1945م ،وخ َلفه يف قيادة احلركة الوطنية� .صالح بن
الهروب من تون�س ّ
و�ش ّكلت حكومة �أغلبها من الفرن�سيني.
يو�سفُ ،
� - 2إعالن اال�ستقالل
ا�شتدت احلركة الوطنية نتيجة ل�سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية ،ففي عام 1946م ُعقد م�ؤمتر لو�ضع
تقرر فيه:
ميثاق وطني ّ
�أ  -املطالبة ب�إلغاء نظام احلماية؛ لأنه ال يتفق مع �سيادة ال�شعب التون�سي ومطالبه القومية.
ب  -ع��زم ال�شعب على ا�سرتج��اع ا�ستقالله التام واالن�ضمام كدول��ة ذات �سيادة �إلى جامعة
الدول العربية.
قررت تون�س رفع �شكوى ملجل�س الأمن ،الذي �أو�صى ب�إجراء مفاو�ضات بني البلدين،
فانتهت مبعاهدة وقّعها الطرفان يف  3من حزيران عام 1955م ،وفيها اعرتفت فرن�سا باال�ستقالل
الذاتي لتون�س ،واحتفظت لنف�سها ببع�ض االمتيازات الثقافية واالقت�صادية يف البالد ،وحني
قابل ال�شعب التون�سي هذه االتفاقية بالرف�ض العنيف؛ عادت فرن�سا �إلى �إعالن اعرتافها
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با�ستقالل تون�س ا�ستقالال تاما يف �آذار 1956م َو ُو ِ�ضع د�ستور جديد للبالد ،وان ُت ِخب احلبيب
ثم ان ُتخب الرئي�س زين العابدين بن
بورقيبة رئي�سا للجمهورية ،وا�ستمر حتى عام 1987مّ ،
علي الذي �أُطيح به يف ثورة �شعبية عام 2011م.

ثالثا :املغرب
كانت رد ُة الفعل لل�شعب املغربي عنيف ًة �ضد معاهدة احلماية الفرن�سية ،فثار اجلنود املغاربة يف

فا�س عام 1912م ،وقتلوا القائد الفرن�سي وعدداً من ال�ضباط.

بال�سبان
ويف منطقة الريف َّتزعم حركة املقاومة حممد �أمزيان ،الذي قاد ف�صائل املقاومة و�أحلق إ

خ�سائ��ر كبرية ،ووا�ص��ل الزعيم �أحمد حمم��د الري�سويل يف منطقة جباال �شم��ال املغرب املقاومة،
ال�سبان �إلى مهادنته واالعرتاف به حاكما لإقليم َجباال يف فرتة احلرب العاملية الأولى.
فا�ضطر إ
ّ
• متى قامت �أول ثورة يف املغرب �ضد اال�ستعمار الفرن�سي؟

• ما ا�سم القائد الذي تزعم حركة املقاومة يف منطقة الريف؟
 -1الثورات واحلركات الوطنية ما بني احلربني العامليتني
ا�ستم��رت حركة التحرر الوطني يف املغرب �ضد االحتالل�ين الفرن�سي والإ�سباين بعد احلرب
العاملية الأولى ،وتطورت هذه احلركة �إلى حرب عنيفة بقيادة الأمري حممد عبدالكرمي ا َ
خل َّطابي
خمد حركته �إلاّ بعد � ْأن حتالفت القوات
الم َّر ِاك�شي الذي �أحرز انت�صارات كثرية ومل ُت َ
يف الريف َ

الفرن�سية والإ�سبانية �ضده عام 1926م.

ومل تتوقف احلركة الوطنية ب�إخماد ثورة ا َ
الـم َّراك�شي ،ولكنها �أخذت خط
خل ّطابي يف الريف َ

املطالب��ة ال�سلمية ،وب��رزت هذه احلركة عام 1930م حني �أ�ص��درت ال�سلطات الفرن�سية مر�سوم
الظهري الرببري.

َفسر :حتالف فرن�سا و�إ�سبانيا للق�ضاء على ثورة ا َ
خل َّطابي.
مل تتوق��ف ال�سلطات الفرن�سية عن �سيا�سة القمع واال�ضطهاد فنفت زعماء احلزب الوطني

�إل��ى اخل��ارج ،وقابل �أهل املغرب ذل��ك مبظاهرات �شديدة يف خمتلف �أنح��اء البالد ،ووقعت

ا�ضط��ر ال�سلطات الفرن�سية �إل��ى �إعادة الزعم��اء املنفيني ،وحاولت
م�صادم��ات م�سلح��ة؛ مما
ّ
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التقرب من ال�سلطان حممد اخلام�س واحلكام املغاربة لتف�صلهم عن ال�شعب.
 -2احلركة الوطنية خالل احلرب العاملية الثانية وبع َدها و�إعالن اال�ستقالل

قدم املغرب الكثري من اخلدمات مل�صلحة احللفاء يف احلرب العاملية الثانية بهدف احل�صول على
ّ
اال�ستق�لال بعد احلرب ،واندجمت جميع الأحزاب الوطنية بحزب اال�ستقالل الذي �أكّ د على
الـم َّراك�شي ،وقد كان ال�سلطان حممد اخلام�س
اال�ستق�لال والوحدة الوطنية ،ووحدة ال�تراب َ

��صرة على تطبيق معاهدة احلماية والتنكيل
ي�ؤي��د هذه
َ
املطالب ويرعاها ،ولكن فرن�سا ظلت ُم َّ

مع �إ�سبانيا ،وكانت ردة الفعل لفرن�سا على ال�سلطان حممد اخلام�س بنفيه �إلى
بالوطنيني باال ّتفاق َ

وعي الفرن�سيون بدال منه ال�سلطان حممد عرفة ،وح ّلوا حزب اال�ستقالل.
جزيرة مدغ�شقر ،نّ

املراك�شيون َمبا فعل��ه الفرن�سيون ،فعاد حزب اال�ستق�لال ّ
ونظم حركة املقاومة
مل َ
ير���ض ّ
ال�شعبي��ة والكف��اح امل�سلح �ضد امل�ستعمري��ن واملقاطعة للب�ضائع الفرن�سي��ة ،فا�ضطرت فرن�سا

للت�سلي��م مبطال��ب ال�شعب و�أعادت ال�سلط��ان املنفي �إلى عر�شه يف  17م��ن ت�رشين الثاين عام

1955م ،ودخـلت مـ��ع مـراكـ�ش يف مفاو�ضات انتهت باع�تراف فرن�سا با�ستقالل املغرب

ووحدت��ه يف  2من �آذار ع��ام 1956م ،وبعد �شهر واح��د �أعلنت �إ�سباني��ا الت�سليم با�ستقالل
منطقة الريف ،كما �أُلغي قبل نهاية تلك ال�سنة النظام الدويل يف َط ْن َجة ،و�أ�صبح ال�سلطان حممد

اخلام���س ملكا للمغرب حتى عام 1961م ،فورث العر�ش ابنه امللك احل�سن الثاين الذي تويف
عام 1999م ،فخلفه ابنه امللك حممد ال�ساد�س.
• ه��ل كان للوح��دة الوطنية بني جميع الق��وى ال�سيا�سية وال�سلطان املغرب��ي �أثر يف حتقيق
ا�ستقالل املغرب؟
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ال زالتا حتت اال�ستعمار الإ�سباين.

الب

وم ِلي َل َة املغربيتنيِ
� ّأن منطقتي َ�س ْب َت َة َ

رتغال

هل تعلم

مدريد

�إ�سبانيا

�سبتة
مليلة

الرباط

المحيط الأطل�سي

المغرب
جزر الكناري
الجزائر

تبي موقع �سبتة ومليلة.
ال�شكل ( :)17-5خريطة نّ

رابعاً :موريتانيا (بالد �شنقيط)
ظه��رت حرك��ة املقاوم��ة الوطنية يف موريتاني��ا منذ مطلع الق��رن الع�رشين بقي��ادة ال�شيخ ماء

العيننيِ الذي �أزعج الفرن�سيني بالهجمات اخلاطفة ،لكنها ق�ضت عليه ,وا�ستمرت املقاومة بظهور

الأح��زاب الت��ي نادت با�ستقالل البالد ال��ذي حتقق عام 1960م ،و�أ�صبح املخت��ار ولد دادة �أول

رئي�س جلمهورية موريتانيا .ويحكم موريتانيا منذ عام 2009م الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز.

خام�ساً :ليبيا
بحجة حتقي��ق الأمن ،وحماي��ة رعاياها إاليطالي�ين ،وتنفيذ
�أقدم��ت �إيطالي��ا على غ��زو ليبيا ُ

م�رشوعاته��ا االقت�صادي��ة ،ثم قامت ب�إعالن احلرب على الدولة العثماني��ة ،واحتلت مدن طرابل�س

مدت نفوذها �إلى بقية �أرا�ضي ليبيا.
وبنغازي وطربق ،ثم ّ

قام��ت �إيطاليا ب�سلب الأرا�ضي من �أ�صحابها الأ�صلي�ين وو َّزعتها على املهاجرين إاليطاليني،

والدين إال�سالمي ،وجعلت اللغة الإيطالية اللغة الر�سمية يف البالد.
وحاربت اللغة العربية ّ
• ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي ا�ستخدمتها �إيطاليا يف ليبيا؟
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 - 1املقاومة الليبية امل�سلحة لالحتالل الإيطايل

بد�أت حركة املقاومة منذ دخول امل�ستعمر إاليطايل ،فنادى �أحمد ال�رشيف ال�سنو�سي باملقاومة،
فا�ستج��اب له الأه��ايل ،وكان ك ّلما توغ��ل إاليطاليون داخل البالد ا�شت��دت املقاومة من ِق َبل
القوات النظامية والقبائل و�أتباع ال�سنو�سي واملتطوعني.

وعندما ب��د�أت احلرب العاملية الأولى عام 1914م ان�ضم��ت �إيطاليا �إلى احللفاء؛ فمنعت

بريطانيا و�صول الإمدادات �إلى املقاومني الليبني عن طريق م�رص مراعاة حلليفتها ،وقام �أحمد
ال�رشي��ف ال�سنو�سي بهجوم على ح��دود م�رص الغربية اخلا�ضعة للحلف��اء ،ف�أر�سلت ال�سلطات

الربيطاني��ة يف م��صر حممد �صالح ح��رب (قائد نقطة ح��دود مر�سى مط��روح) للتفاو�ض مع
ال�سنو�سي�ين لالن�سحاب ،لكن القائد امل�رصي ان�ضم مع جن��وده �إلى القوات ال�سنو�سية� ،إال �أن

ا�ستخ��دام بريطانيا للطائرات يف عملية اكت�شاف املقاومني يف ال�صحراء �أ ّثر يف �إ�ضعاف مركز

القوات ال�سنو�سية ،وبعد ذل��ك متّت ات�صاالت بني حممد بن �إدري�س ال�سنو�سي وممثلي بريطانيا

و�إيطاليا ،فانتهت َبع ْقد هدنة (عكرمة) عام 1919م ،التي تق�ضي ب�أن:

واليطاليني عند املناطق التي ي�سيطرون عليها.
�أ  -يقف كل من ال�سنو�سيني إ
ب  -تعيد �إيطاليا فتح املدار�س والزوايا يف ُب ْر َقة.

جـ  -ت�سمح �إيطاليا بالتبادل التجاري بني خمتلف املدن الليبية.

ف�أعق��ب ذلك توقي��ع اتفاقية (الرجمة) عام 1920م ،فق�سمت ُب ْر َق��ة �إلى ق�سمني� :شما ّ
يل

وجنوبي فيه �إدارة م�ستقلة من قبل ال�سنو�سيني.
يخ�ضع لل�سيادة إاليطالية،
ّ

�أم��ا طرابل�س فقد �أعلن الزعماء الوطنيون ا�ستقاللها ،و�إقامة حكومة وطنية فيها ،واجتمع
الوطني��ون يف م�ؤمتر ِ
(غريان) يف ت�رشين الثاين 1920م ،فاتخ��ذ فيه قرارا بتوحيد املقاومة يف

فتم اتفاق (�سرَ ْت) الذي
ُبرقة وطرابل�س ،و�أر�سلوا وفدا لالجتماع مبندوبي احلركة ال�سنو�سية؛ ّ
تكون له ال�سلطات الدينية واملدنية على �أ�سا�س
�أكّ ��د على توحيد الزعامة بانتخاب �أمري م�سلمّ ،

د�ستور تر�ضاه الأمة ،واختري حممد بن �إدري�س ال�سنو�سي �أمريا على طرابل�س وبرقة.

وكان م��ن نتائ��ج ا�ستيالء الفا�شيني على احلكم يف �إيطاليا ع��ام 1922مْ � ،أن بد�أت مرحلة

فا�ضطر الأمري حممد
اليطاليون حربا برية وجوية وبحرية على مدن وموانئ ليبيا،
ف�شن إ
جديدة َّ
ّ

بن �إدري�س ال�سنو�سي للجوء �إلى م�رص تاركا �أمر قيادة حركة الكفاح يف برقة للبطل عمر املختار،
140

ا�ضطر عدد كبري من
اليطاليني ،كم��ا
و�أخ��ذت مدن ليبيا ت�سقط الواح��دة تلو الأخرى يف يد إ
ّ
املقاومني الليبيني للخروج من بالدهم �إلى تون�س وم�رص ومن َث َّم الدفاع عن ليبيا من اخلارج.

للتع��رف عل��ى دور القائد عمر املختار يف مقاوم��ة اال�ستعمار إاليطايل اق��ر أ� الن�ص الآتي ،ثم
�أجب عما يليه:

ا�ستم��رت حركة املقاومة ال�شعبي��ة العنيفة ت�سع �سنوات ،متثل��ت يف املقاومة الوطنية ،التي
قادها البطل عمر املختار ،فحاولت �إيطاليا قمعها ب�أق�سى الأ�ساليب و�أكرثها وح�شية ،فتوغلت
داخ��ل الب�لاد ،وقب�ضت على عمر املختار الذي ّ
ظل يقاتل �إل��ى � ْأن وقع عن ح�صانه بعد �إ�صابته
بر�صا�ص�� ٍة؛ فتمكن اجلنود إاليطاليون من القب���ض عليه و�إعدامه عام 1931م وهو يف الثمانني
من عمره مع عدد من رفاقه.
• من قاد حركة املقاومة بعد رحيل ال�سنو�سي �إلى م�رص؟
• نّبي موقف �إيطاليا من مقاومة عمر املختار.
 -2ليبيا �أثناء احلرب العاملية الثانية و�إعالن اال�ستقالل
ا�ستغ��ل الليبي��ون فر�ص��ة

احل��رب ال�ستئن��اف حركة
اليطاليني،
املقاوم��ة �ض��د إ

فتجم��ع ع��دد كب�ير م��ن
المتطوعي��ن الليبيي��ن ف��ي

م��صر ،وقام عل��ى تدريبهم

عمر املختار (1931 - 1858م)
ُمقاوم وزعيم ليبي حارب قوات
االحتالل ا إليطايل منذ دخولها
�أر�ض ليبيا ،رثاه كثري من ال�شعراء
ومنهم �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي
ب� ٍ
أبيات من ال�شعر قال فيها:

�ضباط من اجلي�ش الربيطاين

مل�ساعدتهم يف الزحف �إلى
يتم تطهريها من
ليبيا ،حتى ّ

فتم ذلك
إ
اليطاليني والأملان ّ
يف كانون الثاين1943م.

لواء
ُ
ركزوا ُرفاتك يف الرمال َ
دم
ويحهم ن�صبوا منارا من ٍ
يا َ
ِ
حديده
يجر ِثقل
و�أتى ال ُ
أ�سري ّ
ه��د ال ِ
أ�سود َولحَ ُدها
�إفريقيا َم ُ

ال�شكل ( :)18-5عمر
املختار.

ي�ستنه�ض ِ
م�ساء
�صباح
الواد ْي
َ
َ
البغ�ضاء
ُتوحي �إلى جيل الغد
َ
رقط��اء
حي�� ًة
َ
��ر ُر َّ
�أ�س��د ُي َج ِّ
يك �أَ ِ
�ضجت ع َل َ
راج ً
�ساء
َّ
ال و ِن َ
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ّ
فكر :م�ساعدة بريطانيا املقاومني الليبيني يف حربهم �ضد �إيطاليا .
اق�ترن حترير ليبيا م��ن الإيطاليني بتق�سيمها �إل��ى ثالث مناطق نفوذ ه��ي :برقة وطرابل�س

وق��د و�ضعتا حتت احلكم الع�سكري الربيطاين ،وف��زان و�ضعت حتت احلكم الفرن�سي ،وكان

للواليات املتحدة الأمريكية قواعد جوي��ة يف طرابل�س ،وهكذا يت�ضح �أن الدول اال�ستعمارية
الكربى ال تزال مطامعها اال�ستعمارية قائمة يف ليبيا.

وا�صل الليبيون ن�ضالهم لتحقيق �آمالهم با�ستقالل بالدهم واملحافظة على وحدتها وحتققت

لهم ه��ذه الغاية ب�إعالن ا�ستق�لال ليبيا يف ع��ام 1951م ،فت�أ�س�ست اململك��ة الليبية املتحدة،

ونودي بالأمري حممد بن �إدري�س ال�سنو�سي ملكا عليها ،يف العام نف�سه.

حك��م امللك ال�سنو�س��ي ليبيا بعد اال�ستق�لال �سبع ع�رشة �سنة يف نظ��ام د�ستوري برملاين،
لكي��ة يف البالد ،و َ�أعلن
ث��م حدث انق�لاب ع�سكري يف  1من �أيلول ع��ام 1969م� ،ألغى املَ ّ
عمر القذايف ،الذي �أطي��ح بحكمه بعد ثورة
اجلمهوري��ة بقي��ادة جمل�س ثورة بزعامة العقي��د ُم ّ
�شعبية يف ت�رشين الأول عام 2011م.
ناقش :ك ّلما ا�شتد اال�ستعمار يف قمع حركات املقاومة الوطنية� ،أ�رصت املقاومة على
اال�ستقالل.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1

احلزب احلر الد�ستوري ،هدنة عكرمة ،م�ؤمتر ِغريان.

 -2ما مالمح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية يف اجلزائر.
 -3نّبي �أ�سباب ما يلي:
�أ  -قيام الثورة اجلزائرية الكربى عام 1954م.
ب  -رف�ض ال�شعب التون�سي معاهدة عام 1955م.
جـ � -إخفاق الأمري عبدالكرمي ا َ
خل َّطابي يف �إقامة دولة م�ستقلة يف املغرب.
 -4و�ضح دور احلركات الوطنية التون�سية يف �إعداد ال�شعب للمقاومة.
� -5سم املناطق الليبية التي احتلتها كل من فرن�سا وبريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية
خالل احلرب العاملية الثانية.

 - 6ما ر�أيك بالأحداث الآتية:
قدم ال�شعب اجلزائري مليون �شهيد للح�صول على ا�ستقالله.
�أ ّ -
ب  -اعرتفت فرن�سا با�ستقالل تون�س عام 1955م مقابل بع�ض االمتيازات الثقافية
واالقت�صادية يف البالد.
جـ  -بقاء مدينتي �سبتة ومليلة حتت اال�ستعمار الإ�سباين حتى الآن.
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الف�صل اخلام�س

حركات التحرر واال�ستقالل يف حو�ض وادي النيل
والقرن الإفريقي وجزر القمر

�أو ًال  :م�رص
رف�ض��ت احلركة الوطني��ة امل�رصية االحتالل الربيط��اين مل�رص وال�سودان ،فطالب��ت باال�ستقالل

وتزع��م م�صطفى كامل حركة املقاومة التي اجتهت يف كفاحها ال�سيا�سي �إلى الر�أي العام العاملي يف
اخل��ارج و�أبناء البالد يف الداخل؛ عن طريق ن�رش املق��االت ال�صحفية ،كما قام ب�إن�شاء جريدة اللواء

�سنة1900م ،ثم جاءت حادثة (دن�شواي) �سنة 1906م ،فكتب مقاالت عن هذه احلادثة� ،أثارت

�ضجة كبرية ح��ول الف�ضائح الربيطانية يف م�رص ،ويف �سنة 1907م �أ�س�س احلزب الوطني ملكافحة

اال�ستعمار ،وتويف عام 1908م.
حادثة ( ِدن�شواي)

يف حزي��ران 1906م خ��رج خم�سة �ضباط بريطاني�ين �إلى قرية ِدن�ش��واي ل�صيد احلمام،

�شبت النريان يف بيادر الغالل بها ،وجرحت �إحدى
فنت��ج عن �إطالق الر�صا�ص من بنادقهم �أن ّ

الفالحات امل�رصيات من �أهل القرية؛ فثار �أهايل القرية على ال�ضباط ،فر َّدوا عليهم ب�إطالق النار

عل��ى الأهايل ,و�أ�صابوا �أربعة فالحني والذوا بالف��رار � ،اّإل � ّأن �أحد اجلنود �أ�صيب ب�رضبة �شم�س

الطامة الكربى على �أهايل القرية ،ف ُق ّدم �أهلها للمحاكمة ،و�أ�صدرت
فتويف على �إثرها ،فكانت
ّ
املحكمة حكما ب�إعدام �أربعة من �أهايل ِ
وجلد �آخرون من �سكان القرية.
وحب�س ُ
(دن�شواي)ُ ،
وا�ص��ل حممد فري��د َع َم َل م�صطف��ى كامل يف الكفاح م��ن خالل كتابة املق��االت واخلطب،

وتو�ضيح وجهة النظ��ر الوطنية ،وطالب بحرية ال�صحافة ،باعتبارها و�سيلة لزيادة الوعي امل�رصي،
و�ساهم يف عقد امل�ؤمترات يف �أوروبا لتوعية الأوروبيني بامل�س�ألة امل�رصية ،فقامت بريطانيا مبحاكمته

ونفيه �إلى خارج م�رص.
• اذكر �أ�سماء الزعماء الوطنيني بعد �أحمد ُعرابي.
• ما الو�سائل التي ا�ستخدمها الزعماء الوطنيون؟
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ناقشُ :ت َع ّد حرية ال�صحافة و�سيل ًة لزيادة الوعي عند ال�شعوب.
 - 1م�رص بعد احلرب العاملية الأولى
ا�ستغلت بريطانيا قيام احلرب العاملية الأولى عام 1914م ،ف�أعلنت حمايتها على م�رص ،وعملت
عل��ى زي��ادة قواتها يف َم ِ
نطقة قن��اة ال�سوي�س ،فجعل ذل��ك من م�رص �أهم القواع��د الع�سكرية

للحلف��اء ،وقامت بريطانيا بخلع اخلديوي عبا�س حلمي الثاين وتعيني الأمري ح�سن كامل �أحد
م�رص من مظاهر احلكم
�أم��راء الأ�رسة اخلديوية ،ومنحته لق��ب �سلطان م�رص ،وحرمت بريطانيا َ
و�س ّخرت موارد م�رص خلدمتها.
النيابي؛ َ
فع ّطلت اجلمعية الت�رشيعيةَ ،

• ما املوقف الذي تتوقع �أن يتخذه ال�شعب امل�رصي من االحتالل الربيطاين لبالده ؟ وملاذا؟
طال��ب الوطنيون امل�رصيون بعد انتهاء احلرب العاملية الأولى ب�إلغاء احلماية و�إعالن اال�ستقالل.

ثورات عديدة منها ثورة عام 1919م ،وللتعرف �إلى �أ�سبابها ت�أمل
م�رص
ٌ
عمت َ
ولتحقيق مطالبهم ّ

ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:

�أ�سباب ثورة عام 1919م
رفـــــــ�ض احلمايـــــة
الربيطانية ،واملطالبــــة
باال�ستقالل.

قيـام بريطانيـا بت�سخري
موارد م�صـــر خلدمـة
قواتها.

�إعــــــــالن مبـــــادئ
الرئي���س الأمريكــ��ي
(ول�س��ن) املت�ضمنــ��ة
حـ��ق ال�شعــ��وب يف
تقرير م�صريها.

ع��دم ال�سم��اح ل�سعد
زغلــ��ول ورفاقـــــ��ه
بعر�ض ق�ضي��ة بالدهم
يف م�ؤمت��ر ال�صل��ح يف
فر�ساي عام 1919م،
ونفيهم خارج البالد.

ال�شكل (� :)19-5أ�سباب ثورة عام 1919م.

• بر�أيك ما �أهم �أ�سباب ثورة عام 1919م؟
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عم ِت املظاهرات
وعلى �إثر نفي �سعد زغلول ورفاقه ّ

م��صر فردت بريطانيا بقمعها مبختل��ف الو�سائل � ،اّإل � ّأن

أ�رصوا على حتقيق اال�ستقالل ،فلج�أت بريطانيا
امل�رصيني � ّ

�إل��ى �سيا�س��ة املفاو�ض��ات ،ف�أر�سل��ت جلنة مل�نر (وزير

امل�ستعم��رات الربيطاني��ة) للتحقي��ق يف �أ�سب��اب الثورة

لك��ن امل�رصي��ون قاطعوها.ا�شتعلت الث��ورة من جديد،
و�أُن�شئت الأحزاب واجلمعيات ال�رسية للمقاومة ،وقاطع
ال�شعب امل��صري الب�ضائع الربيطانية وامتن��ع ال�سيا�سيون

عن امل�شاركة يف الوزارة؛ فا�ضطرت بريطانيا �إلى �إ�صدار

ال�شكل ( :)20-5ر�سم ُيبينّ �صورة �سعد زغلول.

ت�رصيح �شباط عام 1922م الذي ت�ضمن �إلغاء احلماية واالعرتاف باال�ستقالل ال�شكلي مل�رص.
• ملاذا �أر�سلت بريطانيا جلنة (ملرن)؟ وما موقف امل�رصيني منها؟

رف�ض امل�رصيون ت�رصي��ح �شباط عام 1922م ،وا�ستمروا يف الن�ضال من �أجل اال�ستقالل التام،

فلج���أت بريطانيا �إلى تهدئ��ة الأو�ضاع ملواجهة التوترات الدولية التي �أدت �إلى قيام احلرب العاملية
ن�صت على:
الثانية ،فعقدت مع م�رص معاهدة عام 1936م والتي َّ

�أ  -جالء القوات الربيطانية عن م�رص ،مع بقائها يف منطقة قناة ال�سوي�س.
ب  -حق بريطانيا يف ا�ستخدام الأرا�ضي امل�رصية يف حالة احلرب.
جـ	 -بقاء ال�سودان حتت احلكم الثنائي.

د  -مدة املعاهدة ع�رشون �سنة وجتدد با ّتفاق الطرفني.
طال��ب امل�رصيون بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بج�لاء القوات الربيطانية و�إلغاء معاهدة عام

1936م ،وملا رف�ضت احلكومة الربيطانية ذلك قامت م�رص ب�إلغائها من طرف واحد عام 1951م.
• ما داللة �إلغاء م�رص معاهدة عام 1936م من طرفها؟
 - 2ثورة متوز عام 1952م

للتعرف على �أ�سباب و�أهداف ثورة متوز عام  1952ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عما يليه:
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ثورة متوز عام 1952م� :أ�سبابها و�أهدافها
�أهدافها
 الق�ض��اء على اال�ستعم��ار ،وجالء القواتالربيطانية.

�أ�سبابها
 ا�ستمرار االحتالل والتدخل الربيطاين.� -سوء الأحوال االجتماعية واالقت�صادية.

 -رفع م�ستوى املعي�شة ،وزيادة الإنتاج.

 -خ�سارة العرب حرب فل�سطني عام 1948م.

 الق�ضاء على االحتكار ونظام إالقطاع وحتقيقعدالة اجتماعية بني �أفراد ال�شعب امل�رصي.

 -زيادة الوعي الوطني لدى ال�شعب امل�رصي.

قوي.
 -ت�أ�سي�س جي�ش وطني ّ

ال�شكل ( )21-5ثورة متوز عام 1952م � :أ�سبابها ،و�أهدافها.

• بر�أيك هل حققت هذه الثورة �أهدافها؟
قوي.
ناقش :من مقومات الدول احلديثة وجود جي�ش
وطني ّ
ّ
وكان من �أه��م منجزات ثورة عام

الت�أميم

1952م ت�أميم قناة ال�سوي�س والذي جنم

�إج��راء تلج�� أ� �إلي��ه الدول��ة لتنق��ل �إليه��ا ُملكي��ة

ثالث��ي ،ا�شرتكت في��ه بريطانيا وفرن�سا

الهيئات ،وتتولى الدولة �إدارتها نيابة عن الأمة لل�صالح
عامة.
العامِ � ،أي انتقال املُلكية من ّ
خا�صة �إلى ُملكية ّ

عنه �أن تعر�ضت م�رص لعدوان ع�سكري
ال�ص ْه َي��وين ع��ام 1956م
والكي��ان ِّ
إلخ�ضاع م�رص و�إلغاء ت�أميم القناة.

م�رشوع��ات �أو م�ؤ�س�سات كان��ت يف �أيدي الأفراد �أو

ثانياً :ال�سودان
وقع��ت احلكومة الربيطانية مع احلكومة امل�رصي��ة اتفاقية ال�سودان يف  19من كانون الثاين عام
م�ستعمرة بريطانية يحكمها
1899م والتي عرفت باتفاقية احلكم الثنائي ،وبذلك �أ�صبح ال�سودان
َ
ينُ ،مط َلق ال�صالحية يف النواحي الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية ،ومل تكتف بريطانيا
حاكم بريط��ا ّ
باال�ستئثار باحلكم الفعلي دون م�رص ،بل وا�ستغلت خرياته وموارده ،وعرقلت تطوره؛ ف أ� ّدى ذلك
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وقربتهم �إليها.
�إلى ت� ُّأخر تقدمه اقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا ،و� َ
أحيت بريطانيا �سلطة م�شايخ القبائل ّ

	- 1املقاومة الوطنية ال�سودانية لالحتالل الربيطاين
ظه��رت �أول مقاومة لالحتالل الربيطاين يف غرب ال�سودان خالل احلرب العاملية الأولى على
ي��د الزعيم املحلي (علي دينار) ،وقد خ�شيت بريطاني��ا عواقب هذه احلركة الثورية؛ فاتهمت
�صاحبه��ا باالتفاق م��ع ال�سنو�سيني الذين كانوا يهاجمون يف تلك الف�ترة حدود م�رص الغربية
بالت�آم��ر مع العثماني�ين ،وقامت بالق�ضاء علي��ه يف �أيار عام 1916م ،وت�أث��ر ال�سودانيون بعد
ذلك ب�أحداث م�رص التي تلت احلرب العاملية الأولى وثورة عام 1919م ،ومن ثم قاد ال�ضابط
ال�سوداين علي عبداللطيف حركة الكفاح �ض��د اال�ستعمار الربيطاين ،ف�أ�صدرت بريطانيا عام
1922م قانون املناطق املقفلة الذي عزل مناطق اجلنوب خا�صة ،فال يدخلها حتى ال�سوداين �إال
ب�إذن احلاكم العام ،بهدف عزل جنوب ال�سودان عن �شماله وفتحه �أمام إالر�ساليات التب�شريية.
و�سماه
�ص��اغ علي عبداللطيف �أفكار الوطنيني يف بي��ان �أ�صدره يف �أيار عام 1922مّ ،
مطالب الأمة ال�سودانية ،وكانت ال�سبب يف �إلقاء القب�ض عليه و�سجنه ،وخرج علي عبداللطيف
من ال�سجن عام 1923م ملوا�صلة الن�ضال ،ف أ�لّف يف عام 1924م جمعية اللواء الأبي�ض ،وجعل
عل��م اجلمعية خريطة وادي النيل ،و�أن�ش���أ للجمعية فروعا لالت�صال باملركز يف اخلرطوم ،وقاد
ال�سوداين)،
املظاهرات �ضد بريطانيا .ويف الوقت نف�سه ت�أ�س�ست جمعية �أخرى با�سم ( االتحّ اد
ّ
وقام��ت بدورها �أي�ضا يف التحرير؛ ف�شعرت ال�سلط��ات الربيطانية باخلطر من هذه احلركات،
وقدمت �أع�ضاءها البارزي��ن للمحاكمة يف متوز 1924م بتهمة الت�آمر على قلب نظام احلكم،
وحكمت عليهم بال�سجن �سنوات عديدة فثار طالب املدر�سة احلربية فل ُقوا امل�صري نف�سه.
• بينّ موقف بريطانيا من قادة احلركة الوطنية.

ّ
�شعارا لها.
فكر :اتخذت جمعية اللواء الأبي�ض ر�سم وادي النيل
ً
�سمى م�ؤمتر اخلريج�ين ،فنتج عنه تقدمي
عق��د ال�شباب ال�سوداين م�ؤمترا ع��ام 1938م حتت ُم ّ

حتول امل�ؤمتر
مذك��رة �إلى احلاكم العام الربيطاين يطالبون فيها حت�سني �أو�ضاع ال�شعب ال�سوداين ،ثم ّ

�إل��ى حرك��ة �سيا�سية بعد احلرب العاملية الثاني��ة .وللتعرف �إلى مطالب �أع�ض��اء امل�ؤمتر ت�أمل ال�شكل

الآتي ،ثم �أجب عما يليه من الأ�سئلة:
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حق ال�سودان يف تقرير م�صريه

ت�أ�سي�س جمل�س �سوداين للتعليم
وهيئة �سودانية للنظر يف القوانني

�إلغاء قانون املناطق املقفلة

�إ�رشاك ال�سودانيني يف احلكم

وتعر�ض �أع�ضاء امل�ؤمتر لال�ضطهاد الربيطاين ،فانق�سم
رف�ض احلاكم الربيطاين هذه املطالبّ ،
عام 1945م �إلى حزبني:
الأ�شقاء :دعا �إلى الوحدة مع م�رص

الأمة :طالب با�ستقالل ال�سودان
وانف�صالها عن م�رص

ال�شكل ( :)22-5مطالب م�ؤمتر اخلريجني.

• ما املطالب التي نادى بها م�ؤمتر اخلريجني؟
• هل قبل احلاكم الربيطاين بهذه املطالب؟ ّبرر �إجابتك.
• اذكر الأحزاب التي نتجت عن م�ؤمتر اخلريجني.

	- 2اتفاقية ال�سودان عام 1953م و�إعالن اال�ستقالل
بع��د قيام ثورة مت��وز يف م�رص عام 1952م ،تبنت قيادة الثورة ّ
ح��ل ق�ضية ال�سودان ،و�أجرت
مفاو�ضات مع بريطانيا تو�صلت من خاللها �إلى عقد اتفاقية عام 1953م ،تن�ص على ما يلي:
�أ �	-إعطاء ال�سودان حق تقرير امل�صري بعد فرتة انتقالية مدتها ثالث �سنوات.
ب  -االعرتاف بوحدة �أر�ض ال�سودان �شماله وجنوبه.
جـ	 �	-إعطاء ال�سودان حرية االختيار �إما االرتباط مع م�رص �أو اال�ستقالل.
وكان��ت نتيجة هذه االتفاقية �أن اختار ال�سودانيون اال�ستقالل التام بتاريخ  1كانون الثاين عام
1956م ،وان�ضمت ال�سودان بعدها �إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم املتحدة.
هل تعلم
� ّأن رئا�سة ال�سودان تن��اوب عليها عدد من الر�ؤ�ساء منهم جعفر النمريي ،وعبدالرحمن ِ�سوار
الذهب ،ويحكم ال�سودان منذ عام 1989م امل�شري عمر ح�سن الب�شري ،ويف عهده انف�صل جنوب
ال�سودان عن �شماله يف عام2011م با�سم “جمهورية جنوب ال�سودان” ،برئا�سة جون ق َْر ِنق وتبلغ
م�ساحتها � 619ألف كيلومرت مربع وعا�صمتها ُجوبا.
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ثالثاً :دول القرن إالفريقي
امليالدي ,بظهور الزعيم الوطني
ظهرت املقاومة الوطنية يف ال�صومال منذ مطلع القرن الع�رشين
ّ
حمم��د عب��داهلل ح�سن الذي وح��د القبائ��ل ال�صومالية و�أطلق عل��ى �أتباعه الدراوي���ش ،كما ظهرت
ووحدت جهودها لنيل اال�ستق�لال ،وحتقق ذلك با�ستقالل ال�صومال
الأح��زاب الوطنية ال�صومالية ّ
الربيطاين وال�صومال الإيطايل با�سم دولة ال�صومال عام 1960م برئا�سة حممد �سياد بري الذي ا�ستمر
باحلكم حتى عام 1991م ,و� ّأم��ا ِجيبوتي (ال�صومال الفرن�سي) فقد نالت ا�ستقاللها عام 1977م،
و ّمت انتخاب ح�سن جوليد رئي�سا لها حتى عام 1999م.

رابعاً :جزر القمر
خ�ضعت جزر القم��ر للحماية الفرن�سية
من��ذ ع��ام 1892م ،واتبع��ت فرن�س��ا فيها
�سيا�سة ا�ستعمارية ا�ستغاللية ،ف�سيطرت على
االقت�ص��اد والثقاف��ة يف الب�لاد ،و�أبقت على
ال�سكان يف حالة من اجلهل والفقر واملر�ض،
فظه��رت حرك��ة وطني��ة تق��اوم اال�ستعمار
الفرن�س��ي وتطال��ب باال�ستق�لال ،ويف عام
1974م ج��رى اال�ستفتاء عل��ى اال�ستقالل
ف�أعلن املجل�س النياب��ي ا�ستقالل جزر القمر
عن فرن�سا عام 1975م.

جزر القمر
دول��ة عربية تقع �رشق �إفريقي��ا وتتكون من
�أرب��ع جزر تقع يف املحي��ط الهندي هي :جزيرة
القمرالك�برى ،و�أجن��وان ،وموهلي،ومايوت،
وعا�صمته��ا م��وروين .دخل �إليه��ا الإ�سالم عن
طريق التجار والدعاة وحكمها ال�سالطني العرب
حتى �سيط��ر عليها الربتغاليون عام 1505م غري
الربتغاليني ب�سبب الق�سوة
� ّأن ال�سكان ثاروا على
ّ
ثم انتهت
والوح�شي��ة التي عاملوا به��ا الأهايلّ ،
الربتغاليني من البالد.
الثورات بطرد
ّ

نشاط :عد �إلى املو�سوعة العربية املي�رسة ،واكتب تقريرا عن �أحد ال�شخ�صيات الوطنية يف م�رص
اعر�ضه �أمام زمالئك.
وال�سودان ُث َّم
ْ
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1

جلن��ة ملرن ،العدوان الثالثي ،قانون املناطق املقفل��ة ،جمعية اللواء الأبي�ض ,الدراوي�ش,
الت�أميم.

 - 2بني �أ�سباب ما يلي:
�أ  -ثورة م�رص عام 1919م.
ب�	-إر�سال بريطانيا جلنة ملرن �إلى م�رص.
جـ	 -اندالع ثورة متوز يف م�رص عام 1952م.
د  -قيام بريطانيا ب�سجن الزعيم علي عبد اللطيف.
هـ	 �	-إ�صدار بريطانيا قانون الأرا�ضي املقفلة عام 1922م.
و�ضح �أهداف ثورة متوز عام 1952م.
ّ -3
 - 4عدد مطالب م�ؤمتر اخلريجني عام 1943م؟
 - 5اذكر الأحزاب التي ظهرت �إِثر انق�سام م�ؤمتر اخلريجني.
 - 6بينّ بنود اتفاقية عام 1953م بني ال�سودان وبريطانيا.
 - 7ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي ا ّتبعتها فرن�سا يف جزر القمر؟
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الوحدة ال�ساد�سة مناذج من حركات التحرر واال�ستقالل يف العامل

"كثيرون حول السلطة
وقليلون حول الوطن"
[المهاتما غاندي]

املهامتا غاندي

 ناق�ش هذه املقولة" :كثريون حول ال�سلطة،
وقليلون حول الوطن".
 رغم حترر معظم البلدان يف العامل من
ال�سيطرة الع�سكرية اال�ستعمارية املبا�رشة � اّإل
�أ ّنها التزال خا�ضعة للهيمنة الأجنبية....
و�ضح ذلك.
"�إن احلرية ال تقبل التجزئة ..
لأن القيود التي تكبل �شخ�صا واحدا
يف بالدي �إمنا هي قيود تكبل �أبناء
وطني �أجمعني".
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نل�سون مانديال

النتاجات العامة

يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها �أن يكون
قادرا على �أن:
ُيو�ضّ َح املفاهيم وامل�صطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.


ُ يبينّ الأطماع اال�ستعمارية الربيطانية يف �شبه القارة الهندية وال�صني .
التحرر واال�ستقالل يف �آ�سيا.
 يذكر بع�ض حركات
ّ
 يذكر بع�ض حركات التحرر واال�ستقالل يف �إفريقيا.
 يحلل عوامل قيام حركات التحرر يف �شبه القارة الهندية وال�صني.
 مييز بني الأ�ساليب املتبعة بني حركات التحرر واال�ستقالل يف كل من �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا
الالتينية.

يتتبع دور احلركات الوطنية يف كل من �آ�سيا و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية.


 ي�ؤمن ب�أهمية الت�ضحية من �أجل الوطن.
 ي�ؤمن بحق ال�شعوب يف تقرير امل�صري.
 يقدر دور ال�شعوب يف مقاومة اال�ستعمار.
 ينبذ التمييز العن�رصي بجميع �أ�شكاله.
 يكت�سب القيم واملهارات واال ّتجاهات الواردة يف الوحدة.
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حركات التحرر واال�ستقالل يف �آ�سيا

الف�صل ال ّأول

أول� :شبه القارة الهندية
� اً
ت ّ
ُ�شكل ِ�ش ْب ُه القارة الهندية وحدة جغرافية و�سيا�سية واحدة � اّإل � ّأن تعر�ضها لالحتالل الربيطاين
عما يليها:
ثم �أجب ّ
�أ ّدى �إلى تق�سيمها �إلى عدة دول .وللتعرف �إليها ت�أمل اخلريطة الآتيةّ ،
ال
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النكا

ال�شكل ( :)1-6خريطة �شبه القارة الهندية بعد التق�سيم �إلى عدة دول.

• حدد �شبة القارة الهندية من اجلهات الأربعة.
• �أ�رش �إلى موقع كل من :ك�شمري ,بنغالدي�ش.
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 -1اال�ستعمار الربيطاين ل�شبه القارة الهندية
خ�ضعت الهند لالحتالل الربيطاين يف بداية
امليالدي ،و�أ�س�ست بريطانيا
القرن ال�سابع ع�رش
ّ
�رشكة الهند ال�رشقية الربيطانية يف عام 1600م،
ومنحتها حق احتكار التجارة بني بريطانيا والهند،
امليالدي كانت
وبحلول منت�صف القرن التا�سع ع�رش
ّ
ال�رشكة تب�سط �سلطتها على معظم �أرجاء �شبة القارة
الهندية.

در ُة التاج الربيطاين
ّ
ا�س��م �أطلقت��ه بريطاني��ا عل��ى الهند
وم�صدرا للتوابل
م�ستعمراتها
أهم
ً
َ
لكونها � َّ
والأخ�ش��اب وغريه��ا من امل��واد ال ّأولية
ور ْخـ���ص الأي��دي العاملة،
وال�صناعي��ة ُ
وكـان حاكمها نائبا مللك بريطانيا.

اندلعت يف عام 1857م ثورة على ال�رشكة الربيطانية ،وا�شرتك فيها امل�سلمون والهندو�س؛
ف�أر�سلت بريطانيا جي�شا لقمع الثورة ومتكنت مبعاونة بع�ض الفرق املحلية املوالية لها من �إخماد
ين املبا�رش ,و�أَعلنت بريطانيا يف عام 1877م � َّأن الهند
الثورة ،و�أُخ�ضعت الهند للحكم الربيطا ّ
ملحقة بالتاج الربيطاين ،ولقبت ملكة بريطانيا (فكتوريا) بـ "�إمرباطورة بريطانيا والهند".

ّ
حتو َل الهند من �سيطرة "�رشكة الهند ال�رشقية الربيطانية" �إلى �سيطرة احلكومة الربيطانية
فكرّ :
املبا�رشة.
 -2احلركة الوطنية يف �شبه القارة الهندية
امليالدي بني ال�شباب الهنود الذين تل َّقوا
ظهرت احلركة الوطنية يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش
ّ
تعليمهم احلديث يف اجلامعات الأجنبية ,و�أ�صبحوا يرف�ضون الأو�ضاع ال�سيئة التي يعي�شها
َ
الهنود من فقر �شديد ،وتف�شي الأمية ،والتفرقة الطائفية والدينية التي َّ
لي�سهل
غذتها بريطانيا
عليها ال�سيطر ُة واحلكم.
هل تعلم
� ّأن بريطانيا ا�ستغلت الهنود يف احلرب العاملية الأولى ،ف�شاركت الهند بق�سط كبري من
الرجال واملال يف دعم املجهود احلربي الربيطاينّ ،
و�شكلوا فرقا من اجلي�ش الربيطاين �شاركوا يف
ميادين القتال املختلفة يف م�رص والعراق وم�ضائق الدردنيل والب�سفور ،كما ا�شرتكوا يف احتالل
القد�س عام 1917م.
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وحتى َت ُح َّد بريطانيا من املقاومة الوطنية ل�سيا�ساتها اال�ستعمارية قررت � ْأن متنح الهنود
دورا يف �إدارة �ش�ؤونهم؛ ف�أن�ش�أت يف عام 1909م جمال�س ت�رشيعية �صورية ُتعينّ بريطانيا �أغلبية
�أع�ضائها وال تتعدى �سلطتها تقدمي اال�ست�شارة للحكومة ،ثم �أ�صدرت د�ستورا لإدارة الهند
عام 1919م غري �أ ّنه جاء خميبا لآمال الهنود؛ فزادت كراهيتهم لال�ستعمار الربيطاين ونقمتهم
عليه بعد مذبحة (�أمرت�سار) عام 1919م التي ارتكبتها بريطانيا بحق الهنود ،وهذا زاد من
حق تقرير امل�صري على بالدهم؛ فلج�أت بريطانيا �إلى قمع
مطالبة الهنود بحقوقهم وتطبيق مبد�أ ِّ
احلركة الوطنية بو�سائل متعددة .وللتعرف �إليها ت�أمل ال�شكل الآتي:
و�سائل قمع احلركة الوطنية الهندية
حظر االجتماعات
العامة

تقييد حرية ال�صحافة

�رشاء الذمم

زج ال�سيا�سيني يف
ّ
ال�سجون

ال�شكل ( :)2-6و�سائل قمع احلركة الوطنية الهندية.

وقد ظهر يف الهند تياران وطنيان ملقاومة اال�ستعمار الربيطاين هما:

وحتول فيما بعد �إلى تنظيم �سيا�سي با�سم
أ�  -تيار قومي هندي يدعو �إلى إال�صالح والتجديدَّ ,
حزب امل�ؤمتر الوطني بزعامة املهامتا غاندي ,الذي دعا �إلى توحيد القارة الهندية.

ب -تيار قومي �إ�سالمي يدعو �إلى الثقافة إال�سالمية.

التحرر ،دعت بريطانيا لعقد م�ؤمتر �ضم
وب�سب��ب �إ�رصار الهنود على نيل حقوقهم ال�سيا�سية يف
ُّ

ممثلني عن امل�سلمني والهندو�س يف القارة الهندية ,وتو�صلت يف عام 1935م لو�ضع د�ستورٍ للهند
ح��رة ،ح�صل فيها �أتب��اع امل�ؤمتر الوطني الهندي عل��ى الأغلبية ,ومع
ج��رت عل��ى �إثره انتخابات ّ

وخ�شوا من اال�ضطهاد لذلك �أخذوا
زي��ادة نفوذ حزب امل�ؤمتر الوطني �أح�س امل�سلمون ب�أنهم �أقلية
ُ
موقف��ا معاديا من حزب امل�ؤمتر الوطني الهندي فا�ستغل��ت بريطانيا ذلك يف �رضب احلركة الوطنية

إال�سالمية باحلركة الوطنية الهندية.
وبعد اندالع احلرب العاملية الثانية عام 1939م �أقالت بريطانيا احلكومة الوطنية الهندية،
واعتربت امل�ؤمتر الوطني هيئة خارجة على القانون فقتلت عددا كبريا من الزعماء الوطنيني و�سجنت
الآخرين ومنهم غاندي وجواهر لآل نهرو.
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وقد �أدارت بريطانيا الهند بطريقتني حتى
عام 1947م وهما:
�أ  -احلكم الربيطاين املبا�رش و�شمل هذا ت�سع
والي��ات كب�يرة �شكل��ت ث�لاث �أرباع
�سكان الهند.
ب -احلكم الربيط��اين غري املبا��شر باالعتماد
عل��ى احل��كام املحلي�ين الذي��ن تربطهم
بالتاج الربيطاين روابط اخل�ضوع والوالء.
� اّإل � ّأن بريطاني��ا ا�ضط��رت يف النهاي��ة
لال�ستجابة ملطالب الهنود القومية؛ ف�أ�صدرت
عام 1947م �سل�سلة ت�رشيعات �أنهت مبوجبها
احلكم الربيط��اين يف �شبه الق��ارة الهندية ،و ّمت
تق�سيم الهند �إلى دولتني.

المهاتما غاندي

در�س القانون يف
بريطانيا وتزعم احلركة
التحرري��ة الهندية منذ
حث
ع��ام 1915مّ ،
الهن��ود عل��ى مقاومة
االحت�لال الربيط��اين ال�شكل (� :)3-6صورة غاندي.
باملقاوم��ة ال�سلمية � ْأي عدم التع��اون مع الإجنليز يف
املجاالت كافة ومقاطع��ة الب�ضائع الإجنليزية وعدم
دفع ال�رضائب للحكومة التي ال تُم ّثل �إرادة ال�شعب
وال ت�سته��دف خ�يره ,فتعر���ض ل�ل�أذى والعقاب
وال�س ْجن م��رات عديدة فلقبه الهن��ود " املهامتا" �أو
َّ
" ال��روح العظيمة" �أغتيل يف عام 1948م على يد
متع�صبني هنود.
محمد قا�سم ,التاريخ الحديث والمعا�صر� ,ص.416

وللتعرف �إليهما ت�أم��ل ال�شكل الآتي ،ثم
عما يليه:
�أجب ّ
تق�سيم الهند �إلى دولتني هما:
الهند :ذات �أغلبية هندو�سية ،مقر احلكم يف
دلهي

الباك�ستان (ال�رشقية ،والغربية) :ذات �أغلبية
م�سلمة مقر احلكم يف كرات�شي

تزعمها جواهر لآل نهرو

تزعمها حممد علي جناح
ال�شكل ( :)4-6تق�سيم الهند.

• بينّ الأ�سا�س الذي انف�صلت لأجله الباك�ستان عن الهند.
• ما ر�أيك بقيام الدول على �أ�س�س دينية �أو طائفية؟

ثم
ملعرفة �أ�سباب انف�صال امل�سلمني عن الهند وظهور الدولة الباك�ستانية اقر أ� الن�ص الآتيّ ،
�أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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ظهر يف الهند تي��ار �إ�سالمي با�سم جمعية اجلامعة
إال�سالمية ،عار�ض فكرة انف�صال الباك�ستان عن الهند
و دعا �إلى التوازن بني حزب امل�ؤمتر والتيار إال�سالمي,
� اّإل � ّأن �إق��دام بع���ض الأحزاب الهندية عل��ى ا�ضطهاد
امل�سلمني ،وحرق امل�ساجد إال�سالمية ،واملعامل الأثرية
إال�سالمي��ة التي كانت موجودة منذ عهد املغول� ,أ ّدى

�إلى جتزئة �شب��ه القارة الهندية �إلى ع��دة دول ،و�إجالء
بريطانيا عنها يف  15من �آب عام 1947م.
ال�شكل ( :)5-6حممد علي جناح.

• ح�سب ر�أيك هل كان لربيطانيا دور يف انق�سام
الهند �إلى عدة دول؟

• بر�أيك ماذا خ�رس امل�سلمون بانف�صالهم عن الهند.
و� ّأمــــا دولــــة بنـغـــالديــ�ش (الباك�ستان ال�رشقية)

فقد دخلت يف نزاع مع الباك�ستان الغربية ،وقاد حركة

االنف�صال ال�شيخ جميب الرحمن زعيم حركة عوامي،
فانف�صلت عن الباك�ستان عام 1971م.

م�شكلة ك�شمري

هي َم ِنطقة تقع بني الهند والباك�ستان،
ّ
�شكل��ت نزاع�� ًا �إقليمي��ا ب�ين الدولتني,
فالباك�ست��ان ت��رى ب�أنها ج��زء منها؛ لأن
�أغل��ب �سكانها من امل�سلم�ين ،وكذلك
مرور نهر ال�سند فيها ,و� ّأما الهند فحجتها
� ّأن ك�شم�ير تتبع �إداريا له��ا منذ ا�ستقالل
الباك�ست��ان عنها ع��ام 1947م ,وتتميز
ك�شمري ب�أهميتها االقت�صادية وال�سياحية.

نشاط :اعقد مناظرة مع زمالئك ،وناق�ش الأ�سئلة الآتية:
 -1هل ت�ؤيد ا�ستقالل ك�شمري عن الهند؟ وملاذا؟
 -2هل ت�ؤيد �ضم ك�شمري للباك�ستان؟ وملاذا؟

وحدها؟ وملاذا؟
 -3هل ت�ؤيد ا�ستقالل ك�شمري يف دولة منف�صلة َ
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ثانياً� :أندوني�سيا
يطلق ا�سم �أندوني�سيا على جزر الهند ال�رشقية ،وهي جزر كثرية متناثرة تقع يف جنوب �رشق
�آ�سيا ،ويتكلم �سكانها اللغة املاالوية وهي اللغة الر�سمية للدولة ،وي�شكل امل�سلمون فيها ما ن�سبته
 %95من جمموع عدد ال�سكان .وللتعرف �إلى موقع �أندوني�سيا ،ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب عن
الأ�سئلة التي تليها:
لهادي

حيط ا

الم

يان
�إير غربية
ال

• عا�صمة

بحر �سلبيز

ملكز
بحر �آرفور

بروناي
مـــــــــالــيـــز يــــــــــــــــا

كوااللمبور

ـزي
ـ
ــــــــــــ ـــــز
الويــ ـــــــ
مي ـــــــ
بيـــــ
�سـل

بورن

يو

(
كلمن
ت
ا
ن
)

بحر

جاوة
جاوة

كوبانغ

قم

�ضي

م

لقا

طرة

�س

وم

جاكرتا

الم

حيط

دي

الهن

ال�شكل ( :)6-6خريطة �أندوني�سيا.

• حدد موقع �أندوني�سيا جغرافيا.
متتد �أندوني�سيا بينهما.
�سم املحيطني اللذين ّ
• ِّ
• عدد خم�س جزر يف �أندوني�سيا.
 -1اال�ستعمار الهولندي لأندوني�سيا
ا�ستطاع الهولنديون �إنهاء الوجود الربتغايل يف اجلزر الأندوني�سية  ،عندما َم َنحت احلكومة
مع �أندوني�سيا ل�رشكة جزر الهند ال�رشقية الهولندية  ،التي �أخذت
الهولندية امتياز املتاجرة َ
تو�سع نفوذها تدريجيا وتفر�ض حكمها و�إدارتها على بع�ض تلك اجلزر ,ثم انتقلت �إدارة هذه
ّ
اجلزر �إلى احلكومة الهولندية يف عام 1798م ،ف�سيطرت على اجلزر الكبرية ،و�أخذت حتتكر
َ
ال�سكان
التوابل والبهارات والأخ�شاب واملطاط وال�شاي  ،وا�ستغلت
وخا�ص ًة
مواردها الغنية
َ
ّ
املحليني للعمل يف هذه املوارد.
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ّ
فكر :اعتماد هولندا على ال�سكان املحليني يف ا�ستغاللها ملوارد �أندوني�سيا .
مرت ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا بثالث مراحل  ،وللتعرف �إلى هذه املراحل ت�أمل
وقد ّ

عما يليه:
ال�شكل الآتي ،ثم �أجب ّ

مراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى قيام احلرب العاملية الأولى
الأولى (1850-1817م):

ال�سيا�س��ي
دعم��ت نفوذه��ا
ّ
واالقت�ص��ادي يف �أندوني�سي��ا،
ف�أق��رت لربيطاني��ا احتالله��ا
ل�سنغاف��ورة وماليزي��ا ,كم��ا
ّ
نظمت عمل ال�رشكات التجارية
الهولندية يف �أندوني�سيا .

الثانية (1904-1850م):
و�سع��ت نفوذها ,فدخلت يف
ّ
حروب مع ال�س��كان املحليني

كبدته��ا خ�سائر كبرية ل�صعوبة
مالحقة زعماء املقاومة .

الثالثة (1914-1904م):

�سيط��رت عل��ى جمي��ع اجلزر
الأندوني�سي��ة ،و�أ�صبحت �أهم

م�ستعمرة هولندية يف ال�رشق,
َ

وه��ذا زاد من مت�س��ك هولندا
وال��صرار عل��ى ع��دم
به��ا ,إ

التخلي عنها.

ال�شكل ( :)7-6مراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى قيام احلرب العاملية الأولى.

• ّبين كيف دعمت هولندا نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي يف �أندوني�سيا.
• مب تف�رس مت�سك هولندا بال�سيطرة على �أندوني�سيا.
 -2املقاومة الوطنية الأندوني�سية
أهمها:
بد�أت مع قيام احلرب العاملية الأولى بظهور الأحزاب واجلمعيات و� ّ

حزب (بودي �أوتومو) ،وحزب (جاوة الفتاه) ،ثم احلزب الوطني الأندوني�سي الذي يعد �أهم

ح��زب �أخذ على عاتقه تخلي�ص البالد م��ن اال�ستعمار الهولندي .وكان الزعيم الوطني �أحمد
�سوكارن��و �أحد م�ؤ�س�سيه ع��ام 1927م ,وهناك جمعيات كان له��ا دور يف املقاومة ال�سلمية
لال�ستعم��ار مثل :اجلمعية املحمدية ،وجمعية علماء امل�سلمني ،واجلمعية العائ�شية وهي جمعية

خا�صّ ة بالن�ساء.
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وق��د ا�ضطرت هولن��دا �إل��ى تخفيف

وط�أته��ا عل��ى احل��ركات الوطني��ة

والدخول يف مفاو�ضات معها ،فا�ستغل
الأندوني�سي��ون ه��ذا الو�ض��ع وطالبوا
بد�ست��ور ي�رشك ال�سكان يف احلكم � ،اّإل

� ّأن هولندا رف�ضت ذلك ويف هذه الأثناء
كان اخلطر الياباين يهدد �أندوني�سيا.

 -3االحتالل الياباين لأندوني�سيا

نجح��ت الياب��ان ف��ي الدخ��ول ف��ي
مفاو�ضات م��ع هولندا ،ووقعت معها
اتفاقية جتارية تن�ص على ح�صول اليابان
عل��ى كميات من النف��ط الأندوني�سي,

لكن هولن��دا رف�ضت ه��ذه االتفاقية،

�أحمد �سوكارنو
(1970-1901م)
زعيــــم وطنـــــي
�أنــــــــدونيـــ�سـ��ي
در�س الــهنــد�ســــة
المعماري��ة ,نا�ضل
م��ن �أج��ل ا�ستقالل
بــــالده ،و�سـجـــن
ع��دة م��رات وكان
�أحـــــ��د م�ؤ�س�س��ي
ال�شكل(� :)8-6أحمد �سوكارنو.
الحـــزب الوطنــي
الأندوني�س��ي اختير ع��ام 1945م رئي�سًا للجمهورية
الأندوني�سية بالرغم من معار�ضة هولندا لذلك ،وبقي
د�ست��ورا للبالد يقوم
رئي�س�� ًا حتى عام 1967م و�ضع
ً
عل��ى خم�س��ة مبادئ وه��ي :إاليمان ب��اهلل ,القومية,
إالن�سانية ,الديمقراطية ,العدالة االجتماعية.

فقام��ت الياب��ان بط��رد هولن��دا م��ن

�أندوني�سي��ا وحلت محَ ّله��ا يف عام 1942م ،وكان هدفها من ذلك �إغ�لاق الأ�سواق الآ�سيوية
أجنبي عن جنوب ��شرق �آ�سيا ,لذا رفعوا �شعار �آ�سيا
�أم��ام املنتج��ات الأوروبية و�إبعاد النفوذ ال ّ
للآ�سيويني و�أظهروا �أنهم متحم�سون ال�ستقالل �أندوني�سيا وتخلي�صها من الأوروبيني.

ع��رف الأندوني�سي��ون �أن الياب��ان غري ج��ادة يف منحه��م اال�ستقالل ,فع��ادت حركات

املقاوم��ة لالحتالل الياباين ,وكان لذل��ك �أثره على اليابانيني الذين قام��وا ب�إلقاء القبـ�ض على
الزعماء الوطنيني وحماكمته��م و�إعدامهم ونفي بع�ضهم خارج البالد ,ولكن مع نهاية احلرب
العاملي��ة الثاني��ة وهزمية الياب��ان فيها عام  1945م �أعل��ن الزعيم الوطن��ي الأندوني�سي (�أحمد

�سوكارنو) ا�ستق�لال �أندوني�سيا و�أ�صبح رئي�س ًا للجمهورية ،وق��د حاولت هولندا العودة مرة

�أخ��رى ال�ستعمار �أندوني�سيا لكنها وجدت معار�ضة من الدول الكربى مثل الواليات املتحدة

الأمريكي��ة واالتحّ��اد ال�سوفيتي (�سابق��اً) وبريطانيا وفرن�س��ا ,فاكتفت هولن��دا بتوقيع اتفاقية
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م��ع �أندوني�سي��ا ن�صت عل��ى قيام اتحّ��اد هولندي

م�ؤمتر دلهي عام  1949م

بني اجلانب�ين ،و ُت��شرف هولندا عل��ى العالقات

نهرو ثالث ع�رشة دول��ة �آ�سيوية �إلى هذا

واقعي ملمو���س ،فقامت عدة
أثري
لهذا االتحّ��اد ت� ٌ
ّ

ف�أ�ص��در امل�ؤمترون تو�صي��ات �إلى جمل�س

�أندوني�س��ي م��ن �أج��ل تنمي��ة امل�صال��ح امل�شرتكة

دع��ا الرئي���س الهن��دي جواهر لآل

اخلارجي��ة والدف��اع والأمن الداخل��ي ,ومل يكن

امل�ؤمت��ر لبح��ث امل�س�أل��ة الأندوني�سي��ة,

ح��ركات انف�صالية وانت�رشت �أعم��ال العنف يف

الأمن طالب��وا فيها �إجالء الهولنديني عن

البالد ,حتى �أعل��ن يف م�ؤمتر دلهي عام 1949م
�إلغاء ه��ذا االتحّ اد وا�ستق�لال �أندوني�سيا ,وهكذا

انتهى اال�ستعمار الهولندي لأندوني�سيا الذي دام
حوايل ثالثة قرون.
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�أندوني�سي��ا ,وفع ً
ال تدخل��ت هيئة الأمم
املتح��دة ،و�أجربت احلكوم��ة الهولندية

على �سحب قواتها واالعرتاف با�ستقالل
�أندوني�سيا.

ثالثًا :ال�صني
 -1الأطماع الأوروبية يف ال�صني

متتعت ال�صني برثوات اقت�صادية كب�يرة ومتنوعة منذ القدم� ,أهمها احلرير واملن�سوجات واخلزف
والورق وغريها ,وكانت مرك ًزا لطريق احلرير التجاري الذي يربط ال�صني بقارتَي �آ�سيا و�أوروبا,

لذا تناف�ست الدول الأوروبية اال�ستعمارية (الربتغال ورو�سيا وبريطانيا و�أملانيا وفرن�سا) لل�سيطرة
عليها ،وح�صلت تلك الدول على امتيازات جتارية ا�ستغلتها ملمار�سة الن�شاط التب�شريي يف ال�صني،
عما يليها:
أهمية موقع ال�صني ت�أمل اخلريطة الآتي َة ،ثم �أجب ّ
وللتعرف �إلى � ّ

رو�سيــ
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ال�شكل ( :)9-6خريطة ال�صني.

• حدد املوقع اجلغرايف لل�صني.
• ما الدولة اال�ستعمارية املحاددة لل�صني؟

تعترب بريطانيا من �أكرث الدول الأوروبية اال�ستعمارية اهتمام ًا بال�صني؛ نظراً لقربها من م�ستعمراتها

يف الهند ,وك�ثرة خرياتها وتنوعها ,وا�ستغاللها يف �إنتاج حم�صول الأفيون (مادة خمدرة) وت�صديره
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للخارج ملا لهذه التجارة من �أرباح كبرية ,لذا خا�ضت

بريطانيا �سل�سلة حروب مع حكومة ال�صني فيما يعرف
بح��رب الأفيون  ,وخا�صة يف عهد �أ��سرة (�شينغ) التي

حكم��ت ال�صني من��ذ ع��ام 1644م ،ف�أحاطتها بعزلة
عن الع��امل اخلارجي ,ومار�ست �ضغط ًا على الفالحني,

كم��ا �سيطرت بريطاني��ا على معظ��م مقاطعات ال�صني

حرب الأفيون1888-1840( :م)

ه��ي �سل�سلة ح���روب ب�ين ال�صني

وبريطانيا ب�سبب حماولة ال�صني احلد من

جتارة الأفيون وا�سترياده ,وهذا ما يتعار�ض
مع م�صالح بريطانيا التجارية نظراً للأرباح
الكبرية التي كانت جتنيها منها.

خ�صو�ص ًا بعد �أن هزمت القوات ال�صينية عام 1842م

يف حرب الأفيون الأولى ،و�أجربت إالمرباطور ال�صيني على توقيع معاهدة (نانكني) املذلة لل�شعب
ال�صيني؛ لأنها ن�صت على:

أ�  -تنازل ال�صني عن (هونغ كونغ) ,ف�أ�صبحت
تابعة لربيطانيا مبا�رشة.
ب�	-إجبار احلكومة ال�صينية على دفع تعوي�ضات
احلرب التي خا�ضتها مع بريطانيا.
جـ -فتح املوانئ ال�صينية �أمام التجارة الأجنبية؛
مما ترتب عليه انت�شار جتارة الأفيون.
ّ

ثورة البوك�سري (املالكني) عام 1899م

هي انتفا�ضة �شعبي��ة قام بها اّ
الفلحون
ِ ِ
أجنبي
واحل ْرفيون والفقراء �ضد التدخل ال ّ
يف �ش�ؤون ال�ص�ين ,وللق�ضاء على النظام

امت��د نفوذهم يف معظم
إالمرباط��وري,
ّ
�أنح��اء ال�صني ,لك��ن ال��دول الأوروبية
�ضدها وق�ضت عليها.
اتحّ دت ّ

قامت عدة ثورات حملية ب�سبب الأو�ضاع ال�سيئة
الت��ي عا�شها ال�سكان من فق��ر وبطالة ,والتدخل
الأجنبي يف �ش�ؤون البالد ,ومن هذه الثورات ثورة البوك�سري (املالكني) التي قام بها اّ
الفلحون

مرباطوري املمثل ب�أ�رسة (�شينغ).
ال
والفقراء وكادت �أن تطيح بالنظام إ
ّ

ّ
فكر :اتحّ دت الدول الأوروبية �ضد ثورة (البوك�سري) رغم اختالف م�صاحلها يف ال�صني .
 -2ال�صني يف بدايات القرن الع�رشين
ِ
متزق
احتجاجا عل��ى �أو�ضاع البالد الداخلية ,
ا�ستم��رت الثورات املحلية يف ال�صني ,
وزيادة ُّ
ً
أهمها ,ت�أمل
الدول��ة ب�سبب تدخل الدول الأوروبي��ة ،وللتعرف �إلى �أ�سباب هذه الث��ورات و� ّ
ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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�أ�سباب الثورات ال�صينية يف القرن الع�رشين
التدخل الأجنبي يف �ش�ؤون
ال�ص�ين ومتزي��ق وحدته��ا
باملعاهدات الظاملة.

هزائمه��ا يف حروبه��ا م��ع
جارتها اليابان و�آخرها عام
1895م.

القوم��ي لدى
من��و الوع��ي
ّ
ال�صينيني والدعوة لالنفتاح
على الغرب.

�أهم الثورات ال�صينية يف القرن الع�رشين

 -ثورة عام 1911م

 -ثورة عام 1919

تفجرت عندما �سيطرت الدول
ّ

قام الرئي�س يوان �شكاي بتعطيل

واحلديد وال�س��كك احلديدية,

إالمرباطوري لل�صني بتن�صيب

الأوروبية عل��ى مناجم الفحم

قاده��ا الزعي��م ال�صين��ي (�صن

يات �صن) الذي يعود له الف�ضل
يف نه�ض��ة ال�ص�ين احلديث��ة،
ف�أعل��ن ع��ن قي��ام جمهوري��ة

ال�ص�ين بعد تن��ازل إالمرباطور
عن العر���ش وانتهاء حكم �أ�رسة
�شين��غ  ,و�أ�صبح �صن يات �صن
رئي�س ًا م�ؤقت�� ًا للجمهورية حلني

رئي�سا لهم,
انتخ��اب ال�شع��ب ً
و ّمت انتخ��اب (ي��وان �شكاي)
ك�أول رئي�س جلمهورية ال�صني.

العمل بالد�ستور و�أعاد احلكم
نف�س��ه �إمرباط��ورا على ال�صني
بت�أيي��د م��ن ال��دول الأوروبية

والواليات املتحدة الأمريكية,
الط�لاب ال�صينيون
قاد الثور َة
ُ
بزعام��ة (�ش��ان كاي �شي��ك)

اجلمهوري
الذي �أع��اد النظام
ّ
لل�صني ب�إقام��ة حكومة وطنية

مع
لكن احلرب َ
عام1927مَّ ,
اليابان ع��ام 1931م �أدخلت

ال�صني يف حرب �أهلية .

 ث��ورة ع��ام 1949م (ال�شيوعية)قامت بقي��ادة الزعي��م (ماوت�سي
تونغ) ال��ذي تقارب م��ع االتحّ اد

ال�سوفيتي ,فحارب الف�ساد و�سعى
لتحقيق العدالة االجتماعية بتوزيع
م�ص��ادر ال�ثروة وامل�س��اواة ب�ين
الأفراد و�أ�س���س جمهورية ال�صني
ال�شعبي��ة و�أ�صب��ح �أول رئي�س لها
د�ستورا للبالد ,وانف�صلت
وو�ضع
ً

تاي��وان ع��ن ال�ص�ين ال�شعبي��ة
ودخل��ت يف ن��زاع معه��ا عل��ى
ق�ضايا ال�سيادة بدعم من الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ،و�أ�صبحت
دولة م�ستقلة موالية للغرب حتمل
ا�سم ال�صني الوطنية (تايوان).

أهمها يف القرن الع�رشين.
ال�شكل (� :)10-6أ�سباب الثورات ال�صينية و� ّ
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• اذكر ثالثة زعماء �صينيني كان لهم الف�ضل يف تخلي�ص ال�صني من اال�ستعمار الأجنبي.
• مب تف�رس �إعادة الزعيم ال�صيني (يوان �شكاي) النظام إالمرباطوري لل�صني؟
• ما امل�س�ألة التي ركزت عليها ال�شيوعية ال�صينية؟

انتهج��ت ال�صني يف عهد ماوت�سي تونغ خط��ة اقت�صادية �أطلق عليها القفزة الكربى �إلى الأمام

ع��ام 1961م ,ورغ��م �أنها �أ ّدت �إلى ح��روب �أهلية راح �ضحيتها املاليني م��ن الأ�شخا�ص �إال �أنها

حقق��ت مكا�سب كب�يرة لالقت�صاد ال�صيني ,وق��د �أطلق عليها ا�سم الث��ورة الثقافية لدخول طالب

حتولت ال�صني �إلى دولة من �أكرب دول العامل اقت�صاديا،
اجلامع��ات واملعاهد فيها ,ويف عام 1971م ّ

دائم��ا يف جمل�س الأمن ،ومن
ع�ضوا يف هيئة الأم��م املتحدة ثم
و�أ�صبح��ت ال�ص�ين ال�شعبية
ً
ً
ع�ضوا ً

ال��دول اخلم�س التي متلك حـ��ق النـقـ�ض (الفيتو) يف

حق النق�ض (الفيتو)

�أواخر حكمه ب�سيا�س��ة االنفتاح على الغرب وخا�صة

الع�ضوي��ة (الواليات املتح��دة الأمريكية

انقالبا على املب��ادئ ال�شيوعية
املفتوح��ة واع ُتبرِ ه��ذا
ً
توترا بينه وبني االتحّ اد ال�سوفيتي.
َّ
ف�سب َب ً

جمل�س الأمن الدويل لتعطيل �أي قرار حتى

جمل���س الأمن الدويل ,وق��د بد�أ (ماوت�س��ي تونغ) يف

هو حق تتمتع به الدول اخلم�س دائمة

الوالي��ات املتحدة الأمريكية ،فانته��ج �سيا�سة ال�سوق

ورو�سي��ا وبريطانيا وفرن�س��ا وال�صني) يف
لو وافق عليه معظم �أع�ضاء املجل�س .

• اعر�ض وجهة نظرك حول حق النق�ض (الفيتو) .
هل تعلم
�أن ال�صني ال�شعبية قد �أنتجت القنبلة النووية عام 1964م ثم الهيدروجينية عام 1967م و�أطلقت

� ّأول قمر �صناعي عام 1970م ,وتو�صّ لت عام 1984م مع بريطانيا �إلى اتفاق لإعادة (هونغ كونغ)
�إلى الوطن الأم ,وفع ً
ال عادت حلكم ال�صني عام 1997م .

قوة ال�صني احلالية ودورها االقت�صادي وال�سيا�سي
نشاط :اعقد جل�سة نقا�شية مع زمالءك حول ّ
يف العامل.
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األسئلة
عرف ما يلي:
ّ -1

م�شكلة ك�شمريُ ،د ّرة التاج الربيطاين ،اللغة املاالوية ,احلزب الوطني الأندوني�سي،
حرب الأفيون ,ثورة البوك�سري ,الثورة الثقافية ،حق النق�ض ( الفيتو).

 -2بينّ �أ�سباب ما يلي:
�أ  -انف�صال باك�ستان عن الهند عام 1947م.

دورا يف �إدارة �ش�ؤونهم يف مطلع القرن الع�رشين.
ب -منح بريطانيا الهنو َد ً
جـ -اهتمام هولندا بال�سيطرة على �أندوني�سيا.

د  -قيام اليابان بطرد هولندا من �أندوني�سيا عام 1942م.
هـ  -تناف�س الدول الأوروبية لل�سيطرة على ال�صني.

المذ ّلة لها.
و  -اعتبار ال�صني معاهدة نانكني عام 1842م من املعاهدات ُ
ز  -قيام الثورات املحلية يف ال�صني يف القرن الع�رشين.

أثناء احتاللهم لأندوني�سيا.
ح  -رفع اليابانيون �شعار "�آ�سيا للآ�سيويني" � َ
أهم الإجنازات التي حققتها ال�صني يف عهد الزعيم الوطني (ماوت�سي تونغ).
 -3تتبع � ّ
أهم الثورات املحلية التي قامت يف ال�صني يف القرن الع�رشين.
 -4اذكر � ّ

 -5تتبع مراحل ال�سيطرة الهولندية على �أندوني�سيا حتى قيام احلرب العاملية الأولى.
 -6بينّ ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربيطانية يف الهند.
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حركات التحرر واال�ستقالل يف �إفريقيا

الف�صل الثاين

�أوالً :ال�سنغال
ال�سنغال دولة �إ�سالمية ت�صل فيها ن�سبة امل�سلمني �إلى ما يزيد عن  %90وتنت�رش فيها اللغة العربية

بني املثقفني امل�سلمني بحكم قربها من موريتانيا و�صالتها التجارية مع عرب �شمال �إفريقيا.

وللتعرف �إلى موقع ال�سنغال ت�أمل اخلريطة الآتية ,ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
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ال�شكل ( :)11-6خريطة �إفريقيا ال�سيا�سية.

• �أ�رش �إلى موقع كل من :ال�سنغال ،جنوب �إفريقيا.
�سم الدول املجاورة ٍّ
لكل من :ال�سنغال ,جنوب �إفريقيا.
• ِّ
• ما ا�سم املحيط الذي يحد قارة �إفريقيا من الغرب؟
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م�ستعمرة لهم على �ساحل ال�سنغال يف (�سانت لوي�س) عام
� َّأ�س�س امل�ستعمرون الفرن�سيون
َ

وال�ص ْمغ والعاج ,والفول ال�سوداين ,والذهب,
1626م للعمل يف جتارة الرقيق مع �أوروبا,
َّ
م�ستعمراتها نحو الداخل م�ستغلة ال�رصاعات القبلية يف تلك
ف�أخذت ال�رشكات الفرن�سية تو�سع
َ
الم ِ
م�ستعمرة فرن�سية فقامت مبنح اجلن�سية
نطقة .ويف عام 1864م �أعلنت فرن�سا ب�أن ال�سنغال
َ
َ

الفرن�سية ل�سكان املدن الرئي�سة و�أ�صبحت اللغة الفرن�سية اللغة الر�سمية ,كما هادنت احلركات

الوطنية يف البداية لكنها ا ّتبعت �سيا�سة العنف بعد ذلك ب�سبب ا�شتداد حركات املقاومة الوطنية.

ّ
فكر :قيام فرن�سا مبنح اجلن�سية الفرن�سية ل�سكان مدن ال�سنغال الرئي�سة.
رف�ضت احلركات الوطنية ال�سنغالية �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية؛ ف�أعلن الزعيم الوطني (حممدو

المني) الثورة �ضد اال�ستعمار الفرن�سي ،وا�ستطاع �إحلاق الهزائم بالفرن�سيني لكن فرن�سا تخل�صت منه
وق�ضت عليه ,فتابع الزعيم الوطني (علماين �أحمدو) حركة الن�ضال �ضد اال�ستعمار فتم الق�ضاء عليه.
كون ال�شعب ال�سنغايل الأحزاب الوطنية التي نادت باال�ستقالل و�أبرزها حزب (اتحّ اد ال�سنغال
بعد ذلك ّ
التقدمي) بزعامة (ليوبولد �سنجور) عام 1948م الذي وا�صل الن�ضال �ضد اال�ستعمار الفرن�سي حتى

نال ال�سنغال ا�ستقالله عام 1960م ،و�أ�صبح (ليوبولد �سنجور) �أول رئي�س جلمهورية ال�سنغال.

ثانيًا :جنوب �إفريقيا

امليالدي،
ا�ستوطن امل�ستعمرون الأوروبيون جنوب �إفريقيا منذ منت�صف القرن ال�سابع ع�رش
ّ

وعملوا يف ال�رشكات التجارية والأرا�ضي الزراعية  ,وقد انق�سم ال�سكان يف جنوب �إفريقيا �إلى عدة
فئات ح�سب �أ�صولهم ،وللتعرف �إلى ذلك ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليه:
فئات ال�سكان يف جنوب �إفريقيا

ذوو الأ�صول الأوروبية
وخا�صّ ًة الهولندية (البوير).

الأفارقة ال�سود وهم
ال�سكان الأ�صليون.

امللونون الآ�سيويون و�أغلبهم
ّ
من الهند وال�صني.

ال�شكل ( :)12-6فئات ال�سكان يف جنوب �إفريقيا.
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�سكان جنوب �إفريقيا الأ�صليون ومن هم الوافدون �إليها؟
• من هم
ُ
ا�ستطاع الربيطانيون ال�سيطرة على جنوب �إفريقيا بعد طردهم الهولنديني يف بداية القرن الثامن
امليالدي ،و ّمت ت�شكيل ما ي�سمى باتحّ اد جنوب �إفريقيا الذي تكون من (الرتان�سفال ,ناتال,
ع�رش
ّ

الكاب� ,أوراجن) فمار�ست بريطانيا �سيا�سة الف�صل العن�رصي التي تقوم على التمييز بني ال�سكان على

�أ�سا�س اللون والأ�صل ،فتم تق�سيم البالد �إلى مناطق على �أ�سا�س عن�رصي فال�سود عا�شوا ظروف ًا �سيئة
وو ِ�ضعوا يف معازل خا�صة ملنع اختالطهم بال�سكان البي�ض,
افتقرت مناطقهم �إلى �أدنى اخلدماتُ ،

كما �أ�صدرت بريطانيا ت�رشيع (البانتو�ستان) وهو تكري�س للعن�رصية يقوم على متتع كل جمموعة
بحقوقها الفردية والعامة يف نطاق املنطقة التي يعي�شون فيها.

�سالمي من التفرقة العن�رصية.
نشاط :اعقد جل�سة ِحوارية تو�ضح موقف الدين إال
ّ
ت�أ�س�س حزب امل�ؤمتر الوطني إالفريقي

يف عام 1912م الذي رف�ض �سيا�سة التمييز
العن�رصي ,و�أعلن املقاومة ال�سلمية لكن
احلكومة قاومت �أع�ضاء احلزب بالتعذيب
والقتل والقب�ض على زعماء احلزب وو�ضعتهم
يف ال�سجن ففي عام 1962م �ألقت القب�ض
على زعيم امل�ؤمتر الوطني إالفريقي (نل�سون

مانديال) ،وحكمت عليه بال�سجن امل�ؤبد ،لكن
حتولت ن�شاطاتها
احلركة الوطنية مل تتوقف بل ّ

�إلى م�صادمات عنيفة بني ال�سكان الوطنيني من

جهة واحلكومة والأقلية البي�ضاء املت�سلطة من
حرة عام
جهة �أخرى ,حتى �أجريت انتخابات ّ
1994م فاز بها ممثلو امل�ؤمتر الوطني إالفريقي,
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ن��ل�����س��ون م��ان��دي�لا
(2013 -1918م)

قائد الن�ضال الوطني
�ضد التمييز العن�رصي
يف جنوب �إفريقيا,
در�س القانون وعمل
يف املحاماة اعتمد
�سيا�سة الالعنف يف ال�شكل (� :)13-6صورة
نل�سون مانديال
م��ق��اوم��ة احلكومة,
ُحكم عليه بال�سجن مدى احلياة عام 1962م
بتهمة الت�آمر �ضد ا�ستقالل البالد ،فمكث يف
ال�سجن  28عام ًا و�أفرج عنه عام  ,1990فكان
�أول رئي�س �أ�سود جلمهورية جنوب �إفريقيا يف
حرة.
الفرتة ( )1999–1994بعد انتخابات ّ

وبذلك انتهت �سيا�سة التمييز العن�رصي.

• ما وجه ال�شبه بني �سيا�سة (غاندي) يف الهند و�سيا�سة (نل�سون مانديال) يف جنوب �إفريقيا يف
مقاومة الظلم واال�ستعمار؟

ثم
نشاط :عد �إلى مو�سوعة العظماء واكتب تقريرا عن الزعيم الوطني (نل�سون مانديال) ّ
اعر�ضه �أمام زمالئك.
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األسئلة
-1
-2

-3
-4

عرف ما يلي:
ّ
البوير ,التمييز العن�رصي ,البانتو�ستان.
بينِّ �أ�سباب ما يلي:
أ� �	-إ�صدار احلكومة يف جنوب �إفريقيا ت�رشيع البانتو�ستان.
ب -ت�أ�سي�س حزب امل�ؤمتر الوطني إالفريقي عام 1992م.
جـ -تو�سيع ال�رشكات التجارية الفرن�سية ن�شاطها يف ال�سنغال.
د  -انت�شار اللغة والثقافة إال�سالمية يف ال�سنغال.
اذكر فئات ال�سكان يف جنوب �إفريقيا.
رتب الأحداث الآتية ح�سب الت�سل�سل التاريخي حلدوثها يف دولة جنوب �إفريقيا:
حرة ،ت�أ�سي�س حزب امل�ؤمتر الوطني إالفريقي ،ت�رشيع البانتو�ستان ،املقاومة
(انتخابات ّ
ال�سلمية ،رف�ض �سيا�سة التمييز العن�رصي ،احلكم على مانديال بال�سجن امل�ؤبد).
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الف�صل الثالث

حركات التحرر واال�ستقالل يف �أمريكا الالتينية

أول :كوبا
� اً
تقع يف البحر الكاريبي �ضمن عدة ُجزر �أهمها
بالإ�ضافة لكوبا :البهاما ,الدومنيكان ,هايتي,
جمايكا ،وللتعرف �إلى موقع كوبا ت�أمل اخلريطة
الآتية ,ثم �أجب عن ال�س�ؤالني املجاورين لها:
•	�أ��شر �إلى موقع ٍّ
كل من :كوبا ,الربازيل ,بنما,

كوبا

كــاريبي

حـــر ال

الب

بنما

الربازيل

املحيط الهادي

البحر الكاريبي.
• �سم الدول املجاورة للربازيل.
خ�ضعت كوب��ا لال�ستعمار الإ�سباين منذ عام
ا
ملحي
1492م عندما اكت�شفها (كر�ستوفر كولومبـ�س)
ط
ا
ل
أ
طل
�سي
وب��د�أت عملي��ات اال�ستيط��ان الإ�سب��اين فيها،
فا�ستغل��ت �أرا�ضيه��ا الزراعي��ة و�أُج�بر ّ
�سكانها
ال�شكل ( )14-6خريطة �أمريكا الالتينية ال�سيا�سية.
الأ�صلي��ون عل��ى العم��ل يف ه��ذه الأرا�ضي يف
ظروف معي�شية �سيئة ,كما جلبوا العبيد الأفارقة
للعمل يف هذه املزارع الذين تزايدت �أعدادهم وخا�ص ًة يف نهاية القرن الثامن ع�رش امليالدي.

ّ
فكر :اهتمام إال�سبان بالزراعة يف كوبا.
امليالدي بد�أ مترد امل�ستعمرات إال�سبانية يف �أمريكا الالتينية ب�سبب
ويف ع�رشينات القرن التا�سع ع�رش
ّ
ا�ستغالل ال�سكان و�سوء معاملتهم ،فت�شكلت فيها ٌ
دول م�ستقلة با�ستثناء كوبا التي بقيت موالية إل�سبانيا
وبقيت حتت اال�ستعمار إال�سباين ما يقرب من � 400سنة ،حتى بد�أ تدخل الواليات املتحدة الأمريكية
يف كوبا بحكم قربها من �سواحل �أمريكا ال�رشقية ،وحماولة اال�ستفادة من موقعها إال�سرتاتيجي كقاعدة
ع�سكرية ،وا�ستغالل خريات �أرا�ضيها فكانت �أول حماوالت اال�ستقالل عام 1892م بقيادة (خو�سيه
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مارتي) الذي �أ�س�س احلزب الثوري الكوبي بدعم
من الواليات املتحدة الأمريكية.
فسر  :دعم الواليات املتحدة الأمريكية

ال�ستقالل كوبا.

ومتكنت الواليات املتحدة الأمريكية يف
عام 1898م من �إجبار إال�سبان على التخلي عن
كوبا فمنحتها ا�ستقاللها با�سم جمهورية كوبا مع
�أحقيتها يف التدخل يف �ش�ؤون كوبا.
• هل يعترب ا�ستقالل كوبا تاما؟ برر �إجابتك.
ا�ستمر تدخ��ل الواليات املتح��دة الأمريكية
يف �ش���ؤون كوبا حتى ع��ام 1930مُ ،ث ّم �شهدت
الب�لاد عدة ا�ضطرابات أ� ّدت يف النهاية �إلى �إجراء
انتخاب��ات وف��وز الرئي���س (فولغيني�س��و باتي�ستا)
ثم حدث
كرئي�س دميقراطي للبالد عام 1940مّ ،
انق�لاب يف البالد بزعامة (فيدل كا�سرتو) وزميله
الث��وري (ت�شي ِجيف��ارا) ،فدخل��ت كوبا مرحلة
جدي��دة من تاريخها حتت حك��م احلزب الواحد
والتقارب م��ع املع�سكر ال�رشق��ي بزعامة (االتحّ اد
توترا يف العالقات
ال�سوفيتي �سابقًا) لت�شهد الفرتة ً
بني الواليات املتحدة الأمريكية (املع�سكر الغربي)
الطاحة
وكوب��ا ،فحاول��ت الوالي��ات املتح��دة إ
بحكم (كا�سرتو) بغزو وا�سع لكوبا عام 1961م
لكن املحاولة ف�شل��ت وانت�رصت القوات الكوبية
وه��ذا ما رفع من �شعبية (كا�س�ترو) بني ال�سكان،
�س��وءا بني الوالي��ات املتحدة
وزادت العالق��ات
ً
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ال�شكل (� :)15-6صورة فيدل كا�سرتو.

فيدل كا�سرتو
زعيم وطن��ي كوبي ولد ع��ام 1926م در�س
احلقوق وعمل يف املحاماة� ،شغل �أمني عام احلزب
ال�شيوعي ،وتقارب مع االتّحاد ال�سوفيتي (�سابقًا)
وق��اد حتويل البالد �إلى النظ��ام ال�شيوعي واحلزب
رئي�سا
الواحد بالإطاحة بحكم (باتي�ستا) ،و�أ�صبح ً
لكوبا منذ عام 1959م وحتى عام 2008م �س ّلم
احلكم �إلى �أخيه را�ؤول ب�سبب مر�ضه.

ال�شكل (� :)16-6صورة جيفارا.

�أرني�ستو ت�شي ِجيفارا1967-1928( :م)
زعيم ثوري كوبي اجلن�سية �أرجنتيني الأ�صل،
در�س الطب يف الأرجنتني وكان قائداً ع�سكري ًا
للثورة الكوبية ،وا�شرتك مع كا�سرتو يف حترير كوبا
جتول يف جميع �أنحاء �أمريكا
من حكم (باتي�ستا) ّ
الالتينية وكان ي�ؤمن بوحدة �أمريكا الالتينية،
وكان رم ًزا للن�ضال الوطني فيها.

الأمريكيّة وكوبا مع �أزمة ال�صواريخ الكوبية عام 1962م عندما ن�صب الرو�س �صواريخهم يف كوبا
كرد على ال�صواريخ النووية الأمريكية التي ن�صبتها الواليات املتحدة الأمريكية يف تركيا وذلك �إبان
احلرب الباردة.

ثانيًا :الربازيل
ا�ستوطن الربتغاليون الربازيل عام 1520م ,بعد مناف�سة �شديدة مع جريانهم إال�سبان ,فا�ستغلوا
الرثوات االقت�صادية الكبرية واملتنوعة فيها مثل الأخ�شاب ،وق�صب ال�سكر ،واملوز ,وقد مرت
الربازيل منذ اال�ستعمار الربتغايل وحتى الوقت احلا�رض ب�أحداث �أهمها:
الربتغاليون مركزاً لهم يف مدينة �ساو باولو يف عام 1520م لت�صدير املحا�صيل الزراعية
�	-1أن�ش�أ
ّ
وخا�ص ًة الأخ�شاب وق�صب ال�سكر واملوز واملطاط الطبيعي ,وجلبوا العبيد الأفارقة للعمل
يف هذه املزارع ,وزاد مت�سكهم بالربازيل بعد اكت�شاف الذهب ,كما ن�شطت إالر�ساليات
التب�شريية امل�سيحية يف املنطقة.
فسر :ازدياد تم�سك الربتغاليني با�ستعمارهم للربازيل.
ِ
�شدد قب�ضة الربتغاليني على الربازيل؛ ّمما دفع حكام
 -2غزو فرن�سا
للربتغال يف عام 1807مّ ,
الربتغال �إلى نقل حكمهم �إلى الربازيل عام 1822م ,ف�أ�س�سوا لهم دولة يف مدينة (ريو دي
وو ِ�ضع د�ستور للبالد ،و�شهدت الربازيل نه�ضة اقت�صادية كبرية �ساهم فيها قدوم
جانريو)ُ ،
امليالدي
املهاجرين الأوربيني من �أملانيا و�إيطاليا وغريها يف منت�صف القرن ال�سابع ع�رش
ّ
الب واملطاط الطبيعي.
واال�ستقرار يف الربازيل و�إن�شاء ال�رشكات التجارية للعمل يف مزارع نُ ِّ
�	-3أ�صبحت الربازيل عام 1891م جمهورية ومت انتخاب الرئي�س (مانويل فون�سيكا) حاكم ًا
وو�ضع د�ستور على غرار د�ستور الواليات املتحدة الأمريكية ،و�شهدت البالد تطورات
لها ُ
�سيا�سية واقت�صادية كبرية ،ولكن بعد احلرب العاملية الثانية �شهدت البالد ركو ًدا اقت�صاديًا
وعمت البِطالة.
ففقدت ال�رشكات التجارية ّ
منوها ّ
ع�سكريا فكرثت اال�ضطرابات الداخلية
حكما
� -4شهدت الربازيل يف منت�صف القرن الع�رشين
ًّ
ً
�رشعي
حرة �أ�سفرت عن انتخاب رئي�س
فيها حتى عام 1985م حيث جرت انتخابات ّ
ّ
فعم الهدوء واال�ستقرار يف البالد.
للبالد؛ َّ
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األسئلة
 -1بينِّ �أ�سباب ما يلي:
أ�  -اهتمام الواليات املتحدة الأمريكية بكوبا .
ب -حماولة الواليات املتحدة الأمريكية الإطاحة بكا�سرتو.
جـ -انتقال حكام الربتغال �إلى الربازيل عام 1822م.
اقت�صاديا يف الربازيل.
ازدهارا
د � -شهد عام 1891م
ًّ
ً
 -2و�ضّ ح الدور الذي قام به كا�سرتو يف تاريخ كوبا احلديث.
مرت بها الربازيل.
 -3تتبع � ّ
أهم الأحداث التاريخية التي ّ
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قائمة المصادر والمراجع
�أوالً :املراجع العربية
 - 1امللك عبداهلل ابن احل�سني ,الآثار الكاملة ،الدار املتحدة للن�رش ،ط،1بريوت ،لبنان1973 ،م.

�	- 2إبراهيم ف�ؤاد عبد العزيز ,نادية الدو�رسي ,تاريخ �آ�سيا احلديث ,مكتبة املتنبي ,الدمام2005 ,م.
�	- 3أحمد مو�سى البكار ,دور الها�شميني يف بناء الأردن احلديث ,حو�ض الزيتون للن�رش والتوزيع,
عمان1999 ,م .
ّ
�	- 4أحمود حرب الل�صا�صمة ،الها�شميون والوحدة العربية يف التاريخ املعا�رص ،ط ،1دار اخلليج
عمان2000 ،م.
للن�رش والتوزيعّ ،
�	- 5إ�سماعيل �أحمد ياغي ،الدولة العثمانية يف التاريخ إال�سالمي احلديث ،ط ،2مكتبة العبيكان،
الريا�ض1989 ،م.
�	- 6آلربت حوراين ,الفكر العربي يف ع�رص النه�ضة 1939-1798م ,دار النهار ,بريوت1977 ,م.
 - 7احممد املالكي ,احلركات الوطنية واال�ستعمار يف املغرب العربي� ,سل�سلة �أطروحات دكتوراة
ط ,2مركز درا�سات الوحدة ,بريوت1994 ,م.
 - 8توفيق برو ,العرب والرتك يف العهد الد�ستوري ,دار الهنا ,القاهرة1960 ,م
عمان2002 ,م.
 - 9جعفر حميدي ,تاريخ �إفريقيا احلديث واملعا�رص ,ط ,1دار الفلكّ ,
 -10جورج �أنطونيو�س ,يقظة العرب ,تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نا�رص الدين الأ�سد
و�إح�سان عبا�س ,ط ,5دار العلم للماليني ,بريوت 1978م.
 -11حازم ن�سيبة ,القومية العربية فكرتها ون�ش�أتها وتطورها ,ط ,2املكتبة الأهلية ,بريوت1962 ,م.
 -12خريية قا�سمية ,احلكومة العربية يف دم�شق بني 1920-1918م ,بريوت ,امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش1982 ,م.
� -13سليمان املو�سى ,احلركة العربية �سرية املرحلة الأولى للنه�ضة العربية احلديثة 1924 -1908م،
ط ,2دار النهار للن�رش ,بريوت.
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عبد احلميد البطريق ,التيارات ال�سيا�سية املعا�رصة ،دار النه�ضة العربية للطباعة والن�رش والتوزيع،
1998م.
عبد الرحمن الكواكبي ،طبائع اال�ستبداد ،وزارة الثقافة ،عمان2008 ،م.
الهوية والوعي ،وزارة الثقافة،
عبدالعزيز الدوري ,التكوين التاريخي للأمة العربية درا�سة يف ُ
أردن2011 ،م.
عمان ،ال ّ
ّ
عبدالعزيز ال�شناوي ،الدولة العثمانية دولة �إ�سالمية مفرتى عليها ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة،
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أردن2008 ،م.
عمان ،ال ّ
عبدالكرمي غرايبة ،تاريخ العرب احلديث ،وزارة الثقافةّ ،
املقداد(حمرران) ،عالقات ُعمان اخلارجية يف القرن الع�رشين ،من�شورات
عليان اجلالودي ،حممد
ّ
جامعة �آل البيت 1428هـ2007/م.
علي ال�صالبي ،الدولة العثمانية عوامل النهو�ض و�أ�سباب ال�سقوط ،الدار الإ�سالمية للن�رش
والتوزيع ،القاهرة2004 ،م.
علي حمافظة ,جّ
االتاهات الفكرية عند العرب يف ع�رص النه�ضة  ،1914-1798الأهلية للن�رش ،بريوت،
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حممد عبده حتاملة ،الأندل�س ،التاريخ واحل�ضارة واملحنة ،مطابع الد�ستور ،عمان ،الأردن،
2000م.
حممد عدنان البخيت ،بحوث يف تاريخ بالد ال�شام يف العهد العثماين ،مطبعة اجلامعة الأردنية،
عمان1992 ،م.
ّ
عمان1997 ,م.
عمارّ ,
حممد عو�ض الهزامية ،حا�رض العامل إال�سالمي وق�ضاياه ال�سيا�سية املعا�رصة ,دار ّ
حممد فريد ,الدولة العلية العثمانية ,حتقيق� :إح�سان حقي ,ط ,6دار النفائ�س  ,8بريوت1988 ,م.
ه�شام �سوادي ,تاريخ العرب احلديث  ،1918-1516من الفتح العثماين �إلى نهاية احلرب
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العاملية الأولى ،دار الفكرّ ،
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