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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ي�رشنا اأن نقدم كتاب تاريخ العرب والعامل لأبنائنا الطلبة يف ال�شف احلادَي ع�رَش الأدبي، ا�شتجابًة للتوجهات 
الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم يف جمال حتديث املناهج وتطويرها، مبا َيكُفل الرتجمة ال�شليمة للأ�ش�س واملنطلقات 
ات،  الرئي�شة ملنهاج التاريخ، وجعل التعليم اأداة فاعلة لبناء اأجيال قادرة على مواجهة الّتحديات، وا�شتيعاب التغيرُّ

ومعرفة الواقع الّتاريخي العربّي والعاملّي، وال�شتفادة من اأحداث املا�شي يف درا�شة الواقع املعا�رش.
وقد جاء كتاب تاريخ العرب والعامل يف �شت وحدات على النحو الآتي: 

وفكريًّا،  واجتماعيًّا  واقت�شاديًّا  �شيا�شيًّا  العثمايّن  احلكم  يف ظل  العربية  البلد  اأحوال  تناولت  الأولى:  الوحدة 
العثمانّية  التا�شَع ع�رَش امليلدي، ثم عوامل �شعف الدولة  العثمانّية يف القرن  التي قامت بها الدولة  والإ�شلحات 

الداخلّية واخلارجّية و�شيا�شتها يف ال�شتبداد والظلم �شد العرب والتي اأّدت اإلى انهيارها عام 1918م.
الوحدة الثانية: تناولت التكوين التاريخي للأمة العربية عرَب الع�شور، ومفهوَم النه�شة العربية احلديثة وعواملها 
وتوعيتها،  الأمة  ا�شتنها�س  يف  وُدعاِتها  احلديثة  العربية  النه�شة  دورمفكرّي  على  وركزت  الفكرية،  واّتاهاتها 

وخا�شة ال�رشيف احل�شني بن علي الذي كان رائًدا لتلك النه�شة وزعيًما لها.
الوحدة الثالثة: تناولت مفهوم ال�شتعمار وتطّوره واأهدافه، والأطماع ال�شتعمارّية الربتغالّية والإ�شبانّية يف 
القرن  يف  العربّي  للوطن  �شبايّن  والإ يطايّل  والإ والفرن�شّي  الربيطايّن  وال�شتعمار  امليلدّي،  ع�رَش  ال�شاد�َس  القرن 

التا�شَع ع�رَش وبداية القرن الع�رشين.
اعات الدولّية التي متثلت باحلربنينِّ العاملّيتني الأولى والثانية واأثرهما  الوحدة الرابعة: تناولت احلروب وال�رشّ

على الوطن العربّي.
دور  وبيََّنت  الأوروبّي،  ال�شتعمار  �شد  العربّي  الوطن  يف  الّتحرر  حركات  فيها  ُعر�س  اخلام�شة:  الوحدة 

لمي وامل�شلح. ال�شخ�شيات الوطنية يف قيادة حركات الكفاح ال�شنِّ
�شت لعر�س مناذَج من حركات الّتحرر يف بع�س دول العاَل�م يف اآ�شيا واإفريقيا واأمريكا  الوحدة ال�شاد�شة: ُخ�شّ

اللتينية واأبرِز القادة الوطنيني لها.
من الكتاب عدًدا من الأن�شطة املتنوعة، بالإ�شافة اإلى ال�شناديق اجلانبية واخلرائط التاريخية واخلرائط  وقد ت�شّ

املفاهيمية؛ لإثراء الطالب باملعلومات.
ونرجو اهلل اأن ُيحقق هذا الكتاب الأهداف الرتبوية املن�شودة.

المقّدمة





 الأّول
ّ
الف�سل الدرا�سي
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	مار�شت جمعية الحّتاد والرّتقي �شيا�شة عن�رشيّة ا�شتبدادّية ُتاه العرب يف اأواخر حكم الدولة 
العثمانّية مّما اأّدى اإلى بلورة فكرة القومّية العربّية... ف�رّش ذلك.

ولة  	عانت البلد العربّية من �شوء اأحوالها ال�شيا�شّية والقت�شادّية والجتماعّية يف اأواخر حكم الدَّ
العثمانّية.... ناق�س ذلك.

ة
ّ
الوحدة الأوىل: البالد العربية يف ع�رص الدولة العثماني



ة
ّ
النتاجات العام

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

  يو�شَح املفاهيم وامل�شطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.

  يتعّرف اأحوال البلد العربية يف اأواخر احلكم العثماين.

  ُيف�رّش اأ�شباب اإحاطِة العثمانيني للوطن العربي ب�شياج من العزلة عن التاأثيات اخلارجية.

�شلح والتجديد يف الدولِة العثمانّية.   يتتّبع حركات الإ

  يتتّبع مراحل امتداد الدولة العثمانّية يف الوطن العربي.

  ي�شتخل�س اأثر �شيا�شة الترتيك ال�شلبية على الوطن العربي.

  ينبذ ال�شيا�شية العن�رشية وال�شتبدادية التي اتبعها حزب الحّتاد والرّتقي.

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

  يكت�شب القيم والتاهات الواردة يف الوحدة.

9
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�شعف تاأثيه على املجتمعات 
العربية بل هي التي اأثرت فيه، 

و�شبغته بال�شبغة ال�رشقية.

ع�رش  ال�شاد�س  القرن  من  الأّول  ْبع  الررُّ منُذ  حلكمهم  العربية  البلد  �شم  يف  العثمانيون  جنح 
امليلدّي بعد اأن خا�شوا عدة معارك مَع املماليك يف م�رش وبلد ال�شام، ومَع ال�شفويني يف العراق.

وقد اأحاط العثمانيون البالد العربية ب�سياج من الُعزلة عن التاأثريات اخلارجية؛ مما انعك�س �سلبا 
على الأو�شاع ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والفكرية والثقافية فيها.

متيز احلكم العثمايّن للبلد العربية يف اأوائل عهده بعدة �شمات، للتعرف عليها تاأمل ال�شكل الآتي:

الزعامات  بع�س  على  الإبقاء 
العربية كما  البلد  املحلية يف 

هي. 

املركزي  احلكم  نظام  تطبيق 
وخا�شة يف البلد العربية القريبة 

من عا�شمة الدولة العثمانّية.

ال�شكل ) 1-1(: �شمات احلكم العثماين اأوائل عهده يف البلد العربية.

مل يحاول العثمانيون التدخل يف �شوؤون العرب ال�شيا�شية حتى نهاية حكم ال�شلطان �شليمان 
القانوين. وللتعرف اإلى ذلك، اقراأ الن�س الآتي: 

جلاأت الدولة العثمانّية منُذ بداية احلكم العثماين للبلد العربية اإلى تعيني الزعماء املحليني 
حكامًا لها يف ولياتها العربية، وقد راأت يف هذا الإجراء اأنها �شتحظى ببع�س الفوائد ومنها: 
و�شمان  املنطقة،  يف  املتنفذين  املحليني  الزعماء  واإر�شاء  منهم،  حكامهم  باأن  الأهايل  اإقناع 

ولئهم للدولة، وحفظ الأمن يف مناطقهم.
 عمر عبد العزيز عمر، درا�شات يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رش، �س )189( 

اأحوال البالد العربية يف الع�رص العثمايّن

اأوًل: الـحالـة ال�شيا�شية

�شمات احلكم العثماين اأوائل عهده يف البالد العربية

الف�سل الأول
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الزراعة   -1
نظر العثمانيون للأر�س على اأنها ملك للدولة، فاأقطعوا الق�شم الأكرب من الأر�س ال�شاحلة للزراعة 
ون جزًءا من ناتها مقابل القيام بواجباتهم  للع�شكريني �شمن نظام الإقطاع احلربي، فكانوا يتقا�شَ
الع�شكري��ة، واأّما باقي اإنتاج الأر�س فيذه��ب للفلحني، كما ُمور�شت جبايُة ال�رشائب من خلل 
نظام اللت��زام، و�شهدت الزراعة تراجًعا وا�شًحا ب�شبب القح��ط واجلراد والفقر وكرثة ال�رشائب 

وانعدام الأمن وا�شتخدام اأدوات تقليدية يف الزراعة.
ما اأ�شباب تدهُور الإنتاج الزراعي؟  •

ثانيًا: احلالة القت�شادية

ال�شناعة   -2
ظه��رت يف البلد العربية �شناع��ات ِحْرفية ب�شيطة، اعتمدت على امل��واد الأولية املتوافرة يف كل 
َمنِطقة ومقاي�شة منتجاتها مَع املناطق الأخرى، واأهم ال�شناعات التي انت�رشت يف البلد العربية يف 
العهد العثماين املن�شوجاُت، وال�شابون، وال�شكر، وامللح، وطحن احلبوب، وال�شناعات اخل�شبية. 
ومل ت�شتطع هذه ال�شناعات احِلْرفية ال�شمود يف مواجهة ال�شناعات الأوروبية التي ات�شمت بجودة 

الت�شنيع ورخ�س الثمن بعد الثورة ال�شناعية التي �شهدتها اأوروبا.

فّكر: عدم قدرة ال�شناعات املحلية يف الدولة العثمانّية على مناف�شة ال�شناعات الأوروبية.
التجارة  -3

�شهدت التجارة  تراجعًا وا�شًحا وخا�شة بعد اكت�شاف طريق راأ�س الرجاء ال�شالح جنوب اإفريقيا، 
ل طرق التجارة عن الع��امل الإ�شلمي منُذ العهد اململوكي، و�شوء طرق املوا�شلت، والفقر  وحت��ورُّ
الع��ام لل�ش��كان، وال�شطرابات ال�شيا�شية وانع��دام الأمن، وتعر�س القواف��ل التجارية لهجمات 
الل�شو�س وقطاع الطرق، ومع ذلك فاإن التجارة اخلارجيةمل تنقطع متامًا بني البلد العربية واأوروبا 
يف العهد العثماين، كما كان هناك نوع من التجارة الداخلية بني الوليات العربية كم�رش و�شوريا 
والعراق واحلجاز, ومن العوامل التي �ساعدت على ن�ساط التجارة الداخلية اإعفاء الدولة العثمانية 
�شافة اإلى مرور قوافل احلج عرب الوليات العربية و�شوًل اإلى الديار  التجار من بع�س ال�رشائب، بالإ

املقد�شة.
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عدم تدخل الدولة العثمانّية يف املعتقدات الدينية والعادات والتقاليد يف املناطق التابعة لها. فّكر: 

ا�شتخل�س اأ�شباب تراجع التجارة يف البلد العربية يف عهد الدولة العثمانّية.  •

ال�رصائب والر�شوم  -4
الأرا�شي  على  ُفر�شت  �رشائُب  منها:  والر�شوم،  ال�رشائب  من  عدداً  العثمانّية  الدولة  فر�شت 
واإنتاجها مثُل �رشيبة الُع�رْش والر�شوم على املوا�شي واملطاحن ومعا�رش الزيتون، و�رشيبُة امل�شّقفات 
التي فر�شت على املباين ال�شكنية، و�رشائب ُفر�شت على الفلحني واحِلْرفيني والتّجار، وال�رشائُب 

الُعرفية التي ُفر�شت يف اأوقات طارئة مثِل احلروب.

بقيت ال�شوؤون الداخلية لل�شعوب التي خ�شعت للدولة العثمانّية كما هي، فقد تركوا لها 
حرية ممار�شة معتقداتها الدينية وعاداتها وتقاليدها، وانق�شم املجتمع يف العهد العثماين اإلى فئتني 

رئي�شتني. وللتعرف اإليهما تاأمل ال�شكل الآتي:

ثالـثًا: احلالة الجتماعية

الفئة العليا
اأ�شح��اب المتي��ازات م��ن احل��كام املحلي��ني  ه��م 
قطاعيني وكذلك العلم��اء والأئمة واخلطباء الذين  والإ

اأُعفوا من ال�رشائب.

فئة عامة ال�شعب
والتجار  وال�شناع  الفلحني  من  هم 
وغي  امل�شلمني  م��ن  ال��دول��ة  ورع��اي��ا 
امل�شلمني الذين كانوا يدفعون ال�رشائب. 

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

فئات املجتمع يف عهد الدولة العثمانيّة

اأ�شبحت اإ�شتانبوُل عا�شمُة الدولة العثمانّية مركًزا للحياة العلمية والثقافية للأ�شباب الآتية:
هجرِة الكثي من الأدباء والعلماء واملفكرين من البلد العربية اإليها، مّمن ن�شطوا يف التدري�س   -1

والتاأليف باللغتني العربية والرتكية.

رابًعا: احلالة الثقافية والفكرية
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يع��د اجلام��ع الأزه��ر املوؤ�ش�ش��ة 
الأك��رب  �شلمي��ة  الإ العلمي��ة  الديني��ة 
يف العال���م الإ�شلم��ي، اأُن�ش��ىء عام 
الدول��ة  عه��د  يف  359ه���/970م 
جام��ع  با�ش��م  م���رش  يف  الفاطمي��ة 
القاهرة، ث��م �ُشّمي بالأزه��ر، واعترب 
اجلام��ع الر�شم��ي للدول��ة الفاطمية، 
ومقًرا لن���رش العلم والدين يف حلقات 
الدرو�س التي انتظمت فيه اإلى جانب 
درا�شة علوم اأخ��رى يف الدين واللغة 
وعل��م الق��راءات واملنط��ق والفلك، 
ويع��د ثالث اأقدم جامع��ة بعد جامعة 
اأْن  يلب��ث  الزيتون��ة والقروي��نَي، ومل 

لب خمتلف العلوم الدينية والعقلية، وازدهر جامع الأزهر يف  حتّول اجلامع اإلى جامعة يتلّقى فيها الطرُّ
الع�رشي��ن الأيوبي واململوكي فاأخذ مكانته كمركز تعليمي، وُزّود بالكتب النفي�شة اإلى اأن اأ�شبحت 

�شلمي. مكتبته واحدة من اأكرب مكتبات ال�رشق الإ
عمر عبد العزيز عمر، درا�شات يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رش، �س )250-245(

ال�شكل )1-3(: اجلامع الأزهر.

َجمع املخطوطات العربية والثقافية على اختلف معارفها يف مكتبات اإ�شتانبول وم�شاجدها.   -2
ترتِق بهما، ووقعت م�شوؤولية ذلك على  العربية ومل  بالثقافة واللغة  العثمانّية  الدولة  مل تهتّم 
املراكز الدينية الكربى التي حافظت على ذلك، كالأزهر ال�رشيف يف القاهرة، وجامع الزيتونة يف 
تون�س واجلامع الأَموي يف دم�شق، واحلرَمني ال�رشيفني يف احلجاز، وامل�شجد الأق�شى يف القد�س، 
والنجف يف العراق، بالإ�شافة اإلى امل�شاجد يف مراكز الوليات العربية كدم�شق وحلب والقد�س 
وتربعات  الأوقاف،  على  متويلها  التعليمية يف  املوؤ�ش�شات  هذه  اعتمدت  وقد  وبغداد،  والقاهرة 
العامة والهند�شة،  العقلية كالريا�شيات والعلوم  العلوم  ُتعلنِّم خمتلف  الرِبّ، وكانت  املح�شنني واأهل 

والعلوم النقلية كعلوم الدين واللغة العربية والتاريخ.
وللتعرف اإلى دور الأزهر ال�رشيف يف احلياة الثقافية والفكرية اقراأ الن�س الآتي:
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األسئلة

بنّي اأ�شباَب ما يلي:   -1
البلد  يف  املحليني  الزعماء  على  امليلدي  ع�رش  الثامن  القرن  منذ  العثمانيني  اعتماد   – اأ 

العربية.
تراجع الزراعة يف البلد العربية يف عهد الدولة العثمانّية. ب - 
تراجع التجارة يف البلد العربية يف عهد الدولة العثمانّية. ج� - 

كانت اإ�شتانبول مركزاً للحياة الثقافية والعلمية  يف الدولة العثمانّية.  - د 

اذكر ما يلي:  -2
اأنواع ال�رشائب التي فر�شها العثمانيون يف دولتهم.  - اأ 

الفئات التي تكّون منها املجتمع  العربي يف عهد الدولة العثمانّية.    ب - 
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�شلح والتجدي��د يف الدول��ة العثمانّية يف الق��رن التا�شع ع���رش امليلدي،  ب��داأت ح��ركات الإ
�شلحية. وللتعرف اإل��ى اأ�شباب ظهور  دارية الإ واتخ��ذت جمموعة م��ن الإجراءات الع�شكري��ة والإ

حركات الإ�شلح والتجديد يف الدولة العثمانّية تاأمل ال�شكل الآتي:

ة
ّ
حركات الإ�سالح والتجديد يف الدولة العثماني الف�سل الثاين

�شلح والتجديد يف الدولة العثمانّية. ال�شكل )1-4(: اأ�شباب ظهور حركات الإ

�شلح والتجديد يف الدولة العثمانّية بثلث مراحل: وقد مرت حركات الإ

ب��داأت ه��ذه املرحلة يف الربع الأخ��ي من القرن الثامن ع���رش ومطلع القرن التا�ش��ع ع�رش للميلد 
وخا�ش��ة يف  عه��د ال�شلطان حممود الثاين )1808 – 1839م( يف الوق��ت الذي تعر�شت فيه الدولة 
نك�شارية ومتردهم يف العا�شمة العثمانّية ويف  العثمانّية اإلى اأخطار داخلية وخارجية متثلت يف ثورات الإ
الولي��ات، وحملة )نابليون بونابرت( على م�رش وبلد ال�شام، واحل��روب العثمانّية الرو�شية، وظهور 

عدد من احلركات النف�شالية يف �شبه جزيرة الَبلقان.
�شنف الأخطار التي اأدت اإلى اإ�شلح اجلي�س العثماين اإلى داخلية وخارجية.  •

وق��د راأى ال�شلط��ان حممود الثاين اأن اإ�شلح اجلي�س ل يت��ّم اإل بالتخل�س من النظم الع�شكرية 
القدمية ويف مقدمتها اجلي�س الإنك�شاري؛ فعمل على تاأ�شي�س جي�س قِوّي واقتبا�س النظم الأوروبية 

احلديثة واإن�شاء ِفرق ع�شكرية جديدة لإعادة القوة الع�شكرية للقوات العثمانّية.

اأوًل: مرحلة اإ�شالح اجلي�ش العثماين

�شالح والتجديد يف الدولة العثمانيّة اأ�شباب ظهور حركات الإ

والف�ش����اد  ال�شع����ف  حال��ة 
ال����ذي  والإداري  ال�شيا�ش���ّي 

و�شلت اإليه الدولة العثمانية.

َول الأوروبية يف  تدخ��ل ال��درُّ
�شوؤونها الداخلية.

اأحلقتها  التي  املتكررة  الهزائم 
َول الأوروبية بها. الدرُّ
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متثلت مرحلة التنظيمات العثمانّية يف عدد من القوانني والنظم التي اأ�شدرتها الدولة العثمانّية وهي: 
خّط )مر�شوم( �رصيف كلخانة عام 1839م  –  1

اأ�شدره ال�شلطان عبداملجيد الأول )1839 – 1861م(، يف الفرتة التي كان فيها على خلف 
م��ع وايل م���رش حممد علي با�شا الذي قاد حملة �شيطر فيها على ب��لد ال�شام، فجاء هذا املر�شوم  
ول الأوروبية ودعمها لل�شلطان العثماين �شد حممد علي با�شا، ومن اأهم بنوده: ل�شمان تاأييد الدرُّ

املحافظة على اأرواح النا�س واأموالهم وممتلكاتهم مهما كانت ديانتهم.  - اأ 
اإ�شلح الإدارة، والق�شاء على الر�شوة واملح�شوبية.  - ب 

تنظيم جباية ال�رشائب واإلغاء نظام اللتزام.  - ج� 
و�شع نظام حمّدد للخدمة الع�شكرية.  - د 

خّط )مر�شوم( التنظيمات اخلريية عام 1856م  –  2
ول الأوروبية قامت الدول��ة العثمانّية مبزيد م��ن الإ�شلحات لإبعاد  نتيج��ة لتزاي��د �شغط ال��درُّ
تدخلهم يف  �شوؤون الدولة، فاأ�شدر ال�شلطان عبداملجيد الأول خّط مر�شوم التنظيمات اخليية.

والذي ت�شمن ما يلي:
اإج��راء اإ�شلح�ات �شاملة  يف الأمور املالية  واملوا�شلت والتعلي�م والزراعة والتجارة.  - اأ 

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

اإن�ش�����اء حماك����م خمتلط�����ة لل��ف�شل يف الق�شاي��ا امل�دنية واجلنائية.  - ج� 
ال�شماح للأجانب بحق التملك يف الدولة العثمانّية.   - د 

بنّي الإ�شلحات التي كانت ل�شالح املواطنني العثمانيني.  •
براأيك ما اأثر امل�شاواة يف احلقوق والواجبات بني املواطنيني العثمانيني والأجانب؟  •

ثانيا: مرحلة التنظيمات العثمانيّة )1839 - 1876م(    

ناقش: اإ�شدار ال�شلطان العثماين عبد املجيد الأول مر�شوم التنظيمات اخليية.
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قانون الوليات عام 1864م  –  3
�ش��در يف عهد ال�شلطان عبدالعزي��ز )1861-1876م( وكان يهدف اإلى حتديث التنظيمات 
الإدارية املتبعة يف الدولة العثمانّية، ومبوجبه اأ�شبح يف كل ولية واٍل ي�شاعده موظفون خمت�شون 
بال�ش��وؤون الإدارية واملالية والتعليم والق�ش��اء والأ�شغال العامة والزراعة ويقدمون له امل�شاعدة، 
وا�شُتحِدث يف كل وحدة اإدارية جمال�س للإدارة ي�شرتك فيها عدد من الأهايل اإلى جانب احلكام 

الإداريني، وو�شعت القوانني التي تنظم �شوؤون املحاكم والأرا�شي والبلديات والتجارة.

ناقش: ي�شاعد احلاكم الإداري يف اإدارته موظفون خمت�شون كّل �شمن اخت�شا�شه.

تولّ��ى ال�شلطان عبداحلمي��د الثاين ال�شلطنة عام 1876 م، فاأظه��ر توجها اإ�شلحيا بتاأثي من 
رج��ال الإ�شلح، الذين طالبوا باقتبا�س النظم الدميقراطية الت��ي كانت �شائدة يف اأوروبا؛ فاأ�شدر 
ة بال�شلطان واأ�رشته ووراثة  ال�شلط��ان القانون الأ�شا�شي الذي حّدد فيه احلقوق والمتيازات اخلا�شّ
الَعر�س، واحلقوق العاّم��ة لرعايا الدولة الذين اأُطلق عليهم ا�شم العثمانيني بغ�س النظر عن ديانتهم 
خرة، واأعلن  واأجنا�شه��م، واألغى ال�شلطان م�ش��ادرة الأموال وممار�ش��ات التعذيب واأعم��ال ال�شُ

تاأ�شي�س املجل�س الُعمومّي.

ثالثا: مرحلة امل�رصوطية )الد�شتور( عام 1876م

واف��ق ال�شلطان عبداحلميد الثاين م�شطرا  على توقيع بنود الد�شتور اجلديد ملواجهة خطر الدول 
الأوروبية، لكنه ما لبث اأن عزل ال�شدر الأعظم مدحت با�شا امللقب باأبي الد�شتور ونفاه اإلى خارج 

الدولة العثمانّية عام 1877م، واأوقف العمل بالد�شتور واأعاد احلكم الفردي ال�شتبدادي.

اعقد جل�شة نقا�شية حول اأهمية الد�شتور يف تنظيم عمل ال�شلطات الثلث يف الوقت احلايّل. نشاط:	
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األسئلة

عّرف ما يلي:  -  1
خّط �رشيف كلخانة، قانون الوليات، القانون الأ�شا�شّي.

�شلح والتجديد يف الدولة العثمانّية. اذكر اأ�شباب قيام حركات الإ  -  2

�شلحات املدنية والع�شكرية التي قام بها ال�شلطان حممود الثاين. بنّي الإ  –  3

ما هي بنود خّط �رشيف كلخانة ال�شادر عام 1839م؟  –  4

قارن بني خط التنظيمات اخليية ومرحلة امل�رشوطية من حيُث:  –  5
تاريُخ الإ�شدار.  - اأ 

اأ�شباب اإ�شدار كل منهما. ب - 
�شلحات املدنية والقت�شادية التي �شملها كل القانونني. الإ ج� - 
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اتّ�شاع الدولة وعدم تان�ش �شكانها  -  1
تو�شع��ت الدول��ة العثمانّية يف م�شاحات وا�شعة امتدت يف ث��لث قارات، و�شمت �شعوبا غي 
متجان�ش��ة من الناحية الِعرقية واللرُّغوية والدينية والثقافي��ة والتاريخية، وللتعرف اإلى ذلك تاأمل 

اخلريطة الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة التى تليها:

اأوًل: العوامل الداخلية

بداأت بوادرال�شعف على الدولة العثمانّية منذ اأواخر القرن ال�شابع ع�رش امليلدي عندما ا�شتطاع 
الغ��رب الأوروبي اإيقاف التو�شع العثماين عند حدود ِفييّنا عا�شمة النم�شا، وقد تعر�س العثمانيون 

لهزائ��م اأمام رو�شيا يف الق��رن الثامن 
ع�رش امليلدي انتهت مبعاهدة كوجوك 
قينارجة عام 1774م، وقد �شاهمت 
ع��دة عوام��ل داخلي��ة وخارجية يف 

انهيار الدولة العثمانّية. 

ة وانهيارها
ّ
عوامل �سعف الدولة العثماني الف�سل الثالث

معاهدة كوجوك قينارجة عام 1774م
ُعقدت ب��ني رو�شيا والدولة العثمانّية تنازلت مبوجبها 
ّمت  الدولة العثمانّية عن �شيادتها يف �شبه جزيرة الِقرم، و�شُ
بع���س الأرا�شي لرو�شيا وُمنحت رو�شي��ا امتيازات تارية 

ودينية كاإقامة كني�شة اأرثوذك�شية يف اإ�شتانبول.

حدود الدولة العثمانية.

البحر املتو�شط

ال�شحراء الكربى

الدهناء

البحر الأ�شود

اأ�شوان
فزان

غدام�س

طرابل�س

تون�س

فينا

وهراناجلزائر

ل�شبونة

القاهرة

النفوذ
برقة الأ�شكندرية

الربع اخلايل

ح�رشموت

اأنقرة

�شياز

�شينوب

القرم

اأزمي

جة
ر اإي

بح

اخلليج العربي
الأح�شاء

بحر قزوين

خليج عدن

كريت

اليونان

الأ�شتانة
بحر مرمرة

الدانوب

غزة عمان
دم�شق

عدن

جدة
الطائف
مكة

املدينةاملنورة

يافا
بيوت

اأنطاكية

طرابزون

بغداد
الب�رشة

ُعمان

رود�سقرب�س

بنغازي

البحر الحمر

ال�شكل)1-5(: الدولة العثمانية يف اأق�شى اّت�شاع لها.

م�شيق جبل طارق

مراك�س
�شقلية

اإيطاليا

اإ�شبانيا

ال�شفويون
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وترتب على �شعف الدول��ة العثمانّية انف�شال بع�س الأقاليم عنها، وقد �شكل انف�شال البلقان 
واإعلنها احلرب على الدولة العثمانّية حتوًل خطًيا؛ اإذا اأّدى ذلك اإلى:

ورانية. -  بروز احلركة القومية الطرُّ  1
-  قيام ثورات ذات طابع قومي منها الثورة الألبانية.  2

-  قيام احلرب العاملية الأولى عام 1914م.  3

اذكر القاّرات التي تو�ّشعت فيها الدولة العثمانّية.  •
اكتب قائمة باأ�شماء الدول العربية احلالية التي كانت تابعة للدولة العثمانّية.  •

ما الفرق بني الولية والدولة من ِوجهة نظرك؟  •

بلغ��ت الإمرباطوري��ة العثمانّي��ة يف القرن ال�شاد�س ع���رش امليلدي اأق�شى اّت�شاع له��ا، اإل اأنها  
ا�شطدم��ت بق��ًوى �شيا�شية وع�شكرية اأّدت اإل��ى توقرُّف تو�ّشعها، ومتّثلت تل��ك القوى يف: رو�شيا 
ول الأوروبية وعلى راأ�شها النم�شا واإ�شباني��ا من الغرب، وال�شتعمار  القي�رشي��ة من ال�شمال، وال��درُّ

الربتغايل والهولندي يف اخلليج العربي واإيران من ال�رشق.

ناقش: القا�شم امل�شرتك بني القوى املحيطة بالدولة العثمانّية.

-  �شعف بع�ش ال�شالطني العثمانيني والف�شاد الإداري  2

انته��ى عهد ال�شلط��ني الأقوياء مبوت ال�شلطان �شليمان القانوين ع��ام 1566م، ففي الفرتة ما 
ب��ني )1566- 1718م( حك��م الدولة العثمانّية جمموعٌة من ال�شلط��ني مل يرتك اأغلبهم اأثًرا، 
وُيعت��رب عهد ال�شلطان مراد الثالث )1574-1595م( نقط��َة حتّول يف تاريخ الدولة العثمانّية 
بني عهود ال�شلطنِي الأقوياء وما تلهم من فرتة �شعف ال�شلطنِي، فقد ترك ال�شلطني م�شائل 
الدول��ة العليا يف اأيدي الوزراء والذين غالبا ي�شلون اإلى منا�شبهم يف الدولة العثمانيَّة عن طريق 

�شوة واملح�شوبية، واأ�شبح نفوذهم ينمو على ح�شاب �شلحيات ال�شلطان العثماين. الرَّ
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�شعف اجلي�ش  -  3
يعود �شعف اجلي�س للأ�شباب الآتية:

هم واإغفالهم ل�شوؤون اجلي�س والقتال، وتدُخِل اجلي�س  �شعِف ال�شلطني العثمانيني اأنف�شِ  - اأ 
يف تعيني ال�شلطني وخلعهم.

نك�شاري��ة بالعنا�رش الب�رشية؛ مم��ا اأّدى اإلى حتّول  اإلغ��اء ال�رشيبة الت��ي كانت تزود ِفرق الإ ب - 
نك�شارية. الع�شكرية اإلى وراثية يف �شفوف الإ

نك�سارية �سفاتها القتالية, وتراجِع دورها بعد ال�سماح لهم باالختالط بال�سكان  فقداِن االإ  - جـ 
املحليني, واالنخراط يف الوظائف املدنية.

انت�شار الر�شوة عند تعيني قادة اجلي�س.  - د 
عدم اإدخال التح�شينات على الأ�شلحة والأ�شاليب القتالية للجي�س.  - ه� 

قط��اع احلربي الذي اأّدى اإلى ان�شغال اجلي���س باأرا�شيهم الزراعية على ح�شاب  نظام الإ  - و 
انتمائهم الع�شكري ثّم مقاومتهم للإ�شلحات.

وكان ل�شيط��رة احلا�شية على بع�س ال�شلطني العثماني��ني دوٌر كبي يف اإ�شعافهم، فبداأت هذه 
الفئ��ات التدخل يف ال�ش��وؤون العامة للدولة لتحقيق م�شاحلها اخلا�ش��ة؛ فعملت على اإجبار رجال 
الدول��ة عل��ى تنفي��ذ رغباتها، وكان م�شي م��ن يعار�شهم الع��زل اأو القتل، فت�ش��ارع املقربون من 
ال�شلط��ان على جمع الرثوات الطائل��ة، واأّدى ذلك اإلى اإ�شعاف الدول��ة واإفل�س خزائنها، فتذمر 

نك�شارية. الأهايل واجلي�س؛ مّما اأّدى حلدوث ثورات بني �شفوف الإ

ورغم اأن الدولة العثمانّية قامت بعدة حماولت اإ�شلحية اإل اأنها واجهت مقاومة املتنفذين يف 
درُّ من امتيازاتهم ونفوذهم. الدولة؛ لأن تلك الإ�شلحات حَتُ

فّكر: يعد اجلي�س من اأ�شباب قّوة الدولة.
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�شيا�شة الترتيك

�شيا�شة عن�رشية مار�شها الحّتادّيون �شّد 
الع��رب والقوميات الأخ��رى؛ لفر�س الّلغة 
الرتكية يف التعليم ويف املوؤ�ش�شات احلكومية 

واإهماِل اللغة العربية.

تدهور الأو�شاع القت�شادية  -  4

ت�شافرت عدة عوامل اأّدت اإلى تدهور الأو�شاع القت�شادية يف الدولة العثمانّية ومنها:
فقدان الأمن وال�شتقرار.   - اأ 

�شيطرة الأوروبيني على �شناعة الغزل واحلرير. ب - 
اإقام��ة امل�ش��ارف الأجنبية من��ذ اأوا�شط الق��رن التا�شع ع�رش املي��لدي ودورها يف خدمة   - ج� 

امل�شالح القت�شادية الغربية على ح�شاب امل�شلحة العثمانّية.
ول الأوروبية. جلوء الدولة العثمانّية اإلى ال�شتدانة من الدرُّ  - د 

تراجع دور التنظيمات احِلْرفية وامِلْهنية ب�شبب عدم قدرتها على مناف�شة ال�شناعات الأوروبية.  - ه� 

�شيطرة الّتاديني على ال�شلطة  -  5

بداأ الحّتاديون ميار�شون �شيا�شة متع�شبة متثلت ب�شيا�شة الترتيك التي نتج عنها:
�ش��وء العلق��ة ب��ني الع��رب والأتراك   - اأ 
نتيج��ة ال�شيا�ش��ة الت��ي اّتبعه��ا حزب 

الحّتاد والرتقي.
ظهور اتاه��ات �شيا�شية متباينة لدى  ب - 
الحّتاديني حي��ث اأيد بع�شهم احلركة 
وراني��ة، بينما دعا الّتاه  القومية الطرُّ

الآخ��ر للمحافظة عل��ى الدولة العثمانّية وبناء موؤ�ش�شات حديث��ة مُتّكنها من �شمان ولء 
كل الفئات الدينية والعرقية اخلا�شعة للدولة.

وق��د اأّدت �شيا�شة الترتيك والنه��ج املتغطر�س الذي مار�ش��ه الحّتاديون �شد العرب 
اإلى تخلف املنطقة وغرقها يف بحر اجلهل والفقر وال�شتبداد، اإلى جانب ال�شتيلء على 

ثروات املنطقة العربية وت�شخي اأبنائها وا�شتنزاف طاقاتهم خلدمة م�شاحلهم.
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الأطماع ال�شتعمارية الأوروبية  -  1
بداأت بوادر ال�شعف على الدولة العثمانّية اأمام الغرب منذ اأواخر القرن ال�شابع ع�رش امليلدي 
ول الأوروبية تتناف�س فيما  عند بروز التف��وق الأوروبي على الدولة العثمانّية، فاأ�شبحت ال��درُّ
ول تهديدا للدولة العثمانّية  بينها لل�شيطرة على اأرا�شي الدولة العثمانّية، وكانت رو�شيا اأكرثالدرُّ
ط��وال القرنني الثامن ع�رش والتا�شع ع�رش للميلد، ونظ��ًرا للهزائم املتعددة التي حلقت بالدولة 
العثماني��ة �شّمي��ت برجل اأوروبا املري�س، وق��د اأثارت رو�شيا م�شكلة الرج��ل املري�س ووراثة 
ول الأوروبية تق�شيم الأملك العثمانّية فيما بينها، اإل  ممتلكاته عام 1853م واقرتحت على الدرُّ
ول على اقت�شام اأم��لك الدولة العثمانية اأّدى اإلى تزايد التناف�س وال�رشاع  اأن اخت��لف تلك الدرُّ

فيما بينها مبا ُعرف بامل�شاألة ال�رشقية.

ما املق�شود بامل�شاألة ال�رشقية؟  •

ثانيا: العوامل اخلارجية واأثرها يف �شعف الدولة العثمانيّة

الهزائم التي حلقت بالدولة العثمانيّة  -  2

خا�ش��ت الدولة العثمانّية عدة حروب خارجية اأدت اإلى فقدان اأجزاء من اأرا�شيها ومن تلك 
احلروب:

احلرب مع فرن�شا: متثلت بحملة نابليون بونابرت على م�رش وبلد ال�شام يف الفرتة ما بني عاَمي   - اأ 
)1798- 1801م(؛ وما نتج عنها فيما بعُد من احتلل اأجزاء كبية من املغرب العربي.

احلرب مع النم�شا: نتج عنها تنازل العثمانيني عن البو�شنة والهر�شك للنم�شا عام 1909م.  - ب 
احلرب مع اإيطاليا: ونتج عنها تخلي الدولة العثمانّية عن َطراُبل�س وبنغاري  مبوجب �شلح   - جـ 

)اآر�شي( عام 1912م.

كم��ا �شعت بريطانيا لتاأمني طرق موا�شلته��ا اإلى م�شتعمراتها يف الهند و�رشق اآ�شيا 
عن طريق ال�شيطرة على قناة ال�شوي�س والبحر الأحمر وعدن واخلليج العربي.

ول الأوروبية على الدولة العثمانّية ت�شمية » رجل اأوروبا املري�س«. فّكر: اأطلقت الدرُّ
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اأدى دخول الدولة العثمانّية احلرب العاملية 
الأولى ع��ام 1914م اإلى جان��ب دول الو�شط 
�شد دول احللفاء اإلى التعجيل بانهيارها، فقد قام 
احللف��اء باحتلل اأجزاء كبية من اأرا�شي الدولة 
العثمانّي��ة، فا�شطر الأتراك للقتال على جَبهات 
متعددة اأغلبها دفاعية، وكان لدخول الوليات 
املتح��دة الأمريكية احلرب العاملي��ة الأولى دور 
يف ترجيح كفة احللف��اء رغم خروج رو�شيا من 
احل��رب اإثر الث��ورة البل�شفية ع��ام 1917م، مما 

اأج��رب الأتراك على توقيع هدنة )مدرو�س( عام 1918م التي ن�شت على ا�شت�شلم الدولة العثمانّية 
لقــوات احللفاء التي دخلــت اإ�ستانبول دون قيــد اأو �رشط, ويف عام 1923م ج��رى التوقيع على 
ت بنودها على العرتاف بعودة ال�شيادة الرتكية على اأرا�شيها، ثم  معاه��دة )لوزان( مع احللفاء ن�شّ
اأ�ش��در املجل�س الوطني الرتكي بتاريخ 1 اآذار 1924م قانونًا جديداً ن�س على تاأ�شي�س اجلمهورية 

الرتكية احلديثة، وانتخاب م�شطفى كمال اأتاتورك رئي�شا للجمهورية.

ثالثا: انهيار الدولة العثمانيّة
م�شطفى كمال اأتاتورك

موؤ�ش���س اجلمهوري��ة الرتكي��ة احلديث��ة 
انخرط يف العمــل الثوري منذ �سبابه, اأ�س�س 
مــع بع�ــس ال�سبــاط  االأتــراك جمعية وطن 
ع��ام 1906م واأن�شاأ فروع��ًا لها يف القد�س 
وب��يوت و�شالوني��ك، اأ�شب��ح اأول رئي���س 
للجمهورية الرتكية يف عام 1923م وا�شتمر 

حتى  وفاته عام 1938م.

بالتعاون مع زملئك �شمم خارطة مفاهيمية تبني فيها عوامل �شعف الدولة العثمانية  نشاط:	
الداخلية واخلارجّية.
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األسئلة

عّرف ما يلي:  -  1
معاهدة كوجوك قينارجة، امل�شاألة ال�رشقية، �شيا�شة الترتيك، هدنة مدرو�س.

بنّي اأ�شباب مايلي:   -  2
توقف التو�شع العثماين يف اأوروبا نهاية القرن ال�شاد�س ع�رش امليلدّي.  - اأ 

�شعف اجلي�س العثماين وتعر�شه لهزائم عديدة اأمام اجليو�س الأوروبية. ب - 
تدهور الأو�شاع القت�شادية يف اأواخر عهد الدولة العثمانّية. ج� - 

كّون تعميمًا منا�شبًا يربط بني العبارات الآتية:  -  3
�شعف اجلي�س، الهزائم التي حلقت بالدولة العثمانّية.  - اأ 

�شعف ال�شلطني العثمانيني، الف�شاد الإدارّي. ب - 
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�سالمي واحلداثة... ناق�ش ذلك. 	امتاز م�رشوع النه�سة العربية بالتوفيق بني الرتاث العربي والإ
	يعد ال�رشيف احل�سني بن علي رائَد النه�سة العربية احلديثة، و�سح ذلك.

الوحدة الثانية: النه�ضة العربية احلديثة
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ة
ّ
النتاجات العام

يتوقع من �لطالب بعد در��شة هذه �لوحدة، و�لقيام بالو�جبات و�لأن�شطة �لو�ردة فيها �أن يكون 
قادر� على �أن:

  يذكَر الجتاهات ال�سيا�سية التي ظهرت يف البالد العربية.
  يو�سح املفاهيم وامل�سطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة. 

  يو�سح اأثر �سيا�سة الترتيك يف احلركة العربية.
اهاتها.   يبنينِّ مظاهر النه�سة العربية واجتجّ
  يدرك التكوين التاريخي لالأمة العربية.

  يدرك اأثر اجلمعيات العربية يف اإيقاظ الوعي القومي العربي.
عف.   يتتبع املراحل التاريخية التي مرت بها الأمة العربية من قوة و�سَ

  ي�ستنتج العوامل التي �ساعدت على قيام النه�سة العربية.
  ي�ستخل�ش اأثر ال�ستعمار والهيمنة الأجنبية على الأمة العربية.

  ُيقيجّم اأو�ساع البالد العربية يف عهد الدولة العثمانية.
  ُيقدر دور دعاة الفكر العربي يف النه�سة العربية.

  يقدر الدور التاريخي واحل�ساري للعرب عرب الع�سور.
�سالمية.   يثمن جهود ال�رشيف احل�سني بن علي - َرحمه اهلل - يف احلفاظ على الُهوية العربية والإ

اهات الواردة يف الوحدة.   يكت�سب القيم والجتجّ

27
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الف�ضل الأول

 كان��ت �سبه اجلزيرة العربية موطنا لل�سعوب العربية. وللتعرف اإلى اأ�سل العرب تاأمل ال�سكل الآتي، 
ا يليه: ثمجّ اأجب عمجّ

: �أ�شل �لعرب �أولاً

التكوين التاريخي للأمة العربية

ال�سكل )2-1(: اأ�سل العرب.

�أ�شل �لعرب

�لعرب �لبائدة
هم اأق��وام ذك��روا يف القراآن 
الكرمي ويف كتب الأخبار ومل 
يع��د له��م ذكر مثل ق��وم عاد 

وثمود.

�لعرب �لعاربة )�لعرباء(
ويرجع  اإلى قحطان  ينت�سبون 
موطنه��م للجن��وب العرب��ي 
��ون بع��رب  ) اليم��ن ( وُي�سمجّ
بف�ساحة  وا�سته��روا  اجلنوب 

الل�سان.

�لعرب �مل�شتعربة )�ملتعربة(
ينت�سبون اإلى عدنان وي�سكنون 
و�س��ط �سب��ه اجلزي��رة العربي��ة 
و�سماله��ا، وي�سم��ون بع��رب 
بامل�ستعربة؛  ��وا  �ُسمجّ ال�سم��ال. 
لأنه��م ان�سم��وا اإل��ى الع��رب 
العارب��ة واأخ��ذوا العربية منهم 
وقد اختلطوا بالأمم غري العربية.

�لعرب �لباقية

ما املوطن الرئي�ش للعرب العاربة؟  •
قارن بني العرب العاربة والعرب امل�ستعربة من حيث الن�سب.  •

�سك��ن الع��رب يف �سبه اجلزي��رة العربي��ة واملناطق املج��اورة لها من��ذ الآف ال�سن��ني، وتعود 
اأق��دم الإ�س��ارات املكتوب��ة الدال��ة عل��ى ت�سمية الع��رب اإلى عه��د املل��ك الأكادي )ن��رام �سني( 
ي اأهلها  حوايل)2270-2223 ق.م( عندما ا�ستولى على الأرا�سي املت�سلة باأر�ش بابل والتي �ُسمجّ
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با�س��م )عربو(، وا�ستمرت الإ�سارات اإلى العرب ت��رد يف النقو�ش امل�سمارية الآ�سورية، فورد نق�ش 
يعود لعهد امللك الآ�سوري )�سلمن�رشرَّ الثالث  858-823 ق.م( الذي هزم حلًفا ع�سكريًّا �سارك 
فيه عدد من امللوك الآراميني الذين حكموا املدن ال�سورية ومعهم األف مقاتل من قبيلة عربية بقيادة 
زعيمها )جنديبو(، واأطلق على تلك اجلماعات اأ�سماء منها عريبي وعربي وعربا، واأول اإ�سارة اإلى 
العرب كقوم ورد يف نق�ش النمارة عام 328م على �ساهد قرب امرىء القي�ش اأحد ملوك املناذرة )اأنا 

ملك العرب كل العرب(، كما ورد ذكر العرب كثرًيا يف ال�سعر اجلاهلي ومنه قول ال�ساعر:
اِئدوَن                         عِن احُلُرماِت جميُع الَعرِب ُهُم املَاِنُعو البيِت والذرَّ

ولق��د كان ملوقع �سب��ه اجلزيرة العربية على ط��رق التجارة العاملية يف الع�س��ور القدمية بني الهند 
وال���رشق الأق�سى من جه��ة والبحر املتو�سط من جهة اأخرى اأثر كب��ري يف تكوين املجتمعات العربية 
ا يليها: البدوية واحل�رشية وظهور عدة ممالك عربية، وللتعرف اإليها تاأمل اخلريطة الآتية، ثم اأجب عمجّ

اذكراملمالك العربية القدمية التي وردت يف اخلريطة.  •
اأ�رش اإلى البالد العربية القدمية على اخلريطة.  •

ال�سكل )2-2(: خريطة املمالك العربية القدمية.

بالد ف����ار�ش
ال���ع��راق

بالد ال�س����ام

يرثب
مكة

البحر املتو�سط

البحر الأحمر

اخلليج العربي

الطائف

�سباأ
حمري

معني
ح�رشموت

املحيط الهندي

ممالك عربية قدمية
مدن عربية
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�سالم لحتالل خارجي متث��ل باحتالل الأحبا�ش  تعر���ش جنوب �سب�ه اجلزيرة العربي��ة قبل الإ
لليم��ن عام 525م بدعم م��ن الدولة البيزنطية بعد اإقدام ذي نوا�ش احِلم��ريي بعمل اإجرامي �سائن 
وه��و اإح��راق اأتباع الديان��ة امل�سيحية يف جنران، وح��اول اأبرهة الأ�رشم احت��الل مكة عام 571م 
��َر جي�سه،ثم تعر�ست اليمن  لل�سيط��رة على طري��ق التجارة الغربي )طريق البخور( لكنه ف�سل وُدمجّ

�سالم.  للغزو الفار�سي عام 575م، وبقيت حتت �سيطرتهم حتى جميء الإ
ما اأثر ق�ساء الأحبا�ش على دولة ِحمري يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية؟  •

�شالم ثانياًا: دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �شوؤون �لعرب ُقبيل �لإ

�سالم وقام��ت بدور رئي�ش لتنظيم �سوؤون العرب،  ب��رز دور قبيلة قري�ش يف مكة قبيل ظهور الإ
ا يليه: وللتعرف اإلى ذلك تاأمل ال�سكل الآتي، ثمجّ اأجب عمجّ

تنظيم �س��وؤون مكة من خالل 
خدمة بي��ت اهلل احلرام وتويل 
والرف��ادة  دان��ة  ال�سنِّ اأم��ور 
وال�سقاي��ة، واإن�ساء دار الندوة 
وتاأكي��د حرمة البي��ت احلرام  
للقبائ��ل  ��ر الأم��ن  وه��ذا وفجّ
العربية اأثن��اء حجهم اإلى مكة 

املكرمة.

تنظي��م التجارة ع��رب اإن�س��اء الأ�سواق 
الدائمة واملو�سمية مثل: �سوق عكاظ، 
وه��ي  ي��الف  الإ لإن�س��اء  بالإ�ساف��ة 
معاه��دات جتاري��ة وقعها عم��رو بن 
عب��د مناف امللقب بها�سم واإخوته مع 
ملوك الروم والفر�ش واليمن واحلب�سة 
والقبائل العربية يف �سبه اجلزيرة العربية 
ل�سمان �سالمة قوافل قري�ش التجارية.

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

بال�سعر واخلطابة. 

�شالم دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �شوؤون �لعرب ُقبيل �لإ

�سالم. ال�سكل )2-3(: دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �سوؤون العرب ُقبيل الإ

هل تعلم

ل حماولة  اأنجّ قيام مملكة ِكندة يف و�سط �سبه اجلزيرة العربية يف القرن ال�ساد�ش امليالدي ُيَعدُّ اأوجّ
لبع���ش القبائل العربي��ة ال�سمالية لإن�ساء حتالف قبلي يف كيان �سيا�سي عربي حمايد يرف�ش الإذعان 
مرَّ قبيلة اأ�سد وربيعة، وا�ستمرت اململكة قرنًا من الزمن. لأي دولة اأجنبية بدعم من دولة ِحمري �سَ
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مرباطوريتان البيزنطية والفار�سية لل�سيطرة على املنطقة العربية، وحاولت كل منهما  تناف�ست الإ
م��درَّ نفوذها اإليها، وعملت على حتري�ش القبائل العربية �سد بع�سها البع�ش وتبنرَّت قيام ممالك عربية 
يف ال�سمال؛ لتكون حاجزاً بينهما وبني القبائل البدوية يف �سمال �سبه اجلزيرة العربية، فوقعت مملكة 
الغ�سا�سنة حتت نفوذ الروم يف بالد ال�سام، بينما وَقَعت مملكة املناذرة حتت نفوذ الفر�ش يف العراق. 

ا يليها: وللتعرف اإلى موقع تلك املمالك تاأمل اخلريطة الآتية، ثم اأجب عمجّ

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

�سيناء اأيله

قرب�ش

اآ�سيا ال�سغرى

م�رش

بالد 
النوبة مكة املكرمة

يرثب

اليمامة

هجر

املناذرة

نهر الفرات
نهر دجلة

الغ�سا�سنة

مرباطورية الإ
الفار�سية

اخلليج العربي

البحر الأحمر

ورية
مرباط الإ

دم�سق

د�ش
الق بالد ال�سام احلرية

البحر املتو�سط

دومة اجلندل
تبوك

نهر النيل

البيزنطية

املمالك العربية املتحالفة 
مع الروم والفر�ش

بحر قزوين

عمان

اأ�رش على اخلريطة اإلى موقع  مملكتي الغ�سا�سنة واملناذرة.  •
بنيجّ من خالل اخلريطة اأهمية موقع مملكتي الغ�سا�سنة واملناذرة.  •

تبعية مملكة الغ�سا�سنة للروم، وتبعية مملكة املناذرة للفر�ش. فّكر: 
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هل تعلم

اأنجّ معركة ذي قار عام 610م ُتَعدجّ من اأهم املعارك التي وقعت بني العرب والفر�ش، فكانت 
ل ن�رش للعرب على الفر�ش. اأوجّ

�شالم ثالثاًا: �لعرب بعد ظهور �لإ

اأر�سى الر�سول - �سلىاهلل عليه و�سلم - قواعد الدولة يف املدينة املنورة حينما و�سع )ال�سحيفة( 
د�ست��ور الدول��ة ب��ني امل�سلمني م��ن املهاجرين 
والأن�سار، فاعتربهم اأمة واحدة من دون النا�ش، 
ور�سخ مفه��وم الولء والنتم��اء لالأمة بدل من 

القبيلة، كما نظم العالقة مع غري امل�سلمني.

�سالمية يف الع�رش  �ساهم��ت الفتوح��ات الإ
الرا�سدي يف اإزالة احلواج��ز اأمام حركة القبائل 
العربية اإلى ال�رشق وال�سمال والغرب، واتخذت 
�سيا�س��ة ثابت��ة لت�سجيع الهج��رة اإل��ى الأم�سار 
اجلديدة وال�ستقرار فيها، وقد اجتمع يف كل من 
هذه الأم�سار قبائل من عرب ال�سمال واجلنوب 
ى اإلى تكوي��ن جمتمعات موحدة اأ�سعفت  ممجّا اأدجّ

الع�سبية القبلية مبفهومها الجتماعي. 

�لأم�شار

جمع م���رش وهي مدن جدي��دة اأن�ساها 
الإ�سالمي��ة  الفتوح��ات  اأثن���اء  امل�سلم��ون 
حلاجته��م املتزاي��دة ملع�سك��رات للمقاتل��ة 
وت�سجي��ع القبائ��ل العربية لال�ستق��رار، مثل 
الب���رة والكوفة يف الع��راق والف�شطاط يف 
م�رش والق��ريوان يف تون�ش، ومراكز اأن�سئت 
بجوار مدن رئي�سة قدمية مثل: دم�سق وحم�ش 
يف ب��الد ال�س��ام، لتكون منطلق��ا لفتوحات 
جديدة  واأ�سبح��ت الهجرة لالأم�سار �رشطا 

للح�سول على العطاء والفيء.

وق��د كان ل�سيا�س��ة التعريب التي اتخذها الأَمويون اأثُرها البال��غ يف ن�رش اللغة والثقافة العربية، 
ب موؤ�س�ساتها فاأ�سبحت اللغة العربية لغة  م اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان الدولة وعررَّ وقد نظرَّ
الإدارة والدواوي��ن يف البل��دان املفتوحة، كما �ُسكرَّ النقد العربي )الُعملة( بديال عن النقد البيزنطي 

والفار�سي.

�ساهمت حركة التعريب التي قام بها الأمويون يف قوة الدولة ومتا�سكها. فّكر: 
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وبع��د قي��ام الدولة العبا�سية التي اأكدت عل��ى مبداأ امل�ساواة، ورف�ش الع�سبي��ة القبلية، واإ�رشاك 
العنا���رش غ��ري العربية يف ال�سلطة واجلي���ش ومناحي احلياة كافًة، بداأ ال�رشاع ب��ني هذه العنا�رش، ممجّا 

ت اإلى: َك اأدجّ �ش الدولة اإلى حالة من ال�سعف والتفكجّ عررَّ
لب العنا�رش الرتكية والفار�سية على �سوؤون الدولة. تغرَّ  -

الغزو اخلارجي يف اأواخرعهد الدولة العبا�سية.  -

وق��د �سيطر الأتراك والبويهيون الفر�ش على مقالي��د ال�سلطة يف الع�رش العبا�سي الثاين، ممجّا اأدى 
اإلى جتزئة الدولة العبا�سية يف امل�رشق اإلى ُدويالت، منها الدولة احلمدانية وال�سالجقة، وظهرت يف 

بالد املغرب دويالت كدولة الأدار�سة والأغالبة، فكان لذلك اأثر يف تن�سيط التعريب يف اإفريقيا.
�سالمي. ابحث يف دول منف�سلة عن اخلالفة العبا�سية يف امل�رشق واملغرب الإ  •

بعد �سع��ف الدولة العبا�سية وانق�سامها لدويالت عديدة تعر�س��ت البالد العربية اإلى خطرين 
خارجيني. وللتعرف اإليهما تاأمل ال�سكل الآتي:

�لغزو �لفرجني
نتج عنه تاأ�سي�ش عدة كيانات فرجنية يف البالد 
العربية متثلت ب�: مملك��ة بيت املقد�ش، واإمارة 
طرابل���ش )لبنان(، واإم��ارة اأنطاكية )�سوريا(، 

ها )اجلزيرة الفراتية(. واإمارة الرُّ
وا�ستمر وجود الفرجنة اإلى اأن  ا�ستطاع العرب 
امل�سلم��ني بقي��ادة ال�سلط��ان �س��الح الدي��ن 
الأيوبي اإخراجهم من القد�ش بعد انت�ساره يف 
معركة حطني ع��ام 583ه�/ 1187م، وتابع 
املمالي��ك جه��ود الأيوبيني يف اإنه��اء الوجود 

الفرجني على الأر�ش العربية.

�لغزو �ملغويل
هاجم املغ��ول بقي��ادة )هولكو( اأح��د اأحفاد 
)جنكيز خان( موؤ�س�ش الدولة املغولية بغداد عام 
656ه�/ 1258م وق�سى على معامل احل�سارة 
�سالمية فيها بع��د اإحراقها، ثم تقدم  العربي��ة الإ
نحو بالد ال�س��ام ف�سقطت مدنها باأيديهم حتى 
متك��ن املماليك بقي��ادة ال�سلط��ان �سيف الدين 
قط��ز من هزميتهم يف معركة ع��ني جالوت عام 
658ه���/1260م عل��ى اأر���ش فل�سطني ويف 
�سن��ة 803ه���/1400م تعر�ست ب��الد ال�سام 
ر  لغزو مغويل اآخر بقيادة )تيمورلنك( الذي دمجّ

دم�سق وحلب بعد اأن ا�ستولى عليهما.
ال�سكل)2-5(: الغزو اخلارجي للبالد العربية.

�لغزو �خلارجي للبالد �لعربية
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الدولية على حماية  واملواثيق  القوانني  تاأكيد  نقا�سية مع زمالئك حول  اعقد جل�سة  نشاط:	
املعامل احل�سارية يف اأوقات احلروب

ر�بعاًا: �لعرب يف ظل �لدولة �لعثمانية )�شلطة �لأ�رس �لعربية(
�سيط��رت الدول��ة العثمانية على العامل العربي يف مطلع القرن ال�ساد���ش ع�رش امليالدي با�ستثناء 
�س��الم، هذا وا�ستطاعت بع�ش الأ�رش املحافظة على  مراك���ش، وارتبط العرب بالعثمانيني برابطة الإ

مكانتها يف مناطقها وحاول البع�ش التحرر من �سيطرة العثمانيني ومنهم:

�لأ�رسة �لـَمْعِنيَّة  -  1
حكم��ت جبل لبنان يف الف��رتة )1516م-1697م( وق��د اأعلن الأمري فخر الدي��ن ال�َمْعنيجّ 
الأول خ�سوع��ه لل�سلطان �سليم الأول فاأبق��ى له العثمانيون حكم جبل لبنان، ثم �سيطر الأمري 
��ع نفوذه بعد ذلك   فخ��ر الدين املعن��ي الثاين )1572-1635م( عل��ى �سيدا وبريوت،وو�سجّ
اإلى حوران وعجل��ون بعد معركة عنجر مع العثمانيني عام 1624م، وامتد نفوذه اإلى �سمال 
ا ا�سطر ال�سلط��ان العثماين اإلى العرتاف ب�سيطرة ال�َمْعِنينِّنَي على لبنان واملناطق  فل�سطني؛ م�مجّ
املج��اورة، وح�سل على لقب )�سلطان الرب( كما امتد نفوذه من حلب اإلى القد�ش وال�سوبك، 

ومت الق�ساء على حكم الأ�رشة املعنية بعد موقعة عني دارا عام 1697م مع العثمانيني.

2 - ظاهر �لعمر�لزيد�ين
ع  �ساع��د �سعف الدولة العثمانية على ظهور حرك��ة ظاهر العمر )1695-1775م( الذي و�سجّ
نفوذه يف فل�سطني، واتجّخذ من عكا عا�سمة له ثم مدرَّ حكمه اإلى حوران وجبل عجلون، وحاول 
تعزيز مركزه بالتحالف مع القبائل العربية ومع وايل م�رش،فوطدرَّ الأمن وال�ستقرار يف فل�سطني،ثم 
حاول ال�ستقالل عن الدولة العثمانية فامتنع عن دفع ال�رشائب لها وخا�ش عدة معارك يف �سبيل 

احلفاظ على اإمارته، اإل اأن الدولة العثمانية جنحت يف الق�ساء على حكمه عام 1775م.
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3 - �لأ�رس�ف يف �حلجاز
متت��ع الأ�رشاف بو�س��ع خا�ش يف اإمارة مك��ة، انطالًقا م��ن مكانتهم الديني��ة والتاريخية التي 
تع��ود اإلى الر�س��ول -�سلى اهلل عليه و�سلم- وينحدر الها�سمي��ون اأ�رشاف مكة واآل البيت من 
اأ�سوله��م العربية العدنانية، ومل ت�سهد اأية �ساللة يف التاريخ احتفاًظا بامتداد ن�سبها على النحو 
ال��ذي ات�سفوا ب��ه، وكان ملركزهم و�رشعيتهم الديني��ة والتاريخية وتوا�س��ل خدمتهم للعرب 
وامل�سلم��ني اأثره املمتد على م��دى التاريخ، اإذ كان للها�سميني ع��رب التاريخ موقُعهم بني قبائل 
الع��رب باعتبارهم ق��ادة اإ�سالح وم�سورة، ومن اأجل ذلك �سعت الدول��ة العثمانية للح�سول 
على اعرتاف الأ�رشاف ب�سيادة الدولة العثمانية على احلجاز منذ عهد جدهم ال�رشيف اأبي مني. 

4 - �لدولة �لزيدية يف �ليمن
مام القا�سم الزي��دي )1597- 1620م( الذي  ظه��رت يف اأواخر عام 1597م عل��ى يد الإ
عدة و�سنعاء، وُلقنِّب باأمري املوؤمنني،  متكن من فر�ش �سيطرته على معظم الأقاليم ال�سمالية بني �سَ
فنا�سب العثمانيني العداء وحاربهم واأعلن انف�ساله وا�ستقالله عن الدولة العثمانية وبعد وفاته 

بايع اأتباعه ابنه حممد الذي متجّ يف عهده اإخراج العثمانيني من اليمن عام 1635م.
ورغ��م حماولت العثماني��ني اإعادة �سيطرتهم عل��ى اليمن لكنها ف�سل��ت، فقررت الدولة 
العثماني��ة اإجالء قواتها عن اليمن التي اأ�سبحت اأول ولية عربية تنف�سل عن الدولة العثمانية، 
ومتتع��ت اليم��ن با�ستقاللها ما يزيد عن مائتي عام حتت حكم الأئمة الزيدية اإلى اأن عاد احلكم 

العثماين اليها عام 1872م. 

ناقش: عدم ا�ستقرار احلكم العثماين يف اليمن.

�لأ�رسة �لبُو�َشِعيديَّة يف ُعمان  -  5
روا  متتع��ت ُعمان بحكم م�ستقل ع��ن الدولة العثمانية وت�سدى اليعاربة للغ��زو الربتغايل وحرجّ
بالدهم يف منت�سف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي من ال�سيطرة الأجنبية، ثم جنح اأحمد بن �سعيد 
بتاأ�سي���ش حكم الأ�رشة البو�سعيدي��ة عام 1741م التي تو�سعت على ط��ول ال�ساحل الإفريقي 

ال�رشقي، واأقاموا معاقل لهم يف ُمْمبا�سة وَزْنَجبار)َتْنزاِنيا( حتى �سواحل مدغ�سقر.
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وقد جنح الُعمانيون يف بناء اأ�سطول كبري �سيطر على معظم اأنحاء ال�ساحل الإفريقي ال�رشقي 
فريقي)ال�سومال وجيبوت��ي( اإلى م�سي��ق موزمبيق، وامتد نفوذه��م يف القارة  م��ن الق��رن الإ

فريقية اإلى منابع النيل والكونغو. الإ

ناقش: متكن الُعمانيون من اإن�ساء دولة كبرية.

�لدولة �ل�شعدية )1510- 1685م(  -6 
اِك�َش(، ومل تخ�سع ل�سلطة الدولة العثمانية، وقد حملت لواء  ظهرت يف املغ��رب الأق�سى)َمررَّ
�سبان والربتغاليني، وتعاقب على حكمها ثالثة ع�رش �سلطانًا حكموا ما يقارب  املقاومة �سد الإ
القرن ون�سف القرن، وتالهم الأ�رشاف العلويون الذين ل زالوا يحكمون اململكة املغربية اإلى 

الوقت احلا�رش.

اِك�ُش( للحكم العثماين. مل  يخ�سع املغرب الأق�سى )َمررَّ فّكر: 
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األسئلة

ف ما يلي: عرجّ  -  1
ال�عرب البائدة، ال�عرب الباقية، املناذرة، الأ�رشة الَمْعِنيجّة، الدولة ال�سعدية.

بنيجّ اأ�سباب ما يلي:   -  2
�سالمية عن اخلالفة العبا�سية. ول الإ انف�سال بع�ش الدُّ  - اأ 

ظهور الأ�رش احلاكمة املحلية يف الدولة العثمانية. ب - 
�سالم. و�سح دور قبيلة قري�ش يف تنظيم �سوؤون العرب ُقبيل الإ  -  3

�سالم. -  اذكر املمالك العربية يف �سبه اجلزيرة العربية قبل الإ  4
، والغزو الِفَرجْنيجّ من حيُث اآثاُر الغزو املرتتبة على البالد العربية. قارن بني الغزو املغويلجّ  -  5
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مفهوم النه�ضة العربية احلديثة وعواملهاالف�ضل الثاين

عا�س��ت الب��الد العربية يف اأواخر احلك��م العثماين حالة من اجلمود والنغ��الق ب�سبب �سيا�سة 
العزلة التي فر�ستها الدولة العثمانية على الوطن العربي وما رافقها من ظلم وا�ستبداد، بينما كانت 
اأوروب��ا ت�سهد نه�سة علمية واأدبية رافقتها اكت�سافات جغرافية، وثورة �سناعية، وحركة ا�ستعمارية 
اأعطته��ا مركز القي��ادة للعامل باأ�رشه، واأطلق مفهوم النه�سة العربي��ة احلديثة على �سل�سلة التحولت 
ت اإلى تنبُّه العرب اإل��ى ما�سيهم املجيد واإدراكه��م واقعهم املرتدي،  الفكري��ة وال�سيا�سية الت��ي اأدجّ
و�سعيهم لإحياء املا�سي وبعثه مبا فيه من اأ�سالة وتراث عربي واإ�سالمي جميد والعمل على جتاوز هذا 

الواقع والتحديات الداخلية واخلارجية من اأجل م�ستقبل اأف�سل.

ا�ستخل�ش مفهوم النه�سة العربية احلديثة.  •
براأيك ما املا�سي املجيد للعرب؟  •

ما املقومات التي ميتلكها العرب لبناء م�ستقبل اأف�سل؟  •

وق��د ت�سافرت عدة عوامل �ساهمت يف ظه��ور النه�سة العربية احلديثة يف اأواخر القرن الثامن 
ع�رش امليالدي واتجّ�سعت وتنوعت خالل القرن التا�سع ع�رش ومطلع القرن الع�رشين للميالد. وللتعرف 

اإلى هذه العوامل تاأمل ال�سكل الآتي، ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:

عو�مل ظهور �لنه�شة �لعربية �حلديثة

م�ساوئ حكومة 
اديني الحتجّ

التاأثر بالفكر 
الأوروبي

ظهور اجلمعيات 
والأحزاب ال�سيا�سية

الفكر القومي لل�رشيف 
احل�سني بن علي

ال�سكل )2-6(: عوامل ظهور النه�سة العربية احلديثة.

براأيك اأيجّ العوامل اأكرث تاأثريا يف قيام حركة النه�سة العربية؟  •
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�إ�شالحات حممد علي با�شا  -  2
اأ�سهم��ت اإ�سالحات حممد علي با�سا يف م�رش وبالد ال�سام يف ظه��ور النه�سة العربية، وتركز 

هذا الدور يف:
��ه حممد عل��ي با�سا  �ملجــال �لعلمــي: اجتجّ  - �أ 
باأنظاره اإلى اأوروبا واآثر ال�ستعانة اأوًل 
بالإيطاليني دون الإجنلي��ز والفرن�سيني 
خ�سية من تغلغل نفوذهم ال�سيا�سي  ومل 
يبداأ حممد علي با�ستقدام اخلرباء والفنيني 
1820م،  ع��ام  بع��د  اإل  الفرن�سي��ني 
وتوال��ت البعثات العلمي��ة امل�رشية اإلى 
فرن�س��ا وغريها من الأقط��ار الأوروبية 

لدرا�سة العلوم النظرية والتطبيقية.

حممد علي با�شا
م��ن اأ�س��ل األباين، 
حك��م م���رش يف الفرتة 
1848م   -  1805
ب�س�م  حكم����ه  ��ع  و�سجّ
وح�����اول  ال�س���ودان 
الدولة  ع��ن  ال�ستقالل 

العثمانية، وال�سيطرة على بالد ال�سام والأنا�سول.
ا�ستمر حكم اأ�رشته يف م�رش حتى23 متوز1952م 

باإلغاء امللكية، واإعالن قيام اجلمهورية يف م�رش.

ال�سكل )2-7(: �سورة حممد علي با�سا.

كان لتاأث��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�سل العرب بالفكر الأوروبي عن طريق:

�حلملة �لفرن�شية على م�رس وبالد �ل�شام )1798-1801م(  -  1
رغم الآثار ال�سلبية التي تركتها احلملة الفرن�سية على م�رش وبالد ال�سام، اإل اأنها فتحت اأبواب 
العامل العربي على احل�سارة الغربية احلديثة مبا ا�ستملت عليه من مبادئ �سيا�سية، واأنظمة اإدارية 

وعلمية. ومن اأبرز الآثار التي تركتها احلملة الفرن�سية:
نبرَّهت العرب اإلى الفرق ال�سا�سع بني ما هم عليه من �سعف وتاأخر، وما عليه الغرب من   - اأ 

تقدم يف املجالت العلمية والقت�سادية والع�سكرية.
اإح��داث نه�سة �سيا�سية متثلت يف مقاومة اأهل م�رش وبالد ال�سام للحملة بب�سالة؛ مما عزز  ب - 

روح املقاومة، وثقتهم باأنف�سهم وبحقهم يف امل�ساركة باحلكم.
اإدخال مظاهر احل�سارة الأوروبية الفكرية ومفهوم الدولة احلديثة.  - ج� 

: �لتاأثر بالفكر �لأوروبّي �أولاً
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وقد نتج عن هذه البعثات العلمية 
النفتاح على ح�سارة الغرب، وترجمة 
العديد من املوؤلف��ات العلمية والأدبية 
والفنية الغربية، وتدري�ش العلوم احلديثة 
يف املعاهد واملدار�ش التي اأن�ساأها حممد 
علي وخلف��اوؤه على النمط الأوروبي،  
ومنه��ا مدر�سة الأل�سن ع��ام 1835م  
وتول��ى الإ�رشاف عليه��ا ال�سيخ رفاعة 
الطهطاوي ال��ذي ترجم اإل��ى العربية 
ال�سابقة  اليون��ان واأخبارالأم��م  تاريخ 

كالبابليني وامل�رشيني. 

كم��ا مت اإن�س��اء عدد من الكلي��ات لتدري�ش خمتلف العل��وم كالعلوم البحري��ة، والطبية 
وال�سيدلني��ة، واأن�ساأ املطبعة الأهلية يف بولق ع��ام 1821م التي �ساهمت يف ن�رش العديد 
من الكتب العربية القدمية واإي�سال املوؤلفات احلديثة اإلى اأيدي املثقفني العرب  فكان لها دور 

كبري يف النه�سة الفكرية العربية احلديثة.

اذكر اإ�سالحات حممد علي با�سا يف املجال العلمي.  •
ما اأثر اإ�سالحات حممد علي با�سا العلمية  يف قيام النه�سة العربية احلديثة؟  •

ْهَطاوي )1801-1873م( ِرفاعة �لطَّ
ول����د ف��ي طهط���ا  
ب�م�س�ر، حف���ظ الق���راآن 
الكري���م و در�ش الف�ق���ه 
والنحو، التح���ق بالأزهر 

يف عام 1817م. 
و�سمل��ت درا�ست��ه 

يف الأزه��ر احلدي��ث والفق��ه والتف�س��ري والنحو 
وال�رشف، اأ�س��در جريدة الوقائ��ع امل�رشية باللغة 
العربي��ة ول��ه ع��دة موؤلف��ات، م��ن بينه��ا كتاب 

»تخلي�ش الأبريز يف تلخي�ش باريز«.

ال�سكل )2-8(:�سورة رفاعة الطهطاوي.

بالتعاون مع زمالئك، �سمم َمطِويجّة )من�سورا( تتناول فيه منجزات ال�سخ�سيات التالية:  نشاط:	
حممد علي با�سا، رفاعة الطهطاوي.
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�إ�شالحات حممد علي با�شا �لقت�شادية

ي و�س��ق الطرق وبنى  نظم الرجّ
القناطر

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

األغ��ى نظام اللت��زام يف جباية وزع الأرا�سي على الفالحني
ال�رشائب

الن�سيج والزجاج  اأن�ساأ م�سانع 
والورق

ال�سكل )2-9(: اإ�سالحات حممد علي با�سا القت�سادية.

�سنجّف اإ�سالحات حممد علي با�سا يف املجال القت�سادي اإلى: زراعية، �سناعية، جتارية.  •
ب درجة م�ساهمتها يف النه�سة العربية  رتجّ��ب اإ�سالحات حممد علي القت�سادي��ة َح�سَ  •

احلديثة من وجهة نظرك.

ر�شاليات �لتب�شريية يف �لبالد �لعربية  �لإ  -  3
تع��د الإر�سالي��ات التب�سريية من اأقوى اأدوات الغ��زو الثقايف، وقد بداأت تف��د اإلى بالد ال�سام 
يف الق��رن ال�ساب��ع ع���رش املي��الدي، وكان معظ��م املب�رشين من اأتب��اع املذهب��ني الكاثوليكي 
والربوت�ستانت��ي. و�سهد الق��رن التا�سع ع�رش امليالدي حركة تب�سريي��ة وا�سعة يف البالد العربية، 
وعلى الرغم من الدور ال�سلبي لالإر�ساليات التب�سريية وخدمتها لال�ستعمار، اإل اأنه كان لها دور 

يف النه�سة القومية عند العرب.

وللتعرف اإلى اآثار الإر�ساليات التب�سريية تاأمل ال�سكل الآتي، ُثمجّ اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

�ملجال �لقت�شادي: للتعرف اإلى اأعمال حممد علي با�سا القت�سادية، تاأمل ال�سكل الآتي، ُثمجّ  ب- 
ا يليه: اأجب عمجّ
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�أثر �لإر�شاليات �لتب�شريية يف �لبالد �لعربية

�لآثار �لإيجابية:

اإن�س��اء املدار���ش واملعاهد احلديث��ة على غرار املدار���ش واملعاهد   -
الأوروبية يف اأماكن متفرقة من البالد العربية، ومن اأ�سهر ما اأن�ساأته 
ر�سالي��ات التب�سريية  )الكلية ال�سورية( الت��ي اأن�ساأها املب�رشون  الإ
�ش العلوم باللغة العربية  الربوت�ستانت ع��ام1847م، وكانت ُتدرنِّ
يف بداية عهدها.ويف الع��ام نف�سه اأن�ساأ هوؤلء املب�رشون )اجلمعية 

ال�سورية( يف بريوت لن�رش العلوم والفنون بني العرب.
ترجمة كت��ب الرتاث والتاري��خ العربي وكتب اللغ��ة العربية   -

واآدابها ون�رشها.
تخري��ج جمموع��ة من الأدب��اء ممن ن��ادوا بالثورة عل��ى الظلم   -
وحتقي��ق ال�ستق��الل  من اأمث��ال: بطر�ش الب�ست��اين ونا�سيف 

. اليازجي واإبراهيم اليازجيجّ
اإن�ساء املطابع وال�سحف واملجالت فكان لها دور اإيجابيجّ يف   -

ن�رش اللغة العربية وبث الوعي القومي.

�لآثار �ل�شلبية: 

اإث��ارة اخلالف��ات الطائفي��ة   -
مم��ا اأدى اإل��ى تفتيت وحدة 

املجتمع العربي.
التمهيد لال�ستعمار والتعاون   -

معه لتنفيذ خمططاته.

ر�ساليات التب�سريية يف البالد العربية. ال�سكل )2-10(: اأثر الإ

ح اأثر الإر�ساليات التب�سريية يف تن�سيط احلركة العلمية يف البالد العربية. و�سجّ  •
بنينِّ دورالإر�ساليات التب�سريية يف تعميق  اخلالفات الطائفية.  •

براأيك هل كانت الإر�ساليات التب�سريية متهيدا لال�ستعمار الأوروبي؟ ادعم اإجابتك باأدلة.  •

4 – �ل�شت�رس�ق
�سالمية الأولى،  �سالمي اإلى العهود الإ يع��ود اهتمام الأوروبيني بالإنتاج الفكري العرب��ي والإ
واأخ��ذ الهتمام يزداد مع الزمن فكان من العوامل الرئي�سة يف قيام النه�سة الأوروبية يف مطلع 
الع�س��ور احلديث��ة، وكانت الأندل�ش حلق��ة الو�سل بني الغرب املتاأخ��ر وال�رشق العربي الذي 
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عد اإلى كتاب �سم�ش العرب ت�سطع على الغرب ملوؤلفه )زيغريد هونيكه(،  اأو اأحد الكتب  نشاط:	
املتوافرة يف مكتبة مدر�ستك، واكتب تقريرا عن اأثر العرب يف تقدم احل�سارة الغربية.

ويف الن�س��ف الثاين من القرن ال�ساد�ش ع�رش املي��الدي اأن�ساأ الرهبان الي�سوعيون مدر�سة لتعليم 
اللغة العربية واآدابها يف روما، واأخذت الإر�ساليات التب�سريية يف البالد العربية تنقل املوؤلفات العربية 
اإل��ى اأوروبا، ثم حتولت الأهداف اإلى دينية، ومن��ذ القرن الثامن ع�رش امليالدي حتولت اإلى اأهداف 
ول  �سيا�سي��ة واقت�سادية، بعده��ا انتقل الهتمام  بالآث��ار الفكرية عند العرب م��ن الكني�سة اإلى الدُّ
الأوروبي��ة، فقد اأن�ساأت فرن�س��ا مدر�سة لتعليم اللغات احلديثة يف باري���ش عام 1795م، و�سارت 
ول الأوروبية على ه��ذا النهج، وكان الغر�ش من ذلك ا�ستغالل ثروات ال�رشق، واحتالل  بقي��ة الدُّ
مناطق��ه، وربط اأجزائه باأوروبا، فظهر العديد م��ن امل�ست�رشقني ممن تعلموا اللغة العربية يف املدار�ش 
واملعاهد الغربية، ومتكن بع�سهم من زيارة البالد العربية وجمع العديد من املخطوطات التي عادوا 
به��ا اإلى اأوروبا فحققوها ون�رشوها، واألجّفوا الكتب العدي��دة يف تاريخ العرب وعلومهم واآدابهم، 
فا�ستفادوا واأفادوا، واأيقظوا الهمم وبعثوا العزائم؛  ف�ساعد ذلك يف تنبُّه العرب والغرب اإلى تراث 

العرب املجيد. 

ا�ستخل�ش بلغتك اخلا�سة مفهوم ال�ست�رشاق.  •
كيف بداأ ال�ست�رشاق؟  •

يجابية التي تركها ال�ست�رشاق على كل من العرب والغرب؟ ما الآثار الإ  •

ت�س��ع جوانبه باحل�سارة واملعرفة، وكانت اأهداف ال�ست���رشاق يف البداية ثقافية خال�سة متثلت 
يف الط��الع على ثقافة العرب ودرا�سة لغتهم لالأخذ باأ�سباب ح�سارة جديدة، من خالل ن�رش 

املوؤلفات العربية وترجمتها اإلى اللغة الالتينية.

ثانياًا: �جلمعيات و�لأحز�ب �ل�شيا�شية
�سالمية ابتداًء من  كان لالحت��الل الع�سك��ري الأوروبي الذي حلرَّ ببع���ش البالد العربي��ة والإ
الثل��ث الأول من القرن التا�س��ع ع�رش امليالدي، وَعْجِز الدولة العثماني��ة عن مواجهة هذا التحدي 
اأْن �سع��ر عدد من املفكرين ال�سيا�سيني والعلم��اء وامل�سلحني بالفجوة الوا�سعة بني التفوق ال�سيا�سي 
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مطالب �جلمعيات و�لأحز�ب �ل�شيا�شية و�آثارها يف �لنه�شة �لعربية �حلديثة

ا�ستقالل البالد العربية من اأي �سلطة اأجنبية.  -
اعتبار اللغة العربي��ة لغة ر�سمية كاللغة الرتكية   -

يف املعامالت جميعها.
اإعالء �ساأن العرب، ورف��ع م�ستواهم املعي�سي   -

وامل�ساواة مع الأتراك.
رفع القيود التي حتدجّ من حرية التعبري.  -

املناداة بتطبيق الالمركزية يف الوليات العربية.  -

اإذكاء الوعي القومي العربي.  -
احلف��اظ عل��ى اللغ��ة العربي��ة، والإ�سهام يف   -

التوعية الثقافية.
نق��اذ البالد العربية  و�سع الربامج ال�سيا�سية لإ  -
م��ن �سيا�سة الترتي��ك و احلفاظ عل��ى  الهوية 

العربية.
م�ساركة العرب يف ال�سيا�سة واحلكم.  -

�آثارهامطالبها

ال�سكل )2-11(: مطالب اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية واآثارها يف النه�سة العربية احلديثة.

بنينِّ اأثر اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية يف النه�سة العربية احلديثة.  •
؟ ما اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن تنظيم احلياة احلزبية والتنمية ال�سيا�سية يف الأردنجّ  •

والعلمي لأوروبا من جهة والتاأخر وال�سعف الذي تعانيه البالد العربية يف املجالت كافًة من جهة 
اأخرى، فكان لهم دور بارز يف النه�سة الفكرية العربية، واأيقظوا بخطبهم وكتاباتهم التي ن�رشوها 

يف ال�سحف واملجالت الإح�سا�ش القومي عند الأمة العربية ودعوتهم للتحرر وال�ستقالل.
وكان م��ن نتائج النه�سة الأدبية تاأ�سي�ش جمعيات علمية، واأندية اأدبية، واأحزاب �سيا�سية �رشية 
�سالح وامل�ساواة مع الأتراك يف نط��اق الدولة العثمانية، ومن  وعلني��ة تنادي بحقوق الع��رب والإ
الأمثل��ة عليها اجلمعية ال�سورية، وجمعي��ة الآداب والعلوم، واجلمعية القحطانية، واجلمعية العربية 

الفتاة، وحزب الالمركزية الإدارية. 
. و�سح دور املفكرين ال�سيا�سيني يف القرن التا�سع ع�رش امليالديجّ  •

.وللتعرف  بنينِّ نتائج النه�سة الأدبية يف البالد العربية يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش امليالديجّ  •
ا يليه: على بع�ش مطالب هذه اجلمعيات واأثرها يف النه�سة العربية تاأمل ال�سكل الآتي، ثم اأجب عمجّ
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ناقش: �ساهمت �سيا�سة الترتيك يف قيام النه�سة العربية احلديثة.

اتخذت احلركة العربية يف مراحلها الأولى طابع احلركة الإ�سالحية التي ت�سعى اإلى قيام حكم 
�سالمية، اإل اأن حكومة  ذاتي للعرب اأكرث من �سعيها اإلى ال�ستقالل التام حر�سا منها على الرابطة الإ
حت��اد والرتقي قامت بعزل ال�سلطان عبد احلميد الثاين عام 1909م، وعينت حممد ر�ساد �سلطاًنا  الإ
بال�سم، ف�سيطروا على ال�سلطة، ومار�سوا �سيا�سة عن�رشية متع�سبة للعن�رش الرتكي )�سيا�سة الترتيك( 
فجعلوا املنا�سب العليا يف الإدارة واجلي�ش بيد الأتراك، و�سددوا من قب�سة احلكم املركزي الرتكي، 
واأج��ربوا القومي��ات املختلفة يف الدولة على تعل��م اللغة الرتكية وجعلوها لغ��ة العلم يف املدار�ش، 
وفر�س��وا ال�رشائب الباهظة، وطالب بع�سهم بطرد العرب م��ن اأوطانهم، وتوطني جاليات تركية 
د تع�شبهم  ب��دلاً منه��م. وُنِقل ال�شباط الع��رب اإلى املناطق البعي��دة، وت�شجيع ال�شحافة الت��ي متجَّ
لقوميته��م الطورانية، فا�سطدمت ه��ذه ال�سيا�سة مع م�سالح العرب ومت�سكه��م بقوميتهم ودينهم 
ا يف اإثارة امل�ساعر القومية �سد احلكم الرتكينِّ يف دولة  ولغته��م، ولع��ل هذه اخلطوة لعبت دوًرا هامًّ

متعددة العنا�رش والقوميات.
بنينِّ مظاهر ال�سيا�سة الحتادية املتع�سبة.  •

عد اإلى كتاب القومية العربية حلازم ن�سيبة اأو اإلى كتاب التكوين التاريخي لالأمة العربية  نشاط:	
لعبد العزيز الدوري اأو اإلى اأحد الكتب التي تتناول مو�سوع القومية العربية يف مكتبة 

مدر�ستك، واكتب تقريرا عن مفهوم النه�سة العربية احلديثة وعوامل قيامها.

ثالثاًا: م�شاوئ حكومة �لحتاديني

هل تعلم

م��وا يف انتخابات جمل�ش )املبعوثان( مبا يحق��ق م�سلحتهم على ح�ساب  ادي��ني حتكجّ اأنجّ الحتجّ
الآخري��ن، فكان العرب يفوق��ون الأتراك بن�سبة ثالثة اإلى اثنني، وم��ع ذلك كان جمموع اأع�ساء 
املجل���ش )245( ع�س��ًوا منهم )150( من الأت��راك، و)60( من العرب وم��ا تبقى للقوميات 

ا الأعيان فلم يكن للعرب �سوى )3( اأع�ساء من بني )40( ع�سًوا. الأخرى، واأمجّ
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ل كان حترير  ه الأوجّ ال�رشيف احل�سني بن علي هو رائد الفكر القومي يف الع�رش احلديث؛ لأنرَّ همجّ
العرب ووحدتهم بعد اأكرث من اأربعة قرون من التغييب وال�ستالب. احل�سني بن علي بفكره القومي 
ه��و مرجعية فا�سلة وقادرة على التعامل مع الأحداث الك��ربى وم�ستوعبة حلركة ال�سيا�سة العاملية، 

ومدركة لطبيعة الأوزان التفاو�سية يف الق�سايا الدولية؛ مما جعله مالًذا للعرب وزعيًما لق�سيتهم.
ويحف��ُظ التاريخ العربي ت�سحياته يف �سبي��ل ال�ستقالل واحلرية للعرب وتكري�ش حياته خلدمة 

�سالمية والدفاع عن م�ساحلهما يف كل املحافل الدولية. الأمتني العربية والإ
وقد ظهر فكر احل�سني بن علي من خالل مرا�سالته مع ال�سري )مكماهون(، وخطاباته لل�سلطان 

نت ما يلي: العثماين، ومن�سورات الثورة العربية الكربى، حيُث ت�سمجّ
التاأكيد على ا�ستقالل البالد العربية، والتم�سك بالوحدة العربية.  -  1

�سمولية النه�سة العربية لت�سمل كل عربي �سادق لوطنه خمل�ش لقومه.  -  2
ُة العرب واحدة ل فرق بني اأحٍد يف دينه. اأمجّ  -  3

ميان بهذا الوطن والنتماء اإليه بغ�ش النظر عن اجلذور واملنابت اأو اأي  املواطنة احلقيقية هي الإ  -  4
اعتبارات اأخرى.

التاأكيد على مبادئ احلرية والعدالة وامل�ساواة.  -  5
التاأكيد على عروبية فل�سطني، ورف�سه التنازل عنها.  -  6

ر�بعاًا: �لفكر �لقومي لل�رسيف �حل�شني بن علي

تاأمل اأقوال ال�رشيف احل�سني بن علي الآتية، ثم ا�ستخرج منها جمموعة من القيم التي  نشاط:	
كان ينادي بها:

ا  " اإن هذه النه�شة ت�شمل كائناًا من كان على �رط اأن يكون �شادقاًا لوطنه خمل�شاً  - 1
لقومه".

" ل اأتنازل عن حق واحد من حقوق البالد، ل اأقبل اإلجّ اأن تكون فل�سطني لأهلها   - 2
العرب، ل اأقبل بالتجزئة، ول اأقبل بالنتداب ول اأ�سكت ويف عروقي دم عربي".
" الوطن هو منزلنا الكبري، واإن اأبناء الوطن هم اأفراد عائلتنا الكربى، فما اأحرانا!   - 3

َفه ونزيجَّنه لراحة اأبنائه". َمه وننظجّ اأن نبذل يف �سبيل الوطن، وننظجّ
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األسئلة

ف مايلي: عرجّ  -  1
�سيا�سة الترتيك، املطبعة الأهلية، اجلمعية ال�سورية.
بنينِّ اأثر احلملة الفرن�سية يف النه�سة العربية احلديثة.  -  2

كان للجمعيات والأحزاب ال�سيا�سية اأثٌر يف قيام النه�سة العربية احلديثة:  -  3
اكتب قائمة باأ�سماء هذه اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية.  - اأ 

د مطالبها. حدجّ ب - 
بنيجّ اآثارها يف حركة النه�سة العربية احلديثة. ج�- 

-  انقل اجلدول الآتي اإلى دفرتك، وقارن بني التب�سري وال�ست�رشاق من حيث:  4

-  و�سح الفكر القومي عند ال�رشيف احل�سني بن علي واأثره يف النه�سة العربية احلديثة.  5

 �ل�شت�رس�ق�لتب�شريوجه �ملقارنة

مفهوم كل منهما

 بد�ية �لظهور

�لأثر يف �لنه�شة �لعربية �حلديثة 
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االجتاهات الفكرية للنه�صة العربية احلديثةالف�صل الثالث

اهات عديدة متثلت يف: ت النه�سة العربية احلديثة عن نف�سها يف اتجّ عبجّ

كان��ت ردود الفعل االأولى عند املفكري��ن العرب على مظاهر الف�س��اد وال�سعف واالنحالل التي 
ا يليه: اأ�سابت جمتمعهم ردودا دينية. اقراأ الن�ص االآتي، ثم اأجب عمجّ

: االجتاهات الدينية اأوالاً

�سالح. بينِّ االأ�سباب التي دعت اإلى االإ  •
�سالمي: ومن هذه االتاهات، حركة التجديد االإ

�سالمية يف م�سادرها االأولى، والعلوم  �سالح من امل�سلمي التوفيق بي جوهر العقيدة االإ حاول دعاة االإ
الع عليها، فقد كان لالحتالل الع�سكريجّ  واملبادئ االأوروبية التي اأُتيحت لهم فر�سة االتجّ�سال بها اأو االطجّ
الغرب��ي لبع�ص االأقطار العربية، والغزو الثقايف الذي رافقه، وعجز الدولة العثمانية عن مواجهة التجّحدي 
اخلارج��ي، والفجوة الوا�سعة بي التقدم العلمي والتفوق االقت�سادي االأوروبي، وما كان عليه امل�سلمون 

من تاأخر يف العلوم وتخلف يف احلياة االقت�سادية، اأثُره يف نفو�ص املتنورين من علماء امل�سلمي.
. �سالميجّ ت اإلى ظهور حركة التجديد االإ ا�ستخل�ص االأ�سباب التي اأدجّ  •

االأجيال  لدى  والعبادات  الدين  باأ�سول  واجلهل  االأعمى  والتقليد  الفكري  اجلمود  اأدى 
وبدع  من �سالالت  �سالم  باالإ علق  وما  العثماين  احلكم  العربي  يف ظل  املجتمع  املتعاقبة يف 
ب�سبب تعطيل االجتهاد، وما ن�ساأ يف ظالله من فرق اعتمدت املبالغة والتطرف،وابتعدت عن 
�سالح واإيقاف الرتاجع  جوهر العقيدة، اإلى ظهور حركات اإ�سالحية اأدركت احلاجة اإلى االإ

الديني واالجتماعي الذي يعي�سه العرب وامل�سلمون.
علي حمافظة، االتاهات الفكرية عند العرب يف ع�رص النه�سة 1789-1914،�ص)37(

�سالمي. ناقش: الغلو والتطرف يف الوقت احلا�رص من ال�سوائب التي علقت بالدين االإ
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اه: من املبادئ التي دعا اإليها اأ�سحاب هذا االتجّ
حترير الفكر الدينيجّ من قيود التقليد وفتح باب االجتهاد.  -  1

التوفيق بي العلم واالإميان، فال خالف بي ما جاء يف القران الكرمي واحلقائق العلمية.  -  2
اطالع امل�سلمي على التيارات واالتاهات الفكرية، ورف�ص تقليد الغرب دون �رصورة وبال متحي�ص واإمعان.  -  3

االإ�سالح الديني هو الطريق اإلى التمدن.  -  4
5 -  تويل العرب اإدارة �سوؤون بالدهم.

جمال الدين االأفغاين
)1839-1896م(

تعلم  اأفغان�ستان،  ولد يف 
والعل��وم  العربي��ة  اللغ��ة 
والري�ا�س�ي�ات  الديني��ة، 
اإل��ى  والت�اري��خ، انتق��ل 
الهن��د فتعل��م فيه��ا اللغة 
وج�م�ع  ن�ج�ل�ي�زي��ة،  االإ
فيه��ا بي الثقاف��ة القدمية 
اإلى  ث��م رحل  واحلديثة، 
مكة املكرمة ثم اإلى م�رص  
ث��م رح��ل اإل��ى االأ�ستانه 

وا�ستقر بها.

عبدالرحمن الكواكبي 
)1848-1902م(

ولد بحلب، عمل حماميا 
ومار�ص العمل ال�سحفي، 
اأ�سدر �سحيفتي الفرات 
كتابي  واألف  وال�سهباء، 
هم��ا:  طبائ��ع اال�ستبداد 

واأم القرى. 

حممد عبده 
)1849-1905م(

ول��د يف م�رص وتعل��م فيها 
الق��راءة والكتاب��ة ثم انتقل 
اأكمل  االأزهر حي��ث  اإل��ى 
درا�ست��ه هن��اك، ث��م اأخ��ذ 
يكتب يف جريدة االأهرام، 
اأحم��د  ث��ورة  يف  �س��ارك 
ُعرابي ع��ام 1882م �سد 

التدخل البيطاين.

حممد ر�ضيد ر�ضا 
)1865-1935م(

ال�س��ام  بطرابل���ص  ول��د 
الق��راءة  فيه��ا  وتعل��م 
در���ص  ث��م  والكتاب��ة، 
والعلوم  الديني��ة  العل��وم 
م�ن�ط���ق  م��ن  احلديث��ة 
وري�ا�س�ي�ات وطبيعيات، 
ن�رص دعوته من خالل جملة 

املنار التي تولىحتريرها.

�سالميجّ ومبادئهم تاأمل ال�سكل االآتي: وللتعرف اإلى اأ�سهر مفكري حركة التجديد االإ

�سالميجّ ومبادئهم. ال�سكل )2-12(: اأ�سهر مفكري حركة التجديد االإ

�ضالمّي ومبادئهم اأ�ضهر مفكري حركة التجديد االإ
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كان م��ن نتائج اتجّ�سال العرب بالغرب اأن تعرفوا باحل��ركات ال�سيا�سية واأنظمة احلكم الغربية، 
واملبادئ التي تنادي بها تل��ك احلركات، واقتب�سوا مفاهيم احلرية والدميقراطية والد�ستور والوطن 
والوطني��ة والقومية واالأمة، وكان لل�سعارات التي اأطلقتها الثورة الفرن�سية �سداها لدى العرب من 

حرية وم�ساواة واإخاء، ولكنهم ُذهلوا ملا جلبته الثورُة من فنت وقتل وخراب.

ثانياًا: االجتاهات ال�ضيا�ضية

�سبق االإ�سالم الثورَة الفرن�سية يف مبادئها بعدة قرون. فّكر: 

�سالمي لال�ستفادة من الغرب، لكنهم رف�سوا تقليده )التقليد  ناقش: دعا اأن�سار حركة التجديد االإ
االأعمى( دون تفكري.

ومن التيارات التي مثَّلت االتاه ال�سيا�سي:
تيار القومية العربية  -  1

�سه��دت ال�ساحة العربي��ة خالل حكم ال�سلطان عبداحلميد الث��اين، وحتى قيام احلرب العاملية 
االأول��ى ظهور العديد من اجلمعيات االأدبي��ة وال�سيا�سية، ال�رصجّية منها والعلنية التي راحت تعب 
وبدرجات متفاوتة ع��ن طموحات العرب القومية، وللتعرف اإلى بع�ص هذه اجلمعيات تاأمل 

اجلدول االآتي، ثمجّ اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:
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مكان توحيد جميع هذه اجلمعيات واالأحزاب يف جمعية واحدة؟ براأيك هل كان باالإ  •

نت��ج عن مطالب اجلمعي��ات واالأحزاب العربية عقد املوؤمتر العرب��ي االأول )موؤمتر باري�ص 
العربي( يف الفرتة من 18-23حزيران عام 1913م يف باري�ص، برئا�سة عبد احلميد الزهراوي 
بدعوة من بع�ص ال�سيا�سيي واملفكرين والطلبة العرب املقيمي يف فرن�سا، كرد فعل ال�ستمرار 
ادي��ي بانته��اج �سيا�سة متع�سب��ة قائمة على الترتي��ك واملركزية، واتجّخ��ذ املوؤمتر عدداً من  االحتجّ

القرارات منها:
�سالحات احلقيقية �رصورية وواجبة للدولة العثمانية. اأنجّ االإ اأ   - 

دارة املركزية ا�سرتاكا فعليا. اأْن يتمتع العرب بحقوقهم ال�سيا�سية وذلك باأن ي�سرتكوا يف االإ ب- 
�سالحية. �سالحية للجمعيات العربية االإ دعم املطالب االإ ج�- 

جعل اللغة العربية لغة ر�سمية يف الواليات العربية ويف مناق�سات جمل�ص النواب العثماين  د   - 
)املبعوثان(.

جعل اخلدمة الع�سكرية حملية يف الواليات العربية يف اأوقات ال�سلم. ه�- 
هل هناك بنود تدعو العرب لالنف�سال عن االأتراك؟  •

ب اأهميتها من وجهة نظرك. رتجّب القرارات َح�سَ  •

ال�سكل )2-13(: اجلمعيات واالأحزاب العربية.

مكان ا�ضم اجلمعية/ احلزب
التاأ�ضي�س

�ضنة 
املوؤ�ض�سالتاأ�ضي�س

منر فار�ص، واإبراهيم اليازجي1875مبريوتجمعية بريوت ال�رصية
جنيب عازوري1904مباري�صرابطة الوطن العربي

عزيز علي امل�رصي، وعبدالكرمي اخلليل، 1909ماإ�ستانبولاجلمعية القحطانية
وعارف ال�سهابي ، و�سليم اجلزائري.

اأحمد قدري، وعوين عبدالهادي، ورفيق التميمي.1911مباري�صاجلمعية العربية الفتاة

حممد ر�سيد ر�سا، واإ�سكندر عمون، وحمبجّ 1912مالقاهرةحزب الالمركزية االإدارية
الدين اخلطيب ، وحقي العظم.
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اديي عق��د املوؤمتر باالرتياح فكانت ردة فعله��ا بتجنيد �سحافتها  مل تتقب��ل حكومة االحتجّ
ادي�ن يف اإحباط امل�ؤمتر اأوفدوا مندوبا عنهم  وبع�ض رجال الدين ملهاجمته، وعندما ف�شل االتحّ
اديي والعرب على املبادئ  اإلى باري�ص للتفاو�ص مع رجال املوؤمتر ومت االتفاق بي مندوب االحتجّ

االآتية:
عدادي واملعامالت الر�سمية يف الواليات العربية باللغة العربية. يكون التعليم االبتدائي واالإ اأ   - 

ي�شرتط يف كبار امل�ظفني الذين يعين�ن من قبل احلك�مة املركزية يف ال�اليات العربية اأْن  ب- 
ا بقية موظفي الدولة فيجب اأْن يكونوا من الوالية  يكونوا من العارفي باللغة العربية، اأمجّ

نف�سها.
اخلدمة الع�سكرية حملية يف الواليات العربية اأو يف الواليات القريبة يف اأوقات ال�سلم. ج�- 

يعي ثالثة وزراء من العرب وي�سغل العرب منا�سب ُعليا يف الوزارات املختلفة. د  - 

ادي��ي مل يتقيدوا مب��ا جاء يف ه��ذا االتفاق وا�ستم��روا يف �سيا�س��ة اال�سطهاد  لك��ن االحتجّ
والترتيك، وت�سددوا يف مالحقة اأع�ساء اجلمعيات العربية، ومع ذلك فاإنجّ دخول تركيا احلرب 
العاملي��ة االأولى اإلى جانب دول الو�سط مل مينع العرب من الوقوف اإلى جانبها، اإال اأنجّ ا�ستمراَر 
ادي��ي يف �سيا�ستهم العن�رصية واإع��دام عدد من ال�سخ�سيات العربي��ة يف دم�سق وبريوت  االحتجّ
اديي عل��ى ال�رصيف احل�سي بن علي وتهجري االأ�رص العربي��ة اإلى مناطق االأنا�سول  وتاآم��ر االحتجّ
النائي��ة وت�ستيت الفرق الع�سكري��ة والقادة الع�سكريي من الع��رب يف جبهات القتال البعيدة 

كانت اأ�سبابا يف تعجيل اإعالن الثورة العربية الكبى.
تيار الوطنية  -  2

الوطنية تعني: حب الوطن واالنتماء اإليه، ومن العوامل التي اأدت لظهور هذا التيار:
انت�سار التعليم. اأ   - 

اإر�سال البعثات العلمية اإلى اأوروبا. ب- 
تطور حركة الرتجمة والتاأليف. ج�- 

وكان اأول م��ن دعا اإلى تيار الوطنية ال�سيُخ ِرفاعة الطهطاوي الذي اأ�س�ص مدر�سة االأل�سن، 
وعمل على اإبراز اأجماد م�رص القدمية يف كتابه ''مناهج االألباب امل�رصية يف مباهج االآداب  الع�رصية''.
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كان املجتمع العربي ينق�سه التجان�ص والتما�سك يف العهد العثماين فما كاد القرن التا�سع ع�رص 
املي��الديجّ ينته��ي حتى حلجّت القيم اجلديدة بدال م��ن القيم االجتماعي��ة القبلية.وقد عانى املجتمع 

العربي من الفرق ال�سا�سع بي احلاكم واملحكوم، فقامت فئة واعية ودعت اإلى ما يلي:
احلرية وامل�ضاواة  -1

دعا املفكرون الع��رب اإلى حرية التفكري والتعبري واالجتماع واحلري��ات ال�سيا�سية مثل احلياة 
النيابي��ة وتطبيق الدميقراطية يف احلكم، وحماربة اال�ستبداد بجميع اأ�سكاله، وِمْن اأبرز من نادى 
ف اال�ستبداد  مبحارب��ة اال�ستبداد عبدالرحمن الكواكبي يف كتابه ''طبائع اال�ستبداد''، حيث عرَّ
باأنه:''�سف��ة تطلق على  احلكوم��ة املطلقة العنان التي تت�رصف يف �س��وؤون الرعية كما ت�ساء بال 

خ�سية وال ح�ساب وال عقاب حمققي''.
العدالة االجتماعية  -2

من اأبرز املفكرين الذين حتدثوا عن العدالة االجتماعية ِرفاعة الطهطاوي الذي اعتب العمل هو 
االأ�سا�ص للقيمة ولي�ص راأ�ص املال، وكذلك املفكر اأحمد فار�ص ال�سدياق الذي تاأثر باال�سرتاكية 

ي اإلى غياب العدالة االجتماعية.  واعتب اأنجّ الفوارق الوا�سعة يف الرثوة ُتوؤدجّ
حقوق املراأة  -3

دعا ِرفاعة الطهطاوي اإلى تعليم املراأة يف م�رص، ففي كتابه ''املر�سد االأمي لتعليم البنات والبني''، 
اأكد الفوائد التي ي�ستفيدها املجتمع من تعليم املراأة. ومن املفكرين الذين دعوا اإلى اإعطاء املراأة 
حقوقها قا�سم اأمي يف كتابيه ''حتريراملراأة'' عام1899م، و''املراأة اجلديدة'' عام1900م، واأحمد 

فار�ص ال�سدياق يف كتابه ''ال�ساق على ال�ساق'' الذي تناول دور املراأة يف الرتبية.

ثالثاًا: االجّتاهات االجتماعية
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األسئلة
ف مايلي: عرجّ  -  1

 اجلمعية القحطانية، الوطنية، اال�ستبداد.
�سالمي. ِ املبادئ التي نادى بها اأ�سحاب حركات التجديد االإ بينِّ  -  2

ْ اأ�سباب ما يلي: بينِّ  -  3
اه الوطني. اأ    - ظهور االتجّ

ب -  عقد موؤمتر باري�ص عام 1913م.
ْد قرارات موؤمتر باري�ص عام 1913م. َعدنِّ  -  4

-  اأكمل اجلدول االآتي مبا ينا�سبه:  5
ا�سم الكتاب. ا�سم املوؤلف

مناهج االألباب امل�رصية يف مباهج االآداب الع�رصية.
تخلي�ص االأبريز يف تلخي�ص باريز.

اأ    -
ب -

قا�سم اأمي

ال�ساق على ال�ساق.
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اديني ومظاملهم،  كان ل�سيا�س��ة االتحّ
التي متثلت يف قيام جمال با�س��ا باأعمال 
للزعم��اء  ونف��ي  واعتق��ال  ا�سطه��اد 
الع��رب، واإعدام بع�ض القادة يف دم�سق 
وبريوت، وتدهور االأو�ساع االقت�سادية 
يف الب��اد العربية، �سب��ٌب باتخاذ اأحرار 
ع��ن  االنف�س��ال  يف  قراره��م  الع��رب 
االأتراك، ومبايع��ة �سخ�سية لها مكانتها 
عند العرب تتولى قي��ادة النه�سة العربية 
الطاحمة اإلى احلرية، فتوجهوا اإلى ال�رشيف 

احل�سني بن علي وعقدوا عليه اآماَلهم.
بنينِّ اأ�سب��اب زعامة ال�رشيف احل�سني   •

بن علي للنه�سة العربية احلديثة.

مغادرته  الثاين عام 1908م، وعند  ت�رشين  ل من  االأوحّ ال�رشيف احل�سني والية احلجاز يف  ت�سلم 
اإ�ستانبول قال له ال�سلطان ''اأ�ساأل اهلل اأن يجازي من حال بيني وبني اال�ستفادة من مواهبك الها�سمية 
واإين ل�ست باالأمني على الدولة من هذه الفئة املتغلبة''، وعند و�سوله اإلى احلجاز ا�ستقبلته وفود من 
اد والرتقي الذي ما اإْن �سمع رد ال�رشيف احل�سني  خمتلف مدنها، وكان من بينهم وفد ميثل حزب االتحّ
بن علي على كلمتهم يف ا�ستقباله قائا لهم ''لقد حظيت مبقام اأ�سايف واآبائي على ال�رشيطة التي بايع 
ل، واأن هذه باد اهلل ال تقام فيها غري �رشيعة اهلل''، حتى كتبوا  بها ال�رشيف اأبو ن�مي ال�سلطان �سليم االأوحّ

اإلى اإ�ستانبول اأنحّ ال�رشيف احل�سني ال يعباأ باأحد وال يقر بد�ستور وال يوؤمن بتجديد.

ال�ضريف الح�ضين بن علي رائُد النه�ضة العربية الحديثة

اأوال: ال�سريف الح�سين بن علي واليا على الحجاز

الف�ضل الرابع

ال�رشي��ف احل�س��ني بن 
علي بن حممد بن عبد املعني 
م��ن ذوي ع��ون، ولد يف 
اإ�ستانب��ول ع��ام 1854م، 
وت��وف���ي ع����ام 1931م 
رح��ل مع وال��ده اإلى مكة 
ع��ام 1855م. ول��ه اأربعة 

اأوالد هم:  علي وعبداهلل وفي�سل وزيد.
ونظ��ًرا ملكانته الدينية ون�سبه املمتد للر�سول حممد 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- وفكره القومي وت�سحياته يف 
�سام؛ جاء اإجم��اع زعماء العرب  �سبي��ل العروبة واالإ
ومفكريه��م عل��ى زعامت��ه بقي��ادة احلرك��ة القومية، 

والنه�سة العربية احلديثة.

ال�سكل )2-14(: �سورة 
ال�سريف الح�سين بن علي.



56

اإلى ال�سيد ال�سند املعظم وال�رشيف االأعظم احل�سني اأمري مكة اأدامه اهلل 
ك على اإمارة مكة، ونعرتف لك دون �سواك  »نح��ن نواب العرب يف جمل�ض املبعوثان، نق��رحّ
بالرئا�س��ة الدينية على جميع االأقطار العربية؛ الأنك االآن خا�سة بيت الر�سول -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- واإجماعنا هذا هو نيابة عن اأهل بادنا، واهلل يحفظك الأمتك وي�ساعدك لدفع ال�رش عن 

دينك«.
قدري قلعجي، الثورة العربية الكربى، �ض)145(.

متتع ال�رشيف احل�سني بن علي مبكانة مرموقة ومقام رفيع امل�ستوى يف نفو�ض العرب وامل�سلمني 
التي تظى باالحرتام  ال�رشيفة  النبويحّة  الدوحة  اإمارة مكة عام 1908م . فهو �سليل  اأن تولحّى  منذ 
والتقدير لدى العرب وامل�سلمني كافة، وهو اأمري مكة و�رشيفها. ونظًرا ملكانة ال�رشيف احل�سني بن 
�سام، وفكره الهادف  علي الدينية والتاريخية، وجلراأته يف احلق وت�سحياته يف �سبيل العروبة واالإ
نحو نه�سة عربية وترير العرب من الظلم والطغيان، اأر�سل اإليه نواب العرب يف جمل�ض املبعوثان 

يبايعونه بالرئا�سة. وللتعرف اإلى ما جاء بالر�سالة اقراأ الن�ض االآتي، ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

ثانيا: مكانة ال�رشيف احل�سني بن علّي

عاَم تدل ال�سيا�سة التي اتبعها ال�رشيف احل�سني بن عليحّ يف احلجاز؟  •

ُجراأته يف قول احلق �ساهمت 
يف عزل خم�س��ة والة اأتراك 

خال ثمانية اأعوام.

الق�ساة  اأح��كام  النظ��ر يف 
يف االأح��وال ال�سخ�سية اأو 

احلقوق املدنية.

توطيد َعاقته مع اأهل احلجاز 
واأعيانهم

ال�سكل )2-15(: �سيا�سة ال�سريف الح�سين بن عليحّ في الحجاز.

�سيا�سة ال�رشيف احل�سني بن علي  يف احلجاز

وللتعرف اإلى �سيا�سة ال�رشيف احل�سني بن علي يف احلجاز تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عن ال�سوؤال 
الذي يليه:
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ما املق�سود بالرئا�سة الدينية؟  •
ملاذا متحّ اختيار ال�رشيف احل�سني بن عليحّ دون �سواه للرئا�سة الدينية على جميع االأقطار العربية؟  •

ماذا ت�ستنتج من الن�ض؟   •

''نحن على ا�ستعداد الأن نثور معكم  اإليه ال�سيد طالب النقيب رئي�ض جمعية الب�رشة:  وكتب 
ق العرب واإْن �سئتم تريَرهم من ِرْبَقة اال�ستعمار... وهم يعرتفون  اإن اأردمت خلع النري الذي ُيطوحّ
العربية''،  الباد  عن  وم�سوؤوال  وحيدا  وحاميا  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  للنبي  خليفة  ب�سيادتكم 
فيها  يطالبونه  �سورية  يف  العربية  احلركة  قادة  من  �سفهية  ر�سالة  عليحّ  بن  احل�سني  ال�رشيف  وتلقى 

عم حركتهم. بتزحّ

ق العرب؟ •  ما املق�سود بالننِّري الذي ُيطوحّ

وعندما زار االأمري �سعيد اجلزائري مكة والتقى بال�رشيف احل�سني بن عليحّ  قال له: ''ولكنك يا 
�رشيف اأنت ثاين رجل يف الدولة الَعِليَّة )الُعثمانية( بعد اخلليفة، واإذا حدث للحكومة حادث فا 
اأحق منك اأْن يتقلدها لن�سبك من ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- وملقامك العظيم عند جميع 

امل�سلمني، وَمْن لنا اأمرٌي غريك اإذا اأُ�سيبت اخلافة''؟
ما املق�سود بالدولة الَعِليحّة؟  •

ناقش: عبارة: ''وَمْن لنا اأمرٌي غريك اإذا اأُ�سيبت اخلافة''؟

ويقول االأمري م�سطفى ال�سهابي »ويت�سح من ذلك اأنحّ اأ�رشة احل�سني الها�سمي، كانت يومئذ 
اأعلم االأ�رش العربية احلاكمة مباهية الق�سية العربية، ومبداها البعيد وباأفقها الوا�سع فا غرابة اإذن اأْن 

يلجاأ رجال الق�سية العربية اإليه«.
قاد ال�رشيف احل�سني بن عليحّ حركة النه�سة العربية �سد االأتراك بو�سفه زعيمًا للعرب، وحامًيا 
�سام، ومل يقت�رش الرتحيب بزعامته على اجلمعيات يف باد ال�سام  بل �سمل اأمراء اجلزيرة العربية،  لاإ
دري�سي حاكم ع�سري، وال�سيد علي املريغني  اأمثال عبدالعزيز بن �سعود �سلطان جند، وال�رشيف االإ

اأكرب زعيم ديني يف ال�سودان.
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كان ل�سفات ال�رشيف احل�سني بن علي التي متثلت بقوة ال�سخ�سية، وح�سِن ال�سيا�سة وا�ستقال 
الراأي، واال�سطاِع باأعباء املن�سب الذي ُعهد به اإليه، والتم�سِك ب�ساحياته وم�سوؤولياته، ال�سبُب 
اد والرتقي يف  ر حزب االتحّ اد والرتقي يف احلجاز، فقرحّ يف بدء النزاع بينه وبني ممثلي حزب االتحّ

اإ�ستانبول التخل�ض منه اإال اأنحّ احلزب تراجع عن ذلك الأ�سباب هي: 
1- ُقْرب اإعان احلرب العاملية االأولى.

2- املكانة التي يتمتع بها ال�رشيف احل�سني بن عليحّ عند العرب وامل�سلمني.
. 3- حاجة االأتراك اإلى معونة ال�رشيف احل�سني بن عليحّ

اديون دخول احلرب العاملية االأولى اإلى جانب اأملانيا، عار�ض ال�رشيف احل�سني  وعندما اأراد االتحّ
ابن علي ذلك، وللتعرف اإلى ذلك اقراأ الن�ض االآتي، ُثمَّ اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

ثالثًا: ال�رشيف احل�سني بن علي واالأتراك

ناقش: ''اإنحّ العرب هم الذين اأجربوين لكي اأتولى اأمر م�ستقبلهم''.

ب نف�سه زعيما للعرب يف قيادة النه�سة العربية،  ويت�سح اأن ال�رشيف احل�سني بن علي مل ُين�سحّ
ولكنحّ العرَب اأحزابا وجمعيات ونواٍد وحكاما و�سخ�سيات دينية واأدبية، هم الذين اأرادوه زعيما 
لهم، ولي�ض اأبلغ من ذلك مما قاله ال�رشيف احل�سني بن عليحّ  عام 1915م لل�سيد علي املريغني »اإنحّ 
العرب هم الذين اأجربوين لكي اأتولى اأمر م�ستقبلهم«، وكذلك ما جاء على ل�سان االأمري في�سل بن 
احل�سني »لقد اأ�سبح والدي زعيما للحركة القومية العربية نزوال عند رغبة فرَعي احلركة العربية يف 

�سوريا والعراق اللذين بَعثا بنداء اإليه ليتزعم حركتهم«.
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ا�ستخل�ض اأ�سباب معار�سة ال�رشيف احل�سني بن علي دخول الدولة العثمانية احلرب اإلى جانب   •
اأملانيا.

براأيك، ماذا يق�سد ال�رشيف بقوله: ''وقد تتحّكل الدولة على َحميحّة اأهلها''؟  •
مباذا و�سف ال�رشيف احل�سني بن علي َمن َيَودحّ الوقوف يف احلرب اإلى جانب االأملان؟  •

وعندما التقى ال�رشيف احل�سني بن علي مع الوايل الرتكي وهيب با�سا يف الطائف، و�ساأله عن 
راأيه يف امل�ساركة باحلرب، قال له: »اإين ل�ست خائنا حتى اأ�سري على الدولة باأن تدخل هذه احلرب 
التي ال ناقة لها فيها وال جمل، فكان ردُّ الوايل هي ورقًة نريد اأْن نقذف بها على مائدة املي�رش، فقال 

ال�رشيف: عجيب اأباالأمِة تقامرون؟!«

اأر�سل ال�رشيف احل�سني بن علي اإلى ال�سلطان حممد ر�ساد الر�سالة االآتية:
» اإن دخ��ول احل��رب اإلى جانب اأملانيا ي�سكل خطرا عظيما، لع��دم وجود حدود برية م�سرتكة 
معها وبذلك ال ن�ستطيع اإمداد اجليو�ض العثمانية باملعدات التي تتاج اإليها، وعدا هذا فاالأقطار 
املرتامية اإلى اجلنوب من ج�سم الدولة، كاليمن والب�رشة واحلجاز، حماطة من كل جانب بقوات 
بحري��ة ل��دول االأعداء، وقد تتحّكل الدولة على َحميحّة اأهلها، وه��م لي�سوا منظمني وال م�سلحني 
بال�سكل الذي ي�ستطيعون معه مقاتلة جيو�ض اأوروبا املنظمة... اإنني اأ�ستحلف جالتكم باهلل اأال 
تدخلوا احلرب، واأن تعلموا باأنني اأعتقد يف كل َمْن يرى احلرب اإلى جانب االأملان، عدم التمييز 

اأو اخليانة العظمى''.
امللك عبداهلل بن احل�سني، االآثار الكاملة، �ض)109(.

�سجل بطاقة اإعجاب تثمن فيها رد ال�رشيف احل�سني بن علي على الوايل العثماين. نشاط:	
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بالتعاون مَع زمائك ناق�ض عبارة: '' اأيقنت بريطانيا اأنها ال تفاو�ض �سخ�ض ال�رشيف  نشاط:	
احل�سني بن علي واإمنا تخاطب �سعبًا جت�سد يف �سخ�ض ال�رشيف احل�سني بن علي''.

ال�رشيف  بداية مرا�ساته مع  الربيطاينحّ يف م�رش يظن يف  املعتمد  ال�سري هرني مكماهون  كان 
احل�سني بن علي اأنه يفاو�ض اأمرياً طاحمًا ميكن اإغراوؤه باالألقاب، وتر�سيته بالتملُّق واالإطراء واملديح، 
فاأجابه ال�رشيف احل�سني بن علّي ''اأما هدفنا يا فخامة الوزير فهو اأن نطمئن اإلى اأن ال�رشوط الأ�سا�سية 
اأ�سا�ض احلق والواقع ال على االإ�رشاف يف تنميق العبارات  لتاأمني م�ستقبلنا )العرب(، �سُتبنى على 
واالألقاب''، واأراد مكماهون اأْن يلهيه عن الق�سايا االأ�سا�سية التي تتعلق بتعيني حدود الدولة العربية 
قد  ال�سخ�سية  اأن طموحاته  معتقدا  باخلافة،  له  بالتلويح  كاملة،  با�ستقالها كوحدة  واالعرتاف 
م '' اأما اخلافة فاهلل يرحمها ويح�سن  تلهيه عن طموحاته القومية، فاأجابه ال�رشيف يف �سيء من التََّهكُّ

عزاء امل�سلمني فيها''.

وقد حاول ال�سري مكماهون مع تاأكيده على ح�سن نوايا بريطانيا جُتاه العرب، وموافقتها على 
اأنَّ ظروف احلرب ال ت�سمح بذلك،  قيام دولة عربية، التهرب من بحث م�ساألة احلدود، بحجة 
ال�سيما واأن بع�ض هذه احلدود ما تزال يف يد االأتراك، فرد عليه ال�رشيف احل�سني بن علي »اإن هذه 
احلدود املطلوبة لي�ست لرجل واحد نتمكن من اإر�سائه ومفاو�سته بعد احلرب، بل هي مطالب 
�سعب يعتقد اأن حياته يف هذه احلدود وهو متفق باأجمعه على هذا االعتقاد... واأنا على ثقة اأنكم 

ون قطُّ باأين ل�ست اأنا �سخ�سيا من يطلب تلك احلدود... بل هي مطالب �سعب باأ�رشه«. ال ت�سكحّ

رابًعا: ال�رشيف احل�سني بن علي وبريطانيا

ناقش: عبارة: ''اإنحّ الهمَّ االأكرب لل�رشيف احل�سني بن علي هو العرُب وم�ستقبلهم''.
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األسئلة

1- و�سح �سيا�سة ال�رشيف احل�سني بن عليحّ يف احلجاز.

ال�رشيف احل�سني بن  التخل�ض من  قي عن فكرة  اد والرتحّ اأ�سباب تراجع حزب االتحّ 2-اذكر 
. عليحّ

3- بنيحّ اأ�سباب ما يلي:
. اأ    - االتحّ�ساالت بني النواب العرب يف جمل�ض املبعوثان وبني ال�رشيف احل�سني بن عليحّ

ُب بريطانيا من م�ساألة حدود الدولة العربية التي طالب بها ال�رشيف احل�سني بن  ب - تهرُّ
. عليحّ

اد والرتقي يف احلجاز. ج� - اخلاف بني ال�رشيف احل�سني بن عليحّ وممثلي حزب االتحّ
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	رغم تعدد اأ�سكال اال�ستعمار واأنواعه عرب التاريخ اإال اأن الهدف واحد.... ناق�ش ذلك.
واالأقاليم  ول  الدُّ على  و�سيطرتها  نفوذها  ملد  بينها  فيما  االأوروبية  اال�ستعمارية  ول  الدُّ 	تناف�ش 
ال�سعيفة كان �سببا وراء اندالع احلروب االإقليمية والعاملية  يف القرن الع�رشين... و�سح ذلك.

الوحدة الثالثة: ال�ستعمار والأطماع الأوروبية يف الوطن العربي
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النتاجات العامة

يتوقع من �لطالب بعد در��شة هذه �لوحدة، و�لقيام بالو�جبات و�لأن�شطة �لو�ردة فيها �أن يكون 
قادر� على �أن:

  يعّدَد اأ�سكال الهيمنة اال�ستعمارية على الوطن العربي بعد احلربنينِّ العامليتني االأولى والثانية.
  يتعّرف اأ�سباب انح�سار اال�ستعمار املبا�رش عن الوطن العربي.

ح املفاهيم وامل�سطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.   يو�سّ
  يبنينِّ جذور االأطماع اال�ستعمارية الربتغالية يف البالد العربية.

  ي�ستنتج دوافع اال�ستعمار االأوروبي.
  يتتبع مراحل تطور مفهوم اال�ستعمار.

  يحّلل اأهداف اال�ستعمار يف الوطن العربي واأدواته. 
  يقدر اأهمية امتالك القوة للحفاظ على ا�ستقالل االأمة العربية. 

  ينبذ اال�ستعمار ب�ستى اأ�سكاله و�سوره.
  يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة. 

63
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ال�ستعمار )مفهومه ودوافعه واأ�سكاله( الف�سل الأول

اال�ستعمار لغة:  م�ستق من الفعل ا�ستَعَمر, وا�ستعمر االإن�سان االأر�ش اأي َعَمـَرها لقوله تعالى: 
} �ســورة هــود, اآية )61(, اأي جعلهم �ساكنيها وُعّماًرا لها. واالأ�سل       }
اللغــوي يفيد طلب التعمــر وال�سعي لتحقيق الُعمــران, لكن الواقع ال عالقة لــه باملعنى اللُّغوي؛ 
ول القوية علــى ح�ساب دول اأخرى  الأن اال�ستعمــار ا�سطالًحــا: هو حركة تو�ســع من جانب الدُّ
�سعيفة من اأجل اإخ�ساعها بالقوة بهدف نهب ثرواتها الطبيعية وت�سخر مواردها الب�رشية يف خدمة 

م�ساحلها.

هل هناك توافق بني املفهوم اللُّغوي واال�سطالحّي لال�ستعمار؟  •

واال�ستعمــار ظاهرة ب�رشية قدمية, فقد �سهد العــامل القدمي قيام اإمربطوريات ا�ستعمارية �سخمة 
كاالإمرباطوريتني الفار�سية والرومانية, اأما اال�ستعمار احلديث )الراأ�سمايل( فقد ارتبط ظهوره بثالثة 

عوامل هي: االكت�سافات اجلغرافية, والنه�سة االأوروبية, والثورة ال�سناعية.

ما عوامل ظهور اال�ستعمار الراأ�سمايل؟  •

�أوًل: �ل�شتعمار )مفهومه وتطوره(

ثانياً: دو�فع �ل�شتعمار �لأوروبي 

تعددت دوافع اال�ستعمار االأوروبي, وميكن اإجماُلها مبا يلي: 
�لدو�فع �ل�شيا�شية و�لع�شكرية   -  1

ول اال�ستعمارية فيما بينها لل�سيطرة وحت�ســني مركزها الدويل, فكلما حت�سن  تناف�ُش الــدُّ  – اأ 
املركــز الدويل للدولــة و�ّسع ذلك نفوذها يف العــامل, وجعلها اأكرث قــدرة على التحكم 
ول القومية االأوروبية  يف القــرارات الدولية وتوجيهها ل�ساحلها وخا�ســة بعد ظهور الدُّ
ول االأوروبية اال�ستعمارية يف ال�سيطرة على مناطق جديدة  احلديثة؛ فقد ازدادت رغبُة الدُّ

للتو�ّسع فيها وا�ستعمارها ومن االأمثلة على هذا التناف�ش:
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متويــل بعثات االكت�سافات اجلغرافية  االأوروبية التي ا�ستهدفت البحث عن املناطق   .  1
االإ�سرتاتيجية.

تاأ�سي�ــش ال�رشكات التجارية بهدف تعزيز قوة البالد امل�ستعِمرة مثل �رشكة الهند ال�رشقية   .  2
الهولنديــة عام 1601م و�رشكة الهند الغربية الهولندية عــام 1621م, ثم �رشكة الهند 
ال�رشقيــة الربيطانيــة التي طردت الهولنديني مــن املنطقة عــام 1602م, وبلغ التناف�ش 
�ست فرن�سا �رشكــة الهند ال�رشقية  اال�ستعمــاري بني بريطانيــا وفرن�سا اأوجه عندمــا اأ�سَّ

الفرن�سية عام 1664م, وهذا اأّدى اإلى حروب م�ستمرة بينهما.
ول االأوروبية الكربى نتيجة هذا التناف�ش اال�ستعماري اإلى التكتل �سد دولة  �سعي الدُّ  .  3
ول, وهذا اأوجد  ول التي حتاول ب�سط ال�سيطــرة على بقية الدُّ مــا اأو جمموعة من الدُّ
مــا ي�سمى بنظرية )توازن القوى(, وهو م�سطلح ظهر بعد موؤمتر فييّنا عام 1815م 
اد الدولة  ول الكربى من خالل احتنِّ للحد من التناف�ش اال�ستعماري ال�سيا�سي بني الدُّ
ول املحيطة ازاء منو دولــة ما اأو جمموعــة دول مناف�سة لها. وميكن  اأو جمموعــة الــدُّ
اعتبــار موؤمتر برلــني الذي ُعقد عام 1884م موؤ�رشاً علــى ذلك, وكان الهدف من 
ول االأوروبية ال�ستعمارها وملنع ال�سدام  هــذا املوؤمتر تق�سيم القارة االإفريقية بني الــدُّ

بني القوى اال�ستعمارية ب�سبب ال�رشاع والتناف�ش فيما بينها على مناطق النفوذ.
ول على املراكز املتقدمة يف �سلم القوى العاملي؟ ملاذا تتناف�ش الدُّ  •

ما الهدف من عقد موؤمتر برلني عام 1884م؟  •
ما املق�سود بنظرية  )توازن القوى(؟ وعالَم يدل ذلك؟  •

ال�سيطرة على طرق املوا�سالت العاملية واملواقع االإ�سرتاتيجية املتمثلة بامل�سائق والقنوات  ب - 
املائيــة واملوانئ البحريــة الكبرة واجلزر املهمة؛ ف�ساعد ذلك علــى اإحكام قب�سة الدولة 

امل�ستعِمرة على هذه املناطق.
لم  وقــد متّيز الوطن العربي مبوقع اإ�سرتاتيجي اأك�سبه مكانة ُمهمة بني دول العامل يف اأوقات ال�سِ
ول االأوروبية وخا�سة بني بريطانيا وفرن�سا,  واحلــرب, وجعله ميدانًا للتناف�ش اال�ستعماري بني الدُّ
فعمدت كل دولة اإلى تاأمني م�ساحلها اال�ستعمارية فيه, وللتعرف اإلى ذلك تاأمل ال�سكل االآتي, ثم 

اأجب عّما يليه: 
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�شرت�تيجيّة للوطن �لعربي �لأهمية �لإ

موقعه املتو�سط جعله 
حلقة و�سل بني قارات 

العامل القدمي الثالث: اآ�سيا, 
واإفريقيا, واأوروبا.

وجود الرثوة الننِّْفطية فيه 
ول ال�سناعية يف  وحاجة الدُّ
�رشق اآ�سيا واأوروبا واأمريكا 

لهذه الرثوة الهامة.

اإ�رشافه على البحار واملحيطات 
مه بعدد من امل�سائق  املُهمة وحتكُّ
والقنوات املائية التي ت�سهم يف 

ت�سهيل املالحة البحرية.

�سرتاتيجية للوطن العربي. ال�سكل )3-1(: االأهمية االإ

�سرتاتيجي, امل�سيق؟  ما املق�سود بكل من: املوقع االإ  •

�سرتاتيجية ملوقع الوطن العربي. خل�ش االأهمية االإ  •

وملعرفــة امل�سائق البحرية والقنوات املائية يف الوطن العربي تاأمل اخلريطة االآتية, ثم اأجب عن 
االأ�سئلة التي تليها: 

ال�سودان

اإيران

الكويت

العراق
�سوريا

اليمن

ــارات
مـــ

االإ
البحرين قطر

م�سيق هرمز

م�سيق باب 
املندب

جيبوتي

ال�سومال

ر القمر
جز

عُمان

ال�سعودية
اخلليج العربي

البحر االأحمر

ليبيام�رش
اجلزائر

موريتانيا

املغرب

م�سيق جبل 
طارق

اإ�سبانيا

غال
لربت

ا

�رشدينيا

البحر املتو�سط

املحيط الهندي

تركيا

ربية
ء الغ

حرا
ال�س

طل�سي
املحيط االأ

ردن
االأ

نان
لب

فل�سطني
قناة ال�سوي�ش

�ش
تون

ال�سكل )3-2(: خريطة تبنّي امل�سائق البحرية والقنوات املائية يف الوطن العربي.

�سقلية
رود�ش

قرب�ش
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�سم البحار واملحيطات وامل�سائق البحرية والقنوات املائية املهمة التي ي�رشف عليها الوطن العربي.  •
و�سح اأهمية وجود مثل هذه امل�سائق والقنوات.   •

�لدو�فع �لقت�شادية  -  2
تعترب الدوافع االقت�سادية املحرك الرئي�ش لال�ستعمار منذ القدم, ومنها:

احل�سول على املواّد االأولية لل�سناعة.  - اأ 
نتاج. البحث عن االأ�سواق التجارية لت�رشيف االإ ب - 

تاأمني طرق املوا�سالت.  - جـ 
احل�سول على االأيدي العاملة الرخي�سة االأجر.  - د 

�لدو�فع �لجتماعية  -  3
ول االأوروبية, جعلها تعتقد اأن املخــرج الوحيد حلل هذه  تزايــد عــدد ال�سكان يف بع�ش الــدُّ
قــدام على اال�ستعمار خارج بالدهــا لت�سدير الفائ�ش ال�ســكاين اإليها, وهناك  امل�سكلــة هو االإ
دوافــع اجتماعيــة اأخرى من مثل اإيجاد جاليات تخدم م�سالــح دول اال�ستعمار يف اخلارج وحّل 
ول االأوروبية لالهتمام بفكرة اال�ستيطان  م�سكلة البطالة؛ كّل هذه الدوافع ا�سرتعت اأنظار بع�ش الدُّ

خارج دول اأوروبا واإقامة امل�ستعَمرات اال�ستيطانية.
�لدو�فع �لثقافية و�لدينية  -  4

, وتقوي�ش  كان مــن دوافع اال�ستعمــار االأوروبي ن�رش الـَمذهبــنِي الكاثوليكــينِّ والربوت�ستانتينِّ
املقومات احل�سارية والدينية لل�سعوب التي ت�ستعمرها متذرعًة بتمدين تلك ال�سعوب من خالل 
اإعــادة ت�سكيل املنظومة الدينيــة واحل�سارية والثقافيــة للمجتمعات امل�ستعَمــرة. وجلعلها اأكرث 

ارتباطًا بالدولة امل�ستعِمرة عملت على اإحالل لغتها مكان اللغة املحلية.
هل تعلم

ول التي ا�ستعمرتها بريطانيا  اأن رابطــة )الكومنولث( هي منظمة دولية ت�سم جمموعة من الدُّ
وت�سمل حاليًا ثالثًا وخم�سني دولة اأ�سهرها: الهند, وكندا, وجنوب اإفريقيا, واأ�سرتاليا. 

ول التــي ا�ستعمرتها فرن�سا  اأمــا رابطــة )الفرانكفونية( فهي منظمة دوليــة ت�سم جمموعة الدُّ
وت�سمل حاليًا خم�سًا وخم�سني دولة منها: تون�ش, ولبنان, وال�سنغال.
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َق له هديَف: ال�سيطرة واال�ستغالل, وللتعرف اإلى  اتخذ اال�ستعمار احلديث اأ�سكاال متنوعة لُتحقنِّ
ذلك تاأمل ال�سكل االآتي, ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه: 

ثالثا: �أ�شكال �ل�شتعمار 

�لحتالل
�لع�شكري

هو اأقدم اأ�سكال اال�ستعمار حيث تقوم الدولة القوية )امل�ستعِمرة( باحتالل البلد 
ال�سعيف )امل�ستعَمر( واإخ�ساعه بقوة ال�سالح.

�حلماية
اأن تعقــد دولة قوية معاهدة مع دولــة �سعيفة بالقوة, وتتعهد بحمايتها من 

كل ُعدوان خارجّي.

�ل�شتعمار 
�لثقايف

هو اأ�سد اأ�سكال اال�ستعمار خطراً؛ الأنه يهاجم روح االأمة ومعتقداتها وقيمها 
وعاداتها وي�سل باالأمة اإلى حالة من ال�سياع وفقدان الثقة بالنف�ش.

مناطق �لنفوذ
ول امل�ستعِمرة مع احلفاظ على  هو تق�سيم الدولة امل�ستعَمرة بني عدد من الدُّ

وحدة اأرا�سيها, ويكون للدولة امل�ستعِمرة االأولوية لتحقيق م�ساحلها فيها.

�لنتد�ب 
و�لو�شاية

ُع البلد ال�سعيف حتت اإ�رشاف دولة متقدمة  بحجة م�ساعدتها على التطور  َو�سْ
والتقدم وجعلها قــادرة على حكم نف�سها بنف�سها, وطبق هذا النظام بعد احلرب 

العاملية االأولى, وبعد احلرب العاملية الثانية اأطلق على هذا النظام ا�سم الو�ساية.

�ملعاهد�ت غري 
�ملتكافئة

اأن تعرتف الدولة امل�ستعِمرة باال�ستقالل ال�سكلي وال�سيادة للدولة ال�سعيفة 
امل�ستعَمــرة, ولكنهــا تعقد معها معاهــدة تن�ش على قيام حتالــف بني الدولتني 
مب�ساعــدة كل منهما االأخرى يف حالة احلرب, مع �ــرشورة االحتفاظ بقواعد 

ع�سكرية للدولة امل�ستعِمرة فيها.    

مار
شتع

ل�
ل �

كا
�أ�ش
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ال�سكل )3-3(: اأ�سكال اال�ستعمار.

براأيك ما اأ�سباب تعدد اأ�سكال اال�ستعمار, رغم اأن الهدف واحد؟  •

�ل�شتعمار 
�ل�شتيطاين

تقــوم الدولة امل�ستعِمرة بت�سجيع رعاياها على الهجرة اإلى البالد امل�ستعَمرة 
لال�ستيطان فيها وا�ستغالل ثرواتها وتهجر �سكانها.     

مار
شتع

ل�
ل �

كا
�أ�ش

ْمها يف  جوِع اإلى ال�ّسبكِة العنكبوتيَِّة, ابحْث عن اأمثلٍة الأ�سكاِل اال�ستعماِر, ُثمَّ َنظنِّ بالرُّ نشاط:	
ه اأماَم زمالِئك. جدول واعِر�سْ
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األسئلة

عّرف ما يلي:  -  1
اال�ستعمار, الكومنولث, االنتداب.

و�سح اأ�سكال اال�ستعمار يف الوطن العربي.  -  2

بنينِّ اأ�سباب ما يلي:  -  3
يتمتع الوطن العربي باأهمية اإ�سرتاتيجية.   - اأ 

يعد اال�ستعمار الثقايف من اأكرث اأ�سكال اال�ستعمار خطورة. ب - 

و�سح الدوافع االقت�سادية واالجتماعية لال�ستعمار االأوروبّي.  -  4
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اأطماع الربتغال ال�ستعمارية يف الوطن العربي الف�سل الثاين

اكت�سب �ساحل ُعمان واخلليج العربي خالل القرن اخلام�ش ع�رش امليالدي اأهمية كبرة كطريق 
ــًة الربتغال التي كانت حتُلم  ول االأوروبية به وخا�سّ جتــاري بحري, ف�ساعد ذلك على اهتمــام الدُّ
بالو�ســول اإلى الهند عرب طريق ال يخ�سع ل�سيطرة العرب امل�سلمني, فمّولت رحالت االكت�سافات 
اجلغرافيــة مثل: رحلة )بارثليمودياز( الــذي  و�سل اإلى راأ�ش العوا�سف )راأ�ش الرجاء ال�سالح( يف 
طــرف اإفريقيا اجلنوبيــة, ومل ي�ستطع اإكمال رحلته, ورحلة )فا�سكــودي غاما( الذي اأكمل رحلة 
)ديــاز(, ومتكــن  مب�ساعدة اأحد البحارة واخلرائط واالأدوات املالحيــة التي كان ي�ستخدمها عرب 
�ساحــل ُعمــان واخلليج العربي من الو�سول اإلى الهند بالدوران حــول اإفريقيا مروًرا براأ�ش الرجاء 
ال�سالــح عام 1498م, واأ�س�ســوا حمّطات لهم لل�سيطرة على املنطقة باأكملهــا. وللتعرف اإلى هذه 

املحّطات, تاأمل اخلريطة االآتية, ثم اأجب عّما يليها:

�أوًل: �لتو�شع �لربتغايل يف �شاحل ُعمان و�خلليج �لعربي

ال�سكل )3-4(: املحّطات الربتغالية يف ال�رشق.

اآ�ســـيا

الهند

العراقاإيران

اأوروبا
بحر قزوين

البحر االأ�سود

البحر املتو�سط

اإفريقيا

املحيط االأطل�سياملحيط الهندي

ال�سني
ماكاو

م�سيق ملقا

اأ�سرتاليا

م�سيق باب �سوقطرة�سيالن
املندب

موزمبيق
مدغ�سقر

كلوا
ممبا�سة

مالندي

م�رش

الربتغال

م�سقط

�سبهم�سيق هرمزبالد ال�سام

اجلزيرة العربية

البحر االأحمر

خط �سر احلملة الربتغالية
راأ�ش الرجاء ال�سالح م�ستعمرة برتغالية
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ال�سكل)3-5(: ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربتغالية يف �ساحل ُعمان واخلليج العربي.

�ل�شيا�شة �ل�شتعمارية �لربتغالية يف �شاحل عمان و�خلليج �لعربي

ممار�ســــة التعذيــــب والعمــل 
بال�سخرة بقيادة القائد الربتغايل 
)البوكرك(املعروف بجربوته.

تع�سبهـم الديني �سـد امل�سلمني 
اعتنــــاق  علــى  واإجبارهــــم 

امل�سيحية.

كل  �سفــن  واإغــراُق  َحــْرُق 
�سيا�ستهــم  عــن  يخــرج  مــن 

االقت�سادية االحتكارية.

مل يقبل الُعمانيون اخل�سوع لال�ستعمار الربتغايل, فقاَد حركة املقاومة دولة الَيعاِرَبة التي ن�ساأت 
يف منطقــة الر�ستاق بقيادة نا�ــرش بن مر�سد اليعربي الذي وّحد املــدن الُعمانية, وللتعرف اإلى اأهم 

االأعمال التي قام بها نا�رش بن مر�سد يف ُعمان تاأمل ال�سكل االآتي, ثم اأجب عّما يليه:

ثانياً: دور دولة �ليَعاِربَة يف مقاومة �لربتغاليني )1624-1741م(

اأ�رش اإلى كل من: �سوقطرة, م�سقط, م�سيق هرمز.  •
�سم امل�ستعمرات الربتغالية يف �ساحل اإفريقيا ال�رشقي.  •

ا�ستغل الربتغاليون �سعف دولة املماليك يف م�رش وبالد ال�سام واحلجاز خالل القرن اخلام�ش ع�رش 
امليــالدي, وان�سغال العثمانيني بتو�سعهم باجتاه الغرب وبعدهم الن�سبي عن �سواحل املحيط الهندي, 
فاأحكــم القائد الربتغايل )البوكرك( ال�سيطرة على �سواحــل ُعمان واحتل �سواحل اخلليج العربي, 
ًة  واجلــزر الهامة يف املحيط الهندي مثــل �سوقطرة, وهكذا احتكر الربتغاليون جتارة ال�رشق وخا�سّ
التوابــل القادمة من الهند, وقد اتبع الربتغاليون �سيا�ســة ا�ستعمارية ظاملة يف املنطقة. وللتعرف اإلى 

ال�سيا�سة التي اتبعتها الربتغال يف منطقة �ساحل ُعمان واخلليج العربي تاأمل ال�سكل االآتي:  
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قــام اليعاربة الُعمانيون مبهاجمة احل�سون والقالع الربتغالية, واأحلقوا الهزمية بالقوات الربتغالية 
يف اأكــرث من موقعــة, وا�ستمروا يف مطــاردة الربتغاليني يف البحــار وال�سواحــل, وامتدت �سيطرة 
اليعاربة اإلى �سواحل اخلليج العربي واملحيط الهندي فو�سلوا اإلى بومباي على �ساحل الهند الغربي, 
وا�ستمــروا يف مالحقة الربتغاليني حتى مت اإجالوؤهــم نهائيًا عن منطقة �ساحل ُعمان واخلليج العربي 
عام 1658م,  ولّما بداأ القرن الثامن ع�رش امليالدي كان اليعاربة يحكمون دولة ميتد نفوذها ال�سيا�سي 
مــن منطقة اخلليج العربــي وحتى �سواحل �رشق اإفريقيا وانتهت هذه الدولــة عام 1741م بتاأ�سي�ش 

الدولة البو�سعيدية بقيادة اأحمد بن �سعيد.

�أهم �لأعمال �لتي قام بها نا�رص بن مر�شد

توحيد البالد 
حتت حكم مركزي 
ملقاومة الربتغاليني.

بناء القالع 
واحل�سون الع�سكرية 
ملحاربة الربتغاليني.

اإن�ساء اأ�سطول 
حربي وجتاري 

ملناف�سة االأ�سطول 
الربتغايل.

ال�سكل )3-6(: اأهم االأعمال التي قام بها نا�رش بن مر�سد.

براأيك ما اأهم عمل قام به نا�رش بن مر�سد؟ بّرر اإجابتك.  •
ملاذا اأن�ساأ نا�رش بن مر�سد اأ�سطواًل حربيًّا وجتاريًّا؟    •

�ساحل  منطقة  الربتغاليني يف  مقاومة  الُعمانيني على  اليعاربة  مب�ساعدة  بريطانيا  قامت  فّكر: 
بحر العرب.
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األسئلة

عّرف ما يلي:  -  1
 راأ�ش العوا�سف, البوكرك.

بنينِّ �سببًا واحداً لكل من:     -  2
اأهمية �ساحل ُعمان واخلليج العربي للربتغال.  - اأ 

متكن )فا�سكودي غاما( من الو�سول اإلى الهند.  ب - 
و�سح ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي اّتبعها الربتغاليون يف �ساحل ُعمان واخلليج العربي.  -  3

اذكــر االأعمــال التي قــام بها نا�رش بــن مر�سد لتوحيد املــدن الُعمانية �ســد اال�ستعمار   -  4
الربتغايل. 
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احلملة الفرن�سية على م�رص وبالد ال�سام)1798-1801م( الف�سل الثالث

تعــد احلملة الفرن�سية على م�رش وبــالد ال�سام بداية لالأطماع اال�ستعمارية االأوروبية يف الوطن 
العربي, ومظهرا من مظاهر التناف�ش اال�ستعماري الفرن�سي والربيطاين, وللتعرف اإلى اأ�سباب احلملة 

الفرن�سية تاأمل ال�سكل االآتي, ثم اأجب عّما يليه:

اأبحرت احلملة من ميناء ُطولون يف فرن�سا بتاريخ 19 اأيار 
1798م بقيــادة نابليون بونابرت, و�سيطرت يف طريقها على 
جزيرة )مالطة( لتكــون قاعدة لها ت�سمن ات�سالها بفرن�سا, ثم  

تابعت احلملة �سرها نحو االإ�سكندرية.

�أوًل: �أ�شباب �حلملة �لفرن�شية 

ثانياً: خّط �شري �حلملة �لفرن�شية على م�رص

ال�سكل )3-7(: اأ�سباب احلملة الفرن�سية.

�أ�شباب �حلملة �لفرن�شية

بريطانيا  م�سالــح  �ــرشب   -1
طــرق  بقطــع  التجاريــة 
الهنــد  مــع  موا�سالتهــا 

وم�ستعمراتها ال�رشقية.

ال�سيطــرة علــى �سواحــل   -2
البحــر املتو�ســط ال�رشقيــة 

واجلنوبية.

رغبـــــة نابليــون بتاأ�سي�ش   -3
ال�ــرشق  يف  اإمرباطوريــة 
وبالد  م�ــرش  ت�سّم  والتــي 

ال�سام.

ملاذا تعد احلملة الفرن�سية على م�رش وبالد ال�سام �رشًبا مل�سالح بريطانيا؟  •
براأيك, ما ال�سبب االأقوى للحملة الفرن�سية؟ بّرر اإجابتك.  •

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

ال�سكل )3-8(: ر�سم يبنّي �سورة نابليون بونابرت.



76

وللتعرف اإلى خّط �سر احلملة تاأمل اخلريطة االآتية ثم اأجب عّما يليها:

تتبع خّط �سر حملة نابليون من ميناء ُطولون وحتى و�سولها اإلى مدينة القاهرة.  •
ية موقع م�رش االإ�سرتاتيجي؟ ما اأهمنِّ  •

متكنــت احلملة من احتــالل االإ�سكندرية يف االأول مــن متوز عام 1798م رغــم مقاومة اأهلها, 
وتراجــع اجلي�ش العثماين اإلى )اإمبابــة( قرب القاهرة, حيث دارت معركة هنــاك اأظهر فيها املماليك 
وامل�رشيون �سجاعة فائقة  وبذلوا كل ما يف و�سعهم للدفاع عن م�رش, لكن املدافع الفرن�سية ا�ستطاعت 

مرة اأخرى اأن حت�سم املعركة ل�سالح فرن�سا ودخل نابليون على اإثرها مدينة القاهرة.
كانــت بريطانيا قــد عهدت اإلى االأمــرال )نل�سن( قائــد االأ�سطول الربيطــاين متابعة وتعقب 
االأ�سطــول الفرن�سي, وقد متكــن االأ�سطول الربيطاين من حتطيم االأ�سطــول الفرن�سي يف خليج اأبي 
قــر يف اآب عــام 1798م, واأ�سبح نابليون واجلي�ــش الذي معه حما�رشين يف م�ــرش, كما ا�ستطاع 

الربيطانيون اإغالق جميع الطرق التي متد اجلي�ش الفرن�سي باملوؤن والذخائر.
ما االآثار املرتتبة على معركة اأبي قر؟  •

براأيك, ملاذا اهتمت بريطانيا بتتبع احلملة الفرن�سية؟  •

البحر املتو�سط

البحر االأ�سود

البحر االأحمر
م�رش

القاهرة

اال�سكندرية
اإمبابة

مر�سيليا

كور�سيكا

�رشدينيا

�سقلية
كريتقرب�ش

مالطة

اإيطاليا

دمياط يافا
غزة

حيفا
عكا

اإ�سبانيا

خليج 
ب�سكاي البحر االأدرياتيكي

ليبيا

اجلزائر

فرن�سا

ال�سحراء الكربى

خط �شري �حلملة �لفرن�شية

الدولة العثمانية
اأبو قر العري�ش

ال�سكل )3-9(: خريطة تبنينِّ خّط �سر احلملة الفرن�سية على م�رش وبالد ال�سام.
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قاد نابليون يف اأوائل عام 1799م حملة برية على بالد ال�سام, فاحتّل العري�ش ثم غزة والرملة 
واللُّد حتى و�سل اإلى يافا, و�رشب عليها احل�سار, فدافع اأهلها عن حاميتها ومل يتمكن من دخولها 
اإال بعــد  اأن اأعطى اأهلها االأمان, وبعد دخول يافا اأمر باإعدام جميع االأ�رشى بالر�سا�ش, خمالفا كل 

قوانني احلرب واالإن�سانية.

ثالثاً:�حلملة �لفرن�شية على بالد �ل�شام

ا�ستاأنفت احلملة �سرها اإلى اأن و�سلت مدينة عكا وفر�ست عليها ح�سارا َبرّيا, لكنها مل تتمكن 
مــن احتاللها؛ وذلك ال�ستب�ســال اأهلها يف الدفاع عنها, ويقظة قائــد حاميتها اأحمد با�سا اجلزار, 
وملناعة اأ�سوارها وللح�سار الذي �رشبه االأ�سطول الربيطاين على �سواطئ عكا حيث وقعت يف يده 
اأكرث املوؤن والذخائر التي اأر�سلت اإلى اجلي�ش الفرن�سي من م�رش, وانت�سار مر�ش الطاعون بني اجلنود 
الفرن�سيني؛ مما ا�سطر نابليون اإلى االن�سحاب والعودة اإلى م�رش, ثم ان�سحب الفرن�سيون نهائيا من 

م�رش يف 18من ت�رشين الثاين عام 1801م, وهكذا ف�سلت احلملة يف حتقيق اأهدافها.

بالعودة للخريطة يف ال�سكل )3-9( �سفحة )76( تتبع خّط �سر حملة نابليون على بالد ال�سام   •
من القاهرة اإلى عكا.

ا�ستخل�ش اأ�سباب ف�سل حملة نابليون يف ال�سيطرة على عكا.  •

�سّكلت احلملة الفرن�سية على م�رش عام 1798م ناقو�ش خطر على الوطن العربي ُتوؤذن  فّكر: 
بَبدء حركة اال�ستعمار االأوروبي.

كان للحملة الفرن�سية نتائج عدة اأبرزها: 
�لنتائج �ل�شيا�شية و�لع�شكرية  -  1

ف�سلت احلملة يف حتقيق اأهدافها يف ال�سيطرة على طريق الهند.  - اأ 
ف�سلت فرن�سا يف تكوين اإمرباطورية يف امل�رشق العربي. ب - 

نبهت احلملة اإلى اأهمية موقع م�رش يف كونها مركزا ُمهّما ونقطة اّت�سال وربٍط للتجارة العاملية.  - جـ 

ر�بًعا: نتائج �حلملة �لفرن�شية
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�لنتائج �لجتماعية و�لقت�شادية  -  2
هّزت البنيان االجتماعي امل�رشي, واأ�سعفت مكانة املماليك االجتماعية.  - اأ 

تاأ�سي�ــش عدد من امل�سانع مثــل م�سانع الن�سيج والورق والبــارود, ودبغ اجللود وغرها  ب - 
لتعوي�سهم عن ال�سناعات الفرن�سية فكانت نواة لدخول ال�سناعات احلديثة اإلى م�رش.

ك�ســاد التجــارة و�سوء االأحــوال االقت�ساديــة ب�سبب احل�ســار البحــري الربيطاين على   - جـ 
ال�سواحل امل�رشية.

ة اليقظة القومية, فعززت روح املقاومة  اأيقظــت يف نفو�ش العرب عاّمًة وامل�رشيني خا�سّ  - د 
عند امل�رشيني.

اإن�ساء دواويــن )جمال�ش( موؤلفة من كبار علماء االأزهر, والتجار, وممثلي الطوائف للنظر   - هـ 
يف ال�سوؤون العاّمة.
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األسئلة
عّرف ما يلي:  -  1

معركة اإمبابة, معركة اأبي قر.
بنينِّ اأ�سباب ما يلي:  -  2

مقاومة بريطانيا للحملة الفرن�سية على م�رش وبالد ال�سام.  - اأ 
انت�سار الفرن�سيني يف معركة اإمبابة. ب - 

ف�سل حملة نابليون يف ال�سيطرة على عكا عام 1799م.  - جـ 
احلملة الفرن�سية على م�رش وبالد ال�سام. د   - 

بعد درا�ستك لنتائج احلملة الفرن�سية على م�رش وبالد ال�سام, قّيم هذه النتائج حمدداً االآتي:  -  4
يجابية للحملة الفرن�سية على املجتمع العربي. النتائج االإ  - اأ 

النتائج ال�سلبية للحملة الفرن�سية على املجتمع العربي. ب - 
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ال�ستعمار الأوروبي يف الوطن العربي قبل احلرب 

العاملية الأوىل
الف�سل الرابع

ا�ستطاع الربيطانيون طرد الربتغاليني واإحكام �سيطرتهم على اخلليج العربي واليمن يف منت�سف 
القرن الثامن ع�رش امليالدي, فقاموا بعقد �سل�سلة من االتفاقيات واملعاهدات مع م�سيخات وحكام 

اخلليج العربي واليمن, مثل:

معاهدة بريطانيا مع �سلطان م�سقط عام 1800م.  -  1
توقيع �سل�سلة من املعاهدات مع �سيوخ البحرين وقطر واأبو ظبي ودبي وال�سارقة وعجمان واأم   -  2

القوين وراأ�ش اخليمة عام 1820م.

ومتكنت بريطانيا من احتالل خليج عدن عام 1839م وذلك الأهمّيته التجارية وزادت اأهميته 
بعــد حفر قنــاة ال�سوي�ش عام 1869م, وحتكمها مب�سيق باب املنــدب الذي ي�سل املحيط الهندي 

بالبحر االأحمر.

�سكل اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر عام 1830م, بداية ال�رشاع االأوروبي على املغرب العربي, 
وللتعرف اإلى اأ�سباب احتالل فرن�سا للجزائر تاأمل ال�سكل االآتي, ثم اأجب عّما يليه:

ول االأوروبية  ا�ستطاعــت بريطانيا وفرن�سا اأن ت�ستاأثرا باملنطقة العربيــة بعد �رشاع طويل مع الدُّ
وخا�ســة اإيطاليا واإ�سبانيا ف�سيطرتا على معظم بلدان الوطــن العربي قبل احلرب العاملية االأولى على 

النحو االآتي:

�أوًل: �خلليج �لعربي و�ليمن

ثانياً: �جلز�ئر 

اهتمام بريطانيا بال�سيطرة على عدن. فّكر: 
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�أ�شباب �لحتالل �لفرن�شي للجز�ئر

�لأ�شباب غري �ملبا�رصة:
ت فرن�ســا اجلزائر �سوقــا اقت�سادية مهمة  عدَّ  -
لتطويــر ال�سناعــات الفرن�سيــة واعتربت اأّن 
لهــا احلــق يف احتــكار جتــارة الـَمْرجان يف 

ال�سواحل اجلزائرية.
رغبــة املاّلكــني الفرن�سيــني الذيــن فقــدوا   –
اأرا�سيهــم ب�سبب الثورة الفرن�سية لتعوي�سهم 

من خالل ال�سيطرة على اأرا�ٍش جديدة.
رغب��ة فرن�ش��ا التخل�ص من ن�ش��اط املقاومة   –

البحرية يف البحر املتو�سط.

�ل�شبب �ملبا�رص:
حادثة املروحة التي تذرعت بها فرن�سا الحتالل 
اجلزائــر: فاأثناء نقا�ش بني حاكــم اجلزائر الداي 
ح�سني والقن�سل الفرن�سي )ديفال( حول م�ساألة 
الديــون اجلزائرية امل�ستحقة علــى فرن�سا ب�سبب 
ا�سترادهــا احلبــوب, وجــه القن�ســل اإِهانــات 
�سخ�سيــة للــداي الــذي رد ب�ــرشب القن�ســل 
مبروحة كانت بيده وهذا مــا عدته فرن�سا اإهانة 
لها واتخذته مــربرا لغزو اجلزائر واحتاللها عام 

1830م.
ال�سكل )3-10(: اأ�سباب االحتالل الفرن�سي للجزائر.

هل تعتقد اأّن ال�سبب املبا�رش مقنع الحتالل فرن�سا اجلزائَر؟  •
�سغ بلغتك االأ�سباب غر املبا�رشة الحتالل فرن�سا اجلزائَر.  •

بعــد ا�ستيالء فرن�سا علــى اجلزائر اأخذت تتوجــه اأنظارها اإلى تون�ــش ال�ستعمارها لقربها من 
اجلزائر, فا�ستغلت دخول قبيلة اخلمر التون�سية احلدود اجلزائرية ذريعة لغزو تون�ش واأجربت الباي 
حممــد ال�سادق حاكم تون�ش علىتوقيع معاهدة )باردو( يف عام 1881م, وبعدها ب�سنتني معاهدة 

املر�سى الكبر عام 1883م, ووفقا للمعاهدتني مت ما يلي:

ة وزير خارجية لتون�ش. ميثل املقيم العام الفرن�سي يف تون�ش فرن�سا ويقوم يف الوقت ذاته مَبهمَّ  –  1

منع حاكم تون�ش من اإر�سال ممثلني لبالده اإلى الدول االأخرى, اإال بعد موافقة فرن�سا.  –  2

منح فرن�سا االإ�رشاَف الق�سائي على الق�سايا التي يكون االأجانب طرفا فيها.  –  3

ثالثا: تُونُ�س
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بعد اأن احتّل الفرن�سيون اجلزائر وتون�ش اأخذوا يتطلعون اإلى ا�ستعمار املغرب فانتهزت فرن�سا 
طلــب ال�سلطان عبداحلفيظ �سلطان املغرب حمايته مــن القبائل الثائرة �سده, فعقدت معه معاهدة 
عام 1912م, تن�ش على حمايته من تلك القبائل وو�سع بالده حتت احلماية الفرن�سية, ويف ال�سنة 

نف�سها تنازلت فرن�سا عن منطقة الريف الإ�سبانيا, واأعلنت مدينة طنجة ميناء دولّيا.

ما ال�سبب املبا�رش للحماية الفرن�سية على املغرب؟  •

متكنــت فرن�ســا مــن فر�ــش �سيطرتهــا على 
موريتانيــا عــام 1905م لوقوعهــا علــى طريــق 
امل�ستعمــرات يف اإفريقيا, وقامت بتق�سيمها اإداريًّا 
ب�ســكل يخــدم م�ساحلهــا دون امل�سا�ــش مب�سالح 

القبائل املوريتانية.

ول  مهــدت اإيطاليا الطريق ال�ستعمار ليبيــا عام 1911م عرب �سل�سلة اتفاقيــات وقعتها مع الدُّ
االأوروبيــة, ن�ست على منع اقت�سام البحــر املتو�سط اإال على اأ�سا�ش التعوي�سات املتبادلة, و�سمحت  
للكثــر من رعاياهــا بالهجرة اإلى ليبيــا, وفتحت البنــوك وقدمت القرو�ش للفالحــني واأ�س�ست 
ال�رشكات التجارية, وبنت املدار�ش وامل�سايف, ثم ا�ستغلت قيام احلرب العاملية االأولى فاحتلت مدن 

طرابل�ش وبنغازي وطربق ثم بقية اأجزاء ليبيا.

ما اخلطوات التمهيدية التي اّتخذتها اإيطاليا الحتالل ليبيا؟  •

ر�بعا: �ملغرب

خام�شا: موريتانيا )بالد �شنقيط(

�شاد�ًشا: ليبيا

موريتانيا )بالد �شنقيط(
اأطلقت فرن�سا على االأرا�سي اجلنوبية 
من املغرب العربي ا�سم موريتانيا من املورو 
)�سكان ال�سحراء( وهو اال�سم الذي اأطلقه 
الَقرطاجيون على �سعوب اإفريقيا ال�سمالية 
بداًل من اال�سم العربي الذي كانت تعرف 

به بالد ال�سنقيط )عيون اخليل(.
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منذ جالء القوات الفرن�سية عن م�رش عام 1801م,وبريطانيا تنتظر الفر�سة املنا�سبة الحتالل م�رش, 
وجاءت هذه الفر�سة عندما َوَقَعْت ِم�رُش حتت طائلة الديون؛ ب�سبب االإ�رشاف والتبذير الذي مار�سه كل 
من اخلديوي �سعيد با�سا وابنه اإ�سماعيل وخا�سة يف حفل افتتاح قناة ال�سوي�ش, وانتهزت بريطانيا هذه 
الفر�ســة بحجــة احلفاظ على اأموال الدائنني, وقامت كل من بريطانيــا وفرن�سا بو�سع مالية م�رش حتت 
املراقبة فيما عرف باللجنة الثنائية, فاأخذت هذه اللجنة تتدخل يف �سوؤون م�رش ال�سيا�سية واالقت�سادية.

الثنائية بوزارة خمتلطة مكّونة من وزيرين: االأول  اقرتحت بريطانيا فيما بعد ا�ستبدال اللجنة 
بريطاين ا�سمه )ول�سن( وزيرللمالية, والثاين فرن�سي ا�سمه  )بلر( وزير لالأ�سغال العامة, وعرفت 
هذه الوزارة بالوزارة املختلطة. ومن اأهم االأحداث التي �سهدتها م�رش وال�سودان يف تلك الفرتة:

�لثورة �لُعر�بية عام 1881م  -  1
اأدرك الوطنيون من ال�سعب امل�رشي اخلطر الذي يهدد بالدهم, فزاد �سعورهم بحقوقهم و�رشورة 
احلفــاظ عليها. وللتعرف اإلــى اأ�سباب الثورة الُعرابية, تاأمل ال�سكل االآتي, ثم اأجب عن ال�سوؤال 

الذي يليه:

�شابعاً: م�رص و�ل�شود�ن

�أ�شباب �لثورة �لُعر�بية )1881-1882م(

�لأ�شباب غري �ملبا�رصة:
ازدياد التدخل االأجنبي يف �سوؤون م�رش املالية وال�سيا�سية.  -

اأ�سبحت معظم وظائف الدولة بيد االأجانب.  -
اليقظة الوطنية.   -

�ل�شبب �ملبا�رص:
اأ�سدر وزير احلربية عثمان رفقي 
با�ســا قانونــا مينــع ترقيــة اجلنود 

امل�رشيني اإلى رتبة �سابط.
ال�سكل )3-11(: اأ�سباب الثورة الُعرابية )1881-1882م(.
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تق��دم عدد م��ن ال�شباط وعل��ى راأ�شهم اأحم��د ُعرابي 
وعبد العال حلمي وعلي فهمي بعري�سة اإلى اخلديوي توفيق 
طالبــوا فيها باإ�سالح اجلي�ش, وعــزل وزير احلربية, واإعادة 
احليــاة النيابية للبــالد, ووقف التدخل االأجنبــّي يف �سوؤون 
البــالد, وقد وافــق اخلديوي على هذه املطالــب جمرباً, ومت 
اإجراء انتخابــات نيابية, وافتتح املجل�ــش النيابي يف ت�رشين 
الثــاين عــام 1881م, فبداأ مبناق�ســة ميزانية الدولــة, اإال اأّن 

بريطانيا وفرن�سا عار�ستا ذلك باعتبارها حتت رقابتهما.

ملاذا �ُسّميت الثورة الُعرابية بهذا اال�سم؟     •
اذكر املطالب التي قّدمها اأحمد ُعرابي للخديوي توفيق؟  •

ملاذا عار�ست بريطانيا وفرن�سا مناق�سة املجل�ش النيابي امل�رشي ميزانية الدولة؟  •

ناق�ش مع زمالئك اأثر ثورة اأحمد ُعرابي يف منو الوعي الوطني لدى امل�رشيني. نشاط:	

�لحتالل �لربيطاين مل�رص و�ل�شود�ن   -  2
اّتخــذت بريطانيــا من حت�سينات اأحمد ُعرابــي يف ميناء االإ�سكندرية, وقيــام م�ساجرة بني اأحد 
امل�رشيــني واأحد الرعايا االأجانب يف ميناء االإ�سكندرية ذريعة لالحتالل؛ مّما دفع بريطانيا لتوجيه 
�سكندريــة و�رشبها باملدافع اإلــى اأن تهدمت, ووقف اخلديوي  اإنــذاٍر للحامية الع�سكرية يف االإ
توفيق اإلى جانب الربيطانيني, وت�سّدى لهم اأحمد ُعرابي ومن معه من اجلي�ش امل�رشي يف معركة 
�سماعيلية, اإال اأن اجلي�ش الربيطاين ا�ستطاع هزمية امل�رشيني وتقدم نحو  التل الكبر غربي مدينة االإ

القاهرة واحتّلها يف اآب عام 1882م.
عّرف معركة التل الكبر؟  •

براأيك, هل الذريعة التي اّتخذتها بريطانيا كافية الحتالل م�رش؟ بّرر اإجابتك.  •

ال�سكل )3-12(: ر�سم يبنّي �سورة اأحمد ُعرابي.

وقف اخلديوي توفيق اإلى جانب بريطانيا يف �رشبها للحامية الع�سكرية امل�رشية. فّكر: 
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�سلَّم اأحمد ُعرابي واأ�سحابه اأنف�سهم لل�سلطة الربيطانية, ف�سدر احلكم باإعدامه ومعه حممود 
�شام��ي البارودي وعبدالعال حلمي، وغريهم م��ن ال�شباط، ثم ا�شتبدل حكم الإعدام اإلى النفي 
املوؤبد اإلى جزيرة �سيالن)�سرالنكا(, و�سودرت اأمالكهم, ونفي عدد اآخر من الوطنيني املدنيني 

اأمثال ال�سيخ حممد عبده.

اأما ال�سودان فقد احتلتها بريطانيا بعد معركة عطربة عام 1898م �سد اأَْتباع املهدي فاحتلت 
مدينــة اخلرطوم, ثم تابعت طريقها نحو فا�سودا التي كانت حتتلها قوة فرن�سية, فطلبت القوات 
الربيطانيــة من القوات الفرن�سية االن�سحاب, واالعــرتاف ب�سيادة م�رش على ال�سودان, وكادت 

االأمور تتاأزم بني الطرفني فيما عرف تاريخيا بحادثة فا�سودا عام 1899م.

ويف العام نف�سه وقَّعت بريطانيا مع م�رش اتفاقية احلكم الثنائي ون�ست على اأن:
تكون اإدارة ال�سودان مبوافقة بريطانيا وم�رش.  - اأ 

ب -  يكون احلاكم العام لل�سودان بريطانيا, ويتولى احلاكم قيادة اجلي�ش.

تلغى االمتيازات االأجنبية وما يتبعها من حماكم قن�سلية يف ال�سودان.  - جـ 
نفاق على امل�رشوعات العامة يف ال�سودان. تقوم احلكومة امل�رشية باالإ  - د 

تطلعــت بريطانيا اإلى احتالل �ساحــل اإفريقيا ال�رشقي ب�سبب قربه من م�سيق باب املندب وقناة 
ال�سوي�ش؛ ف�سيطــرت على املناطق املُطّلة عليه وعرف بال�سومال الربيطاين, و�سيطرت اإيطاليا على 
بقيــة اأرا�ســي ال�سومال فعــرف بال�سومال االإيطايل, اأمــا فرن�سا ف�سيطرت علــى جيبوتي وعرف 

بال�سومال الفرن�سي.

فريقي )�ل�شومال وجيبوتي( ثامنا: �لقرن �لإ

قامت بريطانيا واإيطاليا وفرن�سا بتق�سيم ال�سومال فيما بينهم ومل تنفرد بذلك دولة واحدة. فّكر: 
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األسئلة

عّرف مايلي:  -  1
م�سيــق بــاب املندب, الــوزارة املختلطة, اّتفاقية احلكــم الثنائي, معركــة التل الكبر, 

معاهدة املر�سى الكبر, حادثة )فا�سودا(.
بنّي اأ�سباب ما يلي:   -  2

اهتمام بريطانيا باحتالل عدن.  - اأ 
احلماية الفرن�سية على املغرب عام 1912م. ب - 

اندالع الثورة الُعرابية يف م�رش عام 1881م. جـ - 

االحتالل الفرن�سي للجزائر.  - د 

-  اذكر املطالب التي قدمها اأحمد ُعرابي للخديوي توفيق.  3
�سمم جدوال تقارن فيه بني البلدان العربية االآتية:  -  4

)م�رش, ال�سودان, اجلزائر, تون�ش, ليبيا, املغرب( من حيث:
الدولة االأجنبية التي ا�ستعمرتها.  - اأ 

�سنة اال�ستعمار. ب - 
الدافع املبا�رش لال�ستعمار. جـ - 

-  رتب االأحــداث التي تبّيـن خ�سوع م�رش لال�ستعمار الربيطــاين ح�سب ت�سل�سل تاريخ   5
حدوثها:

)اّتفاقيــة احلكم الثنائي, حفر قناة ال�سوي�ش, الثــورة الُعرابية, الوزارة املختلطة, اللجنة 
الثنائية, معركة التل الكبر(
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الف�سل الدرا�سي الثاين
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الوحدة الرابعة: احلروب وال�رصاعات الدولية

	�لتقدم �لعلمي �لذي حققته �لب�رشية يف �لقرن �لع�رشين له جانبان: �إيجابّي و�سلبّي...
ناق�ش ذلك.

	�سهد مطلع �لقرن �لع�رشين قيام حربني عاملّيتني �أّدتا �إلى تغيري خريطة �لعامل �ل�سيا�سية...
و�سح ذلك.
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النتاجات العامة

يُتوقع من �لطالب بعد در��شة هذه �لوحدة، و�لقيام بالو�جبات و�لأن�شطة �لو�ردة فيها �أن يكون 
قادر� على �أن:

َح �ملفاهيم و�مل�سطلحات و�حلقائق و�لتعميمات �لو�ردة يف �لوحدة.   يو�سّ

  يتعّرف �أ�سباب �نح�سار �ال�ستعمار �ملبا�رش عن �لوطن �لعربي.

  يتعّرف �أهم �آثار حركات �لتحّرر و�ال�ستقالل يف �لبالد �لعربية.

  ُيبنّي �أثر �الأنظمة �لديكتاتورية على �أوروبا و�لعامل.

  يحّلل عو�مل قيام �حلربني �لعامليتني �الأولى و�لثانية.

  يحّلل عو�مل قيام حركات �لتحّرر و�ال�ستقالل يف �لبالد �لعربية.

  ي�ستخل�ش نتائج �حلربني �لعامليتني �الأولى و�لثانية.

  يقرتح حلوال لبع�ش �لق�سايا �ملتنازع عليها.

  يدرك خطر �حلروب على حياة �ل�سعوب.

ولية.   ُيقّدر �أثر �حِلو�ر و�ل�سالم يف حل �مل�ساكل �لدَّ

  يكت�سب �لقيم و�الجتاهات �لو�ردة يف �لوحدة.

89
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الف�سل الأول

كانللت �الإجنللاز�ت �حل�سارية �لتي حتققللت يف �لقرن �لتا�سع ع�رش �مليللالدي تبعث على �لفخر 
و�العتز�ز لالأوروبيني؛ ب�سبب ما حققوه من تقدم كبري يف جماالت �ل�سناعة و�لعلم وت�سخري مو�رد 
�لطبيعللة، وما �أحدثوه من تغللريرُّ يف �لفكر �الإن�ساين باحلديث عن �حلرية �الإن�سانية، فانت�رشت مبادئ 
�لدميقر�طيللة و�حلرية �لفردية وظهرت �حلللركات �لقومية، �إال �أنه وَرْغَم هذ� �لتقدم فقد كان يحمل 
ماأ�ساة كبرية تركت �آثارها �ل�سلبية على �لعامل باأ�رشه، ومتثل ذلك باحلرب �لعاملية �الأولى �لتي �ندلعت 
�رش�رتهللا يف �سهر حزيللر�ن عام 1914م، و�ُسّميت بذلك ل�سمولها، وال�سرت�ك عدد  كبري من دول 

�لعامل فيها �أو تاأّثرها بها.

�أولاً : �حلرب �لعاملية �لأولى )1914-1918م(

ناقش: حمل �لقرن �لع�رشين �لكثري من �لتفاوؤل و�الأمل من بد�يته.

1- عو�مل قيام �حلرب
ظهر يف �لربع �الأخري من �لقرن �لتا�سع ع�رش �مليالدّي عدة عو�مل كان لها �أثرها يف قيام �حلرب 

�لعاملية �الأولى ومنها:
�لعام��ل �لقت�ش��ادي: بلللغ �لتناف�ش �ل�سناعي و�لتجللاري حد� كبري� بني بريطانيللا و�أملانيا،   - �أ 
فاملنتوجات �الأملانيللة �أخذت تناف�ش �ملنتجات �لربيطانية و�لفرن�سيللة؛ مما �أّدى �إلى �إيجاد 

حالة من �لتوتر بني بريطانيا وفرن�سا من جهة، و�أملانيا من جهة �أخرى.
ومتكنللت �أملانيا من �إقناع �لدولة �لعثمانية مبنحهللا �متياز�ً ملّد خّط �سكة حديد لرتبط 
برلللني ببغد�د؛ مّما �أثار قلق بريطانيا وفرن�سا، فخ�سيت بريطانيا من �أن يوؤثر �متد�د �لنفوذ 

�الأملاين يف �لدولة �لعثمانية  على م�ساحلها يف �لعر�ق و�خلليج �لعربي و�إير�ن و�لهند.
ما نتائج �لتناف�ش �ل�سناعي و�لتجاري بني بريطانيا وفرن�سا من جهة و�أملانيا من جهة   •

�أخرى؟

احلربان العامليتان الأوىل والثانية
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�لعامل �لقومي: �زد�د �ل�سعور �لقومي بني �ل�سعوب �الأوروبية يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�رش  ب - 
وبد�ية �لقرن �لع�رشين �مليالدّي، فقامت حركات قومية يف �أجز�ء متعددة من �أوروبا كان 

لن�ساطها �أثٌر كبرٌي يف جرِّ �لعامل نحو �حلرب، ومن �أهّم هذه �حلركات ما يلي:
حركة �جلامعة �ل�ّشالفية )دول �لبلقان(  .  1

حركة �لثاأر �لفرن�شية  .  2
حركة �جلامعة �جِلْرمانية  .  3

�شيا�شة �لتكتالت و�لأحالف �لدولية: �جتهت �لدول �الأوروبية يف �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�رش  ج� - 
ولية لتحقيق �الأمن �لقومي  ومطلع �لقرن �لع�رشين �مليالدّي �إلى َعْقد عدد من �لتكتالت �لدَّ

لتلك �لدول. وللتعرف �إليها تاأمل �جلدول �الآتي ثم �أجب عن �ل�سوؤ�ل �لذي يليه:

�لتكتالت 
و�لأحالف �لدولية

�لدول
�مل�شاركة

�لهدف من تاأ�شي�شها

�الأباطللرة  ُع�سبللة   •
�لثالثة )1873-

1878م(

�أملانيا و�لنم�سا 
ورو�سيا

�ملحافظة على �الأو�ساع �لقائمة يف �أوروبا.  -   
�لق�ساء على �حلركات �لثورية �ملتطرفة.  -   

حّل �مل�ساكل بني �لدول �لثالث بالطرق �ل�سلمية.  -   

�لثالثي  • �لتحاللف 
1882م

�أملانيا و�لنم�سا 
و�إيطاليا

��ستمر �لتحالف �الأملاين �لنم�ساوي و�ن�سمت �إيطاليا �إلى هذ� �لتحالف 
من �أجل:

�النتقام من فرن�سا ب�سبب �حتاللها لتون�ش عام 1881م.   -   
توفللري �حلماية �لكافية ملو�جهة تدخل فرن�سا �لع�سكري يف �إيطاليا   -   

والإعادة قوة �لبابوية �إلى �سابق عهدها.

• �لوفللاق �لثالثلللي 
1907م 

رو�سيا وفرن�سا 
وبريطانيا

ُعقد بعد ت�سوية �مل�ساكل بني كل من  بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا، فتعهدت 
من خالله كّل دولة بالدفاع عن �لدول �الأخرى يف حالة تعر�سها الأي 

هجوم .
�ل�سكل)4-1(: �لتكتالت و�الأحالف �لّدولية.

قارن بني �لتكتالت �لدولية من حيث �أهد�فها، و�لدول �مل�ساركة فيها.  •
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كانت فرن�سا ت�سعى �إلى ب�سط نفوذها على مر�ك�ش وخا�سة بعد جناحها يف �حتالل �جلز�ئر 
عام 1830م وتون�ش عام1881م، ولكّن �أملانيا عار�ست �الأطماع �لفرن�سية يف مر�ك�ش، فُعقد 
موؤمتللر �جلزيرة �خل�رش�ء �الأول يف �إ�سبانيا عللام 1906م، مّت مبوجبه �العرت�ف با�ستقالل مر�ك�ش 
وتكليللف فرن�سا باملحافظة علللى �لنظام فيها، �إال �أن �لنز�ع جتّدد عللام 1911م حينما �أر�سلت 
فرن�سا جي�ًسا الحتالل مدينللة فا�ش عا�سمة مر�ك�ش بُحجة حماية �أفر�د �جلاليات �الأوروبية من 
�ال�سطر�بللات �لتي وقعت فيها، فاحتجت �أملانيا على ذلك وعززت �حتجاجها باإر�سال بارجة 
�إلى ميناء �أغادير حلماية �مل�سالح �الأملانية؛ َفُعِقَد موؤمتر �جلزيرة �خل�رش�ء �لثاين عام 1911م ومبوجبه 
تقللرر �إطالق يد فرن�سا يف مر�ك�ش مقابل تخلللي� فرن�سا عن جزء �سغري من �لكونغو �لفرن�سية 

)�لكامريون( الأملانيا، وجعل طنجة مدينة َدولية.

ة  �لأزمات �لّدولية : برزت يف َمطَلع �لقرن �لع�رشين عدة �أزمات دولية �أدت �إلى زيادة ِحدَّ د   - 
�لتوتر و�لت�سابق على �لت�سلح بني �لدول �الأوروبية ومن تلك �الأزمات:

�ك�َش )�ملغرب �الأق�سى( عام )1905 و1911م(. �أزمتا َمرَّ  .1

�ِك�سّية �لثانية عام 1911م. بنّي موقف �أملانيا من �الأزمة �لَمرَّ  •
�ذكر قر�ر�ت موؤمتر �جلزيرة �خل�رش�ء �لثاين عام 1911م.  •

�الأزمة �لبلقانية ما بني عامي )1908-1914م( :ومتثلت بل:  .2
�لبو�سنة  ُو�سعت  1908م:  عام  و�لهر�سك  �لبو�سنة  الإقليمي  �لنم�سا  �سم  �أ   . 
و�لهر�سك مبقت�سى موؤمتر برلني عام 1884م حتت �الإد�رة �لنم�ساوية مع بقاء 
عام  �إليها  �الإقليمني  هذين  �لنم�سا  �سّمت  ثم  �لعثمانية،  للدولة  �مللكية  حق 

1908م؛ مّما �أّدى �إلى �إثارة �ل�سعور �لقومي عند مو�طني �الإقليمني.

�ِك�ش �قر�أ �لن�ش �الآتي، ثّم �أجب عن �الأ�سئلة �لتي تليه: للتعرف �إلى �أزمتي َمرَّ

فّكر: خروج رو�سيا من ُع�سبة �الأباطرة �لثالثة ودخولها يف �لوفاق �لثالثي.
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�حلروب �لبلقانية )1912-1913م(: قامت �لدولة �لعثمانية عام 1912م  ب . 
ْبيا  باإخماد �لثورة �لتي ن�سبت يف مقدونيا فما كان من بلغاريا و�ليونان و�رشِ
�أن عقدو� حلفا بينهم، و�أعلنو� �حلرب على �لدولة �لعثمانية النتز�ع مقدونيا 
و�أُجربو� على  �لعثمانيون يف هذه �حلرب  ُهزم  بينهم، وقد  منها و�قت�سامها 
�ملنت�رشين  بني  �لنز�ع  بد�أ  ثم  �أوروبا،  يف  ممتلكاتهم  من  �لكثري  عن  �لتخلي 
�ألبانيا كما كان متفًقا عليه، وذلك  بيا من �حل�سول على  عندما ُحرمت �رشِ

عندما �عرِتف با�ستقالل �ألبانيا.
�أطر�ف �حلرب  -  2

كانللت �الأو�سللاع يف �أوروبا مهّياأة حلدوث �سد�م م�سلح، ففللي 28 حزير�ن 1914م �غتال 
بّي �الأر�سيدوَق فر�ن�سي�ش فرديناند ويل عهد �لنم�سللا وزوجته �أثناء زيارتهما ملدينة  طالللٌب �رشِ
�رش�ييفللو عا�سمة �لبو�سنة، فكان هذ� �ل�سبب �ملبا�رش الندالع �حلرب �لعاملية �الأولى، وللتعرف 

�إلى �أطر�ف �حلرب تاأمل �خلريطة �الآتية:

�ل�سكل )4-2(: خريطة �لعامل يف �حلرب �لعاملية �الأولى.

رو�سيا

رومانيا
تركيا

�ملانيابولند�
بلجيكا

�سوي�رش�
فرن�سا
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ب
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ل�س

�

�لرنويج

لند�
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�ملجر

لند�
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�بحللث مع زمالئللك يف �أ�سباب �ن�سمللام �لدولللة �لعثمانية لدول �لو�سللط، و�ن�سمام  نشاط:	
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية لدول �حللفاء.

جمريات �حلرب  -  3
بيا، فدعمللت رو�سيا �رشبيا، و�أُعلنت �لتعبئة  �أعلنللت �لنم�سا يف عام 1914م �حلرب على �رشِ
�لعامللة يف رو�سيا، فطلبللت �أملانيا من رو�سيا وقف �لتعبئة �لعامللة، �إاّل �أّن رو�سيا رف�ست ذلك، 
و�أيدتهللا فرن�سا فللرّدت �أملانيا باإعالن �حلرب على �لدولتني )رو�سيللا وفرن�سا(، فزحف �جلي�ش 
�الأملللاين نحو فرن�سا عرب بلجيكا وهولند�؛ فاأعلنت بريطانيللا �حلرب على �أملانيا بحجة �لدفاع 

عن حياد بلجيكا �لتي تعهدت بريطانيا بحمايتها.
يطاليون من وقف �لزحف �لنم�ساوي حتى منت�سللف عام 1917م، ولكن �جليو�ش  متكللن �الإ

يطاليني يف معركة )كابوريتو(. �لنم�ساوية ��ستطاعت �النت�سار على �الإ
ويف عام 1917م �ن�سحبت رو�سيا من �حلرب على �إثر قيام �لثورة �لبل�سفية، ودخلت �لواليات 
ز موقفهم، و��سطللر �الأملان لالن�سحاب  �ملتحللدة �الأمريكية �حلرب �إلى جانللب �حللفاء مما عزَّ
وطلللِب �لهدنة يف 11 من ت�رشين �لثاين عللام 1918م، وقد جنحت �لدولة �لعثمانية يف وقف 
�لزحف �لرو�سي على �أر��سيها وبد�أت �جليو�ش �لعثمانية تتحول �إلى �لهجوم، ولكّن �ن�سحاب 

رو�سيا من �حلرب �أوقف �لقتال يف �أوروبا.
�أّمللا يف منطقة �ل�رشق �لعربللي فقد متكنت �لقو�ت �لعربية بقيللادة �الأمري في�سل بن �حل�سني من 

حترير �لبالد �لعربية من حكم �لدولة �لعثمانية.
موؤمتر فر�شاي )1919م(  -  4

��سرتكللت جميللع دول �حللفللاء يف موؤمتر �ل�سلح �لللذي عقد يف ق�رش فر�سللاي باأحد �سو�حي 
باري�للش يف 18 من كانون �لثاين عللام 1919م، وجاءت �لقر�ر�ت �لنهائيللة للموؤمتر مل�سلحة 
�لدول �ملنت�رشة يف �حلرب على ح�ساب �لدول �ملهزومة، ومن �أبرز ما جاء يف معاهدة فر�ساي:

�إعللادة �الإلز��ش و�للورين �إلى فرن�سا، وتخلي �أملانيا عن �إقليم �ل�سوديت لت�سيكو�سلوفاكيا   - �أ 
وبهذ� تكون �أملانيا قد فقدت ما يقارب �ل�سبعة ماليني من �سكانها.

اأُ�صرِتط على اأملانيا حماكمة القي�رص واأعوانه من القادة الع�صكريني ب�صفتهم جمرمي حرب. ب - 
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ُفر�ش على �أملانيا دفع تعوي�سات باهظة.  - جل 
حتديد عدد �جلي�ش �الأملاين مبئة �ألف جندي و�إلغاء �لتجنيد �الإجباري.  - د 

بنينّ اأثر هذه ال�رصوط على اأملانيا.  •
�كتب قائمة باأ�سماء �لدول �جلديدة �لتي ظهرت بعد َعقد معاهد�ت �ل�سلح.  •

نتائج �حلرب �لعاملية �لأولى و�أثرها على �لوطن �لعربي   -  5
متخ�للش عن هذه �حلرب نتائج عديللدة كان لها �الأثر �لكبري على �أوروبللا. وللتعرف �إليها 

تاأمل �ل�سكل �ملجاور:

�ل�سكل )4-3(: نتائج �حلرب �لعاملية �الأولى.

نتائج �حلرب �لعاملية �لأولى

�لقتل و�لت�سريد للماليين 
من �سكان �لعالم وتدمير 

�لمدن و�لموؤ�س�سات 
و�لمنجز�ت �لح�سارية

فر�ض �رصوط هزمية دول �لو�سط
قا�سية على �أملانيا

�نهيار بع�ش 
�لدول كالدولة 

�لعثمانية

قيام ُع�سبة �الأمم لتحقيق 
�الأمن و�ل�سالم

�نهيار �القت�ساد �الأوروبي 
ب�سبب �خل�سائر �لب�رشية و�ملادية

ظهور �حلكومات �لديكتاتورية 
كالفا�سية و�لنازية

فّكر: للحروب �أثر على �قت�ساد �لدول.

كانللت نتائج �حلرب �لعاملية �الأولى علللى �لوطن �لعربي �سيئة، فقد �سللددت بريطانيا وفرن�سا 
قب�ستيهما على �لبالد �لعربية، وتاآمرت كل من بريطانيا وفرن�سا على �لعرب من خالل توقيع �تفاقية 
�سايك�للش - بيكو عام 1916م �لتي تن�ش على �قت�سام �لبالد �لعربية )بالد �ل�سام و�لعر�ق( بينهما، 
وتللال ذلك �إ�سللد�ر بريطانيا وعَد )بلفوَر( لليهود عام 1917م �لللذي تعهدت مبوجبه باإقامة وطن 
قومللي لليهود يف فل�سطني غري عابئة بوعودها للعرب، ثم ُعقد موؤمتر �سان رميو عام 1920م �لذي 
مت مبوجبه فر�ش �لتجزئة و�النتد�ب �لربيطاين على �الأردن وفل�سطني و�لعر�ق، و�النتد�ب �لفرن�سي 

على �سوريا ولبنان.
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ف�سلللت �لدول �ملنت�للرشة بعد �حلرب �لعاملية �الأولى يف ت�سوية �خلالفللات بني �لدول �الأوروبية 
خالل �لفرتة �ملمتدة مابني )1919-1938م(، فعاد �لتوتر جمدد�ً للعالقات �لّدولية ؛ مّما �أّدى �إلى 

�ندالع حرب عاملية ثانية كانت �أكرث �رش�وة وفتكًا �متّدت ما بني عامي )1939-1945م(.
�أ�شباب قيام �حلرب �لعاملية �لثانية  -  1

�لأ�شباب غري �ملبا�رشة :  - �أ 
ق�ص��وة ال�رصوط الت��ي فر�صتها معاهدة فر�صاي ع��ام 1919م على �لدول �ملهزومة   . 1
يف �حلرب �لعاملية �الأولى، وخا�سة تلك �ملفرو�سة على �أملانيا، فقد ُمّزقت وحدتها 

�ل�سيا�سيللة باقتطاع �أجز�ء 
من �أر��سيها ل�سالح دول 
بدفع  وكبَّلتهللا  جمللاورة، 
مّمللا  ماليللة؛  تعوي�سللات 
�أ�سعللف �أملانيللا ع�سكريا 

و�قت�ساديا.
ظهللللللور �حلكومللللللات   . 2
يف  كالنازيلة  �لدكتاتوريلة 
�إيطاليا  و�لفا�سية يف  �أملانيا 
و�عتمادهلا على �حلللرب 
لتحقيق �سيا�ستها �ملتطّرفة.

ثانيااً : �حلرب �لعاملية �لثانية )1939-1945م(

�لنازية
حركة �سيا�سيللة عن�رشية ظهرت يف �أملانيا، بعد 
�حلرب �لعاملية �الأولى حيث متكن �ملنتمون للحزب 
�لقومللي �ال�سرت�كي �لعمايل �الأملاين بزعامة �أدولف 
هتلر من �لهيمنة على �ل�سلطة عام 1933م. وتوؤمن 
�لنازية بالتفوق �لعرقللي لل�سعب �الأملاين باعتبارهم 

�سادة �جلن�ش �لب�رشي و�أعلى مرتبة فيه.
�لفا�شية 

نظام �سيا�سللي عن�رشي �أ�س�سه بينيتو مو�سوليني 
يف �إيطاليا، ومنا تدريجيًا بعد عام 1922م، و��ستمر 
قائمللًا حتى هزمية �إيطاليللا عام 1943م يف �حلرب 
�لعاملية �لثانيللة، وتوؤمن �لفا�سية بعللدم �مل�ساو�ة بني 

�الأجنا�ش وفكرة �لزعيم �الأوحد.

�كتب مقاال تبنّي فيه ِوجهة نظرك حول �الأخطار �لناجمة عن معاهدة �سايك�ش نشاط:  -1
بيكو على �لوطن �لعربي، ثّم �عر�سه �أمام زمالئك.

وّجه ر�سالة لزمالئك تبنّي فيها بطالن وعد بلفور قانونيا.  -2
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نقمة �إيطاليا على حلفائهللا، الأنهم جتاهلو� مطالبهلا بالتو�سلللع، وحرموهللللللا من   . 3
�لغنائم، وقد ��ستغللل �لفا�سيون ذلك، فاأججو� �ل�سعللور �لقومي �الإيطايل عندمللللا 

و�سللو� لل�سلطة عام 1922م.
ما موقف �الأملان من معاهدة فر�ساي؟  •

ر دول �حللفاء لوعودها بعد �حلرب �لعاملية �الأولى؟ ما موقف �إيطاليا من تنكرُّ  •
�ذكر �لفكرة �لرئي�سة �لتي قامت عليها كّل من: �لنازية و�لفا�سية.  •

ن �لعالقات بني �أملانيا و�إيطاليا بعد �حلرب �لعاملية �الأولى. فّكر: حت�سرُّ
ف�سل ُع�سبة �الأمم يف حتقيق �ل�سالم �لعاملي �أو تخفيف ِحّدة �لتوتر بني �لدول ب�سبب   . 4
هيمنللة �لدول �لكربى عليها وت�سخريها خلدمة م�ساحلها، وعدم �ن�سمام �لواليات 
�ملتحللدة �الأمريكيللة �إليهللا، و�ن�سحاب �إيطاليا منهللا عام 1935م، ثللم �أملانيا عام 

1936م، ثم �ليابان عام 1937م.
ولية وت�سمل: �الأزمات �لدَّ  . 5

�الأزمة �القت�سادية �لعاملية عام 1929م: فقد عجزت �حلكومات �لدميقر�طية يف   
و�الجتماعية  �القت�سادية  �مل�ساكل  مو�جهة  عن  و�ليابان  �الأوروبية  �لدول  بع�ش 
من  فكان  �ملعار�سة،  �ليمينية  �الأحز�ب  نفوذ  ت�ساعد  ولهذ�  باالأزمة؛  �ملرتبطة 
�إلى تعميق  �أدت �الأزمة  نتائجها قيام �الأنظمة �لديكتاتورية يف تلك �لدول، وقد 
�لتفاوت �القت�سادي بني �لدول �لدميقر�طية )فرن�سا وبريطانيا و�لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية( و�حلكومات �لديكتاتورية )�أملانيا و�إيطاليا و�ليابان(، فقد متكنت �لدول 
الدميقراطية بف�صل ن�صاط اأ�صواقها الداخلية وم�صتعمراتها من جتاوز خملفات الأزمة 
باإعادة  ب�رشعة، بينما مل ت�ستطع �حلكومات �لدكتاتورية جتاوز �الأزمة لذ� طالبت 
تق�سيم �لعامل، و�قتنعت هذه �لدول ب�رشورة تطوير �سناعتها �حلربية بهدف تن�سيط 
�القت�ساد و��سرتجاع قوتها �لع�سكرية متهيد� للح�سول على مناطق نفوذ ت�ساعدها 
عام  �ل�سني  �سمال  من�سوريا  �إقليم  بغزو  �ليابان  فقامت  �أزمتها،  من  �خلروج  على 
�أثيوبيا عام  �إيطاليا على غزو  1931م، و�كتفت ع�سبة �الأمم بالتنديد؛ مّما �سجع 

1935م، وقيام �أملانيا ب�سم �لنم�سا وت�سيكو�سلوفاكيا بالقوة عام 1938م.
• ما �ل�سيا�سة �لتي جلاأت �ليها �أملانيا و�إيطاليا و�ليابان للخروج من �أزمتهما �القت�سادية؟
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ناقش: نتائج �حلرب �لعاملية �الأولى كانت �سببًا يف قيام �حلرب �لعاملية �لثانية.

�حلللرب �الأهليللة يف �إ�سبانيا عام 1936م بني حكومللة �جلمهوريني و�لقوميني   
بزعامة �جلرن�ل فر�نكو �لذي ح�سل على م�ساندة �إيطاليا و�أملانيا، باملقابل �أيّدت 
فرن�سللا وبريطانيا �جلمهوريللني، وتو�لت �نت�سار�ت �لقوميللني �إلى �أن �سقطت 
مدريد باأيديهم يف �آذ�ر عام 1939م، و�أ�سبح �جلرن�ل فر�نكو ديكتاتور �إ�سبانيا.

رتب عو�مل قيام �حلرب �لعاملية �لثانية ح�سب �أهميتها من وجهة نظرك .  •
ما �الأنظمة �لديكتاتورية �لتي حكمت قبيل �حلرب �لعاملية �لثانية يف كل من: �أملانيا و�إيطاليا؟  •

بحلللللر �لبلطيللق
ليتو�نيلللا

مرب�طورية �الأملانية �الإ
مرب�طورية �الأملانية �الإ

بولنلللللللللد�

د�نللزج

�ل�سكل )4-4(: خريطة تبنّي موقع ممر د�نزج.

�ل�شب��ب �ملبا�رش: م�شكلة د�نزج )�ملمر �لبولن��دي(: بعد قيام �لدولة �لبولندية قرر �حللفاء �إن�ساء  ب - 
ممللر عر�سه 25مياًل يربط بولند� ببحر �لبلطيللق عن طريق ميناء د�نزج �الأملاين، وتقرر �أن 
تكللون د�نزج مدينة دولية يديرهللا مندوب �سام يتبع لُع�سبة �الأمم، و�أّدى �إن�ساء �ملمر �إلى 
عزل برو�سيا �ل�رشقية عللن �لوطن �الأم )�أملانيا(، فاأثار ذلك غ�سب �الأملان ونقمتهم وكان 

�سببا مبا�رش�ً يف قيام �حلرب.
تاأمل �خلريطة �الآتية، ثم �أجب عّما يليها:
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�لدول �مل�شاركة يف �حلرب �لعاملية �لثانية  -  2
للتعرف �إلى �لدول �مل�ساركة يف �حلرب �لعاملية �لثانية تاأمل �خلريطة �الآتية، ثم �أجب عن �الأ�سئلة �لتي تليها: 

�ل�سكل )4-5(: خريطة �لعامل يف �حلرب �لعاملية �لثانية. احللفاء

احملور

الدول احملايدة

رو�سيا

رومانيا
تركيا

�ملانيابولند�
بلجيكا

�سوي�رش�
فرن�سا

�إ�سبانيا

غال
لربت

� �إيطاليا

انيا
ريط

ب

ويد
ل�س

�

�لرنويج

لند�
�إير

�ليونان

�ملجر

لند�
هو

�لدمنارك

فنلند�

ت�سيكو�سلوفاكيا
رو�سيا

�ل�سني
�ملتحدة  �لواليات 

�الأمريكية

كند�

�أ�سرت�ليا

�لرب�زيل

تني
رجن

لي�الأ
�سي

ت

ك
�سي

ملك
�

�رش
م

�ليابان
�لكوريتان

�لفلبني

ليزيا
ما دي

لها
ط �

حي
�مل

دي
لها

ط �
حي

�مل

لهادي
�ملحيط �

�لهند

�إير�ن�أفغان�ستان

�حللفاء
�ملحور

�لدول �ملحايدة

ي�سيا
�أندوني�سيا�أندون

حدد �لدول �مل�ساركة باحلرب �لعاملية �لثانية.  •
ما �لدول �لتي ��سرتكت �إلى جانب �أملانيا يف �حلرب؟  •

�أ�رش �إلى �لدول �لتي وقفت على �حلياد يف �حلرب.  •

�أ�رش على �خلريطة �إلى موقع �ملمر �لبولندي.  •
ما �أثر وجود ممر د�نزج على وحدة �أملانيا �ل�سيا�سية؟  •

�سي
الأطل

ط �
حي

�مل
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�أحد�ث �حلرب �لعاملية �لثانية وجمرياتها   -  3
لله هتلر �إنذ�ر�ً �إلى بولند� الإعادة ميناء  وجَّ
د�نللزج �إلى �أملانيا بعللد �أن عقد �تفاقًا مع 
�الحتاد �ل�سوفيتللي لي�سمن حياده، وبعد 
�أن رف�سللت بولنللد� �الإنللذ�ر �جتاحللت 
�لقللو�ت �الأملانيللة بولنللد� يف �الأول من 
�أيلول �سنللة 1939م، فقامللت بريطانيا 
وفرن�سللا بتوجيه �إنذ�ر �إلى �أملانيا ل�سحب 
قو�تها مللن بولنللد�، وملا رف�سللت �أملانيا 
�لدولتللان �حلرب  �أعلنت  �الن�سحللاب، 
على �أملانيللا يف �لثالث من �أيلول يف �لعام 
نف�سه؛ فكان �سببًا يف قيام �حلرب �لعاملية 
�لثانيللة، ودخلللت �إيطاليللا �حلللرب �إلى 

جانب �أملانيا.
ما هي ردود فعل هتلر جُتاه بولند�؟  •

�ل�سكل )4-6(: ر�سم يبنّي �سورة هتلر.

��سرت�ك �إيطاليا �إلى جانب �أملانيا يف �حلرب �لعاملية �لثانية رغم عد�وتهما يف �حلرب �لعاملية �الأولى. فّكر: 

يف �ملرحلللة �الأولى من �حلللرب )1939-1942م( حققت دول �ملحللور �نت�سار�ت كبرية، 
وجنحللت �أملانيا باحتالل �لد�منللارك و�لرنويج عام 1940م، ثم احتلت فرن�صا بعد اإ�صقاط احلكومة 
�لفرن�سيللة فيها و�إقامة حكومة في�سي �ملو�لية الأملانيا برئا�سة �جلرن�ل بيتان، كما �حتل �الأملان بلجيكا 
وهولنللد�، وتعر�ست �ملدن �لربيطانيللة لهجوم كا�سح جو� وبحر� من قبللل �لطائر�ت و�لغو��سات 

�الأملانية �إاّل �أّن بريطانيا �سمدت بقوة ب�سبب وقوف �لواليات �ملتحدة �إلى جانبها.

�أدولف هتلر )1889-1945م(

�سيا�سي �أملاين نازي، ولد يف �لنم�سا، �ن�سم 
�إلى حزب �لعمال �الأملللاين �ال�سرت�كي �لوطني 
�لنللازي عللام 1920م،  باحلللزب  �ملعللروف 
و�أ�سبللح زعيما له عللام 1921م، وبعد �سجنه 
�إثللر حماولللة �النقللالب �لفا�سلللة �لتي قللام بها 
عللام 1923م ��ستطاع �أن يح�سللل على تاأييد 
�جلماهللري لت�سجيعلله علللى �الأفللكار �لقومية، 
ومتّكن مللن �سغل من�سب م�ست�سللار �لدولة يف 

�لفرتة ما بني )1933-1945م(.
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�ل�سكل )4-7(: �سورة تبنّي مهاجمة �لطائر�ت �ليابانية 
مليناء بريل هاربر.

ويف حزيللر�ن عام 1941م نق�ش هتلر معاهدته مع �الحتاد �ل�سوفيتي؛ وهاجمه �جلي�ُش �الأملاينرُّ 
حتللى و�سلت �لقللو�ت �الأملانية �أطللر�ف مو�سكو، 
فاأعلللن �الحتللاد �ل�سوفيتي �حلرب علللى �أملانيا، ويف 
عللام 1941م �حتلت �ليابللان هونغ كونغ و�لفلبني 
و�سنغافللورة، ويف كانللون �الأول مللن �لعللام ذ�تلله 
هاجمللت �ليابان مينللاء بريل هاربللر �الأمريكي يف 
�ملحيللط �لهادي ومتكنللت من تدمريه، فللكان �لرّد 
بدخللول �لواليات �ملتحللدة �الأمريكية �حلرب �سد 

�ليابان وحلفائها.

يف �ملرحلللة �لثانيللة )1943-1945م( حتولللت �حلللرب ل�سالللح �حللفاء، ففللي �أو�خر عام 
1942م �نت�للرش �جلي�ش �الأحمللر �ل�سوفيتي على �لقللو�ت �الأملانية يف معركللة )�ستالينغر�د( ب�سبب 
تر�جع �الأملان نتيجة �لربد �ل�سديد وكرثة �لقتلى، ثم متكن �الحتاد �ل�سوفيتي من �ال�ستيالء على بلد�ن 
�أوروبللا �ل�رشقية، وجنح �حللفللاء باإنز�ل قو�تهم يف �ملغرب �لعربي لتحريللر تون�ش من �لنفوذ �الأملاين 
يطايل و�الأملاين �لذي ��ستهدف قناة �ل�سوي�ش  يطللايل، ومتكن �جلي�ش �لربيطاين مللن رد �لهجوم �الإ �الإ
�سكندرية عام1942م، ثم �نطلق  لقطع �ت�سال بريطانيا بال�رشق فانت�رش يف معركة �لعلمني غرب �الإ
�جلي�للش �لربيطاين لتحرير ليبيللا، ومن تون�ش تقدمت قو�ت �حللفاء �سمللاال و��ستولت على �إيطاليا، 
و�أطاحت بالنظام �لفا�سي عام 1943م، ثم ��ستوَلو� على بلجيكا وهولند� ولك�سمبورغ، وتو�لت 
�نت�سللار�ت �حللفللاء عندما جنحو� يف �إنللز�ل قو�ت �سخمة يف �ساحل نورمانللدي يف فرن�سا بقيادة 
�أيزنهللاور، فنجحت بتحرير فرن�سا و�حتالل برلني عا�سمللة �أملانيا يف مطلع عام 1945م، ومتكن 

�حللفاء من فر�ش �ال�ست�سالم على �أملانيا وفقًا ملوؤمتر �لد�ر �لبي�ساء )كاز�بالنكا( عام 1945م. 
ومنطقة  �لهادي  �ملحيط  يف  �لياباين  �جلي�ش  �الأمريكية  �لقو�ت  طاردت  نف�سها  �ملرحلة  ويف 

�ل�رشق �الأدنى.
وجنحللت �لواليات �ملتحدة باإنهللاء �حلرب يف �آب عام 1945م عندما قامت باإلقاء قنبلتني نوويتني 

على مدينتي هريو�سيما وناجاز�كي �ليابانيتني؛ مّما �أجرب �ليابان على �ال�ست�سالم.
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�ل�سكل )4-8(: �سورتان النفجار �لقنبلة �لنووية.

ناقش:  �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي يجب �أْن ال ُي�ستخدم لدمار �لب�رشية.

نتائج �حلرب �لعاملية �لثانية  -  4
قتل وتدمري وت�رشيد عدد كبري من �سكان �لعامل يف مناطق �حلرب.  - �أ 

حتطيم قوة �أملانيا �لع�سكرية ، و�إجبارها على دفع تعوي�سات للحلفاء. ب - 
�أ�رشت �حلرب باالقت�ساد �الأوروبي، فدّمرت 65% من �لِبْنية �لتحتية �ل�سناعية و�رتفعت   - جل 

معدالت �لبطالة و�لفقر.
�نهيار �لنظام �لفا�سي يف �إيطاليا و�لنظام �لنازي يف �أملانيا.  - د 

تق�سيم �أملانيا �إلى مناطق نفوذ بني �لدول �ملنت�رشة، وباملقابل مت تو�سيع �حلدود لبع�ش دول   - هل 
�حللفاء كبولند� وبلغاريا و�الحتاد �ل�سوفيتي.

�أعيد تنظيم �القت�ساد �الأملاين بحيث يوجه الإنتاج �الأغر��ش �ل�سلمية.  - و 
ظهللور �لواليات �ملتحللدة و�الحتاد �ل�سوفيتي كللدول عظمى، وتر�جللع مكانة بريطانيا   - ز 
وفرن�سا، فنتج عن ذلك �نق�سام �لعامل �إلى مع�سكرين كبريين هما: �لر�أ�سمالية و�ال�سرت�كية؛ 

مّما �أّدى �إلى قيام �حلرب �لباردة.
ظهور �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل �حلديثة و�ملتطورة �ملتمثلة بالقنابل �لنوويّة.  - ح 

فّكر: �أثر ��ستخد�م �ل�سالح �لنووي على م�سار �حلرب �لعاملية �لثانية.
قيام حركات التحرر وال�صتقالل يف الدول امل�صتعَمرة يف اآ�صيا واإفريقيا واأمريكا اجلنوبية.   - ط 
�إن�ساء هيئة �الأمم �ملتحدة كمنظمة عاملية للحفاظ على �الأمن و�ل�سلم �لدوليني عام 1945م   - ي 

بداًل من ع�سبة �الأمم �لتي �نتهت بقيام �حلرب �لعاملية �لثانية.
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�ل�سكل )4-9(: �سورتان تبّينان �سعار �الأمم �ملتحدة ومقرها يف نيويورك.

ِمّم يتكون �سعار هيئة �الأمم �ملتحدة؟  •
�إالَم يرمز غ�سن �لزيتون �ملر�سوم على �سعار �الأمم �ملتحدة؟  •

�سّنف نتائج �حلرب �لعاملية �لثانية �إلى نتائج : �سيا�سية، وع�سكرية، و�قت�سادية، و�جتماعية.  •
ما �أثر �حلرب �لعاملية �لثانية على ميز�ن �لقوى �لعظمى يف �لعامل؟  •

بنّي �لنتائج �مل�سرتكة بني �حلربني �لعامليتني �الأولى و�لثانية.  •

عد �إلى م�سامني �لقانون �لدويل �الإن�ساين �لذي مينع قتل �ملدنيني وت�رشيدهم ويحميهم،  نشاط:	
و��ستخرج منه �أبرز �لبنود �لتي ت�سمنها �لقانون يف ذلك .

بالتعاون مع معلمك وزمالئك قم با�ست�سافة �أحد �لع�سكريني للحديث عن �أثر �حلروب  نشاط:	
على �ملجتمعات.

ناقش: �حلروب لي�ست �حلل �لوحيد لكل �خلالفات و�لنز�عات بني �الأفر�د و�لدول.
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األسئلة

عّرف ما يلي:  -  1

ُع�سبة �الأباطرة �لثالثة، موؤمتر فر�ساي، �لوفاق �لثالثي، معاهدة �سيفر، �لنازية، �لفا�سية، 
ممر د�نزج �لبولندي، حكومة في�سي، معركة �ستالينغر�د.

بنّي �أ�سباب ما ياأتي:  -  2

ت�سمية �حلرب �لعاملية بهذ� �ال�سم.  - �أ 
�زدياد ِحّدة �لتناف�ش �الأوروبي بني �لدول �الأوروبية خا�سة بني بريطانيا و�أملانيا   - ب 

قبيل �حلرب �لعاملية �الأولى.
�نهيار �القت�ساد �الأوروبي بعد �حلرب �لعاملية �الأولى.  - جل 

�ذكر �أطر�ف �حلرب �لعاملية �الأولى.  -  3

ما �أهد�ف قيام ُع�سبة �الأباطرة �لثالثة؟  -  4

ح �ل�سبب �ملبا�رش الإعالن �حلرب �لعاملية �الأولى. و�سّ  -  5

�ذكر بنود معاهدة فر�ساي.  -  6

بنّي �أبرز معاهد�ت �ل�سلح �لتي ُوقَِّعت بني �لدول �ملنت�رشة و�لدول �ملنهزمة.  -  7

��ستنتج �آثار �حلرب �لعاملية �الأولى على �لبالد �لعربية.  -  8
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�سوب �لعبار�ت �الآتية فيما يلي:  -  9

جناح ُع�سبة �الأمم يف ن�رش �ل�سالم بني �لدول كان �سببا يف �ندالع �حلرب �لعاملية �لثانية.  - �أ 
�ملمر �لبولندي يربط بولند� بالبحر �ملتو�سط جنوبا.  - ب 

كان يد�ر �ملمر �لبولندي قبل �حلرب �لعاملية �لثانية من قبل هيئة �الأمم �ملتحدة.  - جل 
�إلقاء �لقنبلة �لنووية على برلني كان �سبًبا يف ��ست�سالم �أملانيا.  - د 

�أملانيا  �جتياح  منذ  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  دخلت   – هل 
لبولند� عام 1939م.

و�سح �أهمية �الإنز�ل �لذي قام به �حللفاء على �ساحل نورماندي �لفرن�سّي.  - 10

��ستخل�ش �أ�سباب ف�سل ُع�سبة �الأمم يف حتقيق �أهد�فها.  -  11
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الوحدة اخلام�سة: حركات التحرر واال�ستقالل يف الوطن العربي

	ُتعّد الثورة العربية الكربى فاحتة حركات الّتحرر واال�ستقالل يف الوطن العربي.
	قال عمر املختار ''نحن لن ن�ست�سلم ، ننت�رص اأو منوت'' ، ناق�ش ذلك.
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النتاجات العامة

يتوقع من �لطالب بعد در��شة هذه �لوحدة ، و�لقيام بالو�جبات و�لأن�شطة �لو�ردة فيها �أن يكون

قادر� على �أن :

َح املفاهيم وامل�سطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة.    يو�سّ

  يبّي ال�سيا�سة اال�ستعمارية يف البالد العربية.

  يدرك اأثر الوعي الفكري عند ال�سعوب يف مقاومة اال�ستعمار.

  يدرك اأثر ال�سيا�سة اال�ستعمارية يف اإيقاظ الوعي الوطني والقومي لدى ال�سعوب.

  يتتّبع مراحل املقاومة والتحرر يف البالد العربية.

  ي�ستنتج اأ�سكال املقاومة التي قامت بها ال�سعوب للتخل�ش من اال�ستعمار ونيل اال�ستقالل.

  ي�ستخل�ش اأثر اال�ستعمار والهيمنة االأجنبية على االأمة العربية و�سعوب العامل.

  ُيقّيم اأو�ساع الوطن العربي يف ظل الهيمنة اال�ستعمارية.

  ُيقّدر دور الزعماء الوطنيي يف مقاومة امل�ستعمر وت�سحيات ال�سعوب لنيل ا�ستقاللها.

  يثّمن دور ال�سعوب يف بناء الدول احلديثة.

  يكت�سب القيم واالجتاهات الواردة يف الوحدة .
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 IóëàŸG äÉ``j’ƒdG Ió``fÉ°ùe

  »à«aƒ°ùdG OÉ q–’Gh á«μjôeC’G

.QôëàdG äÉcô◊

 É¡fGó∏Ñd ájô◊ÉH äOÉf »àdG ,∫Ó≤à°S’Gh QôëàdG äÉcôM Qƒ¡X øjöû©dG ¿ô≤dG äÉª°S øe ¿Éc

.»æWh ºμM ΩÉ¶f π«μ°ûJh ,Ò°üŸG ôjô≤J ≥Mh ,ô pª©à°ùŸG π«MQh

 ájôμ°ùYh  á«°SÉ«°Sh  ájôμa  äGQÉ«J  º°†J  á«æWh  äÉª«¶æJ  É¡fCÉH  QôëàdG  äÉcôM  ± qô©oJ

 ≥«≤ëàd  á∏àëŸG á«æWƒdG  »°VGQC’G ôjô– ±ó¡H …ôμ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG  ìÉØμdG  ¢SQÉ“ á«YÉªàLGh

 ádhódG áæª«g øe ∫Ó≤à°S’Gh QôëàdG ó©H ádhódG AÉæÑd Qƒ°üJh èeÉfôH É¡jódh ,∫Ó≤à°S’Gh IOÉ«°ùdG

 ,øjöû©dG ¿ô≤dG ∞°üàæe òæe á«æWƒdG äÉcô◊G √òg Aƒ°ûf ≈∏Y πeGƒY IóY äóYÉ°S óbh ,Iôª©à°ùŸG

:¬«∏j É qªY ÖLCG ºK ,»JB’G πμ°ûdG πeCÉJ πeGƒ©dG √òg ≈dEG ±ô©à∏dh

 »eƒ≤dGh »æWƒdG »YƒdG ƒ‰

 ájQôëàdG QÉμaC’G QÉ``°ûàfGh

 º∏¶dG áehÉ≤e ≈dEG ƒYóJ »àdG

.QÉª©à°S’Gh

 ∫hó``dG  ¢``†``©``H  á````Áõ``g

 Üô``◊G AÉ``æKCG  á``jQÉª©à°S’G

 ™``é°T É``‡ , á``«fÉãdG á``«ŸÉ©dG

 ≈`∏`Y  Iô`ª` n©`à`°ùŸG  ∫hó```dG

.áehÉ≤ŸG

.∫Ó≤à°S’Gh QôëàdG äÉcôM Aƒ°ûf πeGƒY :( 1-5 ) πμ°ûdG

ô°TÉÑªdG QÉª©à°S’G QÉ°ùëfGh ∫Ó≤à°S’Gh QôëàdG äÉcôM

É¡Fƒ°ûf πeGƒYh QôëàdG äÉcôM Ωƒ¡Øe : k’hCG

∫hC’G π°üØdG

? Iô nª©à°ùŸG ∫hódG ≈∏Y á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ‘ ájQÉª©à°S’G ∫hódG ¢†©H áÁõg ôKCG Ée  •

? ⁄É©dG ‘ QôëàdG äÉcô◊ »à«aƒ°ùdG OÉ q–’Gh IóëàŸG äÉj’ƒdG ºYO ÖÑ°S Ée , ∂jCGôH  •

∫Ó≤à°S’Gh QôëàdG äÉcôM Aƒ°ûf πeGƒY
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�سهدت البلدان امل�ستعَمرة يف العامل تراجعًا وانح�ساراً لال�ستعمار املبا�رص عنها بفعل املقاومة 
امل�ستمرة التي اتخذت عدة اأ�سكال، وللتعرف اإلى اأ�سكال هذه املقاومة اقراأ الن�ش االآتي، ثم اأجب 

عّما يليه:

تلجاأ البلدان امل�ستعَمرة اإلى املقاومة ال�سلمية املتمثلة باالإ�رصابات، واملقاطعة االقت�سادية ل�سلع 
ق هذا  الدول امل�ستعِمرة، وا�ستغالل ال�سحف وو�سائل االإعالم لف�سح اأ�ساليب امل�ستعِمر، واإذا مل يحقِّ
ال�سكل من املقاومة طموح �سعوب الدول امل�ستعَمرة، فاإنها تّتخذ اأ�سلوب الثورة واملقاومة امل�سلحة.

ثانياً : �نح�شار �ل�شتعمار �ملبا�رش

ما املق�سود باملقاومة ال�سلمية ؟  •
متى تلجاأ ال�سعوب امل�ستعَمرة للمقاومة امل�سلحة ؟   •

واآثار احلرب   ، تقرير م�سريها  ال�سعوب يف  العامل وحق  التحّرر يف  لتنامي حركات  ونتيجة 
العاملية الثانية وما خّلفته من قتل وتدمري وا�ستنزاف للموارد ، متّكنت كثري من دول العامل من حتقيق 
ا�ستقاللها يف فرتات متباينة ومنها الدول العربية. وللتعرف اإلى تاريخ ا�ستقالل البالد العربية تاأمل 

اخلريطة االآتية ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليها:

ال�سكل )5-2(: خريطة تاريخ ا�ستقالل البالد العربية.

ال�سودان
1956م

بحر العرب

البحر االأحمر

المحيط 
الهندي

جزر 
القمر1975م

ليبيا
1951م

الجزائر
1962م

موريتانيا
1960م

المغرب 1956م
المحيط االأطل�سي

رب�ية
ء الغ

حرا
ال�س م�سر

1922م ال�سعودية

اليمن
1967م

عمان 1971م

19م
60

ال 
سوم

ال�

مارات 1971م االإ
قطر 1971م

1971م البحرين

العراق
1932م

االأردن 1961م الكويت
1946م

فل�سطين
لبنان 1946م

�سوريا
1946م

19م
77

يبوتي 
ج

تون�ش
1956م

البحر 
المتو�سط
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ما اأول دولة عربية واآخر دولة عربية ح�سلتا على ا�ستقاللهما؟   •
اكتب قائمة بتاأريخ ا�ستعمار كل دولة عربية، وا�ستقاللها.  •

رتب اأ�سماء الدول العربية ح�س�ب ح��س�ول�ه�ا على ا�ستقاللها تنازليا.   •

الدولة اال�ستعمارية والفرتة  العربّي وذلك ح�سب  الوطن  اآثاًرا متباينة على  خّلف اال�ستعمار 
الزمنية التي خ�سعت فيها الدولة لال�ستعمار، وللتعرف اإلى اأبرز هذه االآثار، تاأمل ال�سكل االآتي ثم 

اأجب عن االأ�سئلة التي تليه:

ثالثًا : �آثار �ل�شتعمار على �لوطن �لعربي

ال�سكل )5-3(: اآثار اال�ستعمار على الوطن العربي.

�آثار �ل�شتعمار على �لوطن �لعربي

�لآثار �ل�شيا�شية
- تر�سيم حدود م�سطنعة بي 
ال��دول العربية مب��ا يراعي 
م�سالح الدول امل�ستعمرة، 
النزاعات  اإل��ى  اأّدى  وهذا 
احلدودية بي بع�ش الدول 

العربية.
- اإيجاد ج�سم غريب )الكيان 
ْهَي��ْوين( يف قلب االأمة  ال�سِّ
العربي��ة والدخول معه يف 

حروب متعددة . 

�لآثار �لقت�شادية
- ن�ه���ب امل���وارد االأول�ي���ة 
يف  الطبيعي��ة  وال��روات 
الوط��ن العرب��ي وخا�س��ة 
ال��دول  ل�سال��ح  النف��ط 

اال�ستعمارية .
- عرقلة منو القطاع ال�سناعي 
واإيهام الدول العربية باأنها 

دول زراعية فقط .   

�لآثار �لجتماعية
- ت�دن���ي م�ست���وى التعل�ي�م 
وال�معي�س��ة وال�خ�دم��ات 
ال�سحية يف البالد العربية .  
النع��رات الطائفي��ة  اإث��ارة   -
بي  قليمي��ة  واالإ والعرقي��ة 

اأبناء البلد الواحد.
- انت�سار االأمية واجلهل. 

ال�ع�ل���م  اإل���ى  - االف�ت�ق���ار 
والتكنولوجيا.

اأعط اأمثلة على النزاعات احلدودية بي الدول العربية.   •
ما الكيان الغريب الذي اأوجده اال�ستعمار يف قلب الوطن العربي؟   •

هل هناك اآثار اأخرى لال�ستعمار؟ اذكرها.  •



111

األسئلة

1 - عّرف ما يلي:

حركات التحرر ، املقاومة ال�سلمية . 

2 - بّي اأ�سباب ما يلي :
اأ   - جلوء كثري من حركات التحرر اإلى املقاومة امل�سلحة .

ب- قيام النزاعات احلدودية بي بع�ش الدول العربية . 
ج� - تباين االآثار اال�ستعمارية يف البالد العربية .  

3 - اذكر عوامل ن�سوء حركات التحرر واال�ستقالل يف منت�سف القرن الع�رصين. 

4 - و�سح االآثار ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية لال�ستعمار على الوطن العربي.

5 - دّلل باأمثلة على اآثار اال�ستعمار يف البالد العربية، وما يعانيه من م�سكالت يف الوقت 
احلا�رص من خالل:

اأ   - تر�سيم احلدود امل�سطنعة.
ب- عرقلة منو القطاع ال�سناعي للبالد العربية. 

ج� - التفرقة بي اأبناء البلد الواحد.  



112

حركات التحرر واال�ستقالل يف بالد ال�سام والعراق الف�سل الثاين

وق��ع االأردّن حتت االنتداب الربيطايّن مبوجب اتفاقية �سايك���ش- بيكو  عام 1916م وموؤمتر 
�س��ان رمي��و عام 1920م, رغبة من بريطانيا يف بقاء خط��وط موا�صالتها الربية والبحرية يف جميع 
مناط��ق ال�رصق من م�رص وحتى الهند مت�سل��ة وم�ستمرة، باالإ�سافة ل�سمان �سيطرتها على فل�سطي؛ 

لتنفيذ وعد بلفور وحماية م�سالح فرن�سا يف �سوريا.
طال���ب اأب�ن�اء االأردن بعد انهي�ار احلكوم�ة العرب�ي�ة  يف �سوري�ا ع�ام 1920م، بق�دوم االأمي�ر 
عبداهلل بن احل�سي الإدارة منطقة �رصق االأردن ولتكون ُمنَطلقا لتحرير �سوريا، ورغم تهديد بريطانيا 
لزعم��اء االأردن بعدم االت�سال باالأمري عبداهلل اإاّل اأّنهم مل ياأخ��ذوا  بالتهديدات واأ�رّصوا على قدوم 
االأم��ري، واأر�سلوا وفدا من َعّمان ال�ستقباله يف َمعان، ومنها انتقل اإلى عمان حيث مّت تاأ�سي�ش اإمارة 

�رصق االأردن عام 1921م. 
1- �ل�شيا�شة �ل�شتعمارية �لربيطانية يف �لأردن

مار�ست بريطانيا �سيا�سة ا�ستعمارية تقوم على:
اأ    - ال�سيطرة على �سوؤون االإمارة املالية وا�ستخدامها خلدمة م�ساحلها.

ب - اإدخال عدد من امل�ست�سارين الربيطانيي يف اجلهاز املدين والع�سكري.
ج� - اإن�ساء قوة احلدود لتحّل َمّل  اجلي�ش العربي الذي حتّول اإلى قوة الدرك لالأمن الداخلي.

د    - وقوف �سلطة االنتداب موقفا معاديا لالأحرار الوطنيي الذين �ساندوا الثورة الفل�سطينية 
والث��ورة ال�سورية فذهب )فردريك بك( قائد الق��وة ال�سّيارة اإلى اإربد وجمع �سيوخها، 

واأخربهم باأّن احلكومة الربيطانية ال تقبل م�ساركة االأردنيي يف دعم الثورة ال�سورية.
ه�   - ف�سَلْت بريطانيا اقت�ساد �رصق االأردن عن اقت�ساد املناطق املجاورة، واأبقت على االقت�ساد 

االأردين يف م�ستوى ُمتدٍن وتابٍع للهيمنة الربيطانية. 
2- �ملقاومة �لوطنية �لأردنية للمطالبة بال�شتقالل

  متثل��ت مقاومة االأردنيي لالنتداب الربيطاين باملطالب��ة يف تويل اأبناء البالد املنا�سب احلكومية 
وامل�سارك��ة يف احلياة ال�سيا�سية م��ن خالل املجال�ش النيابية واإعداد قان��ون انتخاب دميقراطي، 

�أوًل: �لأردن
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ّكلت جلنة اأُْوِكل اإليها َمهّمة و�سع قانون انتخابّي للمجل�ش النيابي اإال اأّن �سلطة االنتداب مل  َف�سُ
تقبل بتنفيذه؛ فاأثار ذلك احتجاج الراأي العام ال�سعبي، وُرفعت املذكرات ال�سعبية لُع�سبة االأمم.

اعت��رب االأردني��ون اأن م���رصوع معاهدة  ع��ام 1928م الت��ي فر�ستها بريطاني��ا على �رصق 
االأردن، هو عبارة عن تنفيذ الأهداف ا�ستعمارية غري م�رصوعة، وا�ستيالء تام على مرافق االإمارة  
ومتثل��ت املعار�سة بعقد املوؤمترات الوطنية التي رف�س��ت املعاهدة الربيطانية، وتعترب الفرتة التي 
مارة االأردنية على طريق  عقدت فيها تلك املوؤمترات من اأهم املراحل ال�سيا�سية التي و�سعت االإ

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

ونتيج��ًة جله��ود االأمري عبداهلل بن احل�س��ي وتزايد املطالب��ة ال�سعبية االأردني��ة باال�ستقالل 
ا�سط��رت احلكومة الربيطانية لال�ستجابة لهذه املطالب، ومت توقيع املعاهدة االأردنية الربيطانية 
ع��ام 1946م، ون�ست عل��ى االعرتاف با�ستقالل �رصق االأردن كدول��ة م�ستقلة با�سم اململكة 
االأردنية الها�سمية بتاريخ 25 اأيار عام 1946م، ونودي باالأمري عبداهلل بن احل�سي ملكا عليها 

وُجعل نظام احلكم فيها ملكّيا نيابًيا وراثّيا.  

فّكر: مطالبة االأردنيي امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية.

ال�سيا�سية  اأهّم املراحل  الوطنية من  '' تعترب املوؤمترات  العبارة:  ناق�ش مع زمالئك هذه  نشاط:	
التي و�سعت االأردن على طريق اال�ستقالل''.

ومل ينع��زل االأردن يوًما ع��ن اأمته العربية، فقد ترجم االأردنيون م�ساعرهم الوطنية جُتاه الق�سية 
الفل�سطينية من خالل حر�سهم على امل�ساركة يف املوؤمترات الوطنية التي تعقدها احلركة الوطنية 
الفل�سطيني��ة، وقامت مظاهرات يف عدد م��ن املدن االأردنية م�ساندة لث��ورة الرُباق ومعار�سة 
حلكم االإعدام بحق ثالثة من الوطني��ي الفل�سطينيي، وعندما اأعلن ال�سعب الفل�سطيني ثورته 
الكربى عام 1936م، �سهد �رصق االأردن �سل�سلة من االإ�رصابات وامل�سريات واأ�سكال الت�سامن 

ها يف االإذاعة املدر�سية. عد اإلى وثيقة ا�ستقالل اململكة االأردنية  الها�سمية واقراأ ن�سّ نشاط:	
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املختلفة، الت��ي واجهتها �سلطة االنتداب بالقمع واالعتقال، ولك��ن تلك االإجراءات مل َتُحْل 
بي االأردنيي والتعبري عن مواقفهم الت�سامنية مع 

ال�سعب الفل�سطيني.

كي��ف �ساه��م االأردنيون يف م�سان��دة الق�سية   •
الفل�سطينية؟

وق��د خا�ست القوات امل�سلح��ة االأردنية )اجلي���شُ العربي( حروًبا عدة للدف��اع عن فل�سطي 
��ًة القد���ش يف االأع��وام )1948م، و1967م(، وم��ا زال االأردن قي��ادًة وحكومة و�سعًبا  وخا�سّ
وبحكم �رصعيتة ال�سيا�سية والدينية والتاريخية يعمل ب�سكل جماعي مع منظومته العربية جتاه خمتلف 
الق�ساي��ا، ويدع��و با�ستمرار اإلى تبني العم��ل امل�سرتك، واإلى احتواء ونزع فتي��ل كل اأزمة تلوح يف 
االأفق، ويحاول االأردن بقيادته الها�سمية اإنهاء كل ما من �ساأنه اأن يثري ويبعث على اإ�ساعة التوتر يف 

املنطقة، واأكرُب دليل على ذلك ارتباطه بالق�سية الفل�سطينية التي تت�سدر اأولوياته ال�سيا�سية.
وق��د حتمل االأردن وعرب التاريخ اأعباء الق�سايا العربي��ة ونتائجها رغم كل ال�سعوبات و�سعف 

اإمكاناته االقت�سادية، وقّلة موارده الطبيعية.

�ق عام 1929م ثورة �لربرُ
حدث��ت ب�سبب جتم��ع اليهود عند 
حائط الرباق يف امل�سجد االأق�سى مّدعي 
باأنه حائط املبكى املزعوم، فت�سّدى لهم 
العرب مّما اأّدى اإلى حدوث هذه الثورة.

1- �ل�شيا�شة �ل�شتعمارية �لفرن�شية يف �شوريا ولبنان  
ولبنان  �سوريا  على  �سيطرتها  فرن�سا  اأحكمت 
واأنهت  1920م  عام  مي�سلون  معركة  بعد 
تق�سيم  اإلى  فعمدت  فيهما،  الفي�سلي  احلكم 
يف  م�ساحلها  تخدم  دولة  وتاأ�سي�ش  �سوريا 
اإلى  الكبري. وللتعرف  لبنان  با�سم دولة  املنطقة 
ذلك تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عن ال�سوؤال 

الذي يليه:

ثانياً: �شوريا ولبنان 
�حلكومة �لعربية �لفي�شلية

)�حلكم �لفي�شلي يف �شوريا(
ه��ي احلكوم��ة الت��ي اأ�س�سه��ا االأمري 
في�سل بن احل�سي بعد دخول جي�ش الثورة 
العربي��ة الك��ربى مدين��ة دم�س��ق يف �سهر 
ت�رصين االأول من عام 1918م، وا�ستمرت 
حتى �سهر متوز ع��ام 1920م بعد معركة 
مي�سلون ودخول اجلي�ش الفرن�سي ل�سوريا 

وفر�سه االنتداب الفرن�سي عليها.
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ال�سكل ) 5-4(: التق�سيمات الفرن�سية ل�سوريا ولبنان.

ملاذا قامت فرن�سا بهذه التق�سيمات ح�سب راأيك ؟  •
هذه  اإلى  وللتعرف  �سوريا.  وحدة  متزيق  اإلى  تهدف  ا�ستعمارية  �سيا�سة  فرن�سا  مار�ست 

ال�سيا�سة اال�ستعمارية تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عّما يليه:

�لتق�شيمات �لفرن�شية ل�شوريا ولبنان

دم�سقجبل العربحلب �سكندرون دولة لبنان الكبريلواء االإ

ماذا تتوقع اأن تكون رّدة فعل ال�سعب ال�سوري جُتاه هذه ال�سيا�سة؟  •
ما اجلوانب التي رّكزت عليها فرن�سا يف �سيا�ستها اال�ستعمارية؟   •

2- مقاومة �شوريا ولبنان 
رف�ش ال�سعب ال�سوري ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية، وعمل على مقاومته باأ�ساليب متنوعة، 
كثورة  م�سلحة  واأخرى  االحتجاج،  عرائ�ش  وتقدمي  ال�سعبية،  كالتظاهرات  ال�سلمية  منها 
�سالح العلي يف جبال العلويي عام 1919م، والثورة ال�سورية الكربى يف جبل العرب بقيادة 

ال�سكل ) 5-5 (: �سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية يف �سوريا.

تركيز ال�سلطة يف اأيدي الفرن�سيي

ت�سخري االقت�ساد ال�سوري خلدمة 
االقت�ساد الفرن�سي

ا�ستخدام خمتلف و�سائل 
رهاب القمع واالإ

االعتماد على املوظفي 
الفرن�سيي واأبناء البالد 

املوالي لهم  يف اإدارة البالد

ن�رص اللغة والثقافة الفرن�سية
قليمية  اإثارة النعراِت االإ

والطائفية

�شيا�شة فرن�شا 
�ل�شتعمارية
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�شكندرون لو�ء �لإ
هو جزء م��ن �سوري��ا �سمته فرن�س��ا لرتكيا 
مبوجب اتفاق بينهما عام 1939م ، اإمعانًا 
منها بتمزيق وحدة االأر�ش ال�سوريَّة، ويتمتع 
اللواء باأهمية اقت�سادية و�سياحية؛ الأنه اأحد 
املوانئ الهامة على البحر املتو�سط، وال زال 

اللواء حتت ال�سيطرة الرتكية حتى اليوم.

�سلطان با�سا االأطر�ش عام 1925م، والتي تعّد من اأهّم الثورات التي قام بها ال�سوريون �سد 
اال�ستعمار الفرن�سي لالأ�سباب االآتية:

اأ     - رف�ش ال�سعب ال�سوري االحتالل الفرن�سي القائم على �سيا�سة القمع وت�سييق احلريات العامة.
ب - تعيي �سابط فرن�سي حاكمًا على جبل العرب و�سوء معاملته لل�سكان.

وتكمن اأهمية الثورة ال�سورية الكربى يف اأ�سباب هي: 
اأ    - �سمل��ت معظ��م مناطق �سوريا ولبن��ان ، واالأردن التي قّدمت الع��ون وامل�ساعدة للزعيم 

�سلطان با�سا االأطر�ش عندما جلاأ اإليها.
ب - كّبدت الفرن�سيي خ�سائر فادحة. 

ج� - تاأييد الراأي العام العربي والعاملي للثورة.
د   - اأجربت فرن�سا على اللجوء اإلى مهادنة ال�سعب ال�سوري.

وقد قمع الفرن�سيون الثورات ال�سورية ب�سدة، والحقوا اأبرز قادتها واأعدموا عدداً منهم، مما 
ا�سطّر فرن�سا اإلى مهادنة ال�سعب ال�سوري ب�سبب ت�ساعد احلركات الوطنية، ف�سمحت لل�سوريي 
بتاأ�سي���ش االأحزاب، ومّت اإج��راء اأول انتخابات للربملان ال�سوري و�س��در د�ستور عام 1930م، 
لكن��ه مل يلبِّ طموحات ال�سعب ال�سوري فعادت حرك��ة الن�سال الوطني من جديد؛ مما ا�سطّر 

فرن�سا اإل��ى توقيع معاهدة م��ع الوطنيي ال�سوريي 
عام 1936م ت�سمنت البنود االآتية:

اأ   - ا�ستق��الل �سوريا ا�ستقالاًل تام��ًا با�ستثناء لواء 
االإ�سكندرون.

ب - اإقامة عالقات �سلم و�سداقة بي الدولتي.
ج� - تت�ساور الدولتان حلل اأّي خالف يقع بينهما.
د   - ت�سكيل حكومة �سورية تتمتع بال�سيادة الوطنية.

ه� - مدة املعاهدة خم�سٌة وع�رصون عامًا.
وقد جرت انتخابات للمجل�ش النيابي اجلديد يف �سوريا وانُتِخب ها�سم االأتا�سي رئي�سًا 
اإلى احلكومة  ال�سالحيات  ت�سليم  املعاهدة ورف�ست  تراجعت عن  فرن�سا  لكن  للجمهورية، 
ال�سورية، واأر�سلت مفو�سًا �ساميًا جديداً عام 1939م واأُعلن اإلغاء املعاهدة ال�سابقة ، فتجددت 
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االعرتاف  اإلى  فرن�سا  فا�سطرت   ، الثانية  العاملية  احلرب  خالل  ًة  وخا�سّ جديد  من  املقاومة 
با�ستقالل �سوريا يف 17 ني�سان 1946م ودخلت �سوريا ع�سواً يف هيئة االأمم املتحدة.

فسر: موافقة فرن�سا على بنود معاهدة عام 1936م ، ثم تراجعها عنها . 

فّكر: اختارت فرن�سا علم دولة لبنان الكبري خليطًا بي العلمي اللبناين والفرن�سي.

اأما لبنان فقد اأعلن��ت فرن�سا منذ عام 1920م ت�سكيل 
دول��ة جب��ل لبن��ان الكب��ري به��دف ال�سيطرة عل��ى �سوريا 
باأكمله��ا، واّتخذت علمًا خا�سًا بها هو خليط بي العلمي 
اللبن��اين والفرن�س��ي، ولك��ن مع ظ��روف احل��رب العاملية 
الثانية اأعلن��ت فرن�سا ا�ستقالل لبنان ع��ام 1943م، وُوقِّع 
امليثاق الوطني اللبناين الذي ن�ش على توزيع الوظائف بي 

الطوائف اللبنانية، على اأن يك��ون رئي�ش اجلمهورية م�سيحيًا مارونيًا، ورئي�ش الوزراء م�سلمًا 
�سني��ًا، ورئي���ش املجل�ش النيابي م�سلم��ًا �سيعيًا. و�سكل رئي�ش ال��وزراء ريا�ش ال�سلح حكومة 
وطنية عملت على تعدي��ل الد�ستور وجعل حق الت�رصيع للمجل�ش النيابي ، فردت فرن�سا على 
ذلك باعتقال رئي�ش اجلمهورية ب�سارة اخلوري ورئي�ش الوزراء ريا�ش ال�سلح؛ مّما اأثار غ�سب 
اللبناني��ي الذين ثاروا �سد الفرن�سيي ، و�سقط بع�ش القتلى واأجربوا فرن�سا على اإطالق �رصاح 
املعتقل��ي وتابع اللبنانيون ن�ساله��م اإلى اأن ح�سلوا على اال�ستقالل الت��ام يف 22  كانون اأول  

1946م . 

ال�سكل ) 5-6(: علم لبنان الكبري كما 
و�سعته فرن�سا.
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حظ��ي العراق باهتم��ام بريطانيا، فطمعت باحتالل��ه وال�سيطرة عليه، وللتع��رف اإلى اأ�سباب 
احتالل بريطانيا للعراق. تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عّما يليه:

ثالثا: �لعر�ق

�أ�شباب �حتالل بريطانيا للعر�ق

مناب��ع  م��ن  قرب��ه 
يراني��ة،  االإ النف��ط 
عل��ى  ولل�سيط��رة 

ثروته النفطية.

وق���وع����ه ع�ل���ى 
التجاري   الطري��ق 
اإلى  الربي امل��وؤدي 

الهند.

ال�ح����رب  ظ���روف 
املتمثلة  االأولى  العاملية 
بقط��ع الطري��ق عل��ى 
اأملاني��ا  حت��ى ال ت�سل 

اإلى اخلليج العربي.

ف���ي  بريطاني��ا  وق���وف 
الرو�سية  االأطم��اع  وج�ه 
املتمثل��ة ب�ال�و�س�ول اإل�ى 
ال�مي���اه الدافئة يف البحر 
املتو�سط و اخلليج العربي.

ال�سكل )5-7(: اأ�سباب احتالل بريطانيا للعراق.

تقدمت القوات الربيطانية ومعها قوات هندية  فاحتلت الب�رصة عام 1914م، ورغم ا�ستب�سال 
اأهلها يف الدفاع عنها، اإال اأن بريطانيا اأحكمت �سيطرتها على املدينة، وقد تدخلت القوات العثمانية 
املتحالفة مع اأملانيا واأنزلت بالقوات الربيطانية هزمية يف معركة )الكوت( عام 1915م ، فا�سطرت 
لال�ست�سالم بعد ح�سار دام اأكر من �ستة اأ�سهر وهو اأطول ح�سار خالل احلرب العاملية االأولى، لكن 
مع تغري ظروف احلرب العاملية االأولى ل�سالح بريطانيا واحللفاء عادت القوات الربيطانية مرة اأخرى 
ل عام 1917م، وبداأت مبمار�سة  للعراق ووا�سلت التقدم �سمااًل، ف�سيطرت على بغداد ثم ال�َمو�سِ
�سيا�س��ة ا�ستعمارية ظاملة يف العراق، وللتعرف اإل��ى هذه ال�سيا�سة تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عن 

ال�سوؤال الذي يليه:

فّكر: العراق منذ القدم مطمع لال�ستعمار.

ما اأهم �سبب الحتالل بريطانيا العراق، من وجهة نظرك؟  •
�سنف االأ�سباب الواردة يف ال�سكل اإلى اأ�سباٍب اقت�سادية و�سيا�سية.  •
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ال�سكل )5-8(: �سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية يف العراق.

ا�ستنزاف خريات البالد ومواردها 
وفر�ش ال�رصائب على ال�سكان .

ت�سخري االأهايل للعمل يف 
املع�سكرات الربيطانية .

�رصب احلركات الوطنية ونفي 
الوطنيي اإلى م�رص وجزيرة �سيالن.

تعيي املوظفي الربيطانيي يف 
املنا�سب الهامة.

�شيا�شة بريطانيا 
�ل�شتعمارية يف 

�لعر�ق

خل�ش �سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية يف العراق.  •
مل يقب��ل ال�سعب العراق��ي بهذا الو�سع،  فهبَّ للدف��اع عن وطنه باإ�سعال ث��ورة الع�رصين عام 

1920م التي كان من اأهم اأ�سبابها:
1 - من��و الوعي القومي ل��دى العراقيي واملناداة 

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

العاملية االأولى.
3 - �سيا�س��ة بريطاني��ا التع�سفّي��ة جُت��اه ال�سع��ب 

العراقي.
وقد امتدت الثورة اإلى جميع اأنحاء العراق، 
و�سارك فيها فئات ال�سع��ب العراقي كافة، 
الربيطانية،  احلامي��ات  الث��ورُة  وهاجم��ت 
وف�سل��ت   ، الت��ام  باال�ستق��الل  وطالب��ت 
بريطاني��ا يف الق�س��اء على الث��ورة ع�سكريًا 
فا�سطرت اإلى تغيري �سيا�ستها، ففتحت باب 
املفاو�سات مع الثوار العراقيي، ووعدتهم 
بتاألي��ف حكوم��ة وطني��ة، وت�سكي��ل هيئة 
تاأ�سي�سي��ة لو�س��ع د�ست��وٍر للب��الد. وجرى 

اأحد اأجنال ال�رصي��ف احل�سي بن علي، 
ول��د ع��ام 1883م، تولّ��ى قي��ادة اجلي���ش 
ال�سمايل للثورة العربية الكربى ومّثل العرب 

يف موؤمتر ال�سلح يف باري�ش عام 1919م.
���ش امللك في�س��ل الدول��ة العربية يف  اأ�سَّ
�سوري��ا الت��ي ا�ستم��رت حتى 24 مت��وز عام 
1920م ث��م ُنودي به ملًكا عل��ى العراق يف 

23 اآب عام 1921م وتويف عام 1933م.

ال�سكل ) 5-9(: امللك في�سل االأّول.

�مللك في�شل �لأول
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ا�ستفت��اء ح�سل فيه امللك في�سل بن احل�سي على تاأييد اأغلبية ال�سعب العراقي، ونودي به ملكًا 
على العراق يف 23 من اآب 1921م.

ولق��د كان للمل��ك في�سل بن احل�سي ال��دوُر االأكرب يف نه�سة الع��راق وحتقيق ا�ستقالله، 
وللتعرف اإلى ذلك اقراأ الن�ش االآتي، ثم اأجب عّما يليه:

بداأ امللك في�سل بن احل�سي حكمًا دام اثنتي ع�رصة �سنة ،انتهج  خاللها �سيا�سة خذ وطالب 
م��ع بريطانيا التي تعتمد على امل�ساومة لعلمه بنواياها ، وكان ل��ه الف�سل يف بناء الدولة العراقية 
احلديث��ة، واملحافظة عل��ى وحدة ال�سعب العراق��ي؛ فا�ستمع اإلى مطال��ب املعار�سة وحاورهم 
فك�س��ب احرتامهم ، كما اهت��م بالتنمية،  فاعتنى بالزراعة وال�سناع��ة وطرق املوا�سالت ومد 
ية مع  خ��ط اأنابيب النفط عرب �سوري��ا واالأردن اإلى �سواحل البحر املتو�س��ط ، واأقام عالقات ُودِّ
دول اجلوار وخا�سة اإيران وتركيا ، واأ�سبحت العراق ع�سواً يف ع�سبة االأمم كاأول دولة عربية 

عام 1932م.

اقرتح عنوانًا منا�سبًا للن�ش.  •
ما ال�سيا�سة التي انتهجها امللك في�سل مع بريطانيا ؟ وملاذا ؟   •

اكتب بطاقة تقدير تثمن فيها دور امللك في�سل يف بناء العراق احلديث  ثّم اعر�سها  نشاط:	
اأمام زمالئك.

كان النظام امللكي اخلطوة االأولى لتاأ�سي�ش نظام وطني ي�سم جميع فئات ال�سعب العراقي، لكن 
مل مين��ع هذا بريطانيا من التدخل يف �سوؤون العراق الداخلية واخلارجية ، فتّم توقيع عدة معاهدات 

بي احلكومة العراقية وبريطانيا اأهّمها معاهدة عام 1930م التي ت�سمنت البنود االآتية: 
1- اعرتاف بريطانيا با�ستقالل العراق ر�سميًا مبجرد دخوله ُع�سبة االأمم.

2- من��ح بريطانيا قاعدتي ع�سكريت��ي يف احلّبانّية على نهر الفرات �سمال العراق، ومدينة الب�رصة 
جنوب العراق.

3- تتولّ��ى بريطانيا الدفاع عن العراق يف حال��ة اندالع احلرب ، ويقدم العراق امل�ساعدة للقوات 
الربيطانية.
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كان له��ذه املعاه��دة اأهمية؛ الأنها اُتخ��ذت اأُمنوذجًا للمعاهدات االأجنبية م��ع الدول العربية، 
فمعاه��دة فرن�سا مع �سوريا ع��ام 1936م ، ومعاهدة بريطانيا مع م�رص عام 1936م كانت �سورة 

عن املعاهدة العراقية الربيطانية.
ت��ويف امللك في�سل بن احل�سي عام 1933م،  فخلف��ه ابنه امللك غازي الذي تويف يف حادث 
�سي��ارة؛ فخلفه يف احلك��م ابنه امللك في�سل الثاين عام 1939م الذي مل يبلغ �سن الرابعة من عمره، 
��ّكل جمل�ش و�ساي��ة برئا�سة خاله عبد االإله ، ويف عهده �سهد الع��راق تطورا تعليميا واقت�ساديا  فت�سَ
�سامال كاهتمام��ه بالزراعة واملوا�سالت وتوطي القبائل البدوية، وبع��د قيام احلرب العاملية الثانية 
ع��ام 1939م ازدادت نقم��ة ال�سعب العراقي على بريطانيا عندما قام��ت باإنزال قواتها يف الب�رصة 
واأج��ربت احلكوم��ة العراقية على اإعالن حالة الط��وارئ, فقام بع�ض ال�صب��اط بانقالب ع�صكري 

برئا�سة ر�سيد عايل الكيالين، لكن بريطانيا ق�ست على هذا االنقالب.
وا�ستمر العراقي��ون يطالبون باال�ستقالل واإزالة مظاهر ال�سيط��رة الربيطانية فتم توقيع معاهدة 
)بورت�سموث( عام 1948م التي رف�سها العراقيون؛ الأنها توؤكد مظاهر ال�سيادة الربيطانية ، فبقيت 
معاه��دة ع��ام 1930م �سارية املفعول حتى قيام حلف بغداد ع��ام 1955م الذي �سمَّ  اإلى جانب 
العراق كاًل من الباك�ستان واإيران وتركيا حلماية امل�سالح الربيطانية واالأمريكية، والهدف االأ�سا�سي 

له هو الوقوف يف وجه املد ال�سيوعي بقيادة االحتاد ال�سوفيتي يف فرتة احلرب الباردة.
ويف 14 مت��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 اإلى اجلمه��وري، ونتج عنه ا�ست�سهاد امللك في�سل الثاين 
ال��ذي قتلته يد الغدر واخليانة؛ مم��ا اأدى اإلى زعزعة االأمن واال�ستقرار وانت�سار الف�ساد واخلراب يف 

العراق. 

ق معاهدة عام 1930م اال�ستقالل التام للعراق. فّكر: مل حُتقِّ

4- اإ�رصاف بريطانيا على تدريب اجلي�ش العراقي وت�سليحه.
5- مدة املعاهدة خم�ش وع�رصون �سنة، تبداأ بدخول العراق ُع�سبة االأمم.
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قامت يف  التي  العراق  التاريخية يف  االأحداث  اأبرز  واذكر  االآتي  الزمني  اخلط  تاأمل  نشاط:	
الفرتة ما بي عاَمي 1914-2003م.

وقد واجه العراق منذ عام 1980م عدة م�ساكل اأهمها:
يرانية ( عام 1980م ، وا�ستمرت ثماين �سنوات. 1- حرب اخلليج االأولى )احلرب العراقية االإ

2- حرب اخلليج الثانية عام 1990م .
3- الغزو االأمريكي للعراق عام 2003م.

1914م      1915م      1917      1921م      1930 م      1955 م      1958م      1980م      1990م      2003م 
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األسئلة

1 - عّرف ما يلي:

ثورة الرُباق، دولة لبنان الكبري، معاهدة بورت�سموث، حلف بغداد.

2- بيِّ اأ�سباب ما ياأتي: 
اأ    - �سعُي بريطانيا لل�سيطرة على االإمارة االأردنية .

ب - مطالبة االأردنيي بقدوم االأمري عبد اهلل بن احل�سي اإلى �رصق االأردّن.
ج� - تق�سيم �سوريا اإلى عدة وحدات اإدارية يف ظل اال�ستعمار الفرن�سي.

 د  - اهتمام بريطانيا باحتالل العراق . 
ه� - حدوث نزاعات وعدم ا�ستقرار بعد انتهاء احلكم امللكي يف العراق. 

و  - زيادة نقمة ال�سعب العراقي على بريطانيا عام 1939م عند قيام احلرب العاملية الثانية. 

ح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الربيطانية يف  كل من االأردن و العراق. 3- و�سّ

4- ار�سم خّطا زمنيا تتتّبُع فيه الثورات ال�سورية امل�سلحة .

5- ما اأ�سباب قيام ثورة الع�رصين يف العراق �سد اال�ستعمار الربيطاين عام 1920م.   

ح البنود التي ت�سمنتها املعاهدة الفرن�سية ال�سورية عام 1936م.         6- و�سّ
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»Hô©dG è«∏ÿGh
ådÉãdG π°üØdG

 ¿ô≤dG ôNGhCG oò``æe »Hô©dG è«∏ÿGh »Hô©dG Üƒ``æ÷G á≤ p£æ ne ≈∏Y É¡Jô£«°S É``«fÉ£jôH â``ªμMCG

 ≈dEG ±ô©à∏dh ,Ω1839 ΩÉY ¿óY ºK ,Ω1799 ΩÉ``Y (ËôH) IôjõL â∏àMÉa q…OÓ«ŸG öûY ø``eÉãdG

 : ¬«∏J »àdG á∏Ä°SC’G øY ÖLCG ºK ,»JB’G πμ°ûdG πeCÉJ ¿ó©d É«fÉ£jôH ∫ÓàMG ÜÉÑ°SCG

 ( øª«dG ) »Hô©dG Üƒæ÷G : k’hCG

 .∑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 Q uôH ?¿B’G ≈qàM áªFÉb âdGR Ée ¿óY á«ªgCG q¿CG ó≤à©J πg  •

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

¿ó©d É«fÉ£jôH ∫ÓàMG ÜÉÑ°SCG

IöTÉÑŸG ÒZ ÜÉÑ°SC’G

 ÜóæŸG ÜÉH ≥«°†e ≈∏Y Iô£«°ùdG  -

. q»é«JGÎ°SE’G ¬©bƒe á«ªgC’

 á``jôμ°ùY Ió``YÉb  ¿ó``Y π``©L  -

.É¡∏ªcCÉH á≤£æŸG ≈∏Y Iô£«°ù∏d

 ójhõàd á`` q£ëªc ¿óY ∫Ó``¨à°SG  -

.OƒbƒdÉH á«fÉ£jÈdG øØ°ùdG

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

 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°S qôμa ,»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 É qªY ÖLCG ºK ,»JB’G πμ°ûdG πeCÉJ ÜÉÑ°SC’G √òg
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ما هي اأ�سباب تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي؟   •
هل توؤيد اإجماع احلزبي على هدف واحد ؟ بّرر ذلك.  •

وقد اندلعت  الثورة امل�سلحة عام 1963م باإلقاء قنبلة يف مطار عدن اأ�سابت املندوب ال�سامي 
الربيط��اين واآخرين معه، وتبع ذلك مهاجمة الثوار للمن�ساآت والقواعد الربيطانية ، فرّدت بريطانيا 
رهاب لكّنه��ا ف�سلت يف قمعها؛ فا�سطّرها ذلك اإل��ى التفاو�ش مع الثوار  عل��ى ذلك بالعنف واالإ

وتلبية مطالبهم واأهمها :  
1- جالء القوات الربيطانية عن اأر�ض اجلنوب العربي دون قيد اأو �رشط.

2- اإعادة توحيد البالد حتت قيادة واحدة واإقامة نظام وطني.
3- بناء اقت�ساد وطني قِويٍّ قائم على العدالة االجتماعية وتوفري فر�ش عمل للمواطني.

4- بناء جي�ش وطني قوّي.
ا�سطرت بريطانيا اإلى التفاو�ش مع اجلبهة الوطنية كممثل لل�سعب العربي يف اجلنوب العربي 
لت�سليمه��ا ال�سلط��ة، ويف )30( م��ن ت�رصي��ن الثاين ع��ام 1967م اأُعلن عن قي��ام جمهورية اليمن 

ال�سكل ) 5-11(: اأ�سباب تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي.

�أ�شباب تنامي �حلركات �لوطنية يف �جلنوب �لعربي

هدفهما حتقيق اال�ستقالل 
باأ�سلوب الكفاح امل�سلح

جبهة اجلنوب 
العربي

بروز قيادات وطنية متثلت 
يف حزبي هما :

اجلبهة القومية

منو الوعي القومي والوطني 
بي اأبناء اجلنوب
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الدميقراطي��ة  ال�سعبي��ة برئا�سة قحطان ال�سعب��ّي، لكنها بقيت تعاين من ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي، 
وانق�سام البالد اإلى دولتي هما: اليمن ال�سمايل وعا�سمته �سنعاء، واليمن اجلنوبي وعا�سمته عدن، 
و يف عام 1990م مّت االتفاق بي رئي�ش اليمن ال�سمايل علي عبد اهلل �سالح ورئي�ش اليمن اجلنوبي 
عل��ي �سامل البي�ش على توحيد اليمن يف دولة واحدة بزعامة الرئي�ش علي عبد اهلل �سالح حتت ا�سم 
اجلمهوري��ة العربية اليمنية وعا�سمتها �سنعاء وكان ذل��ك برعاية االأردن يف عهد جاللة املغفور له 

امللك احل�سي ابن طالل. 

اعقد جل�سة ِنقا�سية حول اأهمية وحدة اليمن عام 1990م و�رصورة املحافظة عليها   نشاط:	
مربزا دور االأردن  يف حتقيق تلك الوحدة.

اهتم��ت بريطاني��ا مبنطقة اخلليج العربي قبل احل��رب العاملية االأولى ففر�س��ت على م�سايخها 
�سل�سل��ة من املعاهدات، لتمنحها امتيازات خا�سة حتى ت�ستغ��ّل البرتول يف اأرا�سيها ، كما برزت 
اأهمية ال�َمنِطقة يف تاأمي املوا�سالت اجلوية اإلى ال�رصق االأق�سى وما تبع ذلك من اإن�ساء للمطارات، 

وبناء القواعد اجلوية يف عدة اإمارات، وظلت بريطانيا تتولى اإدارة االأمور ل�ساحلها.
مان � - عرُ

من��ذ اأن وطئت اأق��دام بريطانيا اأرا�سي ُعمان �سَعْت اإلى تق�سيمها اإل��ى ثالثة اأق�سام هي �سلطنة 
م�سق��ط، واإمارة ُعمان، و�ساحل ُعمان.قامت بريطانيا باإثارة النزاع بي �َسلطنة م�سقط واإمامة 
ُعم��ان، وذلك بدعم �سلطان م�سقط ع�سكريًا ومالي��ًا وتعاونت معه الحتالل اإمامة ُعمان عام 
1955م ف�سمته��ا اإلى م�سقط يف دولة واحدة با�سم �َسلطنة ُعمان، فبداأت املقاومة لال�ستعمار 
الربيط��اين بظهور جبهة حترير َظف��ار عام 1965م التي اأعلنت الكفاح امل�سلح �سد اال�ستعمار 
الربيط��اين، فهاجمت املراكز وامل�سالح وَمَعّدات �رصكات النفط الربيطانية، لكنَّ اجلبهة تاأثرت 
يوعّية، فاأخذت تعمل �سد م�سلحة الدولة؛ مّما اأّدى اإلى تدهور االأو�ساع االأمنية  باالأفكار ال�سُ
يف ُعم��ان وخا�سة بعد ظه��ور اجلبهة الوطنية الدميقراطية لتحرير ُعم��ان واخلليج العربي عام 

1970م.

ثانياً: �خلليج �لعربي
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فريقية يف هيئة  لقي��ت م�ساألة ا�ستقالل ُعمان الدعم من ال��دول العربية والكتلة االآ�سيوية االإ
االأم��م املتحدة، وقد انتهت هذه احلركات الوطنية بان�سح��اب بريطانيا من االأرا�سي الُعمانية 
واالع��رتاف با�ستقالل �سلطنة ُعمان ع��ام 1971م، واعتالء ال�سلطان قابو�ش بن �سعيد العر�ش 
ويل، وعمل على ازدهار  وال��ذي عمل على حت�سي عالقات بالدِه م��ع العالَميِن العربي وال��دَّ

ْلَطنة. بالده وتقدمها بعد اكت�ساف البرتول يف ال�سَّ
2 - �لكويت 

وقعت الكويت حتت احلماية الربيطانية مبوِجب معاهدة ُعقدت عام 1899م بي ال�سيخ مبارك 
ال�سباح واملقيم الربيطاين، ويف عهد ال�سيخ عبد اهلل ال�سامل ال�سباح مّت اإعالن ا�ستقالل الكويت 
مبوجب معاهدة كويتية - بريطانية يف )19( من حزيران عام 1961م، ت�سمنت اإلغاء اتفاقية 
ع��ام 1899م، وا�ستمرار التعاون مع بريطانيا. وان�سم��ت الكويت اإلى جامعة الدول العربية 

وهيئة االأمم املتحدة، ويراأ�ش الكويت حاليًا االأمري �سباح االأحمد ال�سباح.
•  ا�ستنتج العوامل التي اأ�سهمت يف ح�سول الكويت على ا�ستقاللها .

مار�ت �لعربية وقطر و�لبحرين     3  - �لإ
اّتبع��ت بريطاني��ا �سيا�سة ا�ستعمارية تقوم عل��ى جتزئة هذه االأقطار واإ�سعافه��ا حتى ت�ستمّر يف 
ال�سيطرة عليها، وذلك يف فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية، لكن ت�سافرت بعد ذلك جمموعة 
مارات اإقامَة احّتاٍد فيما بينها بت�سجيع بريطانيا. وللتعرف  م��ن العوامل اأّدت اإلى اقرتاح هذه االإ

اإلى عوامل قيام هذا االحّتاد تاأمل ال�سكل االآتي:  

ال�سكل )5-12( عوامل قيام احّتاد االإمارات.

تنامي احلركات التحررية يف 
ا�ستعال الثورة يف َظفار وُعمانالوطن العربي

عزم بريطانيا على �سحب قواتها 
من �رصق قناة ال�سوي�ش

تنامي الروح القومية لدى ال�سعب 
العربي يف اخلليج العربي

عو�مل قيام 
مار�ت اد �لإ �تحّ
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مارات العربية املتحدة''  تاألف هذا االحّتاد من �سبع اإمارات اأطلق عليه عام 1971م ا�سم '' االإ
برئا�س��ة ال�سيخ زاي��د بن �سلطان اآل نهيان ال��ذي وّقع معاهدة �سداقة م��ع بريطانيا، و يف عام 
مارات  2004م ت��ويف ال�سيخ زايد، فخلفه ابنه ال�سي��خ خليفة بن زايد، وللتعرف اإلى احّتاد االإ

العربية ال�سبع تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:

مارات العربية. ال�سكل ) 5-13(: احّتاد االإ

مار�ت �لعربية اد �لإ �تحّ

راأ�ش اخليمةال�سارقةاأبو ظبي الفجريةدبي اأم القيوينعجمان

مارات ال�سبع؟ وما عا�سمتها؟ •  ما ا�سم االحّتاد العربي الذي جمع االإ

اأم��ا قطر فقد اختارت اال�ستق��الل برئا�سة اآل ثاين ويحكمها حاليًا ال�سيخ متيم بن حمد اآل 
ث��اين، كذلك البحرين برئا�سة اآل خليفة والتي حتولت اإلى مملكة عام 2002م، ويراأ�سها حاليًا 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.
4 - �ململكة �لعربية �ل�شعودية

ن�س��اأت الدولة ال�سعودية احلديثة ع��ام 1902م يف الريا�ش. و يف 22 من اأيلول عام1932م 
عق��د موؤمتر كبار العلماء وامل�سوؤول��ي وال�سيوخ واالأمراء، اّتفق فيه عل��ى تغيري ا�سم البالد اإلى 
اململكة العربية ال�سعودية ونودي بعبد العزيز اآل �سعود ملكًا عليها، وبقي يف احلكم حتى عام 
1953م، ثم توالى على احلكم عدٌد من اأبناء اآل �سعود، ويحكم اململكة العربية ال�سعودية منذ 

عام 2015م امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود.

مارات العربية جتربة َوحدوّية ناجحة''. ناقش: مع زمالئك هذه العبارِة: ''يعد احّتاد االإ
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األسئلة

1- عّرف ما يلي:
مارات العربية. جبهة حترير َظفار، احّتاد االإ

2- بيِّ اأ�سباب كّل مّما يلي:
اأ   - تنامي احلركات الوطنية يف اجلنوب العربي.

ب- جناح احلركة الوطنية الُعمانية يف احل�سول على اال�ستقالل. 
مارات العربية يف اخلليج العربي. ج�- قيام احّتاد االإ

3 - عّدد بنود معاهدة عام 1899م بي ال�سيخ مبارك ال�سباح اأمري الكويت وبريطانيا.
4- رّتب االأحداث التاريخية االآتية على اخلّط الّزمنيِّ االآتي:

الكويت، حتقيق  ا�ستقالل  العربية،  مارات  االإ احّتاد  قيام  ال�سعودية،  العربية  اململكة  قيام 
الوحدة بي �سطَري اليمن، احتالل بريطانيا لعدن  

4 2 15 3
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ّ
حركات التحرر واال�ستقالل يف املغرب العربي الف�سل الرابع

 ب��داأت حركات التحرر واملقاومة يف املغرب العربي بكّل اأ�سكالها منذ دخوله حتت ال�سيطرة 
اال�ستعماري��ة؛ مما اأجرب ال��دول االأوروبية على الر�سوخ ملطالب احل��ركات الوطنية، وللتعرف اإلى 
اال�ستعمار االأوروبي يف دول املغرب العربي، تاأمل اخلريطة االآتية، ثم اأجب عن االأ�سئلة التي تليها:

�سمِّ دول املغرب العربّي.  •
اذكر الدول االأوروبية التي ا�ستعمرت اأقطاَر املغرب العربي.  •

ما امل�سطحات املائية التي حتيط بدول املغرب العربي؟  •

ال�سكل ) 5-14(: خريطة الوطن العربي.

م�سيق هرمز
الكويت

م�سر

جيبوتي

العرب
حر 

ب

اإ�سبانيا

ربية
ء الغ

حرا
ال�س

المغرب
م�سيق جبل طارق

المحيط االأطل�سي

ريتانيا
مو

الجزائر

�سقلية
البحر المتو�سطقبر�ش

البحر االأحمر 

ليبيا

ال�سودان

ال�سومال

االأردن

�سوريا
لبنان

فل�سطين

العراق

ال�سعودية
مارات االإ

اليمن

مان
ع

البحرين
قطر

�ش
تون

جزر القمر

اأقطار المغرب العربي

احتلت فرن�سا اجلزائر عام 1830م باإر�سالها حملة بحرية اإلى �سواحل اجلزائر، فتمكنت بعدها 
م��ن فر�ش ح�سار على مدينة اجلزائر واأحكم��ت قب�ستها عليها، فاأعلن امللك )لوي�ش فيليب( ملك 

فرن�سا اإحلاق اجلزائر ر�سميا بفرن�سا.

�أوًل: �جلز�ئر

م�سيق باب المندب

ال�سمال
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1- �ل�شيا�شة �ل�شتعمارية �لفرن�شية يف �جلز�ئر
مار�س��ت فرن�سا �سيا�سة ا�ستعمارية تقوم على الوح�سي��ة والتنكيل، وللتعرف اإلى هذه ال�سيا�سة 

تاأمل ال�سكل االآتي، ثّم اأجب عّما يليه:

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

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

دمج اجلزائر بفرن�سا 
دجما كامال، �سمل الثقافة 

واجلن�سية وال�سكان.

نهب ثروات البالد، 
وحتويل �سكانه اإلى جمرد 
اآالت للعمل يف امل�سانع 

واملزارع.

قمع احلركات الوطنية، 
والتنكيل بقادتها.

ت�سجيع هجرة 
الفرن�سيي اإلى اجلزائر 

ومنحهم االأرا�سي 
اخل�سبة.

العمل على اإثارة 
التفرقة العن�رصية بي 

العرب والرببر.

ماربة اللغة العربية 
�سالمية،  والثقافة العربية االإ

ون�رص الثقافة واللغة 
الفرن�سية.

ما اجلوانب التي رّكزت عليها فرن�سا يف �سيا�ستها اال�ستعمارية؟  •
ماذا تتوقع اأن تكون ردة فعل ال�سعب اجلزائري على �سيا�سة فرن�سا؟  •

2 - �ملقاومة �لوطنية �جلز�ئرية حتى عام 1954م 
   ب��داأت حركة املقاوم��ة يف اجلزائر �سد فرن�سا و�سيا�ستها اال�ستعماري��ة منذ اأن وطاأت فرن�سا  
اأر�ش اجلزائر، فقاد االأمري عبدالقادر اجلزائري املقاومة امل�سلحة، وحقق انت�سارات على فرن�سا؛ 
مّما ا�سطّرها اإل��ى مهادنته واالعرتاف ب�سلطته على بع�ش املناطق، ثم وا�سل ممد املقراين عام 

1871م، قيادة  الثورة  التي �سملت معظم اأر�ش اجلزائر. 
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  ت�سدى ال�سعب اجلزائري لالحتالل الفرن�سي يف ثورات متتالية، كما ت�سكلت جمعيات 
واأحزاب تطالب باال�ستقالل، منها جمعية جنم �سمال اإفريقيا، وجمعية علماء امل�سلمي.

اكتفى زعماء احلركة الوطنية اجلزائرية يف ذلك الوقت على املطالبة باالإ�سالح ملنع الهيمنة 
�سالح وت�سدت  الفرن�سي��ة، واملحافظة على عروبة اجلزائر، اإال اأّن فرن�س��ا رف�ست مطالب االإ
لكل حركة وطنية لتعار�سها مع اأهدافها يف فر�ش �سيطرتها دون اأن تدرك فرن�سا تطور ال�سعور 
الوطن��ي ومنوه، وقد برز هذا التطور وا�سحا ع��ام 1937م بتاأ�سي�ش حزب ال�سعب اجلزائري 
الذي نادى زعيمه م�سايل احلاج بانف�سال اجلزائر عن فرن�سا وا�ستقاللها، ودعا اإلى التحرر من 

اال�ستعمار واإعطاء االأر�ش للفالحي واعتبار اللغة العربية اللغة الر�سمّية للبالد.
لقد تنبه املثقفون وال�سيا�سيون اجلزائريون ل�سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية. وللتعرف على ذلك 

اقراأ الن�ش االآتي، ثم اأجب عّما يليه:

ع��رّب ال�سيخ عبداحلميد بن بادي�ش ع��ن رف�سه لال�ستعمار الفرن�سي حي قال: ''اإّن االأمة اجلزائرية 
لي�ست هي فرن�سا، وال ميكن اأن تكون فرن�سا، وال تريد اأن ت�سري فرن�سا، وال ت�ستطيع اأن ت�سري فرن�سا 
-ولو اأرادت- بل هي اأمة بعيدة عن فرن�سا كل البعد يف لغتها، ويف اأخالقها وعن�رصها، ويف دينها، 
ال تريد اأن تندمج ولها وطن مدود معي، هو الوطن اجلزائري..اإّن هذه االأمة كانت قبل اال�ستعمار 
ذات مقومات يف دينها ول�سانها وذات مقومات من ما�سيها وحا�رصها، فكانت اأرقى عقال واأ�سمى 
روح��ا، واأوفر علمًا واأعلى فكرا م��ن اأمم الَبلقان يف ذلك العهد، ولو �س��ارت �سريها الطبيعي، ومل 
يعرت�سه��ا اال�ستعمار بعوائقه وبوائقه الأجنبت املعلم الذي ميلي احلكمة ال املعلم الذي ميالئ احلكومة 
اإنن��ا اأمة علم ودين مل ينقطع �َسَنُدنا فيهما اإل��ى اآبائنا االأولي، فلو اأن املعلم الذي جاءتنا به فرن�سا عّلم 

نا�سحًا ورّبى خمل�سا وثّقف م�ستقال، ومل يقيِّده اال�ستعمار برباجمه لظهرت اأثاره الطيبة يف االأمة''.
�حممد �ملالكي، �حلركات �لوطنية و�ل�شتعمار يف �ملغرب �لعربي �ص)253(.

ا�ستنتج الفكر القومي عند ال�سيخ عبداحلميد بن بادي�ش.  •
براأي ال�سيخ عبداحلميد ما هي مقومات املجتمع اجلزائري؟ وملاذا؟  •

ناقش: اأهمية املعلم يف تن�سئة جيل منتٍم لوطنه.
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مرت املقاومة اجلزائرية خالل احلرب العاملية الثانية باالأحداث االآتية:
اأ    - اأ�س��درت حكومة في�سي ع��ام 1941م على م�سايل احلاج وغريه اأحكامًا بال�سجن �ستة 

ع�رص عاما، وع�رصين عاما اأخرى يف املنفى، وبتجريدهم من ممتلكاتهم.
ب - نزل��ت جيو���ش احللف��اء يف اجلزائ��ر يف ت�رصين الثاين ع��ام 1942م، مع بق��اء الوطنيي 
اجلزائريي يف ال�سجن على الرغم من كل �سعارات احلرية واال�ستقالل وحق تقرير امل�سري 

لل�سعوب امل�ستعَمرة.
ج� - وا�سل حزب ال�سعب ن�ساطه وتكونت من اأع�سائه ومن غريهم من الوطنيي جبهة با�سم 

اأ�سدقاء البيان اجلزائري، طالبت بدولة جزائرية لها حكومتها وبرملانها وَعَلمها.
د   - رف�ش الفرن�سيون مطالب اجلبهة، فما اأْن ُعّي اجلرنال )كاترو( حاكما على اجلزائر حتى 

اأبعد عبا�ش فرحات وغريه من الوطنيي اجلزائريي . 
قدم اجلزائريون ت�سحيات لن�رصة احللفاء خالل احلرب العاملية الثانية، بناء على وعود 
احللفاء با�ستقالل اجلزائر، اإال اأن فرن�سا تنكرت لوعودها؛ فقامت ثورة عاّمة �سد فرن�سا، 
قمعه��ا الفرن�سيون مبا عرف مبجزرة اأيار1945م، حي��ث هاجم الفرن�سيون املتظاهرين 
فقتلوا منهم اآالَف ال�سهداِء عدا االآالف الذين مت اعتقالهم من الزعماء وال�سباب والن�ساء 

وخا�سة النخبة املثقفة اجلزائرية .
•  �س��ف بلغت��ك اخلا�سة االأ�سلوب ال��ذي ا�ستخدمته فرن�سا يف الق�س��اء على ثورة عام 

1945م.

فّكر: ا�ستهداف اال�ستعمار الفرن�سي النخبة املثقفة اجلزائرية.

3 - �لثورة �جلز�ئرية �لكربى عام 1954م و�إعالن �ل�شتقالل 
تفجرت الثورة اجلزائرية الكربى، عندما اأطلق م�سطفى  بلعيد الر�سا�سة االأولى، وقد ا�ست�سهد 
وه��و يقاوم اال�ستعمار عام  1956م، ولكن الثورة ا�ستمرت بعد وفاته، وللتعرف اإلى الثورة 
اجلزائرية اقراأ الن�ش االآتي ثم اأجب عّما يليه:                                                                                            
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»وق��ف ال�سع��ب اجلزائري مع جي�ش التحرير الوطني ومع جبه��ة التحرير يف هذه املعركة 
الطويلة امل�سني��ة، فعاونها باملال واخلدمات والتموين، وا�سرتكت الن�ساء اإلى جانب الرجال يف 
هذه املعركة، وامتنع اجلزائري��ون عن دفع ال�رصائب لل�سلطات الفرن�سية، و�سلموا هذه االأموال 
جلبهة التحرير وترك كثري من املوظفي من االأطباء واالأ�ساتذة ورجال القانون وظائفهم وخرجوا 
اإل��ى اجلبال لتاأدية واجبه��م الوطني بي املقاومي، وظهر اأمام الع��امل اأجمع اأن اجلزائر يف ثورة 
�سامل��ة، واأنها ث��ورة �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية ويف الوقت نف�س��ه اأيقن العامل اأن اأيام فرن�سا 
يف اجلزائ��ر اأ�سبحت معدودة، ولك��ن العنا�رص املتطرفة من امل�ستوطن��ي وا�سلت ال�سغط على 
احلكومة الفرن�سية لدفعها اإلى اال�ستمرار يف حربها للق�ساء على ال�سعب اجلزائري، وتعاون يف 
ول اال�ستعمارية، فاعتق��دت فرن�سا اأن لها حلفاء ي�ساندونها �سد  ْهَيْوِنّية والدُّ ذل��ك كل من ال�سِّ
بادة، اإال اأن الثورة ح�سلت على تاأييد ال�سعب  الع��رب، فوا�سلت حربها التي اتخذت �سكل االإ
العربي من املحيط اإلى اخلليج، وبخا�سة بعد جناح الثورة يف م�رص، وقد حاولت فرن�سا ال�سغط 
عل��ى م�رص لوقف م�ساعدتها للثورة اجلزائرية، وملا اأخفقت فرن�سا ا�سرتكت يف العدوان الثالثي 

عام 1956م على م�رص«. 
جعفر حميدي، تاريخ �إفريقيا �حلديث و�ملعا�رش، �ص )184(.

ا�ستنتج العوامل التي �ساهمت يف جناح الثورة اجلزائرية.  •

ُمقّومات جناح الثورة اجلزائرية:
اأ    - توحيد جميع االأحزاب يف جبهة واحدة هي جبهة التحرير اجلزائرية.

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

د- الرتباط بحركات التحرر الأخرى يف العامل والتعاون معها يف املحافل الدولية.
ا�ستم��رت الثورة ملدة ثماين �سنوات دف��ع فيها ال�سعب اجلزائري ما يزيد عن مليون �سهيد، 
كما ب��رزت فيها ت�سحيات كثرية �ساركت فيها الن�ساء منه��ن جميلة بوحريد وجميلة بوبا�سا، 

فسر: رف�ُش اجلزائريي دفع ال�رصائب حلكومة فرن�سا .
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وا�سط��رت فرن�سا يف النهاية اإل��ى اخل�سوع ملطالب ال�سعب اجلزائري، لذا فتح اجلرنال ديغول 
ب��اب املفاو�سات مع الزعماء اجلزائريي، وانته��ت املفاو�سات بعد اأ�سهر باتفاقية )اإيفيان( يف 

اآذار 1962م التي ت�سمنت اعرتاف فرن�سا بوحدة اجلزائر وا�ستقاللها.
وهك��ذا نال��ت اجلزائر اال�ستقالل بعد 132 عام من االحت��الل،  واأ�سبح اأحمد بن بالَّ رئي�سا 

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

1- �حلركة �لوطنية �لتون�شية حتى عام 1945م
تاأ�س�س��ت يف تون�ش اأح��زاب �سيا�سية ملقاوم��ة اال�ستعمار الفرن�سي كح��زب تون�ش الفتاة عام 
1908م الذي اأ�سدر اجلريدة الوطنية )التون�سي(، وكان من زعمائه علي جمعة، وعبدالعزيز 
الثعالب��ي الذي �سن حملة على اأ�ساليب فرن�س��ا اال�ستعمارية يف تون�ش؛ فا�سطهدت ال�سلطات 

الفرن�سية اأن�سار هذا احلزب وحلته و�ستت رجاله .
ن�سط��ت احلرك��ة الوطنية يف تون�ش بع��د انتهاء احل��رب العاملية االأول��ى، فتاأ�س�ست بع�ش 
االأح��زاب وحاول عبدالعزي��ز الثعالبي عر�ش ق�سية بالده على موؤمت��ر ال�سلح يف فر�ساي عام 

1919م، ولكّن دول احللفاء مل ت�سمح له بذلك.
للتع��رف اإلى االأحزاب ال�سيا�سي��ة املطالبة باال�ستقالل تاأمل ال�س��كل االآتي، ثم اأجب عن 

ال�سوؤال الذي يليه:

ثانيا: تون�ص

ال�سكل )5-16(: االأحزاب ال�سيا�سية التون�سية ومبادئها.

�لأحز�ب �ل�شيا�شية �لتون�شية ومبادئها

حزب الد�ستور اجلديد عام 1934م
 بزعامة احلبيب بورقيبة

احلزب احلّر الد�ستوري عام 1920م
 بزعامة عبد العزيز الثعالبي

مبادئه
- ن�رص الوعي الوطني بهدف حتقيق اال�ستقالل.

- الت�س��دي ل�سيا�س��ة فرن�س��ا ع��رب ال�سح��ف 
ك�سحيفتي تون�ش والعمل التون�سي.

مبادئه
- حتقيق اال�ستقالل بالطرق ال�سلمية.

- اإن�ساء جمل�ش ت�رصيعي ميثل االأمة.
- اإقامة حكومة وطنية.
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ما �سكل املقاومة التي ا�ستخدمها التون�سيون بعد احلرب العاملية االأولى؟  •
ْجن، وجلاأت اإلى �سيا�سة ال�سغط واال�سطهاد  الحقت فرن�سا قادة احلركة الوطنية بالنفي وال�سَّ
فاألقت القب�ش على زعماء احلزب الد�ستوري اجلديد عام 1934م، وقدمتهم للمحاكمة بتهمة 

التاآمر على �سالمة الدولة، وكان من املعتقلي احلبيب بورقيبه .
وا�سلت احلركة الوطنية يف تون�ش ن�ساطها ال�سيا�سي بزعامة الباي ممد املن�سف الذي طالب 
�سالحات التي طاملا ُوعدوا بها، واأقدم الباي ممد على اختيار وزرائه  ال�سلط��ات الفرن�سية باالإ

التون�سيي دون الرجوع اإلى املقيم الفرن�سي فاأثار هذا االأمر فرن�سا فعزمت على االنتقام منه.
وعندم��ا نزل��ت اجليو���ش االأملانية يف تون���ش باّتفاق م��ع حكومة في�س��ي يف ت�رصين الثاين 
1942م، تدخ��ل الباي الإطالق �رصاح الزعم��اء املعتقلي وعودة بع���ش املقاومي التون�سيي 
ومنهم احلبيب بورقيبه اإلى تون�ش، فا�ستاأنفت احلركُة الوطنية ن�ساَطها يف جو من احلّرية. ولكن 
ذل��ك مل يدم طوي��ال، ف�رصعان ما نزلت جيو�ش احللفاء يف تون���ش يف اأيار 1943م، واتهمت 
ال�سلط��ات الفرن�سية اجلديدة الب��اي بالتاآمر مع دول املحور، واأعلن��ت عزله ونفيه اإلى خارج 
الب��الد، واأُ�سدرت اأحكام االإعدام وال�سجن على مئ��ات الوطنيي، وا�ستطاع احلبيب بورقيبه 
الهروب من تون�ش �رّصا اإلى م�رص يف اآذار 1945م، وخَلفه يف قيادة احلركة الوطنية. �سالح بن 

يو�سف، و�ُسّكلت حكومة اأغلبها من الفرن�سيي.
2 - �إعالن �ل�شتقالل

ا�ستدت احلركة الوطنية نتيجة ل�سيا�سة فرن�سا اال�ستعمارية، ففي عام 1946م ُعقد موؤمتر لو�سع 
ميثاق وطني تقّرر فيه:

اأ   - املطالبة باإلغاء نظام احلماية؛ الأنه ال يتفق مع �سيادة ال�سعب التون�سي ومطالبه القومية.
ب - ع��زم ال�سعب على ا�سرتج��اع ا�ستقالله التام واالن�سمام كدول��ة ذات �سيادة اإلى جامعة 

الدول العربية.
البلدين،  اأو�سى باإجراء مفاو�سات بي  قررت تون�ش رفع �سكوى ملجل�ش االأمن، الذي 
فانتهت مبعاهدة وّقعها الطرفان يف 3 من حزيران عام 1955م، وفيها اعرتفت فرن�سا باال�ستقالل 
الذاتي لتون�ش، واحتفظت لنف�سها ببع�ش االمتيازات الثقافية واالقت�سادية يف البالد، وحي 
اعرتافها  اإعالن  اإلى  فرن�سا  عادت  العنيف؛  بالرف�ش  االتفاقية  هذه  التون�سي  ال�سعب  قابل 
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ع د�ستور جديد للبالد، وانُتِخب احلبيب  با�ستقالل تون�ش ا�ستقالال تاما يف اآذار 1956م َوُو�سِ
بورقيبة رئي�سا للجمهورية، وا�ستمر حتى عام 1987م، ثّم انُتخب الرئي�ش زين العابدين بن 

علي الذي اأُطيح به يف ثورة �سعبية عام 2011م.

ثالثا: �ملغرب

كانت ردُة الفعل لل�سعب املغربي عنيفًة �سد معاهدة احلماية الفرن�سية، فثار اجلنود املغاربة يف 
فا�ش عام 1912م, وقتلوا القائد الفرن�صي وعدداً من ال�صباط.

�سبان  عم حركة املقاومة ممد اأمزيان، الذي قاد  ف�سائل املقاومة واأحلق باالإ ويف منطقة الريف تزَّ
خ�سائ��ر كبرية، ووا�س��ل الزعيم اأحمد مم��د الري�سويل يف منطقة جباال �سم��ال املغرب املقاومة، 

�سبان اإلى مهادنته واالعرتاف به حاكما الإقليم َجباال يف فرتة احلرب العاملية االأولى.  فا�سطّر االإ
متى قامت اأول ثورة يف املغرب �سد اال�ستعمار الفرن�سي؟  •

ما ا�سم القائد الذي تزعم حركة املقاومة يف منطقة الريف؟    •
1- �لثور�ت و�حلركات �لوطنية ما بني �حلربني �لعامليتني

ا�ستم��رت حركة التحرر الوطني يف املغرب �سد االحتالل��ي الفرن�سي واالإ�سباين بعد احلرب 
ابي  العاملية االأولى، وتطورت هذه احلركة اإلى حرب عنيفة بقيادة االأمري ممد عبدالكرمي اخَلطَّ
اِك�سي الذي اأحرز انت�سارات كثرية ومل ُتخَمد حركته اإاّل بعد اأْن حتالفت القوات  يف الريف الَمرَّ

الفرن�سية واالإ�سبانية �سده عام 1926م.
اك�سي، ولكنها اأخذت خط  ومل تتوقف احلركة الوطنية باإخماد ثورة اخَلّطابي يف الريف ال�َمرَّ
املطالب��ة ال�سلمية، وب��رزت هذه احلركة عام 1930م حي اأ�س��درت ال�سلطات الفرن�سية مر�سوم 

الظهري الرببري.

ابي. َفسر: حتالف فرن�سا واإ�سبانيا للق�ساء على ثورة اخَلطَّ

مل تتوق��ف ال�سلطات الفرن�سية عن �سيا�سة القمع واال�سطهاد فنفت زعماء احلزب الوطني 
اإل��ى اخل��ارج، وقابل اأهل املغرب ذل��ك  مبظاهرات �سديدة يف خمتلف اأنح��اء البالد، ووقعت 
م�سادم��ات م�سلح��ة؛ مما ا�سط��ّر ال�سلطات الفرن�سية اإل��ى اإعادة الزعم��اء املنفيي، وحاولت 
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التقرب من ال�سلطان ممد اخلام�ش واحلكام املغاربة لتف�سلهم عن ال�سعب.
2- �حلركة �لوطنية خالل �حلرب �لعاملية �لثانية وبعَدها و�إعالن �ل�شتقالل

قّدم املغرب الكثري من اخلدمات مل�سلحة احللفاء يف احلرب العاملية الثانية بهدف احل�سول على 
اال�ستق��الل بعد احلرب، واندجمت جميع االأحزاب الوطنية بحزب اال�ستقالل الذي اأّكد على 
اك�سي، وقد كان ال�سلطان ممد اخلام�ش  اال�ستق��الل والوحدة الوطنية، ووحدة ال��رتاب ال�َمرَّ
يوؤي��د هذه املطالَب ويرعاها، ولكن فرن�سا ظلت ُم���رصَّة على تطبيق معاهدة احلماية والتنكيل 
بالوطنيي باالّتفاق مَع اإ�سبانيا، وكانت ردة الفعل لفرن�سا على ال�سلطان ممد اخلام�ش بنفيه اإلى 

جزيرة مدغ�سقر، وعّي الفرن�سيون بدال منه ال�سلطان ممد عرفة، وحّلوا حزب اال�ستقالل.
مل ير���شَ املّراك�سيون  مَبا فعل��ه الفرن�سيون، فعاد حزب اال�ستق��الل ونّظم حركة املقاومة 
ال�سعبي��ة والكف��اح امل�سلح �سد امل�ستعمري��ن واملقاطعة للب�سائع الفرن�سي��ة، فا�سطرت فرن�سا 
للت�سلي��م مبطال��ب ال�سعب واأعادت ال�سلط��ان املنفي اإلى عر�سه يف 17 م��ن ت�رصين الثاين عام 
1955م، ودخ�لت م���ع م�راك��ش يف مفاو�سات انتهت باع��رتاف فرن�سا با�ستقالل املغرب 
ووحدت��ه يف 2 من اآذار ع��ام 1956م، وبعد �سهر واح��د اأعلنت اإ�سباني��ا الت�سليم با�ستقالل 
منطقة الريف، كما اأُلغي قبل نهاية تلك ال�سنة النظام الدويل يف َطْنَجة، واأ�سبح  ال�سلطان ممد 
اخلام���ش ملكا للمغرب حتى عام 1961م، فورث العر�ش ابنه امللك احل�سن الثاين الذي تويف 

عام 1999م، فخلفه ابنه امللك ممد ال�ساد�ش.
ه��ل كان للوح��دة الوطنية بي جميع الق��وى ال�سيا�سية وال�سلطان املغرب��ي اأثر يف حتقيق   •

ا�ستقالل املغرب؟
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هل تعلم

اأّن منطقتي �َسْبَتَة وَمِليَلَة املغربيتِي                        

 ال زالتا حتت اال�ستعمار االإ�سباين.

ال�سكل )5-17(: خريطة تبّي موقع �سبتة ومليلة.

�سبتة
مليلة

المغرب

الرباط

غالاإ�سبانيا
لبرت

ا مدريد

الجزائر
جزر الكناري

المحيط االأطل�سي

ر�بعاً: موريتانيا )بالد �شنقيط(

ظه��رت حرك��ة املقاوم��ة الوطنية يف موريتاني��ا منذ مطلع الق��رن الع�رصين بقي��ادة ال�سيخ ماء 
العينِي الذي اأزعج الفرن�سيي بالهجمات اخلاطفة، لكنها ق�ست عليه، وا�ستمرت املقاومة بظهور 
االأح��زاب الت��ي نادت با�ستقالل البالد ال��ذي حتقق عام 1960م، واأ�سبح املخت��ار ولد دادة اأول 

رئي�ش جلمهورية موريتانيا. ويحكم موريتانيا منذ عام 2009م الرئي�ش ممد ولد عبدالعزيز. 

خام�شاً: ليبيا

يطالي��ي، وتنفيذ  اأقدم��ت اإيطالي��ا على غ��زو ليبيا بُحجة حتقي��ق االأمن، وحماي��ة رعاياها االإ
م�رصوعاته��ا االقت�سادي��ة، ثم قامت باإعالن احلرب على الدولة العثماني��ة، واحتلت مدن طرابل�ش 

وبنغازي وطربق، ثم مّدت نفوذها اإلى بقية اأرا�سي ليبيا.
يطاليي،  عتها على املهاجرين االإ قام��ت اإيطاليا ب�سلب االأرا�سي من اأ�سحابها االأ�سلي��ي ووزَّ

�سالمي، وجعلت اللغة االإيطالية اللغة الر�سمية يف البالد.  وحاربت اللغة العربية والّدين االإ
ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي ا�ستخدمتها اإيطاليا يف ليبيا؟  •
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1 - �ملقاومة �لليبية �مل�شلحة لالحتالل �لإيطايل
يطايل، فنادى اأحمد ال�رصيف ال�سنو�سي باملقاومة،  بداأت حركة املقاومة منذ دخول امل�ستعمر االإ
يطاليون داخل البالد ا�ست��دت املقاومة من ِقَبل  فا�ستج��اب له االأه��ايل، وكان كّلما توغ��ل االإ

القوات النظامية والقبائل واأتباع ال�سنو�سي واملتطوعي.
وعندما ب��داأت احلرب العاملية االأولى عام 1914م ان�سم��ت اإيطاليا اإلى احللفاء؛ فمنعت 
بريطانيا و�سول االإمدادات اإلى  املقاومي الليبي عن طريق م�رص مراعاة حلليفتها، وقام اأحمد 
ال�رصي��ف ال�سنو�سي بهجوم على ح��دود م�رص الغربية اخلا�سعة للحلف��اء، فاأر�سلت ال�سلطات 
الربيطاني��ة يف م���رص ممد �سالح ح��رب )قائد نقطة ح��دود مر�سى مط��روح( للتفاو�ش مع 
ال�سنو�سي��ي لالن�سحاب، لكن القائد امل�رصي ان�سم مع جن��وده اإلى القوات ال�سنو�سية، اإال اأن 
ا�ستخ��دام بريطانيا للطائرات يف عملية اكت�ساف املقاومي يف ال�سحراء اأّثر يف اإ�سعاف مركز 
القوات ال�سنو�سية، وبعد ذل��ك متّت ات�ساالت بي ممد بن اإدري�ش ال�سنو�سي وممثلي بريطانيا 

واإيطاليا، فانتهت بَعْقد هدنة )عكرمة( عام 1919م، التي تق�سي باأن:
يطاليي عند املناطق التي ي�سيطرون عليها. اأ    - يقف كل من ال�سنو�سيي واالإ

ب - تعيد اإيطاليا فتح املدار�ش والزوايا يف ُبْرَقة.
ج� - ت�سمح اإيطاليا بالتبادل التجاري بي خمتلف املدن الليبية.

فاأعق��ب ذلك توقي��ع اتفاقية )الرجمة( عام 1920م، فق�سمت ُبْرَق��ة اإلى ق�سمي: �سمايّل 
يطالية، وجنوبّي فيه اإدارة م�ستقلة من قبل ال�سنو�سيي. يخ�سع لل�سيادة االإ

اأم��ا طرابل�ش فقد اأعلن الزعماء الوطنيون ا�ستقاللها، واإقامة حكومة وطنية فيها، واجتمع 
الوطني��ون يف موؤمتر )ِغريان( يف ت�رصين الثاين 1920م، فاتخ��ذ فيه قرارا بتوحيد املقاومة يف 
ُبرقة وطرابل�ش، واأر�سلوا وفدا لالجتماع مبندوبي احلركة ال�سنو�سية؛ فتّم اتفاق )�رَصْت( الذي 
اأّك��د على توحيد الزعامة بانتخاب اأمري م�سلم، تكّون له ال�سلطات الدينية واملدنية على اأ�سا�ش 

د�ستور تر�ساه االأمة، واختري ممد بن اإدري�ش ال�سنو�سي اأمريا على طرابل�ش وبرقة. 
وكان م��ن نتائ��ج  ا�ستيالء الفا�سيي على احلكم يف اإيطاليا ع��ام 1922م، اأْن بداأت مرحلة 
يطاليون حربا برية وجوية وبحرية على مدن وموانئ ليبيا، فا�سطّر االأمري ممد  جديدة ف�سنَّ االإ
بن اإدري�ش ال�سنو�سي للجوء اإلى م�رص تاركا اأمر قيادة حركة الكفاح يف برقة للبطل عمر املختار، 
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يطاليي، كم��ا ا�سطّر عدد كبري من  واأخ��ذت مدن ليبيا ت�سقط الواح��دة تلو االأخرى يف يد االإ
املقاومي الليبيي للخروج من بالدهم اإلى تون�ش وم�رص ومن َثمَّ الدفاع عن ليبيا من اخلارج.

يطايل اق��راأ الن�ش االآتي، ثم  للتع��رف عل��ى دور القائد عمر املختار يف مقاوم��ة اال�ستعمار االإ
اأجب عما يليه:

ا�ستم��رت حركة املقاومة ال�سعبي��ة العنيفة ت�سع �سنوات، متثل��ت يف املقاومة الوطنية، التي 
قادها البطل عمر املختار، فحاولت اإيطاليا قمعها باأق�سى االأ�ساليب واأكرها وح�سية، فتوغلت 
داخ��ل الب��الد، وقب�ست على عمر املختار الذي ظّل يقاتل اإل��ى اأْن وقع عن ح�سانه بعد اإ�سابته 
يطاليون من القب���ش عليه واإعدامه عام 1931م وهو يف الثماني  بر�سا�س��ٍة؛ فتمكن اجلنود االإ

من عمره مع عدد من رفاقه.

2- ليبيا �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية و�إعالن �ل�شتقالل
فر�س��ة  الليبي��ون  ا�ستغ��ل 
احل��رب ال�ستئن��اف حركة 
يطاليي،  االإ �س��د  املقاوم��ة 
م��ن   كب��ري  ع��دد  فتجم��ع 
ف��ي  الليبيي��ن  المتطوعي��ن 
م���رص، وقام عل��ى تدريبهم 
�صباط من اجلي�ض الربيطاين 
اإلى  الزحف  مل�ساعدتهم يف 
ليبيا، حتى يتّم تطهريها من 
يطاليي واالأملان فتّم ذلك  االإ

يف كانون الثاين1943م.

من قاد حركة املقاومة بعد رحيل ال�سنو�سي اإلى م�رص؟  •
بّي موقف اإيطاليا من مقاومة عمر املختار.  •

ركُزوا ُرفاتك يف الرمال لواَء
يا ويَحهم ن�سبوا منارا من دٍم
واأتى االأ�سرُي يجّر ِثقل حديِده
اإفريقيا َمه��ُد االأ�سوِد َوحَلُدها

الواِدْي �سباَح م�ساَء ي�ستنه�ش 
ُتوحي اإلى جيل الغد البغ�ساَء
رقط��اَء حيَّ��ًة  ُر  ُيَج��رِّ اأ�س��د 
ت عَليَك اأَراِجاًل وِن�ساَء �سجَّ

عمر �ملختار )1858 - 1931م( 
ُمقاوم وزعيم ليبي حارب قوات 
دخولها  منذ  يطايل  االإ االحتالل 
اأر�ش ليبيا، رثاه كثري من ال�سعراء 
ومنهم اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي 

باأبياٍت من ال�سعر قال فيها:

ال�سكل )5-18(: عمر 
املختار.
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فّكر: م�ساعدة بريطانيا املقاومي الليبيي يف حربهم �سد اإيطاليا .

اق��رتن حترير ليبيا م��ن االإيطاليي بتق�سيمها اإل��ى ثالث مناطق نفوذ ه��ي: برقة وطرابل�ش 
وق��د و�سعتا حتت احلكم الع�سكري الربيطاين، وف��زان و�سعت حتت احلكم الفرن�سي، وكان 
للواليات املتحدة االأمريكية قواعد جوي��ة يف طرابل�ش، وهكذا يت�سح اأن الدول اال�ستعمارية 

الكربى ال تزال مطامعها اال�ستعمارية قائمة يف ليبيا.
وا�سل الليبيون ن�سالهم لتحقيق اآمالهم با�ستقالل بالدهم واملحافظة على وحدتها وحتققت 
لهم ه��ذه الغاية باإعالن ا�ستق��الل ليبيا يف ع��ام 1951م، فتاأ�س�ست اململك��ة الليبية املتحدة، 

ونودي باالأمري ممد بن اإدري�ش ال�سنو�سي ملكا عليها، يف العام نف�سه. 

حك��م امللك ال�سنو�س��ي ليبيا بعد اال�ستق��الل �سبع ع�رصة �سنة يف نظ��ام د�ستوري برملاين، 
ث��م حدث انق��الب ع�سكري يف 1 من اأيلول ع��ام 1969م، األغى املَلكّي��ة يف البالد، واأَعلن 
اجلمهوري��ة بقي��ادة جمل�ش ثورة بزعامة العقي��د ُمعّمر القذايف، الذي اأطي��ح بحكمه بعد ثورة 

�سعبية يف ت�رصين االأول عام 2011م.

على  املقاومة  اأ�رصت  الوطنية،  املقاومة  حركات  قمع  يف  اال�ستعمار  ا�ستد  كّلما  ناقش: 
اال�ستقالل.
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األسئلة

1- عّرف ما  يلي:

احلزب احلر الد�ستوري، هدنة عكرمة، موؤمتر ِغريان.

 2- ما مالمح ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية يف اجلزائر.

3- بّي اأ�سباب ما يلي:
اأ    - قيام الثورة اجلزائرية الكربى عام 1954م.

ب - رف�ش ال�سعب التون�سي معاهدة عام 1955م.
ابي يف اإقامة دولة م�ستقلة يف املغرب. ج� - اإخفاق االأمري عبدالكرمي اخَلطَّ

4- و�سح دور احلركات الوطنية التون�سية يف اإعداد ال�سعب للمقاومة.

االأمريكية  املتحدة  التي احتلتها كل من فرن�سا وبريطانيا والواليات  الليبية  املناطق  �سم   -5
خالل احلرب العاملية الثانية.

6 - ما راأيك باالأحداث االآتية:
اأ    - قّدم ال�سعب اجلزائري مليون �سهيد للح�سول على ا�ستقالله.

الثقافية  االمتيازات  بع�ش  مقابل  1955م  عام  تون�ش  با�ستقالل  فرن�سا  اعرتفت   - ب 
واالقت�سادية يف البالد.

ج� - بقاء مدينتي �سبتة ومليلة حتت اال�ستعمار االإ�سباين حتى االآن.
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رف�س��ت احلركة الوطني��ة امل�رصية االحتالل الربيط��اين مل�رص وال�سودان، فطالب��ت باال�ستقالل 
وتزع��م م�سطفى كامل حركة املقاومة التي اجتهت يف كفاحها ال�سيا�سي اإلى الراأي العام العاملي يف 
اخل��ارج واأبناء البالد يف الداخل؛ عن طريق ن�رص املق��االت ال�سحفية، كما قام باإن�ساء جريدة اللواء 
�سنة1900م، ثم جاءت حادثة )دن�سواي( �سنة 1906م، فكتب مقاالت عن هذه احلادثة، اأثارت 
�سجة كبرية ح��ول الف�سائح الربيطانية يف م�رص، ويف �سنة 1907م اأ�س�س احلزب الوطني ملكافحة 

اال�ستعمار، وتويف عام 1908م.

�أواًل : م�رص

حادثة )ِدن�شو�ي(
يف حزي��ران 1906م خ��رج خم�صة �صباط بريطاني��ن اإلى قرية ِدن�ص��واي ل�صيد احلمام، 
فنت��ج عن اإطالق الر�سا�س من بنادقهم اأن �سّبت النريان يف بيادر الغالل بها، وجرحت اإحدى 
وا عليهم باإطالق النار  الفالحات امل�رصيات من اأهل القرية؛ فثار اأهايل القرية على ال�صباط، فردَّ
عل��ى الأهايل، واأ�صابوا اأربعة فالحن ولذوا بالف��رار، اإّل اأّن اأحد اجلنود اأ�صيب ب�رصبة �صم�س 
فتويف على اإثرها، فكانت الطاّمة الكربى على اأهايل القرية، فُقّدم اأهلها للمحاكمة، واأ�صدرت 

املحكمة حكما باإعدام اأربعة من اأهايل )ِدن�صواي(، وُحب�س وُجلد اآخرون من �صكان القرية.

وا�س��ل حممد فري��د َعَمَل م�سطف��ى كامل يف الكفاح م��ن خالل كتابة املق��االت واخلطب، 
وتو�سيح وجهة النظ��ر الوطنية، وطالب بحرية ال�سحافة، باعتبارها و�سيلة لزيادة الوعي امل�رصي، 
و�ساهم يف عقد املوؤمترات يف اأوروبا لتوعية االأوروبيني بامل�ساألة امل�رصية، فقامت بريطانيا مبحاكمته 

ونفيه اإلى خارج م�رص.
اذكر اأ�سماء الزعماء الوطنيني بعد اأحمد ُعرابي.  •

ما الو�سائل التي ا�ستخدمها الزعماء الوطنيون؟  •

حركات التحرر واال�ستقالل يف حو�ض وادي النيل 

والقرن االإفريقي وجزر القمر 
الف�سل اخلام�ض
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م�رص بعد �حلرب �لعاملية �الأولى  -  1

ا�ستغلت بريطانيا قيام احلرب العاملية االأولى عام 1914م، فاأعلنت حمايتها على م�رص، وعملت 
عل��ى زي��ادة قواتها يف َمنطِقة قن��اة ال�سوي�س، فجعل ذل��ك من م�رص اأهم القواع��د الع�سكرية 
للحلف��اء، وقامت بريطانيا بخلع اخلديوي عبا�س حلمي الثاين وتعين الأمري ح�صن كامل اأحد 
اأم��راء االأ�رصة اخلديوية، ومنحته لق��ب �سلطان م�رص، وحرمت بريطانيا م�رَص من مظاهر احلكم 

النيابي؛ فَعّطلت اجلمعية الت�رصيعية، و�َسّخرت موارد م�رص خلدمتها.

ما املوقف الذي تتوقع اأن يتخذه ال�صعب امل�رصي من الحتالل الربيطاين لبالده ؟ وملاذا؟  •

طال��ب الوطنيون امل�رصيون بعد انتهاء احلرب العاملية االأولى باإلغاء احلماية واإعالن اال�ستقالل. 
ولتحقيق مطالبهم عّمت م�رَص ثوراٌت عديدة منها ثورة عام 1919م، وللتعرف اإلى اأ�سبابها تاأمل 

ال�سكل االآتي، ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:

احلماي�����ة  رف��������س 
الربيطانية، واملطالب����ة 

باال�ستقالل.

قي�ام بريطاني�ا بت�سخري 
م�س���ر خلدم�ة  موارد 

قواتها.

اإع��������الن مب�����ادئ 
الرئي���س االأمريك����ي 
)ول�س��ن( املت�سمن����ة 
ح���ق ال�سع����وب يف 

تقرير م�سريها.

ل�سعد  ال�سم��اح  ع��دم 
ورفاق�������ه  زغل����ول 
بالدهم  ق�سي��ة  بعر�س 
يف  ال�سل��ح  موؤمت��ر  يف 
1919م،  عام  فر�ساي 

ونفيهم خارج البالد.
ال�سكل )5-19(: اأ�سباب ثورة عام 1919م.

�أ�شباب ثورة عام 1919م

براأيك ما اأهم اأ�سباب ثورة عام 1919م؟   •

ناقش: ُتَعّد حرية ال�سحافة و�سيلًة لزيادة الوعي عند ال�سعوب.
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ال�سكل )5-20(: ر�سم ُيبنّي �سورة �سعد زغلول.

وعلى اإثر نفي �سعد زغلول ورفاقه عّمِت املظاهرات 
م���رص فردت بريطانيا بقمعها مبختل��ف الو�صائل، اإّل اأّن 
امل�رصيني اأ�رّصوا على حتقيق اال�ستقالل، فلجاأت بريطانيا 
اإل��ى �سيا�س��ة املفاو�س��ات، فاأر�سل��ت جلنة مل��ر )وزير 
امل�صتعم��رات الربيطاني��ة( للتحقي��ق يف اأ�صب��اب الثورة 
لك��ن امل�رصي��ون قاطعوها.ا�صتعلت الث��ورة من جديد، 
واأُن�صئت الأحزاب واجلمعيات ال�رصية للمقاومة، وقاطع 
ال�صعب امل���رصي الب�صائع الربيطانية وامتن��ع ال�صيا�صيون 
عن امل�ساركة يف الوزارة؛ فا�سطرت بريطانيا اإلى اإ�سدار 

ت�رصيح �صباط عام 1922م الذي ت�سمن اإلغاء احلماية واالعرتاف باال�ستقالل ال�سكلي مل�رص.
ملاذا اأر�صلت بريطانيا جلنة )ملرن(؟ وما موقف امل�رصين منها؟  •

رف�س امل�رصيون ت�رصي��ح �صباط عام 1922م، وا�ستمروا يف الن�سال من اأجل اال�ستقالل التام، 
فلج��اأت بريطانيا اإلى تهدئ��ة االأو�ساع ملواجهة التوترات الدولية التي اأدت اإلى قيام احلرب العاملية 

ت على: الثانية، فعقدت مع م�رص معاهدة عام 1936م والتي ن�سَّ
جالء القوات الربيطانية عن م�رص، مع بقائها يف منطقة قناة ال�صوي�س.  - اأ 

حق بريطانيا يف ا�ستخدام االأرا�سي امل�رصية يف حالة احلرب. ب - 
بقاء ال�صودان حتت احلكم الثنائي.  - ج� 

مدة املعاهدة ع�رصون �سنة وجتدد باّتفاق الطرفني.  - د 
طال��ب امل�رصيون بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بج��الء القوات الربيطانية واإلغاء معاهدة عام 
1936م، وملا رف�ست احلكومة الربيطانية ذلك قامت م�رص باإلغائها من طرف واحد عام 1951م.

ما داللة اإلغاء م�رص معاهدة عام 1936م من طرفها؟  •

ثورة متوز عام 1952م  -  2
للتعرف على اأ�سباب واأهداف ثورة متوز عام 1952 تاأمل ال�سكل االآتي، ثم اأجب عما يليه:
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ال�سكل )5-21( ثورة متوز عام 1952م : اأ�سبابها، واأهدافها.

ثورة متوز عام 1952م: �أ�شبابها و�أهد�فها

�أ�شبابها
ا�ستمرار االحتالل والتدخل الربيطاين.  -

�سوء االأحوال االجتماعية واالقت�سادية.  -
خ�سارة العرب حرب فل�سطني عام 1948م.  -
زيادة الوعي الوطني لدى ال�سعب امل�رصي.  -

�أهد�فها 
الق�س��اء على اال�ستعم��ار، وجالء القوات   -

الربيطانية.
رفع م�صتوى املعي�صة، وزيادة الإنتاج.  -

قطاع وحتقيق  الق�ساء على االحتكار ونظام االإ  -
عدالة اجتماعية بني اأفراد ال�سعب امل�رصي.

تاأ�سي�س جي�س وطني قوّي.  -

براأيك هل حققت هذه الثورة اأهدافها؟  •

ناقش: من مقومات الدول احلديثة وجود جي�س وطنّي قوّي.
وكان من اأه��م منجزات ثورة عام 
1952م تاأميم قناة ال�سوي�س والذي جنم 
عنه اأن تعر�ست م�رص لعدوان ع�سكري 
ثالث��ي، ا�سرتكت في��ه بريطانيا وفرن�سا 
1956م  ع��ام  ْهَي��وين  ال�سِّ والكي��ان 

خ�ساع م�رص واإلغاء تاأميم القناة. الإ

�لتاأميم
اإج��راء تلج��اأ اإلي��ه الدول��ة لتنق��ل اإليه��ا ُملكي��ة 
م�رصوع��ات اأو موؤ�س�سات كان��ت يف اأيدي االأفراد اأو 
الهيئات، وتتولى الدولة اإدارتها نيابة عن الأمة لل�صالح 

ة اإلى ُملكية عاّمة. العام، اأِي انتقال املُلكية من خا�سّ

وقع��ت احلكومة الربيطانية مع احلكومة امل�رصي��ة اتفاقية ال�صودان يف 19 من كانون الثاين عام 
1899م والتي عرفت باتفاقية احلكم الثنائي، وبذلك اأ�صبح ال�صودان م�صتعَمرة بريطانية يحكمها 
حاكم بريط��ايّن، ُمطَلق ال�صالحية يف النواحي الت�رصيعية والق�صائية والتنفيذية، ومل تكتف بريطانيا 
بال�صتئثار باحلكم الفعلي دون م�رص، بل وا�صتغلت خرياته وموارده، وعرقلت تطوره؛ فاأّدى ذلك 

ثانياً: �ل�شود�ن
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فّكر: اتخذت جمعية اللواء االأبي�س ر�سم وادي النيل �سعاًرا لها.

عق��د ال�سباب ال�سوداين موؤمترا ع��ام 1938م حتت ُم�سّمى موؤمتر اخلريج��ني، فنتج عنه تقدمي 
مذك��رة اإلى احلاكم العام الربيطاين يطالبون فيها حت�سني اأو�ساع ال�سعب ال�سوداين، ثم حتّول املوؤمتر 
اإل��ى حرك��ة �صيا�صية بعد احلرب العاملية الثاني��ة. وللتعرف اإلى مطالب اأع�ص��اء املوؤمتر تاأمل ال�صكل 

الآتي، ثم اأجب عما يليه من الأ�صئلة:

ر تقدمه اقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا، واأحَيت بريطانيا �سلطة م�سايخ القبائل وقّربتهم اإليها. اإلى تاأخُّ
�ملقاومة �لوطنية �ل�شود�نية لالحتالل �لربيطاين   -  1

ظه��رت اأول مقاومة لالحتالل الربيطاين يف غرب ال�سودان خالل احلرب العاملية االأولى على 
ي��د الزعيم املحلي )علي دينار(، وقد خ�صيت بريطاني��ا عواقب هذه احلركة الثورية؛ فاتهمت 
�صاحبه��ا بالتفاق م��ع ال�صنو�صين الذين كانوا يهاجمون يف تلك الف��رة حدود م�رص الغربية 
بالتاآم��ر مع العثماني��ن، وقامت بالق�صاء علي��ه يف اأيار عام 1916م، وتاأث��ر ال�سودانيون بعد 
ذلك باأحداث م�رص التي تلت احلرب العاملية االأولى وثورة عام 1919م، ومن ثم قاد ال�سابط 
ال�صوداين علي عبداللطيف حركة الكفاح �ص��د ال�صتعمار الربيطاين، فاأ�صدرت بريطانيا عام 
1922م قانون املناطق املقفلة الذي عزل مناطق اجلنوب خا�سة، فال يدخلها حتى ال�سوداين اإال 
ر�ساليات التب�سريية.  باإذن احلاكم العام، بهدف عزل جنوب ال�سودان عن �سماله وفتحه اأمام االإ
�ص��اغ علي عبداللطيف اأفكار الوطنين يف بي��ان اأ�صدره يف اأيار عام 1922م، و�سّماه 
مطالب الأمة ال�صودانية، وكانت ال�صبب يف اإلقاء القب�س عليه و�صجنه، وخرج علي عبداللطيف 
من ال�سجن عام 1923م ملوا�صلة الن�صال، فاألّف يف عام 1924م جمعية اللواء االأبي�س، وجعل 
عل��م اجلمعية خريطة وادي النيل، واأن�س��اأ للجمعية فروعا لالت�سال باملركز يف اخلرطوم، وقاد 
املظاهرات �سد بريطانيا. ويف الوقت نف�سه تاأ�س�ست جمعية اأخرى با�سم ) االحّتاد ال�سودايّن(، 
وقام��ت بدورها اأي�سا يف التحرير؛ ف�سعرت ال�سلط��ات الربيطانية باخلطر من هذه احلركات، 
وقدمت اأع�ساءها البارزي��ن للمحاكمة يف متوز 1924م بتهمة التاآمر على قلب نظام احلكم، 

وحكمت عليهم بال�صجن �صنوات عديدة فثار طالب املدر�صة احلربية فلُقوا امل�صري نف�صه.
بّن موقف بريطانيا من قادة احلركة الوطنية.  •
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�تفاقية �ل�شود�ن عام 1953م و�إعالن �ال�شتقالل  -  2
بع��د قيام ثورة مت��وز يف م�رص عام 1952م، تبنت قيادة الثورة ح��ّل ق�صية ال�صودان، واأجرت 
مفاو�صات مع بريطانيا تو�صلت من خاللها اإلى عقد اتفاقية عام 1953م، تن�س على ما يلي:

اإعطاء ال�سودان حق تقرير امل�سري بعد فرتة انتقالية مدتها ثالث �سنوات.  - اأ 
االعرتاف بوحدة اأر�س ال�سودان �سماله وجنوبه. ب - 

اإعطاء ال�صودان حرية الختيار اإما الرتباط مع م�رص اأو ال�صتقالل.  - ج� 
وكان��ت نتيجة هذه االتفاقية اأن اختار ال�سودانيون اال�ستقالل التام بتاريخ 1 كانون الثاين عام 

1956م، وان�صمت ال�صودان بعدها اإلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم املتحدة.

ما املطالب التي نادى بها موؤمتر اخلريجني؟  •
هل قبل احلاكم الربيطاين بهذه املطالب؟ بّرر اإجابتك.  •

اذكر االأحزاب التي نتجت عن موؤمتر اخلريجني.  •

ال�سكل )5-22(: مطالب موؤمتر اخلريجني.

رف�ض �حلاكم �لربيطاين هذه �ملطالب، وتعّر�ض �أع�شاء �ملوؤمتر لال�شطهاد �لربيطاين، فانق�شم 
عام 1945م �إلى حزبني:

تاأ�سي�س جمل�س �سوداين للتعليم 
وهيئة �صودانية للنظر يف القوانن حق ال�سودان يف تقرير م�سريه

اإ�رصاك ال�سودانيني يف احلكم  اإلغاء قانون املناطق املقفلة

االأمة: طالب با�ستقالل ال�سودان 
وانف�سالها عن م�رص

الأ�صقاء: دعا اإلى الوحدة مع م�رص

هل تعلم
وار  اأّن رئا�سة ال�سودان تن��اوب عليها عدد من الروؤ�ساء منهم جعفر النمريي، وعبدالرحمن �سِ
الذهب، ويحكم ال�سودان منذ عام 1989م امل�سري عمر ح�سن الب�سري، ويف عهده انف�سل جنوب 
ال�سودان عن �سماله يف عام2011م با�سم “جمهورية جنوب ال�سودان”، برئا�سة جون َقْرِنق وتبلغ 

م�ساحتها 619 األف كيلومر مربع وعا�صمتها ُجوبا.
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فريقي ثالثاً: دول �لقرن �الإ

ظهرت املقاومة الوطنية يف ال�صومال منذ مطلع القرن الع�رصين امليالدّي، بظهور الزعيم الوطني 
حمم��د عب��داهلل ح�سن الذي وح��د القبائ��ل ال�سومالية واأطلق عل��ى اأتباعه الدراوي���س، كما ظهرت 
االأح��زاب الوطنية ال�سومالية ووّحدت جهودها لنيل اال�ستق��الل، وحتقق ذلك با�ستقالل ال�سومال 
الربيطاين وال�صومال الإيطايل با�صم دولة ال�صومال عام 1960م برئا�سة حممد �سياد بري الذي ا�ستمر 
باحلكم حتى عام 1991م، واأّم��ا ِجيبوتي )ال�سومال الفرن�سي( فقد نالت ا�ستقاللها عام 1977م، 

ومّت انتخاب ح�سن جوليد رئي�سا لها حتى عام 1999م.

خ�سعت 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 
القت�ص��اد والثقاف��ة يف الب��الد، واأبقت على 
ال�سكان يف حالة من اجلهل والفقر واملر�س، 
فظه��رت حرك��ة وطني��ة تق��اوم اال�ستعمار 
الفرن�س��ي وتطال��ب باال�ستق��الل، ويف عام 
1974م ج��رى اال�ستفتاء عل��ى اال�ستقالل 
فاأعلن املجل�س النياب��ي ا�ستقالل جزر القمر 

عن فرن�سا عام 1975م.

ر�بعاً: جزر �لقمر

جزر �لقمر
دول��ة عربية تقع �رصق اإفريقي��ا وتتكون من 
اأرب��ع جزر تقع يف املحي��ط الهندي هي: جزيرة 
وموهلي،ومايوت،  واأجن��وان،  القمرالك��ربى، 
وعا�سمته��ا م��وروين. دخل اإليه��ا االإ�سالم عن 
طريق التجار والدعاة وحكمها ال�سالطني العرب 
حتى �سيط��ر عليها الربتغاليون عام 1505م غري 
اأّن ال�سكان ثاروا على الربتغالّيني ب�سبب الق�سوة 
والوح�صي��ة التي عاملوا به��ا الأهايل، ثّم انتهت 

الثورات بطرد الربتغالّين من البالد.

عد اإلى املو�سوعة العربية املي�رصة، واكتب تقريرا عن اأحد ال�سخ�سيات الوطنية يف م�رص  نشاط:	
ه اأمام زمالئك. وال�سودان ُثمَّ اعر�سْ
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األسئلة

عّرف ما يلي:  -  1
جلن��ة ملرن، العدوان الثالثي، قانون املناطق املقفل��ة، جمعية اللواء الأبي�س، الدراوي�س، 

التاأميم.

بني اأ�سباب ما يلي:  -  2
ثورة م�رص عام 1919م.  - اأ 

اإر�سال بريطانيا جلنة ملر اإلى م�رص. ب - 
اندالع ثورة متوز يف م�رص عام 1952م. ج� - 

قيام بريطانيا ب�صجن الزعيم علي عبد اللطيف.  - د 
اإ�سدار بريطانيا قانون االأرا�سي املقفلة عام 1922م.  - ه� 

ح اأهداف ثورة متوز عام 1952م. و�سّ  -  3

عدد مطالب موؤمتر اخلريجني عام 1943م؟  -  4

اذكر االأحزاب التي ظهرت اإِثر انق�سام موؤمتر اخلريجني.   -  5

بنّي بنود اتفاقية عام 1953م بني ال�سودان وبريطانيا.  -  6

ما ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي اّتبعتها فرن�سا يف جزر القمر؟  -  7
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	ناق�ش هذه املقولة: "كثريون حول ال�سلطة، 
وقليلون حول الوطن".

من  العامل  يف  البلدان  معظم  حترر  	رغم 
ال�سيطرة الع�سكرية ال�ستعمارية املبا�رشة اإلاّ 
الأجنبية....   للهيمنة  خا�سعة  لتزال  اأناّها 

و�سح ذلك.

املهامتا غاندي

الوحدة ال�ساد�سة  مناذج من حركات التحرر واال�ستقالل يف العامل

"اإن احلرية ل تقبل التجزئة ..
واحدا  �سخ�سا  تكبل  التي  القيود  لأن 
اأبناء  تكبل  قيود  هي  اإمنا  بالدي  يف 

نل�سون مانديالوطني اأجمعني".

]المهاتما غاندي[

"كثيرون حول السلطة
وقليلون حول الوطن"
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النتاجات العامة

يتوقع من الطالب بعد درا�شة هذه الوحدة، والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها اأن يكون 

قادرا على اأن:

َح املفاهيم وامل�سطلحات واحلقائق والتعميمات الواردة يف الوحدة. ُيو�ساّ  
ُيبنياّ الأطماع ال�ستعمارية الربيطانية يف �سبه القارة الهندية وال�سني .  

ر وال�ستقالل يف اآ�سيا. يذكر بع�ش حركات التحراّ  
يذكر بع�ش حركات التحرر وال�ستقالل يف اإفريقيا. 	

يحلل عوامل قيام حركات التحرر يف �سبه القارة الهندية وال�سني. 	
اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا  مييز بني الأ�ساليب املتبعة بني حركات التحرر وال�ستقالل يف كل من   

الالتينية.

يتتبع دور احلركات الوطنية يف كل من اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا الالتينية.  
يوؤمن باأهمية الت�سحية من اأجل الوطن.  

يوؤمن بحق ال�سعوب يف تقرير امل�سري.  
يقدر دور ال�سعوب يف مقاومة ال�ستعمار.  

ينبذ التمييز العن�رشي بجميع اأ�سكاله.  
يكت�سب القيم واملهارات والتاّجاهات الواردة يف الوحدة.  
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: �شبه القارة الهندية اأولاً

حركات التحرر واال�ستقالل يف اآ�سيا الف�سل االأّول

ْبُه القارة الهندية وحدة جغرافية و�سيا�سية واحدة اإلاّ اأناّ تعر�سها لالحتالل الربيطاين  ل �سِ ُت�سكاّ
ا يليها: ى اإلى تق�سيمها اإلى عدة دول. وللتعرف اإليها تاأمل اخلريطة الآتية، ثماّ اأجب عماّ اأداّ

حدد �سبة القارة الهندية من اجلهات الأربعة. 	•
اأ�رش اإلى موقع كل من: ك�سمري، بنغالدي�ش. 	•

ال�سكل )6-1(: خريطة �سبه القارة الهندية بعد التق�سيم اإلى عدة دول.

ـــــــــــد
ـــــــــــ

ـنـــــــــ
هـــــــــ

الـ

ــــــــــادي
ـــــــــــط الهـــــ

املحي

ـــدي
ــنـــ

ــــــ
 اله

ــــــط
يـــــ

املح

خليج البنغال

بنغالد�ش

ـــا
ـــــ

ـــــ
ورم

ب

بوتان

�سريلنكا

ـــــــــــــــــــن
ـيـــــــــــــــــ

كــــ�ســمـيـــــرالــــ�سـ

نيبــــــــــال

حيدر اأباد

اأحمد اأباد

بومباي

ــــــــــان
ـــــــــــ

الباك�ستـــــ
ستــــــــان

افغان�
تركمان�ستانطاجكـــــــ�ستان

نيودلهي

كابل

اإ�سالم اأباد

ران
ـــــ

ـــــ
اإيـــ
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ال�شتعمار الربيطاين ل�شبه القارة الهندية  -1
بداية  يف  الربيطاين  لالحتالل  الهند  خ�سعت 
بريطانيا  واأ�س�ست   ، امليالدياّ ع�رش  ال�سابع  القرن 
1600م،  عام  يف  الربيطانية  ال�رشقية  الهند  �رشكة 
ومنحتها حق احتكار التجارة بني بريطانيا والهند، 
وبحلول منت�سف القرن التا�سع ع�رش امليالدياّ كانت 
ال�رشكة تب�سط �سلطتها على معظم اأرجاء �سبة القارة 

الهندية.
اندلعت يف عام 1857م ثورة على ال�رشكة الربيطانية، وا�سرتك فيها امل�سلمون والهندو�ش؛ 
اإخماد  فاأر�سلت بريطانيا جي�سا لقمع الثورة ومتكنت مبعاونة بع�ش الفرق املحلية املوالية لها من 
الهند  اأنَّ  عام 1877م  بريطانيا يف  واأَعلنت  املبا�رش،  الربيطايناّ  للحكم  الهند  واأُخ�سعت  الثورة، 

ملحقة بالتاج الربيطاين، ولقبت ملكة بريطانيا )فكتوريا( بـ "اإمرباطورة بريطانيا والهند".

دّرُة التاج الربيطاين
ا�ســم اأطلقتــه بريطانيــا علــى الهند 
لكونها اأهمَّ م�ستعَمراتها وم�سدًرا للتوابل 
لية  والأخ�ســاب وغريهــا من املــواد الأواّ
وال�سناعيــة وُرْخـ�ــش الأيــدي العاملة، 

وكـان حاكمها نائبا مللك بريطانيا.

َل الهند من �سيطرة "�رشكة الهند ال�رشقية الربيطانية" اإلى �سيطرة احلكومة الربيطانية  حتواّ فّكر: 
املبا�رشة.

احلركة الوطنية يف �شبه القارة الهندية   -2
وا  ظهرت احلركة الوطنية يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش امليالدياّ بني ال�سباب الهنود الذين تلقَّ
يعي�سها  التي  ال�سيئة  الأو�ساع  يرف�سون  واأ�سبحوا  الأجنبية،  تعليمهم احلديث يف اجلامعات 
تها بريطانيا لي�سهَل  الهنود من فقر �سديد، وتف�سي الأمية، والتفرقة الطائفية والدينية التي غذَّ

عليها ال�سيطرُة واحلكم.
هل تعلم

من  كبري  بق�سط  الهند  ف�ساركت  الأولى،  العاملية  احلرب  يف  الهنود  ا�ستغلت  بريطانيا  اأناّ 
لوا فرقا من اجلي�ش الربيطاين �ساركوا يف  الرجال واملال يف دعم املجهود احلربي الربيطاين، و�سكاّ
ميادين القتال املختلفة يف م�رش والعراق وم�سائق الدردنيل والب�سفور، كما ا�سرتكوا يف احتالل 

القد�ش عام 1917م.
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الهنود  متنح  اأْن  قررت  ال�ستعمارية  ل�سيا�ساتها  الوطنية  املقاومة  من  بريطانيا  َتُحدَّ  وحتى 
دورا يف اإدارة �سوؤونهم؛ فاأن�ساأت يف عام 1909م جمال�ش ت�رشيعية �سورية ُتعنياّ بريطانيا اأغلبية 
اأ�سدرت د�ستورا لإدارة الهند  اأع�سائها ول تتعدى �سلطتها تقدمي ال�ست�سارة للحكومة، ثم 
عام 1919م غري اأناّه جاء خميبا لآمال الهنود؛ فزادت كراهيتهم لال�ستعمار الربيطاين ونقمتهم 
عليه بعد مذبحة )اأمرت�سار( عام 1919م التي ارتكبتها بريطانيا بحق الهنود، وهذا زاد من 
مطالبة الهنود بحقوقهم وتطبيق مبداأ حقِّ تقرير امل�سري على بالدهم؛ فلجاأت بريطانيا اإلى قمع 

احلركة الوطنية بو�سائل متعددة. وللتعرف اإليها تاأمل ال�سكل الآتي:

ال�سكل )6-2(: و�سائل قمع احلركة الوطنية الهندية.

و�شائل قمع احلركة الوطنية الهندية

حظر الجتماعات
العامة

زجاّ ال�سيا�سيني يف �رشاء الذممتقييد حرية ال�سحافة
ال�سجون

وقد ظهر يف الهند تياران وطنيان ملقاومة ال�ستعمار الربيطاين هما:
ل فيما بعد اإلى تنظيم �سيا�سي با�سم  �سالح والتجديد، وحتوَّ تيار قومي هندي يدعو اإلى الإ اأ   - 

حزب املوؤمتر الوطني بزعامة املهامتا غاندي، الذي دعا اإلى توحيد القارة الهندية.
�سالمية. تيار قومي اإ�سالمي يدعو اإلى الثقافة الإ ب- 

ر، دعت بريطانيا لعقد موؤمتر �سم  وب�سبــب اإ�رشار الهنود على نيل حقوقهم ال�سيا�سية يف التحرُّ
ممثلني عن امل�سلمني والهندو�ش يف القارة الهندية، وتو�سلت يف عام 1935م لو�سع د�ستوٍر للهند 
ة، ح�سل فيها اأتبــاع املوؤمتر الوطني الهندي علــى الأغلبية، ومع  جــرت علــى اإثره انتخابات حــراّ
وا من ال�سطهاد لذلك اأخذوا  زيــادة نفوذ حزب املوؤمتر الوطني اأح�ش امل�سلمون باأنهم اأقلية وخ�سُ
موقفــا معاديا من حزب املوؤمتر الوطني الهندي فا�ستغلــت بريطانيا ذلك يف �رشب احلركة الوطنية 

�سالمية باحلركة الوطنية الهندية. الإ
الهندية،  الوطنية  احلكومة  بريطانيا  اأقالت  1939م  عام  الثانية  العاملية  احلرب  اندلع  وبعد 
واعتربت املوؤمتر الوطني هيئة خارجة على القانون فقتلت عددا كبريا من الزعماء الوطنيني و�سجنت 

الآخرين ومنهم غاندي وجواهر لآل نهرو.
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ال�سكل )6-4(: تق�سيم الهند.

الهند: ذات اأغلبية هندو�سية، مقر احلكم يف 
دلهي

تزعمها جواهر لآل نهرو

الباك�ستان )ال�رشقية، والغربية(: ذات اأغلبية 
م�سلمة مقر احلكم يف كرات�سي

تزعمها حممد علي جناح

تق�شيم الهند اإلى دولتني هما:

بنياّ الأ�سا�ش الذي انف�سلت لأجله الباك�ستان عن الهند. 	•
ما راأيك بقيام الدول على اأ�س�ش دينية اأو طائفية؟ 	•

ثماّ  الآتي،  الن�ش  اقراأ  الباك�ستانية  الدولة  وظهور  الهند  عن  امل�سلمني  انف�سال  اأ�سباب  ملعرفة 
اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

وقد اأدارت بريطانيا الهند بطريقتني حتى 
عام 1947م وهما:

احلكم الربيطاين املبا�رش و�سمل هذا ت�سع  اأ   - 
وليــات كبــرية �سكلــت ثــالث اأرباع 

�سكان الهند.
احلكم الربيطــاين غري املبا�ــرش بالعتماد  ب- 
علــى احلــكام املحليــني الذيــن تربطهم 
بالتاج الربيطاين روابط اخل�سوع والولء. 

النهايــة  يف  ا�سطــرت  بريطانيــا  اأناّ  اإلاّ 
لال�ستجابة ملطالب الهنود القومية؛ فاأ�سدرت 
عام 1947م �سل�سلة ت�رشيعات اأنهت مبوجبها 
احلكم الربيطــاين يف �سبه القــارة الهندية، ومتاّ 

تق�سيم الهند اإلى دولتني.
وللتعرف اإليهما تاأمــل ال�سكل الآتي، ثم 

ا يليه: اأجب عماّ

المهاتما غاندي
در�ش القانون يف 
بريطانيا وتزعم احلركة 
التحرريــة الهندية منذ 
حثاّ  1915م،  عــام 
الهنــود علــى مقاومة 
الربيطــاين  الحتــالل 

باملقاومــة ال�سلمية اأْي عدم التعــاون مع الإجنليز يف 
املجالت كافة ومقاطعــة الب�سائع الإجنليزية وعدم 
دفع ال�رشائب للحكومة التي ل ُتمثاّل اإرادة ال�سعب 
ول ت�ستهــدف خــريه، فتعر�ــش لــالأذى والعقاب 
ْجن مــرات عديدة فلقبه الهنــود " املهامتا" اأو  وال�سَّ
" الــروح العظيمة" اأغتيل يف عام 1948م على يد 

متع�سبني هنود.

ال�سكل )6-3(: �سورة غاندي.

محمد قا�شم، التاريخ الحديث والمعا�شر، �ص416.
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ال�سكل )6-5(: حممد علي جناح.

ظهر يف الهند تيــار اإ�سالمي با�سم جمعية اجلامعة 
�سالمية، عار�ش فكرة انف�سال الباك�ستان عن الهند  الإ
�سالمي،  و دعا اإلى التوازن بني حزب املوؤمتر والتيار الإ
اإلاّ اأناّ اإقــدام بع�ــش الأحزاب الهندية علــى ا�سطهاد 
�سالمية، واملعامل الأثرية  امل�سلمني، وحرق امل�ساجد الإ
ى  �سالميــة التي كانت موجودة منذ عهد املغول، اأداّ الإ
اإلى جتزئة �سبــه القارة الهندية اإلى عــدة دول، واإجالء 

بريطانيا عنها يف 15 من اآب عام 1947م.

انق�سام  يف  دور  لربيطانيا  كان  هل  راأيك  ح�سب  	•
الهند اإلى عدة دول؟

براأيك ماذا خ�رش امل�سلمون بانف�سالهم عن الهند. 	•

ــــا دولــــة بنـغـــالديــ�ش )الباك�ستان ال�رشقية(  واأماّ
فقد دخلت يف نزاع مع الباك�ستان الغربية، وقاد حركة 
النف�سال ال�سيخ جميب الرحمن زعيم حركة عوامي، 

فانف�سلت عن الباك�ستان عام 1971م.

م�شكلة ك�شمري
هي َمنِطقة تقع بني الهند والباك�ستان، 
لــت نزاعــًا اإقليميــا بــني الدولتني،  �سكاّ
فالباك�ستــان تــرى باأنها جــزء منها؛ لأن 
اأغلــب �سكانها من امل�سلمــني، وكذلك 
ا الهند فحجتها  مرور نهر ال�سند فيها، واأماّ
اأناّ ك�سمــري تتبع اإداريا لهــا منذ ا�ستقالل 
الباك�ستــان عنها عــام 1947م، وتتميز 
ك�سمري باأهميتها القت�سادية وال�سياحية.

  اعقد مناظرة مع زمالئك، وناق�ش الأ�سئلة الآتية:نشاط:
هل توؤيد ا�ستقالل ك�سمري عن الهند؟ وملاذا؟  -1

هل توؤيد �سم ك�سمري للباك�ستان؟ وملاذا؟  -2
هل توؤيد ا�ستقالل ك�سمري يف دولة منف�سلة وحَدها؟ وملاذا؟  -3
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يطلق ا�سم اأندوني�سيا على جزر الهند ال�رشقية، وهي جزر كثرية متناثرة تقع يف جنوب �رشق 
اآ�سيا، ويتكلم �سكانها اللغة املالوية وهي اللغة الر�سمية للدولة، وي�سكل امل�سلمون فيها ما ن�سبته 
95% من جمموع عدد ال�سكان. وللتعرف اإلى موقع اأندوني�سيا، تاأمل اخلريطة الآتية، ثم اأجب عن 

الأ�سئلة التي تليها:

ثانيااً: اأندوني�شيا

حدد موقع اأندوني�سيا جغرافيا. 	•
�سمِّ املحيطني اللذين متتداّ اأندوني�سيا بينهما. 	•

عدد خم�ش جزر يف اأندوني�سيا. 	•

ال�شتعمار الهولندي لأندوني�شيا   -1
اإنهاء الوجود الربتغايل يف اجلزر الأندوني�سية ، عندما َمَنحت احلكومة  ا�ستطاع الهولنديون 
اأخذت  التي   ، الهولندية  ال�رشقية  الهند  جزر  ل�رشكة  اأندوني�سيا  مَع  املتاجرة  امتياز  الهولندية 
ع نفوذها تدريجيا وتفر�ش حكمها واإدارتها على بع�ش تلك اجلزر، ثم انتقلت اإدارة هذه  تو�ساّ
اجلزر اإلى احلكومة الهولندية  يف عام 1798م، ف�سيطرت على اجلزر الكبرية، واأخذت حتتكر 
ًة التوابَل والبهارات والأخ�ساب واملطاط وال�ساي ، وا�ستغلت ال�سكاَن  مواردها الغنية وخا�سّ

املحليني للعمل يف هذه املوارد.

ال�سكل )6-6(: خريطة اأندوني�سيا.

المحيط الهادي

المحيط الهندي
كوبانغ بحر اآرفور

�سومطرة

م�سيق ملقا

كواللمبور

ملكز

بحر �سلبيز

بحر جاوة
جاوة

       ميالويــــــــــــــــزي

  �سـلبيــــــــــــــــــــــــز

الغربيةاإيريان

بروناي
مـــــــــالــيـــز   يــــــــــــــــا

بورنيو )كلمنتان(

جاكرتا

• عا�سمة
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اعتماد هولندا على ال�سكان املحليني يف ا�ستغاللها ملوارد اأندوني�سيا . فّكر: 

ت ال�سيطرة الهولندية على اأندوني�سيا بثالث مراحل ، وللتعرف اإلى هذه املراحل تاأمل  وقد مراّ
ا يليه:  ال�سكل الآتي، ثم اأجب عماّ

بياّن كيف دعمت هولندا نفوذها ال�سيا�سي والقت�سادي يف اأندوني�سيا. 	•
مب تف�رش مت�سك هولندا بال�سيطرة على اأندوني�سيا. 	•

املقاومة الوطنية الأندوني�شية  -2

ها: بداأت مع قيام احلرب العاملية الأولى بظهور الأحزاب واجلمعيات واأهماّ
حزب )بودي اأوتومو(، وحزب )جاوة الفتاه(، ثم احلزب الوطني الأندوني�سي الذي يعد اأهم 
حــزب اأخذ على عاتقه تخلي�ش البالد مــن ال�ستعمار الهولندي. وكان الزعيم الوطني اأحمد 
�سوكارنــو اأحد موؤ�س�سيه عــام 1927م، وهناك جمعيات كان لهــا دور يف املقاومة ال�سلمية 
لال�ستعمــار مثل: اجلمعية املحمدية، وجمعية علماء امل�سلمني، واجلمعية العائ�سية وهي جمعية 

ة بالن�ساء. خا�ساّ

ال�سكل )6-7(: مراحل ال�سيطرة الهولندية على اأندوني�سيا حتى قيام احلرب العاملية الأولى.

الأولى )1817-1850م(:
ال�سيا�ســياّ  نفوذهــا  دعمــت 
اأندوني�سيــا،  والقت�ســادي يف 
احتاللهــا  لربيطانيــا  فاأقــرت 
كمــا  وماليزيــا،  ل�سنغافــورة 
مت عمل ال�رشكات التجارية  نظاّ

الهولندية يف اأندوني�سيا .

الثانية )1850-1904م(:
عــت نفوذها، فدخلت يف  و�ساّ
حروب مع ال�ســكان املحليني 
كبدتهــا خ�سائر كبرية ل�سعوبة 

مالحقة زعماء املقاومة .

الثالثة )1904-1914م(:
�سيطــرت علــى جميــع اجلزر 
الأندوني�سيــة، واأ�سبحت اأهم 
ال�رشق،  م�ستعَمرة هولندية يف 
وهــذا زاد من مت�ســك هولندا 
�ــرشار علــى عــدم  بهــا، والإ

التخلي عنها.

مراحل ال�شيطرة الهولندية على اأندوني�شيا حتى قيام احلرب العاملية الأولى
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وقــد ا�سطرت هولنــدا اإلــى تخفيف 
الوطنيــة  احلــركات  علــى  وطاأتهــا 
والدخول يف مفاو�سات معها، فا�ستغل 
الأندوني�سيــون هــذا الو�ســع وطالبوا 
بد�ستــور ي�رشك ال�سكان يف احلكم، اإلاّ 
اأناّ هولندا رف�ست ذلك ويف هذه الأثناء 

كان اخلطر الياباين يهدد اأندوني�سيا.

3-   الحتالل الياباين لأندوني�شيا
نجحــت اليابــان فــي الدخــول فــي 
مفاو�سات مــع هولندا، ووقعت معها 
اتفاقية جتارية تن�ش على ح�سول اليابان 
علــى كميات من النفــط الأندوني�سي، 
لكن هولنــدا رف�ست هــذه التفاقية، 
فقامــت اليابــان بطــرد هولنــدا مــن 

اأندوني�سيــا وحلت حَملاّهــا يف عام 1942م، وكان هدفها من ذلك اإغــالق الأ�سواق الآ�سيوية 
اأمــام املنتجــات الأوروبية واإبعاد النفوذ الأجنبياّ عن جنوب �ــرشق اآ�سيا، لذا رفعوا �سعار اآ�سيا 

لالآ�سيويني واأظهروا اأنهم متحم�سون ل�ستقالل اأندوني�سيا وتخلي�سها من الأوروبيني.

عــرف الأندوني�سيــون اأن اليابــان غري جــادة يف منحهــم ال�ستقالل، فعــادت حركات 
املقاومــة لالحتالل الياباين، وكان لذلــك اأثره على اليابانيني الذين قامــوا باإلقاء القبـ�ش على 
الزعماء الوطنيني وحماكمتهــم واإعدامهم ونفي بع�سهم خارج البالد، ولكن مع نهاية احلرب 
العامليــة الثانيــة وهزمية اليابــان فيها عام 1945 م اأعلــن الزعيم الوطنــي الأندوني�سي )اأحمد 
�سوكارنو( ا�ستقــالل اأندوني�سيا واأ�سبح رئي�سًا للجمهورية، وقــد حاولت هولندا العودة مرة 
اأخــرى ل�ستعمار اأندوني�سيا لكنها وجدت معار�سة من الدول الكربى مثل الوليات املتحدة 
ــاد ال�سوفيتي )�سابقــًا( وبريطانيا وفرن�ســا، فاكتفت هولنــدا بتوقيع اتفاقية  الأمريكيــة والحتاّ

اأحمد �شوكارنو 
)1901-1970م(

زعيــــم وطنـــــي 
نــــــــدونيـــ�ســـي  اأ
الــهنــد�ســــة  در�ش 
نا�سل  المعماريــة، 
مــن اأجــل ا�ستقالل 
بــــالده، و�سـجـــن 
عــدة مــرات وكان 
موؤ�س�ســي  اأحـــــــد 
الوطنــي  الحـــزب 

الأندوني�ســي اختير عــام 1945م رئي�سًا للجمهورية 
الأندوني�سية بالرغم من معار�سة هولندا لذلك، وبقي 
رئي�ســًا حتى عام 1967م و�سع د�ستــوًرا للبالد يقوم 
يمان بــاهلل، القومية،  علــى خم�ســة مبادئ وهــي: الإ

ن�سانية، الديمقراطية، العدالة الجتماعية. الإ

ال�سكل)6-8(: اأحمد �سوكارنو.
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ــاد هولندي  مــع اأندوني�سيــا ن�ست علــى قيام احتاّ
اأندوني�ســي مــن اأجــل تنميــة امل�سالــح امل�سرتكة 
بني اجلانبــني، وُت�ــرشف هولندا علــى العالقات 
اخلارجيــة والدفــاع والأمن الداخلــي، ومل يكن 
ــاد تاأثرٌي واقعياّ ملمو�ــش، فقامت عدة  لهذا الحتاّ
حــركات انف�سالية وانت�رشت اأعمــال العنف يف 
البالد، حتى اأعلــن يف موؤمتر دلهي عام 1949م 
اد وا�ستقــالل اأندوني�سيا، وهكذا  اإلغاء هــذا الحتاّ
انتهى ال�ستعمار الهولندي لأندوني�سيا الذي دام 

حوايل ثالثة قرون.

موؤمتر دلهي عام 1949 م
دعــا الرئي�ــش الهنــدي جواهر لآل 
نهرو ثالث ع�رشة دولــة اآ�سيوية اإلى هذا 
املوؤمتــر لبحــث امل�ساألــة الأندوني�سيــة، 
فاأ�ســدر املوؤمترون تو�سيــات اإلى جمل�ش 
الأمن طالبــوا فيها اإجالء الهولنديني عن 
اأندوني�سيــا، وفعاًل تدخلــت هيئة الأمم 
املتحــدة، واأجربت احلكومــة الهولندية 
على �سحب قواتها والعرتاف با�ستقالل 

اأندوني�سيا.
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الأطماع الأوروبية يف ال�شني  -1
متتعت ال�سني برثوات اقت�سادية كبــرية ومتنوعة منذ القدم، اأهمها احلرير واملن�سوجات واخلزف 
والورق وغريها، وكانت مركًزا لطريق احلرير التجاري الذي يربط ال�سني بقارَتي اآ�سيا واأوروبا، 
لذا تناف�ست الدول الأوروبية ال�ستعمارية )الربتغال ورو�سيا وبريطانيا واأملانيا وفرن�سا( لل�سيطرة 
عليها، وح�سلت تلك الدول على امتيازات جتارية ا�ستغلتها ملمار�سة الن�ساط التب�سريي يف ال�سني، 

ا يليها: وللتعرف اإلى اأهمياّة موقع ال�سني تاأمل اخلريطة الآتيَة، ثم اأجب عماّ

ثالثاًا: ال�شني

حدد املوقع اجلغرايف لل�سني. 	•
ما الدولة ال�ستعمارية املحاددة لل�سني؟ 	•

تعترب بريطانيا من اأكرث الدول الأوروبية ال�ستعمارية اهتمامًا بال�سني؛ نظراً لقربها من م�ستعمراتها 
يف الهند، وكــرثة خرياتها وتنوعها، وا�ستغاللها يف اإنتاج حم�سول الأفيون )مادة خمدرة( وت�سديره 

كازاخ�ستانمنغوليا

اإيــران اأفغان�ستان

باك�ستان
الهند

ك�سمير

ـــــــــــــــا
يـــــــــــــــ

رو�س

اليــابــان

الــــــ�سـيـــــــــــــــــــــن

هــنـــــــدي
المحيـــــــط ال

•بكين

•�سنغهاي

فليبين
ال

تايلند

تايوان

كوريا
 ال�سمالية

كوريا
 الجنوبية

فيتنام

نيباللو�ش
بنغالد�ش

بوتان

ال�سكل )6-9(: خريطة ال�سني.

تايلند

اأوزباك�ستان
تركمات�ستان
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للخارج ملا لهذه التجارة من اأرباح كبرية، لذا خا�ست 
بريطانيا �سل�سلة حروب مع حكومة ال�سني فيما يعرف 
بحــرب الأفيون ، وخا�سة يف عهد اأ�ــرشة )�سينغ( التي 
حكمــت ال�سني منــذ عــام 1644م، فاأحاطتها بعزلة 
عن العــامل اخلارجي، ومار�ست �سغطًا على الفالحني، 
كمــا �سيطرت بريطانيــا على معظــم مقاطعات ال�سني 
خ�سو�سًا بعد اأن هزمت القوات ال�سينية عام 1842م 

مرباطور ال�سيني على توقيع معاهدة )نانكني( املذلة لل�سعب  يف حرب الأفيون الأولى، واأجربت الإ
ال�سيني؛ لأنها ن�ست على:

تنازل ال�سني عن )هونغ كونغ(، فاأ�سبحت  اأ   - 
تابعة لربيطانيا مبا�رشة.

اإجبار احلكومة ال�سينية على دفع تعوي�سات  ب- 
احلرب التي خا�ستها مع بريطانيا.

فتح املوانئ ال�سينية اأمام التجارة الأجنبية؛  جـ- 
ا ترتب عليه انت�سار جتارة الأفيون. مماّ

قامت عدة ثورات حملية ب�سبب الأو�ساع ال�سيئة 
التــي عا�سها ال�سكان من فقــر وبطالة، والتدخل 

حون  الأجنبي يف �سوؤون البالد، ومن هذه الثورات ثورة البوك�سري )املالكني( التي قام بها الفالاّ
مرباطورياّ املمثل باأ�رشة )�سينغ(. والفقراء وكادت اأن تطيح بالنظام الإ

ال�شني يف بدايات القرن الع�رشين  -2
ق  ا�ستمــرت الثورات املحلية يف ال�سني ، احتجاًجا علــى اأو�ساع البالد الداخلية ، وزيادِة متزُّ
ها، تاأمل  الدولــة ب�سبب تدخل الدول الأوروبيــة، وللتعرف اإلى اأ�سباب هذه الثــورات واأهماّ

ال�سكل الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

ثورة البوك�شري )املالكني( عام 1899م
حون  هي انتفا�سة �سعبيــة قام بها الفالاّ
واحِلْرِفيون والفقراء �سد التدخل الأجنبياّ 
يف �سوؤون ال�ســني، وللق�ساء على النظام 
مرباطــوري، امتــداّ نفوذهم يف معظم  الإ
اأنحــاء ال�سني، لكــن الــدول الأوروبية 

ها وق�ست عليها. دت �سداّ احتاّ

دت الدول الأوروبية �سد ثورة )البوك�سري( رغم اختالف م�ساحلها يف ال�سني . احتاّ فّكر: 

حرب الأفيون: )1840-1888م(
ال�سني  ــني  ب ـــروب  ح �سل�سلة  ــي  ه
من  احلد  ال�سني  حماولة  ب�سبب  وبريطانيا 
جتارة الأفيون وا�سترياده، وهذا ما يتعار�ش 
مع م�سالح بريطانيا التجارية نظراً لالأرباح 

الكبرية التي كانت جتنيها منها.
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ها يف القرن الع�رشين. ال�سكل )6-10(: اأ�سباب الثورات ال�سينية واأهماّ

اأهم الثورات ال�شينية يف القرن الع�رشين

-  ثورة عام 1919
قام الرئي�ش يوان �سكاي بتعطيل 
بالد�ستور واأعاد احلكم  العمل 
بتن�سيب  لل�سني  مرباطوري  الإ
نف�ســه اإمرباطــورا على ال�سني 
بتاأييــد مــن الــدول الأوروبية 
والوليات املتحدة الأمريكية، 
قاد الثورَة الطــالُب ال�سينيون 
بزعامــة )�ســان كاي �سيــك( 
الذي اأعــاد النظام اجلمهورياّ 
باإقامــة حكومة وطنية  لل�سني 
عام1927م، لكنَّ احلرب مَع 
اليابان عــام 1931م اأدخلت 

ال�سني يف حرب اأهلية .

-  ثورة عام 1911م
رت عندما �سيطرت الدول  تفجاّ
الأوروبية علــى مناجم الفحم 
واحلديد وال�ســكك احلديدية، 
قادهــا الزعيــم ال�سينــي )�سن 
يات �سن( الذي يعود له الف�سل 
احلديثــة،  ال�ســني  نه�ســة  يف 
فاأعلــن عــن قيــام جمهوريــة 
مرباطور  ال�ســني بعد تنــازل الإ
عن العر�ــش وانتهاء حكم اأ�رشة 
�سينــغ ، واأ�سبح �سن يات �سن 
رئي�سًا موؤقتــًا للجمهورية حلني 
انتخــاب ال�سعــب رئي�ًسا لهم، 
�سكاي(  )يــوان  انتخــاب  ومتاّ 
كاأول رئي�ش جلمهورية ال�سني.

-  ث��ورة ع��ام 1949م )ال�شيوعية( 
الزعيــم )ماوت�سي  قامت بقيــادة 
اد  تونغ( الــذي تقارب مــع الحتاّ
ال�سوفيتي، فحارب الف�ساد و�سعى 
لتحقيق العدالة الجتماعية بتوزيع 
م�ســادر الــرثوة وامل�ســاواة بــني 
الأفراد واأ�س�ــش جمهورية ال�سني 
ال�سعبيــة واأ�سبــح اأول رئي�ش لها 
وو�سع د�ستوًرا للبالد، وانف�سلت 
ال�سعبيــة  ال�ســني  عــن  تايــوان 
ودخلــت يف نــزاع معهــا علــى 
ق�سايا ال�سيادة بدعم من الوليات 
الأمريكيــة، واأ�سبحت  املتحــدة 
دولة م�ستقلة موالية للغرب حتمل 

ا�سم ال�سني الوطنية )تايوان(.

اأ�شباب الثورات ال�شينية يف القرن الع�رشين

هزائمهــا يف حروبهــا مــع 
جارتها اليابان واآخرها عام 

1895م.

التدخل الأجنبي يف �سوؤون 
وحدتهــا  ومتزيــق  ال�ســني 

باملعاهدات الظاملة.

منــو الوعــي القومــياّ لدى 
ال�سينيني والدعوة لالنفتاح 

على الغرب.
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اذكر ثالثة زعماء �سينيني كان لهم الف�سل يف تخلي�ش ال�سني من ال�ستعمار الأجنبي. 	•
مرباطوري لل�سني؟ مب تف�رش اإعادة الزعيم ال�سيني )يوان �سكاي( النظام الإ 	•

ما امل�ساألة التي ركزت عليها ال�سيوعية ال�سينية؟ 	•

انتهجــت ال�سني يف عهد ماوت�سي تونغ خطــة اقت�سادية اأطلق عليها القفزة الكربى اإلى الأمام 
ت اإلى حــروب اأهلية راح �سحيتها املاليني مــن الأ�سخا�ش اإل اأنها  عــام 1961م، ورغــم اأنها اأداّ
حققــت مكا�سب كبــرية لالقت�ساد ال�سيني، وقــد اأطلق عليها ا�سم الثــورة الثقافية لدخول طالب 
لت ال�سني اإلى دولة من اأكرب دول العامل اقت�ساديا،  اجلامعــات واملعاهد فيها، ويف عام 1971م حتواّ
واأ�سبحــت ال�ســني ال�سعبية ع�سًوا يف هيئة الأمــم املتحدة ثم ع�سًوا دائًمــا يف جمل�ش الأمن، ومن 

الــدول اخلم�ش التي متلك حـــق النـقـ�ش )الفيتو( يف 
جمل�ــش الأمن الدويل، وقــد بداأ )ماوت�ســي تونغ( يف 
اأواخر حكمه ب�سيا�ســة النفتاح على الغرب وخا�سة 
الوليــات املتحدة الأمريكية، فانتهــج �سيا�سة ال�سوق 
املفتوحــة واعُترِب هــذا انقالًبا على املبــادئ ال�سيوعية 

اد ال�سوفيتي. ف�سبََّب توتًرا بينه وبني الحتاّ

اعر�ش وجهة نظرك حول حق النق�ش )الفيتو( . 	•

حق النق�ص )الفيتو(
هو حق تتمتع به الدول اخلم�ش دائمة 
الأمريكية  املتحــدة  )الوليات  الع�سويــة 
ورو�سيــا وبريطانيا وفرن�ســا وال�سني( يف 
جمل�ش الأمن الدويل لتعطيل اأي قرار حتى 

لو وافق عليه معظم اأع�ساء املجل�ش .

هل تعلم
اأن ال�سني ال�سعبية قد اأنتجت القنبلة النووية عام 1964م  ثم الهيدروجينية عام 1967م واأطلقت 
لت عام 1984م مع بريطانيا اإلى اتفاق لإعادة )هونغ كونغ(   ل قمر �سناعي عام 1970م، وتو�ساّ اأواّ

اإلى الوطن الأم، وفعاًل عادت حلكم ال�سني عام 1997م .

ة ال�سني احلالية ودورها القت�سادي وال�سيا�سي  اعقد جل�سة نقا�سية مع زمالءك حول قواّ نشاط:	
يف العامل.
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األسئلة

ف ما يلي: عراّ  -1
الأندوني�سي،  الوطني  احلزب  املالوية،  اللغة  الربيطاين،  التاج  ة  ُدراّ ك�سمري،  م�سكلة 

حرب الأفيون، ثورة البوك�سري، الثورة الثقافية، حق النق�ش ) الفيتو(.
بنياّ اأ�سباب ما يلي:  -2

انف�سال باك�ستان عن الهند عام 1947م. اأ   - 
منح بريطانيا الهنوَد دوًرا يف اإدارة �سوؤونهم يف مطلع القرن الع�رشين. ب- 

اهتمام هولندا بال�سيطرة على اأندوني�سيا. جـ- 
قيام اليابان بطرد هولندا من اأندوني�سيا عام 1942م. د  - 

تناف�ش الدول الأوروبية لل�سيطرة على ال�سني. هـ - 
اعتبار ال�سني معاهدة نانكني عام 1842م من املعاهدات الُمذلاّة لها. و  - 

قيام الثورات املحلية يف ال�سني يف القرن الع�رشين. ز  - 
رفع اليابانيون �سعار "اآ�سيا لالآ�سيويني" اأثناَء احتاللهم لأندوني�سيا. ح - 

تتبع اأهماّ الإجنازات التي حققتها ال�سني يف عهد الزعيم الوطني )ماوت�سي تونغ(.  -3
اذكر اأهماّ الثورات املحلية التي قامت يف ال�سني يف القرن الع�رشين.  -4

تتبع مراحل ال�سيطرة الهولندية على اأندوني�سيا حتى قيام احلرب العاملية الأولى.  -5
بنياّ ال�سيا�سة ال�ستعمارية الربيطانية يف الهند.  -6
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حركات التحرر واال�ستقالل يف اإفريقيا الف�سل الثاين

ال�سنغال دولة اإ�سالمية ت�سل فيها ن�سبة امل�سلمني اإلى ما يزيد عن 90% وتنت�رش فيها اللغة العربية 
اإفريقيا. �سمال  عرب  مع  التجارية  و�سالتها  موريتانيا  من  قربها  بحكم  امل�سلمني  املثقفني  بني 

وللتعرف اإلى موقع ال�سنغال تاأمل اخلريطة الآتية، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها:  

اأولاً: ال�شنغال

اأ�رش اإلى موقع كل من: ال�سنغال، جنوب اإفريقيا. 	•
�سمِّ الدول املجاورة لكلٍّ من: ال�سنغال، جنوب اإفريقيا. 	•

ما ا�سم املحيط الذي يحد قارة اإفريقيا من الغرب؟ 	•

ال�سكل )6-11(: خريطة اإفريقيا ال�سيا�سية.
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عام  لوي�ش(  )�سانت  يف  ال�سنغال  �ساحل  على  لهم  م�ستعَمرة  الفرن�سيون  امل�ستعمرون  �ش  اأ�سَّ
والذهب،  ال�سوداين،  والفول  والعاج،  ْمغ  وال�سَّ اأوروبا،  مع  الرقيق  جتارة  يف  للعمل  1626م 
القبلية يف تلك  ال�رشاعات  الداخل م�ستغلة  الفرن�سية تو�سع م�ستعَمراتها نحو  ال�رشكات  فاأخذت 
اجلن�سية  مبنح  فقامت  فرن�سية  م�ستعَمرة  ال�سنغال  باأن  فرن�سا  اأعلنت  1864م  عام  ويف  الَمنِطقة. 
الر�سمية، كما هادنت احلركات  اللغة  الفرن�سية  اللغة  واأ�سبحت  الرئي�سة  املدن  ل�سكان  الفرن�سية 

الوطنية يف البداية لكنها اتاّبعت �سيا�سة العنف بعد ذلك ب�سبب ا�ستداد حركات املقاومة الوطنية.

)حممدو  الوطني  الزعيم  فاأعلن  ال�ستعمارية؛  فرن�سا  �سيا�سة  ال�سنغالية  الوطنية  احلركات  رف�ست 
لمني( الثورة �سد ال�ستعمار الفرن�سي، وا�ستطاع اإحلاق الهزائم بالفرن�سيني لكن فرن�سا تخل�ست منه 
وق�ست عليه، فتابع الزعيم الوطني )علماين اأحمدو( حركة الن�سال �سد ال�ستعمار فتم الق�ساء عليه. 
اد ال�سنغال  ن ال�سعب ال�سنغايل الأحزاب الوطنية التي نادت بال�ستقالل واأبرزها حزب )احتاّ بعد ذلك كواّ
التقدمي( بزعامة )ليوبولد �سنجور( عام 1948م الذي وا�سل الن�سال �سد ال�ستعمار الفرن�سي حتى 

نال ال�سنغال ا�ستقالله عام 1960م، واأ�سبح )ليوبولد �سنجور( اأول رئي�ش جلمهورية ال�سنغال.

 ، امليالدياّ ع�رش  ال�سابع  القرن  منت�سف  منذ  اإفريقيا  جنوب  الأوروبيون  امل�ستعمرون  ا�ستوطن 
وعملوا يف ال�رشكات التجارية والأرا�سي الزراعية ، وقد انق�سم ال�سكان يف جنوب اإفريقيا اإلى عدة 

فئات ح�سب اأ�سولهم، وللتعرف اإلى ذلك تاأمل ال�سكل الآتي، ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:

ثانياًا: جنوب اإفريقيا

قيام فرن�سا مبنح اجلن�سية الفرن�سية ل�سكان مدن ال�سنغال الرئي�سة. فّكر: 

ال�سكل )6-12(: فئات ال�سكان يف جنوب اإفريقيا.

فئات ال�شكان يف جنوب اإفريقيا

الأفارقة ال�سود وهم 
ال�سكان الأ�سليون.

الأوروبية  الأ�سول  ذوو 
ًة الهولندية )البوير(.  وخا�ساّ

نون الآ�سيويون واأغلبهم  امللواّ
من الهند وال�سني.
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�سالمياّ من التفرقة العن�رشية. اعقد جل�سة ِحوارية تو�سح موقف الدين الإ نشاط:	

فريقي  الإ الوطني  املوؤمتر  حزب  تاأ�س�ش 
التمييز  �سيا�سة  رف�ش  الذي  1912م  عام  يف 
لكن  ال�سلمية  املقاومة  واأعلن  العن�رشي، 
بالتعذيب  احلزب  اأع�ساء  قاومت  احلكومة 
والقتل والقب�ش على زعماء احلزب وو�سعتهم 
القب�ش  األقت  1962م  عام  ففي  ال�سجن  يف 
)نل�سون  فريقي  الإ الوطني  املوؤمتر  زعيم  على 
مانديال(، وحكمت عليه بال�سجن املوؤبد، لكن 
لت ن�ساطاتها  احلركة الوطنية مل تتوقف بل حتواّ
اإلى م�سادمات عنيفة بني ال�سكان الوطنيني من 
من  املت�سلطة  البي�ساء  والأقلية  واحلكومة  جهة 
ة عام  جهة اأخرى، حتى اأجريت انتخابات حراّ
فريقي،  1994م فاز بها ممثلو املوؤمتر الوطني الإ

من هم �سكاُن جنوب اإفريقيا الأ�سليون ومن هم الوافدون اإليها؟  •
ا�ستطاع الربيطانيون ال�سيطرة على جنوب اإفريقيا بعد طردهم الهولنديني يف بداية القرن الثامن 
اإفريقيا الذي تكون من )الرتان�سفال، ناتال،  اد جنوب  ، ومتاّ ت�سكيل ما ي�سمى باحتاّ ع�رش امليالدياّ
الكاب، اأوراجن( فمار�ست بريطانيا �سيا�سة الف�سل العن�رشي التي تقوم على التمييز بني ال�سكان على 
اأ�سا�ش اللون والأ�سل، فتم تق�سيم البالد اإلى مناطق على اأ�سا�ش عن�رشي فال�سود عا�سوا ظروفًا �سيئة 
عوا يف معازل خا�سة ملنع اختالطهم بال�سكان البي�ش،  افتقرت مناطقهم اإلى اأدنى اخلدمات، وُو�سِ
جمموعة  كل  متتع  على  يقوم  للعن�رشية  تكري�ش  وهو  )البانتو�ستان(  ت�رشيع  بريطانيا  اأ�سدرت  كما 

بحقوقها الفردية والعامة يف نطاق املنطقة التي يعي�سون فيها.

ن��ل�����ش��ون م��ان��دي��ال 
)1918- 2013م(

الوطني  الن�سال  قائد 
�سد التمييز العن�رشي 
اإفريقيا،  جنوب  يف 
در�ش القانون وعمل 
اعتمد  املحاماة  يف 
يف  الالعنف  �سيا�سة 
احلكومة،  مــقــاومــة 

1962م  عام  احلياة  مدى  بال�سجن  عليه  ُحكم 
يف  فمكث  البالد،  ا�ستقالل  �سد  التاآمر  بتهمة 
ال�سجن 28 عامًا واأفرج عنه عام 1990، فكان 
يف  اإفريقيا  جنوب  جلمهورية  اأ�سود  رئي�ش  اأول 

ة. الفرتة )1994–1999( بعد انتخابات حراّ

ال�سكل )6-13(: �سورة
نل�سون مانديال
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ثماّ  مانديال(  )نل�سون  الوطني  الزعيم  عن  تقريرا  واكتب  العظماء  مو�سوعة  اإلى  عد  نشاط:	
اعر�سه اأمام زمالئك.

وبذلك انتهت �سيا�سة التمييز العن�رشي.
ما وجه ال�سبه بني �سيا�سة )غاندي( يف الهند و�سيا�سة )نل�سون مانديال( يف جنوب اإفريقيا يف   •

مقاومة الظلم وال�ستعمار؟ 
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األسئلة

ف ما يلي: عراّ  -1
البوير، التمييز العن�رشي، البانتو�ستان.

بنيِّ اأ�سباب ما يلي:  -2
اإ�سدار احلكومة يف جنوب اإفريقيا ت�رشيع البانتو�ستان. اأ   - 
فريقي عام 1992م. تاأ�سي�ش حزب املوؤمتر الوطني الإ ب- 

تو�سيع ال�رشكات التجارية الفرن�سية ن�ساطها يف ال�سنغال. جـ- 
�سالمية يف ال�سنغال. انت�سار اللغة والثقافة الإ د  - 

اذكر فئات ال�سكان يف جنوب اإفريقيا.  -3
رتب الأحداث الآتية ح�سب الت�سل�سل التاريخي حلدوثها يف دولة جنوب اإفريقيا:  -4

فريقي، ت�رشيع البانتو�ستان، املقاومة  ة، تاأ�سي�ش حزب املوؤمتر الوطني الإ )انتخابات حراّ
ال�سلمية، رف�ش �سيا�سة التمييز العن�رشي، احلكم على مانديال بال�سجن املوؤبد(.
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حركات التحرر واال�ستقالل يف اأمريكا الالتينية الف�سل الثالث

تقع يف البحر الكاريبي �سمن عدة ُجزر اأهمها 
هايتي،  الدومنيكان،  البهاما،  لكوبا:  بالإ�سافة 
اخلريطة  تاأمل  كوبا  موقع  اإلى  وللتعرف  جمايكا، 

الآتية، ثم اأجب عن ال�سوؤالني املجاورين لها:
اأ�ــرش اإلى موقع كلٍّ من: كوبا، الربازيل، بنما،   •

البحر الكاريبي.
�سم الدول املجاورة للربازيل.  •

خ�سعت كوبــا لال�ستعمار الإ�سباين منذ عام 
1492م عندما اكت�سفها )كر�ستوفر كولومبـ�ش( 
وبــداأت عمليــات ال�ستيطــان الإ�سبــاين فيها، 
انها  فا�ستغلــت اأرا�سيهــا الزراعيــة واأُجــرب �سكاّ
الأ�سليــون علــى العمــل يف هــذه الأرا�سي يف 
ظروف معي�سية �سيئة، كما جلبوا العبيد الأفارقة 

للعمل يف هذه املزارع الذين تزايدت اأعدادهم وخا�سًة يف نهاية القرن الثامن ع�رش امليالدي.

: كوبا اأولاً

�سبان بالزراعة يف كوبا. اهتمام الإ فّكر: 

�سبانية يف اأمريكا الالتينية ب�سبب  ويف ع�رشينات القرن التا�سع ع�رش امليالدياّ بداأ مترد امل�ستعمرات الإ
�سبانيا  ا�ستغالل ال�سكان و�سوء معاملتهم، فت�سكلت فيها دوٌل م�ستقلة با�ستثناء كوبا التي بقيت موالية لإ
�سباين ما يقرب من 400 �سنة، حتى بداأ تدخل الوليات املتحدة الأمريكية  وبقيت حتت ال�ستعمار الإ
�سرتاتيجي كقاعدة  يف كوبا بحكم قربها من �سواحل اأمريكا ال�رشقية، وحماولة ال�ستفادة من موقعها الإ
ع�سكرية، وا�ستغالل خريات اأرا�سيها فكانت اأول حماولت ال�ستقالل عام 1892م بقيادة )خو�سيه 

الربازيل

كوبا

ال�سكل )6-14( خريطة اأمريكا الالتينية ال�سيا�سية.

البحـــر الكــاريبي

دي
لها

ط ا
حي

امل

املحيط الأطل�سي

بنما
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بدعم  الكوبي  الثوري  اأ�س�ش احلزب  الذي  مارتي( 
من الوليات املتحدة الأمريكية.

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ومتكنت 
�سبان على التخلي عن  عام 1898م من اإجبار الإ
كوبا فمنحتها ا�ستقاللها با�سم جمهورية كوبا مع 

اأحقيتها يف التدخل يف �سوؤون كوبا.
هل يعترب ا�ستقالل كوبا تاما؟ برر اإجابتك.  •

ا�ستمر تدخــل الوليات املتحــدة الأمريكية 
يف �ســوؤون كوبا حتى عــام 1930م، ُثماّ �سهدت 
ت يف النهاية اإلى اإجراء  البــالد عدة ا�سطرابات اأداّ
انتخابــات وفــوز الرئي�ــش )فولغيني�ســو باتي�ستا( 
كرئي�ش دميقراطي للبالد عام 1940م، ثماّ حدث 
انقــالب يف البالد بزعامة )فيدل كا�سرتو( وزميله 
الثــوري )ت�سي ِجيفــارا(، فدخلــت كوبا مرحلة 
جديــدة من تاريخها حتت حكــم احلزب الواحد 
اد  والتقارب مــع املع�سكر ال�رشقــي بزعامة )الحتاّ
ال�سوفيتي �سابًقا( لت�سهد الفرتة توتًرا يف العالقات 
بني الوليات املتحدة الأمريكية )املع�سكر الغربي( 
طاحة  وكوبــا، فحاولــت الوليــات املتحــدة الإ
بحكم )كا�سرتو( بغزو وا�سع لكوبا عام 1961م 
لكن املحاولة ف�سلــت وانت�رشت القوات الكوبية 
وهــذا ما رفع من �سعبية )كا�ســرتو( بني ال�سكان، 
وزادت العالقــات �ســوًءا بني الوليــات املتحدة  

دعم الوليات املتحدة الأمريكية 
ل�ستقالل كوبا.

فسر	:

فيدل كا�شرتو
زعيم وطنــي كوبي ولد عــام 1926م در�ش 
احلقوق وعمل يف املحاماة، �سغل اأمني عام احلزب 
ال�سيوعي، وتقارب مع التاّحاد ال�سوفيتي )�سابًقا( 
وقــاد حتويل البالد اإلى النظــام ال�سيوعي واحلزب 
الواحد بالإطاحة بحكم )باتي�ستا(، واأ�سبح رئي�ًسا 
لكوبا منذ عام 1959م وحتى عام 2008م �سلاّم 

احلكم اإلى اأخيه راوؤول ب�سبب مر�سه.

ال�سكل )6-15(: �سورة فيدل كا�سرتو.

اأرني�شتو ت�شي ِجيفارا: )1928-1967م(
زعيم ثوري كوبي اجلن�سية اأرجنتيني الأ�سل، 
ع�سكريًا  قائداً  وكان  الأرجنتني  يف  الطب  در�ش 
للثورة الكوبية، وا�سرتك مع كا�سرتو يف حترير كوبا 
ل يف جميع اأنحاء اأمريكا  من حكم )باتي�ستا( جتواّ
الالتينية،  اأمريكا  بوحدة  يوؤمن  وكان  الالتينية 

وكان رمًزا للن�سال الوطني فيها.

ال�سكل )6-16(: �سورة جيفارا.
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�سبان، فا�ستغلوا  ا�ستوطن الربتغاليون الربازيل عام 1520م، بعد مناف�سة �سديدة مع جريانهم الإ
وقد مرت  واملوز،  ال�سكر،  الأخ�ساب، وق�سب  مثل  فيها  واملتنوعة  الكبرية  القت�سادية  الرثوات 

الربازيل منذ ال�ستعمار الربتغايل وحتى الوقت احلا�رش باأحداث اأهمها:
اأن�ساأ الربتغالياّون مركزاً لهم يف مدينة �ساو باولو يف عام 1520م لت�سدير املحا�سيل الزراعية   -1
وخا�سًة الأخ�ساب وق�سب ال�سكر واملوز واملطاط الطبيعي، وجلبوا العبيد الأفارقة للعمل 
ر�ساليات  الإ الذهب، كما ن�سطت  بالربازيل بعد اكت�ساف  املزارع، وزاد مت�سكهم  يف هذه 

التب�سريية امل�سيحية يف املنطقة.

د قب�سة الربتغاليني على الربازيل؛ مماّا دفع حكام  غزو فرن�سا للربتغاِل يف عام 1807م، �سداّ  -2
الربتغال اإلى نقل حكمهم اإلى الربازيل عام 1822م، فاأ�س�سوا لهم دولة يف مدينة )ريو دي 
ع د�ستور للبالد، و�سهدت الربازيل نه�سة اقت�سادية كبرية �ساهم فيها قدوم  جانريو(، وُو�سِ
امليالدياّ  ع�رش  ال�سابع  القرن  منت�سف  يف  وغريها  واإيطاليا  اأملانيا  من  الأوربيني  املهاجرين 

ِّ واملطاط الطبيعي. وال�ستقرار يف الربازيل واإن�ساء ال�رشكات التجارية للعمل يف مزارع البنُ
الرئي�ش )مانويل فون�سيكا( حاكمًا  اأ�سبحت الربازيل عام 1891م جمهورية ومت انتخاب   -3
لها وُو�سع د�ستور على غرار د�ستور الوليات املتحدة الأمريكية، و�سهدت البالد تطورات 
اقت�ساديًا  ركوًدا  البالد  �سهدت  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ولكن  كبرية،  واقت�سادية  �سيا�سية 

ت الِبطالة. ها وعماّ ففقدت ال�رشكات التجارية منواّ
�سهدت الربازيل يف منت�سف القرن الع�رشين حكًما ع�سكريًّا فكرثت ال�سطرابات الداخلية   -4
�رشعياّ  رئي�ش  انتخاب  عن  اأ�سفرت  ة  حراّ انتخابات  جرت  حيث  1985م  عام  حتى  فيها 

للبالد؛ فعمَّ الهدوء وال�ستقرار يف البالد.

ثانياًا: الربازيل

ازدياد تم�سك الربتغاليني با�ستعمارهم للربازيل. فسر: 

الأمريكياّة وكوبا مع اأزمة ال�سواريخ الكوبية عام 1962م عندما ن�سب الرو�ش �سواريخهم يف كوبا 
كرد على ال�سواريخ النووية الأمريكية التي ن�سبتها الوليات املتحدة الأمريكية يف تركيا وذلك اإبان 

احلرب الباردة.
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األسئلة

بنيِّ اأ�سباب ما يلي:  -1
اهتمام الوليات املتحدة الأمريكية بكوبا .  اأ   - 

حماولة الوليات املتحدة الأمريكية الإطاحة بكا�سرتو. ب- 
انتقال حكام الربتغال اإلى الربازيل عام 1822م. جـ- 
�سهد عام 1891م ازدهاًرا اقت�ساديًّا يف الربازيل. د  - 

ح الدور الذي قام به كا�سرتو يف تاريخ كوبا احلديث. و�ساّ  -2
ت بها الربازيل.  تتبع اأهماّ الأحداث التاريخية التي مراّ  -3
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قائمة المصادر والمراجع
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ط2، دار النهار للن�رش، بريوت.
�سوقي اجلمل، وعبداهلل اإبراهيم، تاريخ اإفريقيا احلديث واملعا�رش، دار الثقاقة للن�رش والتوزيع،   -14

الدوحة، 1987م.
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لكترونية ثانياًا: المواقع الإ
1- http//www.moe.gov.jo
2- http//www.King Abdullah.jo
3- http//www.arabrevolt.jo
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