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مقّدمة:

  أبناَءنا الطلبة األعّزاء ...... زمالءنا المدّرسين المحترمين ..... أهَلنا الكرام:

     من دواعي سروِرنا أن نقّدم لكم كتاب التاريخ للّصفِّ الثالث الثانوّي األدبّي من مرحلة التعليم الثانوّي 
وفــق المعاييــر الوطنّيــة للتعليــم مــا قبــل الجامعّي في الجمهورّية العربّية الســورّية التي أقّرها المركز الوطنّي 

لتطوير المناهج التربوّية ضمَن خّطِته الشاملة للتطوير التربوّي.

     ُروِعَي في تأليِف َهذا الكتاِب دراسُة الموُضوعاِت التاريخّيِة ضمَن إطاِرها المكانّي والتسْلسِل الَزمنّي، 
فتناوَل الِكتاُب دراسة أهمِّ القضايا التاريخّية في العصور الحديثة والمعاصرة، من خالل قضايا اجتماعّية 
واقتصادّية وثقافّية وسياسّية، فتمَّ تقسيمه إلى سبع قضايا: متغّيرات صنعت العصر الحديث، تنّبه فكرّي، 
االستشراق ظاهرة ثقافّية وتاريخّية، تبّدالت سياسّية، تحدّيات الماضي وبناء الحاضر، كفاح مستمّر، بداية 
الواقع، بحيث ُتشــكل كّل قضّية خبرًة متكاملة ُتكســب المتعّلّمين المعرفة التاريخّية وتنّمي لديهم المهارات، 

وتزودهم بالقيم وتحّفزهم على التعّلم الذاتّي.

    رّكــز المؤّلفــون علــى أساســّياِت المعرفــة، وعلــى العملّيــات العقلّيــة لــدى المتعلّــم والتي تؤّثر في ســلوكه،  
وبخاّصــة تنميــِة مهــارات التفكيــر التاريخــّي: مهــارة اإلدراك الزمنــّي، الفهــم التاريخــّي، اإلدراك المكانــّي،  
التفسير التاريخّي، التحليل التاريخّي، التفكير الناقد، البحُث واالستقصاء التاريخّي، اّتخاذ القراِر، ومهاراٍت 

حياتّيٍة كالتعّلم الذاتّي والعمُل ضمَن فريق.  

     ُزّود الكتــاُب بمجموعــٍة مــن األدلّــة والوثائــق التاريخّيــة مــن صــوٍر لُرقــٍم وأواٍن فّخارّيــة وُلقــًى أثرّيــة مــن 
مالبــس وقطــع نقــود، ورســوم، وتصويــر، ونقــوش علــى الصخــور، وكلُّ مــا يتعلّــق بعــاداِت الشــعوب، مــن 
كتابــاٍت ومعاهــدات ومذّكــرات شــخصّية، ليســاعَد المتعّلميــن علــى  دراســة المواقــِف التاريخّيــة، ألنَّ أحداث 
خضاع  التاريخ ال يمكُن مالحظتها مباشــرة، إّنما يمكن اكتشــاُفها من خالِل االســتدالِل بأشــياء موجودٍة، واإ

األدّلة للتحليل والنقِد والتفسير واالستنتاج.

      ُألِّف الكتاُب وفق أنشــطٍة صفّية وأنشــطة ال صفّية تثري العملّية التعليمّية، وتســهُم بشــكٍل فّعال في 
تنمية مهارات التفكير التاريخّي لدى الطالب، وتجعُل المناَخ المدرسّي يتناسب وميول المتعّلمين ويحّفُزهم 

على اإلّطالع والبحِث والتقّصي واالستنتاج.

     كلُّ ذلك اســتنادًا إلى مبادَئ أساســّيٍة تمَّ اعتمادها لتطوير عرِض المادة ومواكبتها للتطّورات التربوّية 
العالمّية، وهي:

1- األهّمّية التاريخّية: إدراك األهمّية التاريخّية لحدٍث ما وفق وقت )زمن( وقوع الحدث.
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2- السبب والنتيجة: أي إدراُك العوامِل المؤّثرة، وتعّلم إمكانية حدوث أمٍر ما من خالِل أكثَر من عامل، 
وتقييم اآلثار المترّتبِة على األحداث.

3- االستمرار والتغيير: أْي تحديُد ما بقَي على حاله، وما الذي تغّيَر على مدى الزمن؟ من خالِل إجراء 
صدار أحكاٍم حول استمرارّيتها أو تغّيرها. مقارنٍة بيَن بعِض المراحِل في الماضي والحاضر، واإ

4- وجهة النظر التاريخّية: أْي تحليُل األحداث، والتطّورات والقضايا ضمَن الّسياق الّزمنّي الذي حدَثت 
فيه، وعدُم فرِض القَيم والمعايير األخالقّية الحالّية عليها، ألنَّ وجهاِت الّنظِر قد تختلف حول نفِس الحدث 

أو التطّور أو القضّية. 

      يهدُف الكتاُب إلى تدريب المتعّلم كيفية استخالص الحقائق، وترسيخ الوعي بالذات، والتواصل مع 
اآلخر، فيعزز لديه المواطنة والتنمية الُمستدامة ليكوَن مواطنًا فاعاًل ذا شخصّيٍة واثقة تتعّلم ذاتّيًا، استنادًا 
إلــى مبــدأ: إنَّ كلَّ األفــراد قابلــون للتعلّــم وقــادرون عليــه، ولديهم نقاُط قّوة يمكُن تعزيزها، فيتحّمُل المتعّلمون 
مســؤولّية تعّلمهــم ويصبحــون معنّييــن بتحســين هــذه العملّيــة مطّبقيــن قاعــدة: التعلّــم مدى الحيــاة، فيمتلكون 

شخصّيًة متكاملًة ومتوازنًة من خالل أساليب التعّلم المختلفة كالتعّلِم الذاتّي وحبِّ االّطالع.

       يسعى الكتاب لجعل المتعّلم محور العملّية التعلمّية التعليمّية، بحيث يصبح دوَر المعّلم أكثر تركيزًا 
علــى إدارة عملّيــة التعلّــم، ونلفــُت انتبــاه زمالئنــا الكرام لضرورة االّطالع على »كتاب مصادر التعّلم« الذي 

يدعُم وُيكمُل هذا الكتاب، دون االستغناء عن خبرة الزمالء ومبادراتهم الخاّلقة. 

     اعُتمــَد فــي تأليــف الكتــاب علــى المكّونــات االجتماعّيــة والثقافّيــة للجمهورّيــة العربّية الســورّية فهو يأخذ 
بعين االعتبار مشاركَة المجتمِع المحلّي وأولياِء األمور في تطويره.

     تضّمن الكتاب فقرات جديدة لتحقيق األهداف المرجّوة من التعّلم اليوم كفقرات: فكِّر في، واستكشاف 
المصــادر، وتنميــة مهاراتــك الخاّصــة بــك، وفقــرة فــي الوقــت الحاضــر، وتبــادل اآلراء مــن خــالل تطبيــق 

استراتيجّية المناظرة.

ذ نشكر لزمالئنا المدّرسين جهوَدهم، نرجو تزويَدنا بمالحظاتهم الميدانّية القّيمة ومقترحاتهم التي         واإ
تســهُم فــي تطويــر هــذا الكتــاب واالرتقــاء بــه نحــو األفضــِل في الطبعاِت المقبلــة، مّما يحّقق الفائــدَة ألبنائنا 

الطلبة.      

        واهلل ولي التوفيق                         

                                                                                 المؤّلفون
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اإلدراك الزمنّي:

     اســتخالُص األحــداِث التاريخّيــة مــن خــالِل الخطــوِط والجــداول 
الزمنّيــة، أو ترتيبهــا، والتمييــِز بيــَن الماضــي والحاضــر مــن أجــِل فْهــِم 

األحــداث التاريخّيــِة في ســياقها الزمنّي الصحيح.

اإلدراك المكانّي:

    معرفــُة أثــِر المــكان وانعكاِســه علــى الحــدِث التاريخــّي من 
خــالل تحديــِده علــى الخرائــط، ومعرفــِة أهّمّيــة المــكان علــى 

الحدِث نفِسه.

الفهم التاريخّي:

      اســتيعاب األحــداث التاريخّيــة مــن خــالِل تحديــِد أبعــاد 
وصياغــة  والفرعّيــة،  الرئيســة  األفــكاِر  بيــن  ممّيــزًا  الحــدِث، 

تساؤالٍت حوَله وصواًل إلى تلخيص مجرياته.

التفسير التاريخّي:

      الوصوُل إلى تحديِد وشرح العالقاِت المؤّثرة في الحدث 
التاريخّي من أسباب ونتائج، واستخالص المعلومات.

اّتخاذ القرار:

     اختيــار حــلٍّ معّيــن مــن مجموعــِة خيــاراٍت للوصــوِل إلــى 
الهدف، من خالِل تحديِد الهدِف، وتحديد الخيارات وتحليِلها، 

والمفاضلِة بينها، التخاِذ القرار األنسب.

مهارات التفكير التاريخّي
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التحليل التاريخّي:

      معرفــُة أبعــاِد األحــداِث التاريخّيــة مــن خــالِل تصنيفهــا 
والمقارنة بينها، والتمييِز بين أوجه الشبه واالختالف.

التفكير الناقد:

    إصــداُر حكــٍم علــى المعلومــاِت التاريخّيــة من خالل نقِدها 
وتحديــد التناقضــات  بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخّيــة  

من خالل األدّلِة والبراهين.

البحث واالستقصاء التاريخّي:

الوصــوُل إلــى المعلومــات التاريخّيــة مــن خــالِل جمــِع المــاّدة 
المعرفّية واســتخالِص الحقائق التاريخّية من مصادَر متنوعٍة 

وكشِف االنحياز في النصوِص التاريخّية.

بعض االستراتيجّيات المقترحة

عمل ثنائياتعمل جماعّيمناظرةحّل مشكالت
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1- تعــّرف أنــواَع المهــارات ورموزهــا، عندمــا تشــاهد رمــز المهارة 
فــي الصفحــات هــذا يعنــي تطبيــق األفعــال المرتبطــة بها.

2- تعــّرف األفــكاَر األساســّية للقضّيــة مــع صــورٍة معبــّرة عــن 
مضموِنهــا.

3- دعم األفكاِر األساسّية من خالل صور.
4- إثــارة الفضــول للتعّلــم والعمــل فــي محــاور القضّيــة مــن خــالل 
ــًا، وتســاؤٍل  ــة بقّصــٍة وفــق إســتراتيجّية الخطــف خلف ــدء القضّي ب

عــام، والحــد األدنــى مــن مؤّشــراِت األداء.

12

8 9

10
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5- التعامــُل المباشــر مــع مصــدِر المعلومــات، لتشــكيِل رؤيتــك 
الخاّصــة عــن الموضــوع.

6- 7-  االســتفادة مــن المعلومــات التاريخّيــة التــي ورَدت قبَلهــا 
مــن أجــِل الحديــِث عــن الــذات واألهــداِف والمجتمــع.

ــة لتنميــة المهــارات التــي ســتحتاُجها  8- معرفــة الخطــوِط العاّم
ــة. وتشــّكل لديــك المهــارات الحياتّي

التاريــخ  فــي  النظــر  وجهــاِت  تشــكيل  يتــّم  كيــف  معرفــُة   -9
والحــوار. المناظــرة  مهــارة  ممارســِة  وكيفّيــة  والحيــاِة، 

10- تشكيل أفكاٍر أساسّية عن محاور القضّية وموضوعاتها. 

3

7

6

4

5
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في هذِه القضّيِة:
هذه  موضوعاِت  في  العمُل      

القضّيِة َيستدعي تساؤالٍت مثل:
في  طرأت  التي  المتغّيرات  ما   •
العصور الحديثة والمعاصرة على 
العربّي  المشرق  بين  العالقات 

والغرب األوروبّي؟
• ما أثر وصول التّجار األوروبيّين 
على  العالم  من  جديدة  لمناطق 

القاّرة األوروبّية؟
األوروبّية  الّدول  استغّلت  كيف   •
العصور  خالل  العلمّي  تطّورها 
الحديثة والمعاصرة للسيطرة على 

العالم؟ 

متغّيرات صنعت العصر الحديث القضّيُة  
األولى

الشكل )1(: اشترى متحف برلين للفنون اإلسالمّية عام 1912م خشبّيات تخّص بيتًا حلبّيًا كانت )دار وكيل(، أّرخت 
الكتابات المدّونة عليها بعام )1600-1601م(، ُشحنت هذه اللوحات الخشبّية الجدارّية ضمن 14 صندوق من طرابلس 

إلى برلين، حيث خّصصت قاعة مستقّلة مربعة الّشكل لخشبّيات الغرفة الحلبّية. 



قضايا تاريخّية                                                                         الصّف الثالث الثانوّي األدبّي

12

الشكل )3(: وثيقة اكتشفت في لندن عام 2018م، كانت 
للتاجر يوسف بيكتي، الذي كان يقيم في مدينة )ليفورنو( 

اإليطالّية، وُيرسل بضائعه إلى ميناء اإلسكندرّية. 

الشكل )2(: خان أسعد باشا أكبر خان في مدينة دمشق القديمة، يقع في سوق 
البزورّية، ُبني عام 1751م ُوصف بأّنه أحد أرقى خانات دمشق، يقع على طريق 

القوافل القادمة من بغداد، والموصل، وحلب، وبيروت.

الشكل )4(: ميناء اسكندرونة. 
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الّشام عام 1679م  الفرنسّي في بالد  القنصل      كتب دارفيو 
في مذّكراته: »إّن مدينة حلب هي الثالثة في الممتلكات العثمانّية 
من  أقّل  هي  ورخائها،  وسّكانها  وسعتها  فبوصفها  باألهمّية، 
القسطنطينية والقاهرة، إال أّنها بصّحة هوائها ومتانة بنائها وأناقتها 
بشهرٍة  تتمّتع  تزال  ال  فهي  االثنتين،  من  أفضل  طرقها  ونظافة 

تجارّية.....«.  

  َمَلَك المشرق العربّي خالل عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية 
مقّومات جذٍب كثيرة للّشعوب األخرى، منها ما يتمّيز به مجتمعه 
من خصائص، ومنها ما يتعّلق بتحّكمه بالطرق التجارّية العالمّية 
بحضارة  يرتبط  ما  ومنها  االستراتيجّي،  الجغرافّي  موقعه  بحكم 
العصور،  تلك  اإلنسانّي خالل  الفكر  التي رسمت مالمح  مدنه، 
وسعت للتواصل مع األمم األخرى، عن طريق الّسالم والتكاتف 
للبشرّية  مشرق  مستقبل  أجل  من  المختلفة،  واألمم  الشعوب  مع 
جمعاء، فاستطاع المجتمع العربّي واإلسالمّي أن يقّدم نفسه إلى 
شعوب العالم بطريقة لفتت انتباه الجميع وشّجعتهم على األخذ من 
هذه الحضارة، لكّن ظروَف المجتمع العربّي وتعّرضه للغزو من 
الغرب )حمالت الفرنجة( ومن الّشرق )المغول( ومن ثم االحتالل 
في العصر الحديث جعله ال يأخذ دوره الطبيعّي المتقّدم في صنع 

الحضارة اإلنسانّية اليوم.        

إّن التفكير في إنجازات 
الحضارة اإلنسانّية يستدعي 
معرفة نوع العالقات بين 
المجتمعات. ستكتشف في 
هذه القضّية كيف تّم ذلك 
في بداية العصور الحديثة 
والمعاصرة؟ وكيف ساهمت 
النهضة األوروبّية في تغيير 

نمط تفكير البرجوازّية األوروبّية 
تجاه العالم؟ ودفعت بها إلى 
القيام بمغامرات ُأطلق عليها 

فيما بعد »الكشوف الجغرافّية« 
التي أّدت إلى تدفق الثروات؟ 
ولماذا ظهرت البرجوازّية؟ 

لنكتشف كيف أّدى ذلك إلى 
تغيير األوضاع االقتصادّية 
والّسياسّية للوطن العربّي 
في العصور الحديثة؟ وما 

األساليب التي حاول المجتمع 
العربّي إيجادها لمعالجة 

مشكالته االقتصادّية؟

تساؤٌل عام:
للمحافظة  ما  بها مجتمع  يتمّيز  أن  التي يجب  المبادئ  ما 

على تفّوقه الحضارّي؟

وما  المجتمعات؟  في  العالمّية  المتغّيرات  تؤّثر  كيف 
حضارّي  دور  على  للحفاظ  اّتباعها  الواجب  السبل 

متقّدم؟ 
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     الحضــارة هــي الثمــرة المعنوّيــة والمادّيــة لــكّل جهــد يقــوم بــه اإلنســان 
بتوفــر  إاّل  حضــارة  أّيــة  صنــع  يمكــن  وال  حياتــه،  ظــروف  لتحســين 
اســتثمر  الــذي  واإلنســان  )التفكيــر(  والعقــل  )الوقــت(  الزمــن  عناصــر: 
ذكاءه لصنــع حضــارة بالتجربــة، وحفزتــه ظـــروفه البيئّيــة )المــكان( علــى 
ال  الحضــارة  ألّن  ضــرورّي  اإلنســانّي  واالجتمــاع  واالختــراع.  الكشــف 
هنــاك  هــل  البعــض.  بعضهــم  مــع  وتعاونهــم  البشــر  باجتمــاع  إال  تتــم 
معاييــر نحكــم بمقتضاهــا علــى مجتمــع أّنــه متحّضــر؟ ال يوجــد إنســان وال 
مجتمــع إال ولــه نصيــب مــن الحضــارة، وألّن الّثمــرة المعنوّيــة هــي الغايــة 
مــن الحضــارة فــإن معيــار الحكــم علــى مجتمــع أّنــه متحّضــر يتوقــف 
علــى أمريــن: األّول مــدى شــعور أفــراده باألمــان واالطمئنــان والكفايــة 
والتفاهــم والتعــاون والمحّبــة وعــدم االســتغالل، والثانــي الّتقــدم واإلنجــازات 

الحضارّيــة الفكرّيــة والعلمّيــة التــي تنعكــس علــى المجتمــع.

ثمرُة اإلنسانّية:
على  بناًء   -1 في:  فّكر   
األّول  الّصف  في  معلوماتك 
َأعط  الثانوّي  الثانوّي والثاني 

تعريفًا للحضارة. 
التي  التغييرات  ما   -2
ليحّقق  مجتمعك  يحتاجها 

معيار التحّضر؟ 

من مهارات البحث
بخطٍّ  كلمًة  تجُد  عندما    
هذا  النُّصوِص  في  عريض 
في  شرحًا  لها  أنَّ  يعني 
قائمٍة  ضمن  الكتاِب  نهايِة 

وفق ورودها.
تستخدَم شرَح  أنَّ  تذّكر     

هذه الكلمة.

أنَّ  لو  سيحدث  ماذا   -1
التاريخ يعيد نفسه؟ 

التغّيرات  من  نوع  أّي   -2
الوطن  في  تكون  أن  تتوقع 
العربّي في العصر الحديث؟ 
دراستك  من  دلياًل  أعط   -3
لكتاب قضايا تاريخّية للصّفين 
يثبت  الثانوّي  والثاني  األّول 

أّن التاريخ ال يعيد نفسه؟ 

      التاريخ عملّية مستمّرة من التفاعل المتبادل بين اإلنسان ومحيطه، 
نفسه ألّن  يعيد  والتاريخ ال  والماضي،  الحاضر  بين  ينتهي  وحوار ال 
ليس  وألّنه  ما،  لمجتمع  والموضوعّية  الذاتّية  بالظروف  مرتبط  التاريخ 
وسياسّية  واقتصادّية  )ثقافّية  مختلفة  مجاالت  هو  بل  واحدًا  مجااًل 
واجتماعّية.....(، فال يمكن أن تتكّرر مرحلة من مراحل التاريخ إال في 
الّظاهر فحسب، ولكّن حاجات اإلنسان هي التي تحكم َفهمه للحوادث 
والوقوف على حقيقة سير التاريخ، وتجعله يبحث عن الّتشابه بين ما 
مضى وما يحدث من الوقائع، لكي يخرج بشيء يمّكنه من التعرف على 
مسار األحداث ومغزاها، لذلك كان أحَد أهّم مبادئ دراسِة التاريخ: مبدُأ 
االستمراِر والتغييِر، الذي يهدُف إلى تحديِد ما بقي على حالِه، والذي 
صداِر حكٍم  تغّير، والتمكُّن من إجراِء المقاربة بين الماضي والحاضر، واإ

حول استمراِرها أو تغّيرها، وبالتالي مواصلة التطّور.

مبدأ االستمرار والتغيير:     

فّكر في:
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نشاء خطٍّ زمنّي: قراءة واإ

تنمية المهارات الخاصة بك:

      أنت تحفظ أحيانًا كثيرًا من التواريخ، ولكْن ليس كلُّ ما يدور حوله التاريخ من أحداث يتطلب 
معرفة تأريخ )رقم( حدوِثه، لكْن يمكن أْن يكوَن مفيدًا معرفُة ترتيبه أو موقعه في سلسلة أحداث 

ُأخرى، لذلك وِضعت أدوات تكشف الترتيب كالجداول والخطوط الزمنّية.
درْست في الّصّف األّول الثانوّي األدبّي: أّن الخطوط الزمنّيُة أداٌة يمكن استخدامها:

•  لجمع المعلومات التي تفيدك في اإلجابة عن أسئلة. 
•  أو تحليل أسباب.
•  أو نتائج حوادث. 

•  أو تحديد متغّيرات طارئِة لحدث ما. 
•  وهي مفيدٌة لمواضيَع لها بداية ونهاية محّددة، ولها عدٌد من العناصر المحّددة بينهما.

     تساعدنا خطوات قراءة الخّط الزمنّي في معرفة مضمونه، وتاريخ بدايته، وتاريخ نهايته، 
وارتباط األحداث بعضها ببعض )قبل وبعد - سبب ونتيجة( واإلحاطة بظروف كّل مرحلة من 

المراحل التاريخّية. 
مثال تطبيقّي: 

تقسيم العصور: 
    لرسم الخط الزمنّي يتّم اعتماد تقسيمات ومقاييس متساوية، فيمكن أن يقّسم إلى عقود أي 
عشرات، أو قرون أي مئات، أو حقب أي ألوف، وُيطلق اسم »العصر« على عّدة قرون من 
واالجتماعّية  واالقتصادّية  السياسّية  الناحية  من  متشابهة  فيها  الحضارة  مظاهر  كانت  الزمن 
والثقافّية، ولكن متى يبدأ ذلك العصر؟ ومتى ينتهي؟ من المستحيل تحديد حدث واحد، فالتغييرات 
في التاريخ ال تأتي بشكل فجائّي إّنما يسبقها مرحلة تمهيدّية، والواقع أّن التاريخ اإلنسانّي عبارة 

عن حلقات مّتصلة، قد تمَّ تقسيمه ووضع أحداث تفصل بين العصور بهدف تسهيل الدراسة.
بعد قراءتك الخطِّ الزمنيَّ اسأل نفسك األسئلة اآلتية:
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فّكر في:  
س المحتوى؟ 

• هل العنوان يعك
• هل امتداُد الخطِّ الزمنّي مرتبط بعنوانه؟

ُت في الخطِّ الزمنّي؟ 
• بماذا ُتستخدُم المعلوما

• ينقسم التاريخ اإلنسانّي إلى قسمين رئيسين ما هما؟ 
صور التاريخّية القديمة في العالم؟ 

ت الع
• متى بدأ

صور التاريخّية سواء على المستوى العالمّي 
ث اختراع الكتابة ليكون بداية الع

ب اختيار حد
ّف األّول الثانوّي، وفّسر سب

ص
ب ال

• ُعد إلى كتا
أو العربّي؟ 

ت فجائّية إنما يسبقها تمهيد.
ت التاريخّية ليس

• اعط مثااًل مما درسته على أن التغّيرا

الشكل )5(: خّط زمنّي يعّبر عن أقسام التاريخ اإلنسانّي في سورية.

اختراُع الكتابة
ميالد السّيد المسيح عليه السالم

صر األموّي
بداية الع

معركة حّطين

1.8مليون سنة          3200ق.م                           0                     662                            1187م

 
صور ما قبل التاريخ

ع
صور التاريخّية القديمة

الع
صور التاريخّية الوسطى

الع
صور التاريخّية الحديثة

الع
 

 
 

صور التاريخّية
الع

صور ما قبل التاريخ
ع
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      توجــد أحــداث تاريخّيــة تشــّكل بأســبابها ونتائجهــا متغّيــرات تظهــر آثارهــا علــى المــدى البعيــد فــي 
العصــور التــي تليهــا، فالنهضــة األوروبِّيَّــة تمثّــل المرحلــة التاريخيَّــَة التــي خرجــت فيهــا أوروبــا علــى ثقافــة 
وعقليَّــة العصــور الوســطى ونظامهــا االقتصــادّي واالجتماعــّي، ألّن النهضــة غّيــرت أفــكار تلــك العصــور، 
وحــّررت الفكــَر األوروبِّــيَّ مــن القيــود التــي كبََّلْتــه خاللهــا )النظــام اإلقطاعــّي(، فظهــرت الحركــُة اإلنســانيَُّة، 
بتوّجهاتهــا االقتصادّيــة الجديــدة البرجوازّيــة، حيــث نشــأ التفكيــُر العلمــيُّ العقلــّي والمدرســة العلميَّــة للتاريــخ، 
ــا أدَّى إلــى تشــّكل دول أوروّبــا الحديثــة علــى أســس قومّيــة، فتبّنــت اللُّغــات القوميَّــة، وانتقــل مركــز الثقــل  ممَّ

االقتصــاديِّ إليهــا، فكانــت حركــة )الّرحــالت الجغرافيَّــة األوروبّيــة(.

أحداث مفصلّية:

فّكر في: 
1- استنتج مفهوم النهضة األوروبّية. 

2- أكمل الجدول اآلتي: 

نتائج أسباب

تشّكل ونهوض دول أوروبا الحديثة

انتقال مركز الثقل االقتصادّي إلى أوروبا في التاريخ المعاصر

       شــهد التاريــخ اإلنســانّي ثــورات أحدثــت تغّيــراٍت كبيــرة فــي حيــاة المجتمعــات، تمّثلــت الثــورة األولــى 
باختــراع األبجدّيــة عــام 1400ق.م، أّمــا الثــورة الثانيــة فكانــت انتشــار صناعــة الــورق فــي القــرن الثامــن 
الميــالدّي مــن النفايــات القطنّيــة، التــي ســاهمت فيمــا بعــد بظهــور ثــورة االّتصــال الثالثــة؛ أي المطبعــة فــي 
منتصف القرن الخامس عشــر الميالدّي، التي أدخلت اإلنســان عصر االّتصال الجماهيرّي بشــكل أكبر، 
وأّدت إلــى تفــّوق أوروبــا مركــز تلــك الثــورة، لذلــك يعّدهــا الفيلســوف »رســل« أحــد معالــم انتقــال أوروبــا مــن 

العصــور الوســطى إلــى الحديثــة.

ثورات االّتصال:
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فّكر في:  
1- أكمل خريطة المفاهيم اآلتية بما يناسبها من معلومات الّنّص:

...........

ثورات االّتصال

المعاصرةالقديمة الحديثة

ظهرت في العصور التاريخّية:

هي:

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

هي:

........تطوير الورق

هي:هي:

وسيلة نشر: 
      فّن الطباعة في العصور الحديثة ليس مجرد كتابة كالم على ورق أو حفره على خشــب أو رســم 
ّنمــا المقصــود بــه تطويــر غوتنبــرغ عــام 1440م نْقــش الحــروف المفــردة علــى معــادن  صــور بحبــر، واإ
بشــكل يجعلهــا ُتجمــع فتصبــح كالمــًا ُيطبــع علــى الــورق، ثــم ُتحــّل ويعــاد جمعهــا بصيغــة أخــرى فتطبــع 
كالمــًا آخــر وهكــذا، فــإذا بهــا وســيلة لنشــر العلــوم والمعــارف، مّمــا أحــدث تغييــرًا فــي فكــر اإلنســان وحياتــه 
ونقــل أوروبــا عشــرات الّســنين إلــى األمــام، وبعــد تدّفــق الثــروات إلــى أوروبــا أصبــح هاجســها الحصــول 
علــى ذخائــر الشــرق وكنــوزه الفكرّيــة والعلمّيــة، ففــي عــام 1585م ُطبــَع أّول كتــاب علمــّي فــي رومــا باللغــة 
العربّيــة »بســتان فــي عجائــب األرض والبلــدان« لمؤّلفــه الصالحــي، وأصــدرت مطبعــة آل مديتشــي برومــا 
عــام 1592م كتــاب »قواعــد اللغــة العربّيــة« لمؤّلفــه ابــن الحاجــب، وفــي عــام 1593م نشــرت »القانــون 

فــي الّطــب« لمؤلفــه ابــن ســينا.
فّكر في: 1- ما أثر طباعة الكتب العربّية على النهضة األوروبّية؟ 

         2- ما داللة تطوير غوتنبرغ للّطباعة؟ 
           3- ما الفكرة التي تعّبر في الّنّص عن: »الحضارة تنشأ من تعاون البشر بعضهم مع بعض«؟ 

         4- برأيك ماذا سيحدث لو لم تخترْع الطباعة؟ 

استكشاُف المصادر:

الشكل )6(: خريطة مفاهيم عن ثورات االتصال. 



19

تقانة القرن الواحد والعشرين:
      بــدأت ثــورة االّتصــال الرابعــة االلكترونّيــة بظهــور الكهربــاء، فــكان الّتلغــراف نحــو عــام 1835م، ثــّم 
الالســلكّي والمذيــاع والّتلفــاز والكومبيوتــر والقمــر الّصناعــّي واإلنترنــت. قــاد هــذا األمــر للثــورة الخامســة 
واســترجاعها  وتحليلهــا  معالجتهــا  فــي  وســرعتها  المعلومــات،  تخزيــن  فــي  بدّقتهــا  تمّيــزت  )الرقمّيــة(، 
رســالها، وأصبحــت المعلومــة تبحــر عبــر األجهــزة وتحتــّل مكانــة مهّمــة فــي حيــاة اإلنســان المعاصــر  واإ
وأعمالــه، فظهــرت الفضائّيــات وتقانــة الوســائط المتعــّددة، ومــن نتائجهــا تفــّوق الــدول التــي تمتلــك هــذه 

التقانــة وســيطرتها كــدول مركزّيــة علــى بقّيــة العالــم. 
فّكر في: 

1- أين نحن من ثورة االّتصال الرابعة والخامسة؟ 
2- أكمل الجدول اآلتي:

في الوقِت الحاضِر:

الدولة المستهلكة للتقانة الدولة المنتجة للتقانة

اآلثار السلبّية اآلثار اإليجابّية اآلثار السلبّية اآلثار اإليجابّية

3- هل مجتمعنا مستهلك للتقانة؟ إيجابّي أم سلبّي؟ ما الّدليل؟
4- اقترح أسلوبًا لالستهالك اإليجابّي للتقانة.

      ليســت كّل معرفــة جديــدة يمكــن أْن تكــون اكتشــافًا، رّبمــا تكــون إعــادة اكتشــاف، أو إعــادة معرفــة، 
أو تأكيــدًا لمعرفــٍة ســابقة، أو نضجــًا لهــا، وينطبــق هــذا الــكالم علــى المغامــرة االستكشــافيَّة )الكشــوُف 
ــٌة جديــدة، أثــارت دهشــة  ــة( التــي كانــت بالنســبة لزمانهــا ومــن قــام بهــا إنجــازاٌت علميَّ ــة األوروبِّيَّ الجغرافيَّ
التاريخيَّــة  العصــور  بيــن  الفاصــل  التاريخــيَّ  الَحــدث  المؤّرخيــن  بعــض  لذلــك عدَّهــا  النــاس وفضوَلهــم، 
الوســطى والحديثــة فــي أوروبَّــا، وألّنهــا مّثلــت إحــدى العوامــل الحاســمة لهــذا االنتقــال بســبب مــا صاحبهــا مــن 
فريقيــا وأمريــكا، وألّنهــا دعمــت االقتصــاد األوروبــّي بالوصــول  تغييــرات تجارّيــة، وتغلغــل أوروبــّي فــي آســيا واإ
إلــى أماكــن الّتوابــل والّذهــب، وترســيخ القــوة الّسياســيِّة بتحطيــم الســيطرة التجارّيــة للبندقيَّــة وللمماليــك، ثــّم 

الســيطرة علــى أكبــر رقعــٍة مــن الممتلــكات فــي أوروبَّــا وخارجهــا. 

العالم الجديد ألوروبا:
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ف الجغرافّية بالنسبة: ألوروّبا والمنطقة العربّية.  2- ما الّدليل على 
ت الناتجة عن الكشو

ف في جدول التغّيرا
صّن

فّكر في: 1- 
ت لطريق جديد بالدوران حول 

صل
ت التجارّية و

ف؟   3- أّي من الرحال
تراجع دور البحر المتوّسط بالّتجارة الّدولّية بعد الكشو

ت العلمّية األوروبّية؟ 
ف الجغرافّية في تطّور اإلنجازا

القاّرة اإلفريقّية؟  4- ما أثر الكشو

الخريطة )1(: مناطق الكشوف الجغرافّية األوروبّية.
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       انعكســت نتائــُج الكشــوِف الجغرافيَّــة علــى النواحــي كافّــة، حيــث 
انتقــل مركــز الّنشــاط التجــاريِّ إلــى المحيــط األطلســّي، وتراجــع دوُر البحــِر 
المتوّســط، وأّدى تدفــق كمّيــات كبيــرة مــن الّذهــب والفّضــة والثّــروات إلــى 
توافــر الُعْملــة فــي أوروبــا، حّتــى ُســمِّي القــرُن الســادَس عشــَر فــي أوروبَّــا 
ة، وتحّولت الّسيطرِة الّتجاريَّة من بعض اإلمارات اإليطاليَّة  عصَر الفضَّ
والبــالد العربيَّــة إلــى دوِل أوروبَّــا الغربيَّــة فبــدأ إنشــاء البورصــات كبورصــة 
ليــون، بينمــا تطــّورت صناعــة التعديــن، وحافظــت صناعــُة النســيج علــى 
، وظهــرت قضيَّــة  مكانتهــا األولــى، كمــا بــدأت ظاهــرة االحتــالل األوروبــيِّ
الملونيــن فــي أوروّبــا وأمريــكا بعــد ممارســة األوروبِّييــن تجــارَة العبيــد بحــّق 
األفارقــة، وانعكســت التغيُّــرات االجتماعيَّــة ســلبًا علــى ســّكان المناطــق 
المحتلّــة التــي نشــأت فيهــا طبقــٌة اجتماعيَّــة تعمــل بالتّجــارة فــي خدمــِة 
الــدوِل األوروبّيــة، فــزادت ثرواُتهــم ونفوذهــم السياســّي، وقــد ترافقــت حركــة 
الّتجــارة األوروبّيــة هــذه بالبعثــات التبشــيريَّة، وتوفّــرت معلومــاٌت أكثــر دقًَّة 
عــن شــكل األرض وأبعادهــا، وبحارهــا، ودخلــِت القــارَّاُت الُمكَتَشــَفُة التــي 
عرفتهــا أوروّبــا حيِّــَز التدويــن التاريخــيِّ كحضــارة اآلنــكا والمايــا واآلزتــك. 

أثر الكشوف الجغرافّية:

فّكر في: 1- ما نتائج 
الكشوف الجغرافّية: سياسّيًا، 
اقتصادّيًا، اجتماعّيًا، ثقافّيًا 

على أوروبا؟ 
2- برأيك أكانت نتائج 

الكشوف الجغرافّية 
االجتماعّية إيجابّية أم 

سلبّية؟ على من؟ ولماذا؟ 
القرن  سمي  لماذا   -3
أوروبا  في  عشر  السادس 

بعصر الفّضة؟

المخــزون الحقيقــّي: يمثّــل احتياطــّي الّذهــب فــي بلــٍد مــا ركيــزَة االســتقالل االقتصــادّي والسياســّي، ألّنــه 
مــن أهــّم المعــادن التــي ترتكــز عليهــا الــّدول فــي أمنهــا االقتصــادّي، وممــا عــّزز ثقــَة الــدول واألفــراد 
بالّذهــب أّنــه ال يفقــد قيمتــه وال يتعــّرض للتلــف مــع مــرور الزمــن، ويمكــن التــداول بــه فــي أّي مــكان 
مــن العالــم، لذلــك نالحــظ ارتفــاع قيمتــه فــي األزمــات السياســّية واالقتصادّيــة والحــروب مقابــل العمــالت 

األخــرى الرتفــاع الّطلــب عليــه كونــه أهــّم اســتثمارات المخــزون االقتصــادّي للــدول. 
فّكر في:

1- لماذا ُيشّكل الّذهب عصب اقتصادّيات الّدول الحديثة؟ 
2- ما العالقة بين احتياطّي الّذهب وقّوة الدول سياسّيًا؟ 

في الوقِت الحاضِر:
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      نتــج عــن تغّيــر طــرق التجــارة العالمّيــة فــي بدايــة القــرن الخامــس 
عشــر الميــالدّي، وحصــول األوروّبييــن علــى االمتيــازات مــن الدولــة 
وهولنــدا(  ســبانيا  واإ )البرتغــال  السياســّية  القــوى  تنافــس  إلــى  العثمانّيــة 
القــرن  نهايــة  ومــع  واحتكارهــا،  الشــعوِب  ثــرواِت  واســتغالِل  للســيطرة 
الّســادس عشــر ودخــول بريطانيــا ميــدان التنافــس الدولــّي علــى الخليــج 
العربــّي والمالحــة النهرّيــة فــي دجلــة والفــرات، أصبــح الخليــج العربــّي 
ــة التــي تنقــل البضائــع إلــى البصــرة، وتــّم  مفتوحــًا أمــام الســفن البريطانّي
إنشاء أّول معتمد بريطانّي في العراق بمدينة البصرة عام 1639م، ثم 
أصبحــت مركــزًا للتجــارة ولشــركة الهنــد الشــرقّية البريطانّيــة، أّمــا فرنســا 
بالمنســوجات، وأصــدرت مرســومًا  محــدودة  بالَبصــرة  تجارتهــا  فكانــت 

بتعييــن قنصــل فرنســّي فــي البصــرة عــام 1679م.

تدّخل أجنبّي: 

فّكر في: 
السياسّية  النتائج  ما   -1
التجارة  طرق  لتغّير 
المنطقة  على  العالمّية 

العربّية؟
2- لماذا اهتمت بريطانيا 
بالخليج العربّي والعراق؟ 

3- بَم تفّسر تعيين فرنسا 
البصرة  في  لها  قنصل 

عام 1679م؟

      انعكس التنافس بين الدول األوروبّية للسيطرة على مناطق 
النفــوذ فــي الوطــن العربــي، إذ فقــد المماليــك دورهــم االقتصــاديَّ 
بعــد معرفــة أوروبــا طريــق رأس الّرجــاء الّصالــح، فتعرَّضــت 
، بينما شــنَّ اإلســبان  أطراُف شــبه الجزيرة العربيَّة لغزٍو برتغاليِّ
ــا أضعــف البــالد  ، ممَّ غاراِتهــم علــى الّشــمال اإلفريقــيِّ العربــيِّ
العربيَّــَة، وأتــاح الفرصــة للقــوى األخــرى كالصفويِّين والعثمَّانيين 
للتنافُــس مــن أجــل الســيطرة عليهــا، فــكان االحتــالل العثمانــّي 
ألجــزاء مــن الوطــن العربــّي بعــد خوضــه عــّدة معــارك جالديــران 
عــام 1514م، ومــرج دابــق عــام 1516م، والريدانّيــة عــام 
1517م، أّمــا الجزائــر فعندمــا ضعفــت القــوة المحلّيــة فيهــا عــن 
التصــّدي لإلســبان طلبــت المســاعدة مــن الدولــة العثمانّيــة التــي 

ســيطرت عليهــا عــام 1519م.  

قوى وسيطرة:

فّكر في: 
1- كيف انعكس التنافس بين الّدول 

األوروبّية على المنطقة العربّية؟
اتبعه  الذي  األسلوب  ما   -2
العثمانيون للسيطرة على بالد الّشام 

ومصر؟ 
بها  تفيدك  التي  األدلة  ما   -3
ضعف  عن  لتعّبر   )2( الخريطة 

المنطقة العربية؟
4- استنتج من الخريطة )2( عوامل 
صراع القوى الخارجّية على المنطقة 

العربية؟ 
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صارعة على احتالل المنطقة العربية.
الخريطة )2(: توزع مناطق وجود القوى الخارجّية المت
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       تمّتعــت مدينــة حلــب بموقــع تجــارّي ممتــاز فــي القرنيــن )16-17م(؛ 
إذ انفتحــت أمامهــا أســواق اإلمبراطورّيــة العثمانّيــة خاصــة مناطــق األناضــول، 
يــران، وبيــن المتوســط  لتصبــح حلــب مركــزًا مهّمــًا لتجــارة المــرور بيــن أوروبــا واإ
والعــراق والخليــج العربــّي، ويشــهد علــى ذلــك نشــاط أســواقها وخاناتهــا )كخــان 
الشــونة(، وحركــة مينائهــا الطبيعــّي )اســكندرونة(، مّمــا تطلّــب مراعــاة الحفــاظ 
المســتخدمة  والمكاييــل  للموازييــن  مراقبيــن  فعّيــن  التجــارّي،  القانــون  علــى 
ودولّيــًا  محلّيــًا  حلــب  أّدتــه  الــذي  التجــارّي  للــدور  ونظــرًا  الغــّش،  ومالحقــة 
أقامــت إنكلتــرا وفرنســا ممّثِليــن تجاِرييــن فيهــا، واّتخــذ هــؤالء الصفــة السياســّية 
كقناصــل لدولهــم، فُأقيمــت فيهــا شــركة بــالد المشــرق )ليفانــت( اإلنكليزّيــة 
عــام 1581م، وكان لهــذه المراكــز مراســالت تجارّيــة ودبلوماســّية مــع مركــز 
الشــركة الرئيــس فــي لنــدن، وقــد منحــت الدولــة العثمانّيــة الّتجــار األجانــب 
امتيــازات تجارّيــة وقانونّيــة بموجــب نظــام االمتيــازات، الــذي ُبــِدئ العمــل بــه 

منــذ عــام 1535م، واســتمّر حّتــى مطلــع القــرن العشــرين.

فّكر في: 
1- كيف استغّلت 

الدول األوروبّية الموقع 
التجارّي لحلب؟ 

2- ما داللة إقامة 
الّدول األوروبّية 

ممّثِلين تجارّيين لها 
في مدينة حلب؟ 

3- كيف تّم استغالل 
التجارة لصالح 

السياسة؟ 

الخريطة )3(: توضح موقع مدينة حلب والطرق التجارّية الماّرة بها.

مراكز تجارّية متجّددة:
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تبادل اآلراء: 
دوافع االمتيازات:

      مّر معك في كتابي قضايا تاريخّية في الصّفين 
التي  اآلراء،  تبادل  فقرة  الثانوّي  والثاني  الثانوّي  األّول 
طّبقْت من خاللها طريقة المناظرة، وتبّينت أن اختالف 
وجهات النظر يكون بسبب اختالف الحجج المستخدمة، 

ومدى دقتها ومصداقيتها.
   لدينا وجهتي نظر حوَل دوافع الدولة العثمانّية الرئيسة 
الذين حصلوا بموجب  المعاهدات مع األوروبيين  لعقد 

هذه المعاهدات على امتيازات اقتصادّية كثيرة هما:

وجهُة النظِر األولى:

أبدأ المناظرة:
1- يقّسُم الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  المنطقّيِة 
التي تستنُد عليها إلثباِت الفكرة التي تؤّيدها.

3- تثبُت كلُّ مجموعٍة األسَس التي اعتمَدت عليها إلقناِع 
الطرِف اآلخر.

4- تدعُم كلُّ مجموعٍة فكرَتها بتفاصيَل وأمثلٍة من النصِّ 
ومصادِر التعّلم.

5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

   أرادت الدولة العثمانّية من االمتيازات أْن تجعلها 
بعقد  وذلك  األوروبّي،  الّصف  وحدة  لتمزيق  وسيلًة 
معاهدات مع طرف أوروبّي دون غيره مما يشعل نار 
التنافس بين هذه الدول والتسابق لتقديم التنازالت في 
سبيل الحصول عليها إضافة لرغبة الدولة العثمانّية 
السكان،  احتياجات  لتلبية  اقتصادها،  إنعاش  في 
متطّلبات  لتغطية  الالزمة  الموارد  على  والحصول 
الحروب المستمّرة على أكثر من جبهة، فأّدى توافد 
النسيج  الّشام الزدهار صناعة  بالد  إلى  األوروبيين 
فرنسا  إلى  ُتصّدر  كانت  التي  والحريرّي،  القطنّي 
نكلترا، وقد كانت االمتيازات عامَل تفاعٍل حضارّي،  واإ
وعلمّية  وفكرّية  أدبّية  اهتمامات  الغرب  في  أثارت 

جديدة. 
د. ليلى الصباغ، الجاليات األوروبّية في بالد الشام 
في العهد العثمانّي، ج1، 1989م، ص 12-11.

رائد الدوري، مجّلة الدراسات التاريخّية والحضارّية، 
المجلد 4، العدد 13، عام 2012م.

     استخدمت القوى األوروبّية االمتيازات كأداة لجعل 
اإلمبراطورّية العثمانّية سوقًا كبرى للمنتجات الغربّية، 
مع محاربتها تطّور الصناعة العربّية المحلّية، وعّدت 
االمتيازات بمثابة حقوق مكتسبة لها ولرعاياها، فهذه 
في  تبدو  كانت  واالمتيازات  والمعاهدات  االتفاقّيات 
ظاهرها ذات طابع تجارّي إال أّنها تحمل في طّياتها 
لالستقرار  وتمهيدًا  اقتصاديًا  واستثمارًا  خفّيًا  تغلغاًل 
»إّن  فاندال:  المؤرخ  يقول  األجنبّية،  للدول  النهائّي 
متاجر الليفانت القائمة في بالد الشام التي ال تمتلك 
فيها فرنسا وال إصبعًا واحدًا من األرض كانت تحمل 
إلينا أرباحًا مادّية ونقدّية أكثر مّما تحمله المستعمرات 

الحقيقّية وأكثر من جزرنا في أمريكا والهند«.
د. ليلى الصباغ، الجاليات األوروبية في بالد الشام 

في العهد العثمانّي، ج1، 1989م، ص10.
ج1،  الدولية،  والعالقات  التاريخ  مصطفى،  نادية 

ص411. 

وجهة النظر الثانية:
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بصمات التجارة:

فّكر في:
اإلبداع  تجّلى  كيف   -1
العرب  التجار  به  قام  الذي 
العصر  تطورات  ليواكب 

الحديث التجارّية؟
تأقلم  تسّمي  ماذا   -2
الّتجارة العربّية مع التغيرات 
الحاصلة في الطرق الّتجارّية 

العالمّية؟ 
الذي  بالتغيير  رأيك  ما   -3
لحّل  العربّي  التاجر  أحدثه 

مشكلة العزلة التجارّية؟ 
4- ما الدليل على أن الوثيقة 
القرن  من   )7( الشكل  في 

الثامن عشر الميالدّي؟

الدولّيــة  التجــارة  بيــن  العالقــة 
واالقتصاد المحلّي عالقة مترابطة، 
التاجــر  وخبــرة  مرونــة  تؤّكدهــا 
حيثمــا كان، وال ســّيما العربــّي الــذي 
المحلّيــة  إلــى تطويــع تجارتــه  لجــأ 
لتتواكــب مــع الطلــب الدولــّي علــى 
نظمــًا  مســتخدمًا  األساســّية  الســلع 

مختلفــة. اقتصادّيــة 
         ظهر ذلك في مصر نهاية

الّســكر والُبــن  القــرن الســادس عشــر باســتبدال تجــارة التوابــل بتجــارة 
اليمنــّي الــذي أصبــح اإلقبــال عليــه كبيــرًا فــي مصــر والواليــات العثمانّيــة 
بعــد شــيوع شــرب القهــوة، وكان البــن هــو الّســلعة الرئيســة التــي نجــح 
الّتجــار المصرّيــون فــي احتــكار تجارتهــا علــى مــدى قرنيــن متتالييــن 
همــا )16-17م(، فمعظــم البــّن اليمنــّي كان ُيجلــب إلــى مصــر وُيصــّدر 

منهــا إلــى أوروبــا. 
       وفــي بــالد الّشــام أحــدث تّجارهــا تغييــرًا فــي اتجاهــات الّتجــارة 
الدولّية من خالل متابعتهم لكافة تفاصيل االقتصاد الدولّي، وتواجدهم 
فــي كّل مرفــأ مــن المرافــئ التجارّيــة لبيــع كّل منتجــات مدنهــم، ووضــع 
التنزيــالت  ونســبة  البيــع،  ومواســم  األســعار،  علــى  تحتــوي  ســجاّلت 
المقبولــة، وتقييــم لجــودة المنتجــات المحّلّيــة مــع رّد الــرديء منهــا مهمــا 
قــلَّ ســعره. فقــد اكُتشــف عــام 2018م )160 ألــف وثيقــة تعــود للمرحلــة 
التاريخّيــة الممتــّدة مــن منتصــف القــرن الثامــن عشــر حتّــى بدايــة القــرن 
التاســع عشــر الميــالدّي( مــن المراســالت المكتشــفة فــي لنــدن صــادرة 
عــن تّجــار دمشــقّيين، كالتاجــر الشــامّي يوســف بيكتــي المقيــم فــي مدينــة 

)ليفورنــو( اإليطالّيــة وكان ُيرســل بضائعــه إلــى مينــاء االســكندرية.

الشكل )7(: رسالة من التاجر يوسف بيكتي، إحدى الوثائق المكتشفة في 
لندن عام 2018م.
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استكشاُف المصادر:
بدائل تجارّية:     

      كان البرتغالّيــون الذيــن غــزوا الســاحل الغربــّي مــن اليمــن فــي القــرن الخامــس عشــر أّوَل مــن تــذّوق 
مــن األوروبييــن قهــوة البــّن اليمنــّي، وأّول صفقــة للبــّن فــي مينــاء المخــا عقدهــا الهولنديــون عــام 1629م، 
ونقلــوه إلــى مراكزهــم فــي شــمال غربــي الهنــد وبــالد فــارس، ثــّم إلــى هولنــدا التــي ظهــر فيهــا البــن اليمنــي 
ألّول مــّرة فــي عــام 1661م، فقــد أخــذت قهــوة المــوكا والموكاتشــينو االســم مــن مينــاء المخــا، يقــول الرّحالــة 
)جيرونيمــو لوبــو( الــذي أبحــر فــي البحــر األحمــر عــام 1625م: »كانــت المخــا مدينــة صغيــرة وذات 
شــهرة ضّيقــة، لكــْن منــذ أْن ســيطر العثمانّيــون علــى معظــم أجــزاء الجزيــرة العربّيــة أصبحــت المخــا مدينــة 
مهّمــة بالرغــم مــن أّنهــا لــم تكــن مــكان إقامــة الباشــا الــذي يبعــد عــن المخــا مســيرة يوميــن وتحديــدًا فــي 
صنعــاء، وقــد اكتســبت أهّمّيتهــا تلــك مــن القانــون العثمانــّي الــذي يطالــب جميــع الســفن بــأن ترســو فيهــا، 
وتدفــع ضريبــة للمــرور إلــى البحــر األحمــر«، وخــالل العصــر الذهبــّي للبــّن اليمنــّي فــي القــرن الســابع 

عشــر ُقــّدر إنتاجــه مــن عشــرين إلــى ثالثيــن ألــف طــن ســنويًا. 
فّكر في:

1- ُعــد إلــى مصــادر التعلّــم 
نظــر  وجهــة  واســتخلص 
اليمنــّي  البــّن  لنقــل  أخــرى 
إلــى أوروبــا مراعيــًا مــا يأتي: 
تحديــد األدلــة التــي اســتندت 
إليهــا إلثبــات رأيــك، مقابــاًل 
والبرهــان  بالحجــة  الحجــة 
مــن  كلٍّ  بيــن  بالبرهــان 

الّنظــر.  وجهتــي 
2- اســتخلص مــن وجهتــي 
ــة البــّن اليمنــّي.  النظــر أهمّي

الشكل )8(: رسم لميناء المخا اليمنّي. 
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 

األولى

1- يقــول ألبــرت أشفيتســر: »إّن الحضــارة فــي جوهرهــا أخالقــّي، وأنــا علــى يقيــن مــن أن العناصــر 
الجمالّيــة واالتســاع الرائــع فــي معارفنــا المادّيــة، كّل هــذا ال يؤثّــر علــى جوهــر الحضــارة، وبالتالــي 
الحضــارة بــكّل بســاطة معناهــا بــذل المجهــود، مــن أجــل الســمّو اإلنســانّي وتحقيــق التقــّدم، وهــذا الموقــف 
العقلــّي يتضّمــن اســتعدادًا، فيجــب أواًل أن نكــون متأّهبيــن للعمــل اإليجابــّي فــي العالــم والحيــاة، ويجــب 

ثانيــًا أن نكــون أخالقّييــن«.
أ- كيف عّبر المفّكر عن حاجة اإلنسان للحضارة؟ 

ب- كيف يمكن للعناصر الماّدّية أال تؤّثر على جوهر الحضارة؟ 
جـ- ما العالقة بين جوهر الحضارة وعناصرها المادّية؟ 

2- مــن التطــوُّرات التجاريَّــة فــي القرنيــن )16-17م( ظهــور الشــركات الكبــرى للتجــارة فــي المناطــق 
البعيــدة، ألنَّ التجــارة العالميَّــة الواســعة كانــت بحاجــة إلــى رؤوس األمــوال لتجهيــز األســاطيل التجاريَّــة 

وحمايتهــا.
أ- ما العوامل الممّهدة لظهور الشركات الكبرى في القرنين )16-17م(؟ 

ب- ما التغّيرات التي أحدثتها الدولة العثمانّية والتي ساعدت على نشوء هذه الشركات؟ 
3- يقــاس التخلّــف االقتصــادّي فــي الوقــت الحاضــر بمقــدار االنخفــاض النســبّي فــي متوّســط دخــل الفــرد 
الحقيقــّي أي الّدخــل النقــدّي، وهــذا االنخفــاض يعنــي أّن مــا يحصــل عليــه الفــرد فــي المتوّســط مــن الّســلع 
والخدمــات قليــل فــي الكمّيــة ورديء فــي النوعّيــة نســبّيًا، وال يرجــع الســبب فــي هــذه الظاهــرة إلــى محدودّيــة 
المــوارد اإلنتاجّيــة بقــدر مــا يرجــع إلــى االســتخدام الــرديء للمــوارد االقتصادّيــة، وهــذا االســتخدام يــؤّدي 
إلــى إهمــال المــوارد تمامــًا، ويــزداد الوضــع ســوءًا بوجــود األزمــات الداخلّيــة أو الخارجّيــة، حيــث يضطــّر 
األفــراد إلــى إهمــال األعمــال الزراعّيــة والصناعّيــة والتجارّيــة، مــع اســتنزاف المــوارد الطبيعّيــة )قطــع 

األشــجار، اســتغالل الّنفــط، اإلســراف فــي الميــاه، الكهربــاء ......(.
أ- ما العوامل التي تؤّدي إلى تخّلف اقتصادّيات الدول؟ 
ب- أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه من أسباب ونتائج:

النتائجاألسباب

االستخدام الرديء للموارد االقتصادّية

إهمال األعمال الزراعّية والصناعّية والتجارّية



قضايا تاريخّية                                                                         الصّف الثالث الثانوّي األدبّي

29

في هذِه القضّيِة:
    العمُل في موضوعاِت هذه القضّيِة 

َيستدعي تساؤالٍت مثل:
التي طرأت  االقتصادّية  التغّيرات  ما   •
على المنطقة العربّية بعد االكتشافات 
العلمّية األوروبّية في القرنين )16-

17م(؟
االمتيازات  سياسة  انعكست  كيف   •

االقتصادّية على العالقات الدولّية؟
• ما التغيرات االجتماعّية والثقافّية التي 
طرأت على الوطن العربّي في تلك 

المرحلة التاريخّية؟
• ما أثر األوضاع االقتصادّية والسياسّية 
قيام  في  )18-19م(  القرنين  في 

اليقظة العربّية؟

 القضّيُة تنّبه فكرّي             
 الثانية

الشكل )1(: صحف وطنّية ظهرت في مراحل تاريخّية مختلفة، القبس عام 1912م، العاصمة والكنانة 
ظهرت في عام 1919م، والضياء عام 1936م، والنصر عام 1943م.
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الشكل )2(: أّول صورة لتدمر عام 1691م نشرت في »المعامالت الفلسفّية للجمعّية الملكّية في لندن رقم 19« عام 
1696م، كانت تدمر معروفة للغرب من النصوص الكالسيكّية لذلك كان يعتقد أن اآلثار المجيدة لهذه المدن القديمة 
في الشرق العربّي ُفقدت، ولكن كان منظر تدمر »مهيب محفوظ كما لو كان في زجاجة« إذ أدهش وجودها مجموعة 

الّتجار البريطانيين الذين زاروها عام 1691م أو وفق مصطلحهم )اكتشفوها(. 

الشكل )4(: أعضاء جمعّية النهضة العربّية التي تأّسست عام 1906م.

الشكل )3(: بّوابة المكتبة الظاهرية.
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الرّقة والرائحة في منحوتات  المباني على جوٍّ من      »تحتوي 
حجرّية رائعة للغاية، وأنا أشّك فيما إذا كان ألّي مدينة في العالم 

أسبقّية في مجدها على هذه المدينة«.

تدمر لحظة  ويليام هاليفاكس مدينة  العبارات وصف  بهذه      
المشرق  شركة  من  الّتجار  مجموعة  برفقة  1691م  عام  رؤيتها 

)الليفانت( البريطانّية.

     تدّفقت الجاليات األوروبّية إلى بالد الّشام مع بداية عصر 
على  والحصول  الشرقّية  العلوم  عن  للبحث  األوروبّية  النهضة 
المعلومات الجغرافّية، كان للجالية اإلنكليزّية في حلب دور أساسّي 
نباتاتها  لدراسة  سورية  على  انتباههم  لتركيز  اآلثاريّين  تنبيه  في 
في  األوروبيّين  اهتمام  فانصّب  وفكرها.....،  وآثارها  وحيواناتها 
العربّية  المخطوطات  جمع  على  )16-17م(  القرنيين  منتصف 
بكافة العلوم التي انتقلت إلى أوروبا بأبخس األثمان، فكان ذلك 
داعمًا لنهضة أوروبا الثقافّية ومقّومات تراثها الفكرّي، ساهم هذا 

عاقة تقّدمه. األمر في تراجع التطّور الفكرّي للمنطقة العربّية واإ

طرأت تحوالت على العالم في 
القرنين )18-19م( نستطيع 
من خاللها معرفة المتغيرات 
التي أصابت الوطن العربّي، 
ستكتشف في هذه القضّية 

أسباب طمع الدول األوروبّية 
بثروات الوطن العربّي، وكيف 
ظهرت المسألة الشرقّية؟ وكيف 

أثرت أوضاع القرنين )18-
19م( السياسّية في أوروبا 
إيجابًا وسلبًا على منطقتنا 
العربّية؟ وستكتشف دور 

العالقات الدولّية في تحديد 
معالم هذين القرنيين فيها، وما 
دور العلماء والمثقفين العرب 
في إعادة الّدور الحضارّي 

لى أّي مدى كان  لمنطقتنا؟ واإ
تأثير البعثات الغربّية والمدارس 
الوطنّية في المساهمة في هذا 
الدور؟ ما رّد الفعل العربّي 
للحفاظ على مكانته التجارّية؟

تساؤٌل عام:
ما األسس الثقافّية التي تساهم في يقظة المجتمع؟

كيف تساهم مجاالت الحضارة في نهضة المجتمع؟ 
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       تمثّــل الثقافــة الجانــب المعنــوّي الفاعــل 
فهــي  مــا،  لشــعب  الحضــارّي  التكويــن  فــي 
محّصلــة النشــاط الفكــرّي والفنــّي واألدبــّي واإلرث 
االجتماعّي الذي يشّكل طباع الفرد وشخصيته.
      من هذا المنطلق تدّل الثقافة على األفكار 
والمعتقــدات والعــادات لمجتمــع مــا، نتيجــة ذلــك 

تصبــح الثقافــة جانبــًا مــن جوانــب الحضــارة.

الثقافة: 
فّكر في: 

بهدف  ُتعّمم  عندما  عالمّية  الثقافة  تصبح   -1
آفاق  إلى  المحلّي  بالتراث  االنتقال  فيتّم  إنسانّي، 
الثقافات  بين  تقارب  إيجاد  بهدف  عالمّية  إنسانّية 
في إطار التعّدد والتنّوع الثقافّي، كيف يساعد ذلك 

على قيام الحضارة؟ 
2- عّبر بأسلوبك عن تقبُّلك للثقافات األخرى. 

3- ما دورَك في بناء ثقافة مجتمعك؟ 

      درست في الصّف الثاني الثانوّي األدبّي في كتاب )قضايا تاريخّية( مبدأ األهّمّية التاريخّية، واكتشفت 
أنَّ دراسَة الماضي تساعُدنا على فهِم حاضرنا والتنّبؤ بالمستقبل من خالِل إجراء عالقاٍت بين األحداِث 

في الماضي واألحداِث المعاصرة، ولتقديِر أهّمّيِة أمٍر ما علينا أْن نسأَل:
ما مدى تأثيره؟ 

وهل كانْت تأثيراُته طويلَة المدى؟ 
وما أهّمّيُته في الماضي؟ 

وما أبرُز المجاالِت التي أثََّر فيها: اقتصادّية أو اجتماعّية أو ثقافّية أو سياسّية؟ 
كيَف يرتبُط بالوقِت الحاضر؟ 

كيف نستفيُد من مبدِأ األهمّيِة التاريخّيِة إلجراِء هذه العالقات؟ لندرَك المبدأ في دراسِة التاريِخ نطبِّقه على 
التطّورات الحاصلة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالدّيين. 

مبدأ األهّمّية التاريخّية:

فّكر في: أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه: 
المجاالت التي تحدد أهّمّية حدث ما

ارتباطه بالحاضر المجال الذي أّثر فيه أهّمّيته بالماضي مدى تأثيره الحدث

اختراع الكتابة عام 3200ق.م

تطّور صناعة الورق في القرن الثامن الميالّد

استخدام الطباعة في عام 1440م
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فــي  العربــّي  الوطــن  تأثّــر     
والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنيــن 
بالتغّيــرات  الميالدّييــن  عشــر 
ونتائجهــا  والسياســّية  االقتصادّيــة 
االجتماعّيــة والثقافّيــة التــي طــرأت 
ظهــرت  اقتصادّيــًا  أوروبــا،  علــى 
دفعــت  التــي  الصناعّيــة،  الثــورة 
الــدول األوروبّيــة إلخضــاع اقتصــاد 
الوطــن العربــّي لخدمــة مصالحهــا، 
القومّيــة  الفكــرة  انتشــرت  وسياســّيًا 
التــي  السياســات  كشــفت  التــي 
وضعتهــا القــوى األوروبّيــة للســيطرة 
واالحتــالل، أّمــا اجتماعّيــًا فظهــور 
اســم  عليهــا  ُأطلــق  جديــدة  طبقــة 
البرجوازّيــة، التــي تطــورت لتصــل 
إلــى مرحلــة الرأســمالّية فيمــا بعــد، 
اجتماعّيــة  طبقــة  ظهــرت  بينمــا 
فــي  وســطاء  تّجــار  مــن  مكّونــة 
ســيادة  وثقافّيــًا  العربــّي،  الوطــن 
البحــث  العلمــّي ومنهجّيــة  التفكيــر 
والتقانــة فــي أوروبــا، ليصبــح القــرن 
التاســع عشــر الميــالدّي فــي الوطــن 
الفكــرّي«  »التفتّــح  قــرن  العربــّي 

كافــة. مجاالتهــا  فــي  اليقظــة 

تأثيرات انتقالّية:

الشكل )5(: من مظاهر الثورة الصناعّية في بالد الشام بمنطقة جبل لبنان 
إنشاء معمل الحرير الذي ظهرت فيه مشكلتان اجتماعّيتان، األولى تشغيل 

األطفال، والثانية انقسام المجتمع لطبقتي البرجوازية والعّمال.

فّكر في:  
السياسة،  )االقتصاد،  الحضارة  جوانب  بين  العالقة  ما   -1

المجتمع، الثقافة(؟
2- أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه من معلومات النّص:

تغيرات القرن 19م في الوطن العربّيتغيرات القرن 19م في أوروبا

ثقافّيةاقتصادّيةثقافّيةاقتصادّية

3- ماذا تتوّقع أْن يكون المقصود بعبارة: »التفّتح الفكرّي«؟ 
4- لماذا برأيك وضعت قوانين للحّد من عمالة األطفال؟

القّطاعات  في  األطفال  عمل  دون  للحيلولة  حلواًل  اقترح   -5
االقتصادّية.
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       تعــّد الحــروب االقتصادّيــة مــن أقــدم الحــروب التــي 
عرفتها البشرّية، كانت صراع على الموارد كالماء واألراضي 
الزراعّيــة، ومــع ظهــور التقــدم الكبيــر فــي الصناعــة بحــث 
الرأســمالّيون عــن أســواق جديــدة اســتخدموا القــوة العســكرّية 
واالحتــالل للســيطرة عليهــا، وفــي الّنصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين طــرأ تغييــر واضــح علــى هــذا األســلوب فأصبــح 
بحركــة  التحّكــم  خــالل  مــن  يجــري  االقتصــادّي  االحتــالل 
الــواردات ورؤوس األمــوال، أّمــا فــي القــرن الحالــي فتســيطُر 

ــات واإلعــالم. عــن طريــق أنظمــة المعلوم

الحروب االقتصادّية: 

فّكر في: 
1- لماذا أكثر النزاعات والحروب بين 

الشعوب سببها اقتصادّي؟
اليوم  المهيمنة  الدول  تكتفي  هل   -2
باالحتالل االقتصادّي فقط؟ ما الدليل؟ 
باالقتصاد  العناية  ضرورة  فّسر   -3
الوطنّي مستندًا لمبدأ األهّمّية التاريخّية؟ 

حرب المعلومات:
أخطــر  مــن  اليــوم  المعلومــات  حــرب  تعــّد      
أنــواع الحــروب، عــن طريــق وضــع الخطــط واّتخــاذ 
اإلجــراءات كافــة إلتــالف، أو تزييــف، أو ســرقة، 
أو تدميــر المعلومــات المســّجلة والمتداولــة علــى 
فــي  المســتخدمة  واالّتصــاالت  الحواســب  أنظمــة 
نظــم المعلومــات لدولــة مــا، بمــا يحقــق الســيطرة 
اآلليــة غيــر المباشــرة عليهــا، ويحــدث ذلــك عبــر 
فيروسات الكمبيوتر اإللكترونّية لضرب وتعطيل 
والشــبكات  التحتّيــة  والبنيــة  الخدمــات  شــبكات 
المالّيــة المعتمــدة علــى الكمبيوتــر، مثــل شــبكات 
إســتراتيجية عبــر  أو  البورصــات،  أو  البنــوك، 

مــن  عمــد  عــن  ثغــرة  يتــرك  إذ  الخلفّيــة،  األبــواب 
مصمــم النظــام، للتســّلل إليــه عنــد الحاجــة، فــكّل 
المّتحــدة  الواليــات  تنتجهــا  التــي  والنُّظــم  البرامــج 
أبــواب خلفّيــة تســتخدمها  األمريكّيــة تحتــوي علــى 

مــا. بلــد  الســيطرة علــى  تريــد  عندمــا 

فّكر في: 
1- مــا الــذي وّفرتــه الثــورة الرقمّيــة للــدول صاحبــة 

الســيطرة للتحكــم باالقتصــاد العالمــّي؟
القــرن  فــي  وقّوتهــا  الــدول  تفــّوق  مقيــاس  مــا   -2

والعشــرين؟ الواحــد 

في الوقِت الحاضِر:



35

      وصلــت أزمــة االقتصــاد العثمانــّي ذروتهــا مــع نجــاح الثــورة 
الصناعّيــة فــي أوروبــا منــذ نهايــة القــرن الثامــن عشــر الميــالدّي، 
وأصبح ميزان التجارة الخارجّية للدولة العثمانّية خاسرًا للمرة األولى، 
فلجــأت إلــى سياســة منــح االمتيــازات، وقــد نّصــت هــذه االمتيــازات 
بمعظمهــا علــى تخفيــض الضرائــب الجمركّيــة التــي تتلّقاهــا الدولــة 
كانــت  المســتوردة، وبالمقابــل  البضائــع األوروبّيــة  العثمانّيــة علــى 
التجــارة الداخلّيــة تخضــع لنســبة كبيــرة مــن الضرائــب الجمركّيــة مّمــا 
أضــّر بهــا وأضعــف منافســتها للبضائــع األوروبّيــة المســتوردة، وهــذا 
ما أّدى إلى اســتيالء رأس المال األجنبّي على المراكز الرئيســة في 
جميــع المجــاالت االقتصادّيــة، األمــر الــذي أّدى إلــى تحــّول الدولــة 
العثمانّيــة برمتهــا إلــى شــبه مســتعمرة أوروبّيــة تحــت وطــأة الديــون 

واالحتــكارات األجنبّيــة نهايــة القــرن التاســع عشــر.

تسهيالت تجارّية: 

فّكر في: 
سياسة  انعكست  كيف   -1
الدولة  على  سلبًا  االمتيازات 

العثمانّية في القرن 18م؟ 
الدولة  تحّولت  كيف   -2
مستعمرة  شبه  إلى  العثمانّية 

أوروبّية؟

       أنتجت الدول األوروبّية منتجات نسيجّية تناسب المجتمع 
العربــّي، وأخــذت تنافــس المنتجــات المحلّيــة بجودتهــا ورخصهــا، 
كمــا أّدى تحــّول قســم مــن األهالــي للــزي األوروبــّي إلــى ضعــف 
إنتاج البضائع المرتبطة بالّزي المحلّي ورواج البضائع المناسبة 
للــزّي األوروبــّي، كلُّ ذلــك اســتدعى وجــود فئــات اجتماعّيــة قامــت 
بــدور الوســيط بيــن المســتهلك المحلــّي والمنتــج األوروبــّي ُدعيــت 
ذ كان نحــو ُخمــس عّمــال دمشــق يعملــون  بالبرجوازّيــة المحلّيــة، واإ
في الّصناعة النسيجّية – في ذلك الوقت- فإّن اشتداد المنافسة 
األوروبّيــة للبضائــع المحلّيــة أّدى إلــى البطالــة وتحــّول الكثيــر مــن 

العّمــال إلــى أعمــال ومهــن أخــرى أو إلــى الهجــرة.

أسباب اقتصادّية ونتائج اجتماعّية:

فّكر في: 
1- ما الطرق التي اتبعتها الدول 

األوروبّية للترويج لبضاعتها؟
الطرق؟  تلك  نجحت  هل   -2

كيف؟
على  الّسلبية  النتائج  ما   -3
تلك  نتيجة  العربّي  االقتصاد 

الّسياسات االقتصادّية؟ 
4- كيف تساهم في دعم منتجك 

الوطنّي؟
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بالعملــة  منتجاتهــم  األجانــب  الّتجــار  بيــع  عــن  نجــم       
الّذهبّيــة انتشــار الفوضــى فــي الحيــاة االقتصادّيــة المحلّيــة 
فانهــارت قيمــة العملــة المحلّيــة الفضّيــة، وكثــرت الضرائــب 
علــى األهالــي، ومّمــا زاد الضائقــة المالّيــة ســوءًا الضرائــب 
التــي فرضتهــا الدولــة العثمانّيــة عليهــم كضريبــة اإلعانــة عــام 
1834م، وطالبــت األفــراد بدفعهــا فــي أماكــن إقامتهــم ال فــي 
محــالت عملهــم، فاندفــع بعضهــم إلــى االحتمــاء بالقنصلّيــات 
األجنبّيــة لتحاشــي دفــع اإلعانــة، وزاد وضــع المجتمــع ســوءًا 

فــرض التجنيــد اإلجبــارّي.

ضائقة مالّية:   

1- ما أثر ضعف العملة الوطنّية على 
االقتصاد؟ 

انتشار  على  ساعد  الذي  ما   -2
الفوضى في اقتصاد البالد العربّية؟ 

المترّتبة  االجتماعّية  النتائج  ما   -3
على هذا الواقع االقتصادّي؟ 

4- برأيك لماذا أصّر الّتجار األجانب 
على بيع منتجاتهم بالعملة الذهبّية؟ 

فّكر في:

ســالح  يترافــق  بلــدك:  بتعّمــْر  ليرتَــك  عــّز 
الحصــار االقتصــادّي بافتعــال أزمــات تســمح 
المــراد  الدولــة  فــي  الوطنّيــة  العملــة  بانهيــار 
الســيطرة عليهــا، يســاعد علــى ذلــك المجتمــع 
للتعامــل  ويســعى  بعملتــه،  الثقــة  يفقــد  الــذي 
بعملــة أخــرى؛ كــي يحافــظ مــن خاللهــا علــى 
الوعــّي  انتشــار  لكــّن  المالّيــة،  مدخراتــه  قيمــة 
بيــن فئاتــه، ودعــم االقتصــاد الوطنــّي، والقيــام 
بمبادرات، وتحّمل المسؤولّية ُيسهم في الحفاظ 
علــى قــّوة العملــة الوطنّيــة، كالمبــادرة التــي قــام 
بهــا اّتحــاد المصّدريــن الســوريين بالتعــاون مــع 
والصناعييــن  األعمــال  رجــال  مــن  مجموعــة 
عــام 2016م كانــت تحــت شــعار »عــّز ليرتــك 
قامــوا  الســورّية،  الليــرة  لدعــم  بلــدك«  بتعّمــر 
خاللهــا بتصريــف مبلــغ مــن العمــالت األجنبّيــة 
ســورية مصــرف  لــدى  الســورّية  الليــرة  إلــى 

الشكل )6(: شعار مبادرة عز ليرتك بتعمر بلدك.

المركزّي بدمشق استمّرت أسبوعًا، وشملت المحافظات كاّفة، 
وتعّد انطالقة سوق دمشق لألوراق المالّية عام 2006م نقلة 
للحفاظ على  قوانين  فقد سّنت  السورّي،  االقتصاد  في  نوعية 
السوق المالية من التالعب لجعل سوق األوراق المالّية مكانًا 

آمنًا لالستثمار.
رجال  بعض  موقف  في  البطولة  تظهر  أين   -1 في:  فّكر 

األعمال الّسوريين؟ 
2- بمــاذا تصــف شــخصّية المواطــن رجــل األعمــال والصناعــّي 

السورّي؟
3- ما أثر سوق األوراق المالّية على االقتصاد؟

في الوقِت الحاضِر:
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مبادرات: 

       الحكمــة أن تعــرف مــا الــذي تفعلــه، والمهــارة أن تعــرف 
كيــف تفعلــه، واإلرادة هــو أن تفعــل وأنــت واثــق مــن قدراتــك 
وخبراتــك، بنــاًء علــى هــذه القاعــدة فــي معالجــة األزمــات لــم 
تستســلم الفعالّيــات المحلّيــة العربّيــة فــي القــرن التاســع عشــر 
للتحــّدي األوروبــّي، بــل طــّورت أنشــطتها االقتصادّيــة للتأقلــم 

مــع الواقــع الطــارئ فغّيــرت فــي بنيتهــا.
      حــدث التطــّور االقتصــادّي بعــّدة اّتجاهــات منهــا: اعتمــاد 
الشــراكة فــي العمــل، والهــدف منهــا زيــادة رأس المــال الموّظــف 
للتمّكــن مــن إنتــاج ســلعة جّيــدة بســعر معتــدل، ولتحقيــق الجــودة 
فــي اإلنتــاج والحصــول فــي الوقــت نفســه علــى أربــاح أكبــر، 
بينمــا حاولــت صناعــات محلّيــة التأّقلــم مــع المؤثّــرات األجنبّيــة، 
فظهــرت عــّدة صناعــات يظهــر فيهــا الطابــع المحلــّي واألثــر 
األوروبــّي، ومــن الحلــول أيضــًا النجــاح فــي تقليــد البضاعــة 
األوروبّيــة إلــى حــّد التفــّوق عليهــا، فنجــح نســيج الّديمــا المحلــّي 

فــي دمشــق فــي الحصــول علــى ثقــة المســتهلك.

فّكر في: 
1- ما المشكلة التي طرحها الّنّص؟ 
2- ما الحلول المقترحة في الّنّص؟ 

3- ما الحّل األمثل برأيك؟ 
4- ما التعميم الذي توّصلَت إليه؟ 

5- كيف استفاد التّاجر العربّي من 
األزمة  معالجة  في  رادته  واإ مهارته 

االقتصادّية للمنتجات الوطنّية؟
6- برأيك هل ثقة المستهلك بالمنتج 

ضرورة لنجاح الصناعة؟ لماذا؟ 
7- لو كنت صاحب منشأة اقتصادّية 
ما الّنهج الذي ستستخدمه لكسب ثقة 

المستهلك؟ 

استكشاُف المصادر:
الشــراكة: ذكــر نعمــان القســاطلي الدمشــقّي فــي كتابــه: »الروضــة الغّنــاء فــي دمشــق الفيحــاء«: »أمــا 
اآلن )القــرن التاســع عشــر( فقــد ُنكبــت صنائــع دمشــق أعظــم نكبــة، والســيما صنعــة النســيج بســبب غــالء 
ــة مــع عــدم متانتهــا، وهــذا مــا دعــا الحــاذق الســيد عبــد المجيــد  الحريــر وكثــرة انتشــار البضائــع اإلفرنجّي
األصفــر أن يقلّــد األالجــة بالغــزل ليتمّكــن أبنــاء الوطــن مــن اســتعماله، ولضيــق ذات يــده انضــّم إلــى 
الســّيد حســن الخانجــي فأمــّده، وبعــد الجهــد نــال مــراده، وراج عملــه بيــن الخــاص والعــام واقتــدى بــه بعــض 

الصناعّييــن، وازداد عملــه اتقانــًا فأضحــى نســيج الّديمــا صناعــة مهّمــة يتعّيــش بهــا األلــوف«. 
فّكر في: 1- ما أثر المبادرات الفردّية في تطور االقتصاد المحلّي؟ 

         2- ما مسؤولية إدارة حماية المستهلك حاليًا؟ 
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كن مبادرًا:

تنمية المهارات الخاصة بك:

       كيف تتحمل مسؤولّية حياتك؟ وكيف تصنع نجاحك؟ كيف تغّير من عاداتك السلبّية؟ 
وتكتسب العادات اإليجابّية؟ حّتى يصبح شعارك في الحياة: »بالمبادرة سأكون صانع األحداث، 

أنا في طريقي إلى الفاعلّية، سأكون أساسًا من أسس النهضة والحضارة«.    
      في عام 1989م أصدر الخبير ستيفن كوفي كتابه: »العادات السبع لألشخاص األكثر 
فعالّية«، وأولى هذه العادات هي المبادرة، فالمبادرة هي اإلسراع في فعل شيء بهدف تغيير هذا 
الشيء، قد تكون فكرة أو عمل أو أّي شيء آخر مفيد بهدف التغيير سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.
فالمبادرة تعني أّننا مسؤولون عن حياتنا، وأّن سلوكنا هو نتاج قراراتنا وليس ظروفنا، إذ أّننا نمتلك 

حّس المبادرة والمسؤولّية التي تمّكننا من تحقيق ما نريد.
ذا نظرنا بدّقٍة إلى كلمة مسؤولّية، سنجد أّنها تحمل في طياتها معنى القدرة على اختيار       واإ
نوعّية السلوك الصادر عنك المبني على أساس من القيم، وليس وليد الظروف التي تمّر بها 

والمبنّي على المشاعر.
     األصل في طبيعة البشر هو الفعل ال رّد الفعل، فبداًل من أن تكون حياتك مجرد ردود أفعال 
ألشياء وأحداث تحدث من حولك عليك أن تتحّكم أنت في األشياء واألحداث من حولك. األمر 

الذي يمكنك من خلق الظروف التي تتناسب مع قراراتك وليس العكس.
     واألخذ بزمام المبادرة ال يعني أْن تكون لحوحًا أو عدوانّيًا، بل أن تدرك المسؤولّية الملقاة 
على عاتقك وتتحّلى بالشجاعة الالزمة للقيام بالفعل لتصل إلى هدفك، فدائمًا هناك مرونة في 
اّتباع القوانين والتشريعات واإلجراءات ولوائح العمل، واإلنسان المبدع والمبادر يّتبعها، ولكن يجد 

الطريقة المرنة في تطبيقها وتنفيذ مبادراته دون اإلخالل بها.
     إّن الفرق بين الّناس الذين يأخذون بزمام المبادرة وأولئك الذين ال يحركون ساكنًا يشبه الفرق 
بين الليل والنهار، وفي هذا الصدد ال نتحّدث عن اختالف في الفعالّية تتراوح نسبته بين %25 

إلى 50% بل نتحّدث عن نسبة اختالف تفوق 5000 %.
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خطوات طرح المبادرة: 
- اطرح رؤيتك: 

    هي طرح تصّوراتك في بناء القدرات من أجل دراسة أّي مشكلة، ولكن ال تكتفي بذكر المشكلة 
بل ابحث عن الحلول المنطقية لها.

- تابع النتائج: 
     ال تقف عند حّد عرض األفكار، وترك مسؤولّية تولي شأنها لغيرك، ولكن البّد من قيامك 

بمتابعة تنفيذها مع اآلخرين والمشاركة في مواجهة العقبات والوقوف على النتائج. 
- بادر .... ثّم بادر: 

دخال التعديالت والتحسينات، والعمل على إحداث تغيرات في البيئة       تقّبل النصائح والنقد واإ
المحيطة والتعامل بمرونة مع المشاكل.

- ال تفّكر في رّدة فعل اآلخرين: 
      قد يترافق مع أفكارك المطروحة في المبادرة إحداث تغييرات في البيئة المحيطة، مّما قد يخلق 
مشاكل مع اآلخرين، فلن يكون الجميع حولك مرّحبين بالتغيير، اكتِف بانتظار مرور فترة التغيير، 

وستّتضح لهم فكرتك، وتبدو إيجابّياتها واضحة.
- تعميم المبادرة: وذلك بتعميم النتائج ومشاركة النجاح مع الجميع، وعدم االستئثار بها.

فّكر في:
1- ما أهّمّية المبادرة برأيك؟ 

2- ما معّوقات المبادرة؟ 
3- هل أنت مبادٌر؟ 

مثال تطبيقّي: 
اختر أحد األنشطة اآلتية:

1- صّمم شعار مبادرة لدعم اللّيرة السورّية. 
2- ابحث عن مبادرة في حّل مشكلة اقتصادّية أو اجتماعّية أو ثقافّية، وطّبق عليها الخطوات 

السابقة. 
3- اعمل في نشاط الصفّي على وضع مبادرة لحّل مشكلة تعاني منها مدرستك أو حّيك وقّدمها 

لمعلمك ومدير مدرستك وتعاونوا في حّلها. 
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      ُعــّدت قضايــا البــالد العربيــة السياســّية طــوال القــرن التاســع 
عشــر والعقدين األوَلين من القرن العشــرين فرعًا من فروع المســألة 
الشــرقّية، فــكّل دولــة مــن الــدول األوروبّيــة تطمــع ببعــض المناطــق 
وتســعى إلــى تقويــة نفوذهــا فيهــا، كمــا كانــت تســعى فــي الوقــت نفســه 
للحيلولــة دون توّســع نفــوذ منافســيها فرّجــح مبــدأ: »بقــاء مــا كان 
علــى مــا كان«؛ أي: بقــاء تلــك األماكــن تحــت إدارة الدولــة العثمانّيــة 
الضعيفــة أفضــل مــن انتقالهــا إلــى أيــدي دولــة أوروبّيــة قوّيــة، ولــم 
تتّفــق الــدول األوروبّيــة علــى هــذه السياســة رغبــة فــي الحفــاظ علــى 
كيــان الدولــة العثمانّيــة بــل إّنهــا اتفقــت تحاشــيًا مــن اصطــدام بعضهــا 
ببعــض، بانتظــار الفرصــة المناســبة لتحقيــق مطامعهــا مــن غيــر 
مجازفــة عــن طريــق المفاوضــة والمســاومة علــى أســاس التعويضــات 

المتقابلــة، وكانــت البــالد العربّيــة مــن أثمــن تلــك المســاومات.

بقاء ما كان على ما كان: 

فّكر في: 
1- أّي من المبادئ الموجودة 
في الّنّص تتناسب مع الجملة 
على  فرنسا  »وافقت  اآلتية: 
عام  لليبيا  إيطاليا  احتالل 
يدها  إطالق  مقابل  1911م 
عام  )مراكش(  المغرب  في 

1912م«؟
الدولة  استمرار  فّسر   -2
حتى  ضعفها  رغم  العثمانّية 

بداية القرن العشرين؟

تجارة معاصرة:
    مّثلت الشبكة العنكبوتّية وعاء التجارة والتسويق 
فــي  التطــّور  نتيجــة  اليــوم،  الرقمــّي(  )االقتصــاد 
اســتخدامها مــن ِقبــل الشــركات الصناعّيــة والتجارّيــة 
ففيهــا  الماضــي،  القــرن  ثمانينــات  فــي  والخدمّيــة 
والخدمــات  الّســلع  وشــراء  بيــع  عملّيــات  تجــري 
اختصــار  علــى  ســاعدت  ألّنهــا  والمعلومــات....؛ 
المســافات بيــن مناطــق العالــم، وتخفيــض التكاليــف 
عالقــات  إلقامــة  الفرصــة  تاحــة  واإ التســويقّية، 
تعاقدّيــة مباشــرة بيــن البائــع والزبــون، واالنفتــاح علــى 
األســواق العالمّيــة، والتواصــل علــى مــدار الســاعة.

الشكل )7(: صورة رمزّية إلعالن التسوق عبر اإلنترنيت.

فّكر في: 
1- مــا الــذي وّفرتــه الثــورة الرقمّيــة للــدول الصناعّيــة 

من مّيزات التجارة والتســويق اإللكترونّي؟
الّدفــع  ميــزة  إلــى  األفــراد  لجــوء  تبــّرر  كيــف   -2

اإللكترونــّي؟ 

في الوقِت الحاضِر:
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فّكر في: 
1- ما المناطق العربّية التي ظهرت فيها المسألة الشرقّية؟

2- لماذا ترّكزت أزمتا المسألة الشرقّية في مصر وبالد الشام؟
3- لماذا كانت البالد العربّية أثمن ما تّم المساومة عليه؟

الخريطة )1(: أزمات المسألة الشرقّية في الوطن العربّي.

        نجحت الدول األوروبّية في المرحلة )1500-1800م( بتنفيذ سياســة تطويق الوطن العربّي من 
خــالل احتــالل ســواحله المطلّــة علــى طــرق التجــارة العالمّيــة، ثــّم انتقلــت إلــى بســط النفــوذ علــى قلــب الوطــن 
العربــّي عبــر سلســلة مــن االحتــالالت، بــدأت بهــا فرنســا بإرســال حملــة إلــى مصــر عــام 1798م القتناعهــا 
ــة شــّق قنــاة تربــط بيــن البحريــن األحمــر والمتوّســط للتحّكــم فــي المواصــالت  مكانّي ــة موقــع مصــر واإ بأهّمّي
الدولّيــة، وتأميــن المالحــة فــي البحــر األحمــر للفرنســّيين، بقطــع طريــق هــذا البحــر الحيــوّي علــى إنكلتــرا، 

وتوجيــه ضربــة حاســمة لمصالــح إنكلتــرا فــي الشــرق والهنــد. 

نتائج دولّية:
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       رأت بريطانيا في الحملة الفرنسّية إخالل بمصالحها وتهديد للمناطق التي تحتلها فساعدت الدولة 
العثمانّيــة ضــّد فرنســا مســاعدة فعلّيــة بتدميرهــا األســطول الفرنســّي فــي معركــة أبــي قيــر البحرّيــة، لقــد كانــت 
الحملــة الفرنســّية ُأولــى التحديــات التــي واجهــت المجتمــع العربــّي، وأثــارت مشــاعره الوطنّيــة ونّبهتــه إلــى 
جبارهــا علــى الخــروج مــن مصــر عــام 1801م. الخطــر المحــدق بــه ودفعتــه إلــى مقاومتهــا والثــورة عليهــا، واإ

الخريطة )2(: طريق تجارة الهند وحملة نابليون على مصر والشام.
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فّكر في: 
1- ما الخطة التي نّفذتها الدول األوروبّية لتطويق الوطن العربّي؟

2- حّدد على الخريطة موانَئ سعت الّدول األوروبّية للسيطرة عليها بهدف تطبيق مبدأ اإلحاطة.
3- كيف هّددت الحملة الفرنسّية طريق تجارة بريطانيا؟

4- ما المكان األنسب الذي تحتاجه بريطانيا لدعم وجودها في المشرق العربّي؟
5- كيف تفّسر تحّول الدول األوروبّية من مبدأ اإلحاطة إلى االحتالل المباشر؟

6- ما ميزات طريق تجارة الهند العالمّي عبر رأس الرجاء الصالح؟

     بعــد تشــكيل دولــة فــي مصــر تحــّول البحــر األحمــر فــي عهــده إلــى بحيــرة مصرّيــة، ثــم وصلــت قواتــه 
إلــى الخليــج العربــّي واألناضــول فــي أراضــي الدولــة العثمانّيــة ذاتهــا، األمــر الــذي يبّشــر بظهــور دولــة كبيــرة 
ناشــئة فــي منطقــة المشــرق العربــّي تمتلــك مقّومــات الدولــة الحديثــة، فبــدأت الــدول األوروبّيــة بتطبيــق سياســة 

االحتــالل فــي القــرن التاســع عشــر .

تأثيراٌت مصرّية وردُّ فعٍل أوروبّي: 

الخريطة )3(: دولة محمد علي في أقصى اتساعها.
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اعتمــد محمــد علــي نظــام اإلدارة المركزّيــة، وطــّور الجيــش 
واألســطول علــى الّنمــط األوروبــّي، وأقــام المصانــع الحديثــة 
كالنســيج واألســلحة، واهتــّم بالتعليــم وجعلــه إلزامّيــًا، وأرســل 
الــدول  مصالــح  هــّدد  ممــا  أوروبــا،  إلــى  العلمّيــة  البعثــات 
وتوقيعهــا  ُعمــان  علــى  بريطانيــا  فكانــت حملــة  األوروبّيــة، 
معاهــدات الّســالم العامــة عــام 1820م مــع مشــيخات الخليــج 
العربــّي، بينمــا احتّلــت فرنســا الجزائــر عــام 1830م، لتدعــم 
بريطانيــا سياســتها باحتــالل عــدن عــام 1839م، ثــّم احتّلــت 

مصــر عــام 1882م.

فّكر في: 1- ما الدليل على أّن البحر 
األحمر قد أصبح بحيرة مصرّية؟

2- ما دوافع محمد علي من التوسع 
في شبه الجزيرة العربّية؟

3- بّين األهمّية التي تتمّتع بها عدن 
احتاللها  على  بريطانيا  أقدمت  حتى 

عام 1839م.

    تعــّد الّتطــورات الثقافّيــة التــي بــدأت مــع القــرن التاســع عشــر جديــرة بــأن تعــّد نقطــة إلعــادة االنطــالق 
نحــو الّتقــّدم، وثــورة فكرّيــة اســتند المجتمــع العربــّي إلقامتهــا علــى مقوماتــه األساســّية مــن لغــة وثقافــة وعــادات 

وتقاليــد، ُأطلــق عليهــا مصطلــح اليقظــة العربّيــة. 
        ساهمت مجموعة عوامل في ظهورها:

1- الوعــي الذاتــي: إذ تأثّــرت أفــكار المجتمــع العربــّي بالعوامــل االقتصادّيــة واالجتماعّيــة، حيــث ضاقــت 
الطبقــة المثّقفــة مــن تأّخــر بالدهــم، فأخــذت تســعى للتغييــر، ولمســاعدة المجتمــع علــى اليقظــة، اســتخدمت 

التــراث بمــا يختزنــه مــن عوامــل النهــوض والتنويــر.
ــن: أّدى االحتــكاك بيــن الّشــرق والغــرب عــن طريــق الّســفر والتجــارة والبعثــات  2- التواصــل مــع اآلخري

العلمّيــة إلــى التأثّــر باألفــكار الغربّيــة، وخاّصــة أفــكار الثــورة الفرنســّية.
      ظهــرت أفــكار اليقظــة ضمــن األحــزاب والجمعيــات والمنتديــات الفكريــة، والمقــاالت فــي الصحــف 

والمجــاّلت التــي هدفــت إلــى الّنزعــة اإلصالحّيــة الحقيقّيــة واالســتقالل الكامــل عــن الدولــة العثمانّيــة.

مجتمع متماسك: 

فّكر في: 
1- ماذا تمّثل اللغة والعادات والتقاليد في المجتمع؟  

2- استنتج تعريفًا لليقظة العربّية.
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استكشاُف المصادر:
اآلثــار النفيســة: يقــول قســطنطين زريــق: »وجــب علــى األّمــة العربّيــة فــي هــذا الظــرف الدقيــق مــن 
لــى كنوزهــا الدفينــة فتكشــف عنهــا، وأن تبعــث روحهــا  حياتهــا أن تلتفــت إلــى ثقافتهــا القديمــة فتحييهــا، واإ
الراقــدة فــي الماضــي لتعيــَد إليهــا رونقهــا وجاللهــا حــول الغــد وحيــاة المســتقبل، ويقــوم هــذا اإلحيــاء بــأن 
يعمــد أدباؤنــا الملَهمــون وعلماؤنــا المدّققــون إلــى اآلثــار العقلّيــة النفيســة التــي يمتــاز بهــا التــراث العربــّي 
القديــم، فينقلوهــا إلــى أبنــاء العربيــة بلغــة هــذا العصــر وأســلوبه وطريقــة تفكيــره، مشــيرين إلــى مواطــن الحــّق 

والجمــال فيهــا، وناشــرين الرســالة العلمّيــة واألدبّيــة المتغلغلــة فــي طّياتهــا«. 
فّكر في:

1- ما الفكرة الرئيسة التي أكّد عليها المؤّرخ في الّنّص؟ 
2- ما الثوابت التي أكّد عليها قسطنطين زريق؟ وما المتغّير الذي طالب به؟

3- ما التراث الفكرّي الذي يمتلكه المجتمع العربّي؟ 
ــة يعتــّز بهــا مجتمعــك، وقّدمهــا بأســلوب يتناســب مــع لغــة  ــة أو قيمــة أخالقّي 4- تحــّدث عــن فكــرة تراثّي

العصــر الحديــث.

3- التغيير اإليجابّي أمر مهّم وضرورّي من أجل تنمية مهاراتنا وتحسين قدراتنا، لنصَل إلى النجاح 
والّسعادة في حياتنا، وقد أسند علماء الّنفس التغيير إلى أمرين:

 األّول: أن يِعَي اإلنسان ذاته عن طريق تحديده نقاط القّوة الستثمارها، ونقاط الّضعف لتطويرها.
 الثاني: أْن يتواصل مع اآلخرين لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

أ- حّدد مشكلة ترغب في تغييرها في حياتك.     
ب- حّدد نقاط قّوتك ونقاط ضعفك.

جـ- كيف تستفيد من تجارب اآلخرين في إحداث التغيير الذي تريد؟ 

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

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

المشكلة 

االستفادة من تجارب اآلخرين:نقاط ضعفنقاط قّوة
.....................
.....................
.....................
....................
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الموسوعة العربّية:
    تســعى الــدول إلــى توفيــر مرجــع علمــّي ثقافــّي 
العلمّيــة  بالّدقــة  ويتصــف  المعرفــة  جوانــب  يضــّم 
فــه  والشــمول، يقــّدم للقــارئ المعــارف اإلنســانّية وُيعرِّ
ــة  بقضايــا العصــر ومشــكالته ويلبــي حاجتــه العلمّي
والثقافّيــة والتقنّيــة. حاليــًا أصبــح هــذا المرجــع علــى 
مــن  مرحلــة  يــؤّرخ  عمــل  وهــو  موســوعات  شــكل 

مراحــل نضــج األّمــة الثقافــّي واللغــوّي. 
     فالموسوعة Encyclopedia كلمة من أصل 
وتعنــي   ،Enkyklios Paideia هــي:  يونانــّي 
وتصــدر  كّلهــا.  المعــارف  يشــمل  الــذي  التعليــم 
موســوعة  اليــوم  الســورّية  العربّيــة  الجمهورّيــة  فــي 
عربّيــة شــاملة، وموســوعات متخّصصــة فــي الطــب 

والتقانــة. والقانــون واآلثــار 
   تعتمد الموسوعة البساطة في العرض واألسلوب، 
مواردهــا مقــاالت تتنــاول الموضــوع مــن كل جوانبــه، 
وترتّــب وفــق ترتيــب حــروف الهجــاء، وتحفِّــز القــارئ 
الحقائــق  والتمــاس  بالعلــم  التعلّــق  مــن  مزيــد  إلــى 
العلمّيــة وفهمهــا. يبلــغ عــدد أجــزاء الموســوعة 24 
جــزءًا، تضــّم نحــو عشــرين ألــف بحــث فــي مياديــن: 
األجنبّيــة،  واللغــات  واآلداب  العربيــة  الحضــارة 
والعلــوم القانونّيــة واالقتصادّيــة، والعلــوم اإلنســانّية، 
والعلــوم البحتــة، والعلــوم التطبيقّيــة، والعلــوم الطبّيــة 

والّتربيــة والفنــون.
وهكــذا فــإّن الموســوعة العربّيــة هــي هديــة ســورية 
لــى كّل َمــن يقــرأ بالعربّية،  إلــى األّمــة العربّيــة كافّــة واإ

الشكل )8(: بعض أجزاء الموسوعة العربّية.

تأســيس  إلــى  تطمــح  الّتليــدة،  بحضارتنــا  يهتــّم  أو 
الخبــرة  تصقلهــا  موســوعّية  معرفّيــة  لقاعــدة  نــواة 
والّتجربــة، وتعريــف القــارئ العربــّي بقضايــا العصــر 
ومشــكالته، وبأبــرز مــا لألمــم األخــرى مــن منجــزات 
العربّيــة  الموســوعة  ُأحِدثــت  حضارّيــة.  ومظاهــر 
علــى  موقــع  ولهــا  دمشــق،  مقّرهــا  عــام 1981م، 
والبحــث.  للمعلومــات  الوصــول  لســهولة  الشــابكة 

فّكر في: 
    ُعــّد إلــى مكتبــة مدرســتك أو للمركــز الثقافــّي 
فــي منطقتــك أو لموقــع الموســوعة علــى الشــابكة 
للبحــث فــي أحــد الموضوعــات اآلتيــة: الرأســمالّية، 
شــخصّية  اختــر  أو  العربّيــة،  اليقظــة  االمتيــازات، 
مــن شــخصّيات اليقظــة العربّيــة التــي ســتمّر معــك 
الحقــًا فــي الفقــرات اآلتيــة، لّخــص مقــال الموســوعة 

ــًا اآلتــي: مراعي
اســم  الخاتمــة،  الــرأي،  المقــال،  عناصــر  مقّدمــة، 
صاحــب المقــال فــي الموســوعة، المجلّــد، الصفحــة، 

المراجــع.

في الوقِت الحاضِر:
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      إّن بنــاء األّمــة مــن غيــر مدرســة ومــن غيــر كتــاب كان 
أمــرًا ال يســتطيع أهــل العصــر الحديــث تقّبلــه، فُوجــد نوعــان 
مــن المــدارس الغربّيــة ظهــرت فــي بــالد الشــام أوائــل القــرن 
التاســع عشــر، قدمــت موضوعــات جديــدة كالعلــوم الحديثــة 
واللغــات كالمدرســة )األمريكّيــة فــي لبنــان وســورية، واإلنكليزّيــة 
واأللمانّيــة فــي فلســطين، والفرنســّية فــي لبنــان وســورّية(، بينمــا 
كانــت المــدارس الوطنّيــة نتيجــة مضاعفــة الوطنّييــن نشــاطهم 
التعليمــّي، لتعليــم أبنائهــم، وحفاظــًا علــى شــخصيتهم وقيمهــم 
العربّيــة، كمــدارس جمعّيــة المقاصــد الخيرّيــة ببيــروت عــام 
1878م، وقــد أصبــح هــؤالء الّطــالب فيمــا بعــد رّواد اليقظــة 

العربّيــة وحملــة شــعلتها.

المدارس:

فّكر في: 
1- ما أهّمّية المدرسة اجتماعّيًا؟ 

تكون سلبّيات  أن  تتوّقع  ماذا   -2
المدارس األجنبّية؟ 

به  قام  الذي  بالحّل  رأيك  ما   -3
الوطنّيون لمواجهة تحّدّي المدارس 

األجنبّية؟ 
الناحية  تطّور  في  دورك  ما   -4

المعرفّية والتعليمّية في مدرستك؟

استكشاُف المصادر:
جمعّية اآلداب والعلوم: 

البســتاني  وبطــرس  اليازجــي  ناصيــف  اتفــق      
علــى إنشــاء جمعّيــة علمّيــة؛ ألّنهمــا أحّســا بوجــوب 
المــدارس، وظهــور  فــي  التعليــم  لنشــر  الجهــود  بــذل 
العنايــة الحديثــة بالعلــوم، وأن تكــون الغايــة مــن تلــك 
عــن  المتعّلميــن  بيــن  المعرفــة  مســتوى  رفــع  الجهــود 
طريــق اّتصالهــم بالثقافــة الغربّيــة، وقــد تحقّــق المشــروع 
جمعّيــة  فأنشــئت  عــام 1847م،  الثانــي  كانــون  فــي 
»اآلداب والعلــوم« فــي بيــروت، وكان مــن أعضائهــا 
اليازجــي والبســتانّي، كانــت هــذه الجمعّيــة األولــى مــن 
نوعها في بالد الّشام، هدفت إلى رفع مستوى التعليم 
فســاح المجــال للــدور ببــذل جهــد جماعــّي منّظــم، واإ

االجتماعــّي للمســاهمة فــي هــذا المجــال، كانــت 
فكــرة جديــدة علــى الطبيعــة العربيــة الفردّيــة فــي 
مبــادرة  كانــت  الجمعيــة  هــذه  أّن  التعليــم، غيــر 

طيبــة الّثمــار. 
فّكر في:

1- أّيهمــا أكثــر تأثيــرًا برأيــك الجهــد الفــردّي أم 
الجهــد الجماعــّي المنّظــم؟ ولمــاذا؟

بطــرس  مــن  كاًل  قّدمــه  الــذي  الجديــد  مــا   -2
للتعليــم؟  وناصيــف 

3- مــا رأيــك بــدور كّل مــن بطــرس البســتاني 
التعليــم؟  فــي  اليازجــي  وناصيــف 
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       يهــدف الفكــر التربــوّي إلــى تحســين الواقــع، فقــد كان لمفكــرّي عصــر اليقظــة دوٌر كبيــٌر فــي قيــادة 
الحركــة الفكرّيــة والوعــي، واضعيــن معالــم الفكــر التربــوّي، الــذي تمّثــل بتأكيــد الّنقــاط اآلتيــة: 

ثوابت تربوّية: 

المفكرالرأيالمجال

»التربيــة َمَلَكــٌة َتحصــل بالتعليــم والتمريــن والقــدوة، وهــي مكّونــة مــن أصــول وفــروع التربية

وأهــّم أصــل مــن األصــول هــو المّربــّي، فالّتربيــة علــم وعمــل«.

عبد الرحمن 

الكواكبي

»لألخــالق أهمّيــة وضــرورة أن تكــون مقترنــة بالعلــم فــال قيمــة للعلــم بــدون أخــالق األخالق

واألخــالق بــدون علــم بالهــة«.

طاهر

الجزائري

اللغة 

العربّية

»ســعى أنــاس منــذ عهــد بعيــد إلــى أْن يضعفــوا مــا يقــّوي أمــر العــرب.. فلــم يجــدوا 

أقــرب إلــى ذلــك مــن إضعــاف أمــر اللغــة العربّيــة«.

»إّن مقيــاس تقــّدم أّي أّمــة مــن األمــم إّنمــا هــو مقــدار امتالكهــا للعلــم والمعرفــة، العلم

ّن التخلّــف الــذي تعانــي منــه األّمــة العرّبيــة يعــود بالدرجــة األولــى إلــى ابتعادهــا  واإ

عــن العلــوم«.

بطرس

البستانّي

»إن تعليــم المــرأة يوســع قواهــا العقليــة، ويوقــظ ضميرهــا، ويســاعدها علــى إنجــاز المرأة

أعمالهــا وتحقيــق آمالهــا... وبالعلــم تصبــح المــرأة عضــوًا فّعــااًل فــي المجتمــع 

يشاركه الرأي والعمل« 

الحرّية 

الفكرّية

»العلــم أنــه منطلــق أساســي لتحقيــق فكــرة الوطنّيــة، .. والحرّيــة الفكرّيــة مــن أكبــر 

المطلوبــات إلدراك الحقائــق وتحصيــل العلــوم؛ ألّن الفكــر المســتعبد ال يمكــن أن 

يكون فيه استعداد كما يجب للعلوم«. 

التذكير 

بالماضي 

الحضارّي

بالمعــارف والصنائــع والتجــارة  قديمــًا  اشــتهروا  قــد  أفاضــل،  قــوم  ذرّيــة  »نحــن 

والمعــارف  العــدل  ألوّيــة  نشــروا  والحكمــة...  والفصاحــة  والشــجاعة  والحماســة 

والصناعــة ... أيــن كان العــرب؟ وأيــن هــم اآلن؟ مضــى جيــل آدابهــم الذهبــي 

وخّيــم عليهــم جيلهــا المظلــم... أيــن الشــعراء؟ أيــن األطبــاء؟ أيــن المــدارس؟ أيــن 

المكاتــب؟ أيــن المؤرخــون؟ أيــن الفلكيــون؟ أيــن كتــب هــذه الفنــون؟ أيــن العلمــاء 

المحّققــون واألدبــاء المدّققــون؟ أيــن فخــر حلــب؟ أيــن زينــة اإلســكندرية ورونــق 

األندلــس وبهــاء دمشــق؟ .....«.
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المفكرالرأيالمجال

»إّن إمبراطورّيــة عربّيــة أو اّتحــاد كونفدرالــي لألقطــار العربيــة ســيضمن االستقالل
يمارســه  الــذي  لالضطهــاد  حــّدًا  ويضــع  وســعادتهم  المالييــن  ازدهــار 
الموّظفــون األتــراك، وتســمح ببعــث الحضــارة، ونريــد بوحدتنــا أن نحكــم 

عاداتنــا«.  وحســب  بلغتنــا،  بأنفســنا،  أنفســنا 

نجيب 

عازوري

معنى 
الحرّية

»تتطلــب الحرّيــة امتــالك اإلنســان عقــاًل فاعــاًل ومبدعــًا وتربيــة مناســبة .... 
يدعــم إرادة االختيــار لديــه«.

عبد الرحمن 

الكواكبي

االنتماء 
للوطن

»والفكــر ينطلــق مــن الواقــع ويهــدف إلــى تحســين هــذا الواقــع، ...، وأشــرُّ 
ــة الدائــرة بيــن أهالــي بلــد واحــد  الحــروب وأقبحهــا وأشــنعها الحــروب األهلّي
التــي تنتــج فــي الغالــب عــن أســباب زهيــدة ... تنافــي أكــرم وألطــف وأشــرف 
والمــودة  والشــكر  الوطنّيــة  واألخــّوة  الجيــرة  كحقــوق  اإلنســانّية،  الحقــوق 
الجــار وابــن الوطــن... كّل خســارة حصلــت أو  المنغرســة نحــو  واأللفــة 
تحصــل فهــي علــى حســاب الوطــن، وكّل نفــس ُفقــدت أو تُفَقــد فخســارتها 

الحقــة بالجميــع«.

بطرس

البستانّي

فّكر في: يقّسم الّصّف إلى فريقين، يكّون كّل فريق رأيًا حول الموضوعات السابقة، يتناقش الفريقان 
في األسئلة اآلتية:

1- استنتج األفكار المشتركة في أقوال المفّكرين. 
2- ما أهّمّية اللغة والتاريخ من وجهة نظر المفّكرين؟ 

3- ما شروط الحرّية؟                  4- لماذا اهتموا باألخالق؟ 
5- كيف فّسروا االنتماء الوطنّي؟

6- ما المجاالت التربوّية التي ُتعّد أساس بناء اإلنسان؟
7- استنتج العالقة بين األخالق والعلم.

8- فّسر المقصود بقول عبد الرحمن الكواكبي: الّتربية علم وعمل.
9- ما أثر النزاعات المسّلحة على المجتمع؟

10- كيف يمكن االستفادة من الماضي الحضارّي العربّي؟
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        ُوجــدت فــي مدينــة حلــب أّول مطبعــة فــي الوطــن العربــّي وباألحــرف العربّيــة وذلــك فــي عــام 
1704م، جلبهــا إلــى المدينــة البطريــرك األنطاكــّي »اثناســيوس الرابــع«، صنــع حروفهــا العربّيــة الصانــع 
»عبــد اهلل زاخــر الحلبــّي« ومــّدة وجودهــا فــي حلــب ُطبــع عليهــا العديــد مــن الكتــب المختلفــة، وفــي عــام 
1858م أّســس المطــران ُيوُســف مطــر المطبعــة المارونّيــة التــي تعــّد مــن بــوادر النهضــة الحقيقّيــة فــي 
حلــب، إذ بــدأت بطبــع الكتــب الدينّيــة ومقــاالت العديــد مــن المفّكريــن منهــم فرانســيس المــرّاش، ونصــر اهلل 
دالل، أّمــا فــي دمشــق فقــد اســتقدم حّنــا الّرومانــّي عــام 1855م المطبعــة، ثــم ُأنِشــَئت عــام 1864م )مطبعــة 
واليــة دمشــق(، وُطبــع فيهــا صحيفــة »ســورّية«، فتحــت المطابــع للمثّقــف العربــّي بابــًا لنشــر أفــكاره بشــكل 

أوســع عــن طريــق الّصحــف.

المطبعة العربّية: 

الشكل )9(: المطبعة المارونّية في حلب تلوين المصّور فارس بدوي.

فّكر في:
1- بَم تفّسر اهتمام األوروبّيين بدراسة أوضاع الوطن العربّي؟ 

2- ما أثر الطباعة على الحياة الثقافّية؟ 
3- عالم تدّل ريادة كّل من دمشق وحلب في مجال الطباعة؟ 



51

استكشاُف المصادر:
دعوة إلى اإلصالح: 

    كتب سليم البستاني في مجلة الِجنان يدعو إلى اإلصالح: 
     »إذا نظرنــا إلــى العالــم المتمــّدن، وأقســام كثيــرة مــن العالــم الــذي اليــزال التمــّدن ناقصــًا فيــه نــرى أّنــه 
يســير إلــى الّتقــدُّم والنجــاح أدبّيــًا ومادّيــًا، فتُقــام فيــه الّشــركات، وتبنــى المراكــب، وتمهّــد الّطــرق، وُتحفــر 
المعــادن، وتصــب فيــه أنهــر الثــروة مــن جميــع الجهــات ... ومــع أّننــا حصلنــا علــى الوســائط التــي تمّكننــا 
مــن أن ننظــر إلــى ذلــك فإّننــا النــزال فــي تأّخــر، فــال نعــرف أْن نجمــع ثــروة مــع أنَّ فــي بالدنــا مــن المــوارد 
الطبيعّيــة مــا هــو ينبــوع الثــروة ..... لنعّمــر بالدنــا ونبــدل فقرنــا بالثــروة وكدرنــا بالســعادة. ومــا مــن مركــز 
أهــّم مــن مركزنــا ألّننــا بــاب الشــرق والغــرب، فــإْن حصلنــا علــى وطــن يحــّق لنــا أن نســّميه وطننــا الســعيد 

تكــون لنــا يــد طولــى فــي مجريــات العالــم بعــد أقــّل مــن عشــرين ســنة....«. 
                                                               الجزء 7، عام 1873م، ص217.

فّكر في: 
الّشــرق  بــاب  »أّننــا  الكاتــب:  قصــد  مــاذا   -1

لغــرب«؟  وا
2- برأيــك أ موقــف الكاتــب تجــاه تأّخــر بــالده أمــام 

البــالد األخــرى ســلبيًا أم ايجابيــًا؟ وّضــح ذلــك.
3- مــا المبــادئ اإلصالحّيــة التــي دعــا إليهــا ســليم 

البســتاني؟ 
4- اربط بين كالم البســتاني: »تكون لنا يد طولى 
فــي مجريــات العالــم«، والواقــع الحالــي كيــف يمكــن 

تطبيــق ذلــك فــي عصرنــا؟ 
5- اقترح مشروعًا لتطوير مدرستك.

 

الشكل )10(: مجلة الجنان مجّلة نصف شهرية ُتعنى 
بالسياسة واألدب والتاريخ. أّسسها في بيروت بطرس 

البستاني.
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ــة وفائــدة  ــات يســاعد علــى خلــق اإلدراك ألهمّي ــة االنتســاب واالنتظــام فــي الجمعّي       إّن ممارســة عملّي
العمــل الجماعــي المنّظــم ويوفّــر الخبــرة الالزمــة لبنــاء المنظمــات، ويؤثّــر فــي بلــورة الوعــي العــام والمســؤولية 
ــال الــذي يتركــه غــرس ونمــو  ــة لألفــراد، وال يخفــى األثــر الفّع ــة والثقافّي ــة والسياســّية واالقتصادّي االجتماعّي

معانــي المســؤولية تجــاه المجتمــع مــن خلــق االنتمــاء تجاهــه.
      تنّوعت الجمعيات العربية في الّنصف الثاني من القرن التاسع عشر، فساهمت الجمعّيات الخيرّية 
فــي تكويــن المســؤولية االجتماعّيــة تجــاه المواطــن الــذي يحتــاج إلــى الرعايــة والعنايــة، ورّكــزت الجمعيــات 
السياســّية عملهــا علــى التخّلــص مــن الخالفــات والمطالبــة باالســتقالل وتوحيــد األهــداف والمطالبــة بجعــل 
اللغــة العربيــة لغــة رســمّية، بينمــا ســعت الجمعيــات العلمّيــة إلــى نشــر العلــوم وتنشــيط الفنــون، ومازالــت 
ــة إحيــاء وتوثيــق التــراث الشــعبّي فــي  هنــاك جمعيــات مســتمّرة فــي عملهــا حّتــى الوقــت الحاضــر، كجمعّي

الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية.

الجمعيات: 

مجتمع يقرأ ...... مجتمع يبني: 
2006/2/19م  بتاريــخ  ُأحدثــت        
وهــي  للكتــاب،  الســورّية  العامــة  الهيئــة 
ثقافــّي مقّرهــا  مؤسســة عاّمــة ذات طابــع 
الرئيــس مدينــة دمشــق، تتبــع وزارة الثقافــة، 
تعنى الهيئة بنشر الكتب المؤّلفة والمحّققة 
والمترجمــة فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة 
تطويــر  فــي  واإلســهام  والعلــوم،  والثقافــة 
الحركة الفكرّية والثقافّية ونشــاطات القراءة 
2018م  العــام  وفــي  الكتــاب،  وصناعــة 
كان شــعار جنــاح الهيئــة العامــة الســورّية 
يبنــي(  مجتمــع  يقــرأ..  )مجتمــع  للكتــاب 
فــي الــدورة الثالثيــن لمعــرض الكتــاب فــي 

مكتبــة األســد بدمشــق.

في الوقِت الحاضِر:

الشكل )11(: شعار معرض الكتاب في سورية عام 2018م.

فّكر في: 
القراءة  تفّضل  اإللكترونّية  أو  الورقّية  الكتب  من  أّي   -1

فيها؟ ولماذا؟
2- برأيك هل الزال الكتاب يحافظ على دوره في التثقيف؟ 

3- عالم يدّل شعار مجتمع يقرأ مجتمع يبني؟ 
4- اقترح شعارًا لمشروع يشّجع على القراءة. 
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فّكر في:
1- ما داللة تنّوع الجمعّيات؟       2- ما نتائج إنشاء الجمعيات الخيرّية؟ 
3- كيف ساهمت الجمعّيات في تكوين حّس المسؤولّية عند أفراد المجتمع؟

استكشاُف المصادر:
كانــت البدايــة: اّتســم المجتمــع فــي ســورية فــي القــرن التاســع عشــر بالتنــّوع، عكســت المظاهــر االجتماعّيــة 
تقــارب فــي آراء األهالــي وتطّورهــا، والســيما المثّقفيــن منهــم، فتأّسســت حلقتيــن علمّيتيــن سياســّيتين فــي 
دمشــق همــا: حلقــة دمشــق الكبــرى عــام 1898م، وحلقــة دمشــق الصغــرى عــام 1903م، ُتعــرف الحلقــة 
الكبــرى باســم حلقــة طاهــر الجزائــرّي، الــذي أّسســها وهــو يشــغل منصــب مفتــش معــارف، كمــا ســاهم فــي 
تأســيس جمعّيــة المقاصــد الخيرّيــة، وعمــل علــى إصــالح ُنظــم التعليــم فــي ســورية، فتمّكــن مــن جمــع 
رجــال العلــم والمعرفــة فــي دمشــق. ضّمــت الحلقــة العديــد مــن مصلحــي دمشــق: جمــال الّديــن القاســمّي 
وعبــد الــّرزاق البيطــار ومحّمــد كــرد علــي وفــارس الخــوري، وعبــد الرحمــن الشــهبندر وشــكري العســلّي، 

فأضحــت روح التغييــر والتجديــد االجتماعــّي، حتّــى العمرانــّي تســري فــي نفــوس الشــعب. 
فّكر في:  1- ما داللة تأسيس حلقتين علمّيتين سياسّيتين في دمشق؟ 
          2- ما دور طاهر الجزائرّي في إصالح التعليم في سورية؟

بــراز دورهــا  الخّطــة الوطنّيــة الســورّية لتمكيــن اللغــة العربّيــة: حرصــًا علــى اللغــة العربّيــة وتعزيزهــا واإ
الوطنــي والقومــي تشــّكلت لجنــة مهمتهــا تمكيــن اللغــة العربّيــة مــن خــالل إقامــة الــّدورات المتعلقــة باللغــة 
العربيــة لغــًة وتاريخــًا وأســلوب مخاطبــة، وهــذا مــا أّكــده الّســيد الرئيــس بشــار األســد عــام 2007م حيــن 
قــال: »يجــب إيــالء اللغــة العربّيــة التــي ترتبــط بتاريخنــا وثقافتنــا وهويتنــا كّل اهتمامنــا ورعايتنــا فهــي معنــا 
ــًا ينمــو ويتطــّور ويزدهــر، ويكــون فــي المــكان الــذي يســتحقه  عالمنــا وتعليمنــا كائنــًا حّي فــي مناهجنــا واإ
جوهــرًا النتمائنــا القومــي...... لتصبــح أداة مــن أدوات التحديــث ودرعــًا منيعــًا فــي مواجهــة محــاوالت 

التغريــب والتشــويش التــي تتعــّرض لهــا ثقافتنــا«.
فّكر في: 1- ما هي أكثر المخاطر التي تهّدد اللغة العربّية في الوقت الحاضر برأيك؟   

         2- كيف ُيطّبُق المشروع في مدرستك؟  

في الوقِت الحاضِر:
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تمّثلــت  نســوّيًة  نهضــًة  الشــام  بــالد  شــهدت       
بتأســيس النــوادي والصالونــات األدبّيــة التــي تديرهــا 
الّســيدات  بيــن  الوعــي  لنشــر  هدفــن  أديبــات،  نســاء 
بالمحاضــرات والمباحثــات العلمّيــة واألدبّيــة وتحســين 
المعيشــة  صــالح  واإ للنســاء،  االجتماعــّي  الوضــع 
دمشــق  فــي  فــواز  زينــب  صالــون  منهــا  العائلّيــة، 
فــي  مــرّاش  مريانــا  وصالــون  )1879-1882م(، 
عرفتهــا  نســائّية  صحيفــة  أّول  كانــت  بينمــا  حلــب، 
لصاحبتهــا  1910م  عــام  »العــروس«  هــي  دمشــق 
مــاري عجمــي، وجمعيــة »يقظــة المــرأة الشــامّية« التــي 
أّسســتها نازك العابد في دمشــق عام 1927م وكانت 
اليدوّيــة وتطويرهــا،  الغايــة منهــا إحيــاء الصناعــات 
1928م  عــام  المعلمــات  دور  خريجــات  وجمعيــة 
وكانــت الغايــة منهــا تعليــم الفتيــات وتقديــم العــون لهن.

نساء رائدات:

1- ما معايير الحكم على مجتمع أّنه متحّضر؟
2- كيف تجّلت النهضة النسوّية في بالد الّشام؟

3- ما دليل تأسيس النوادي العلمّية واألدبّية من 
ِقبل بعض الّسيدات في بالد الشام نهاية القرن 

19م؟
4- كيف تُقّيم دور المرأة في اليقظة العربية؟

على  اليدوّية  الصناعات  إحياء  أثر  ما   -5
المجتمع؟

6- ما نوع مجّلة العروس؟
8- أين كانت ُتطبع؟

الشكل )12(: عدد من مجلة العروس 
لصاحبتها ماري عجمي األديبة والشاعرة، التي 
كانت تتمّكن من اللغتين العربية واإلنكليزّية، 
مما فتح لها أبواب التعليم والعمل الصحفي، 
ارتبط اسم ماري عجمي باسم مجّلة العروس 
التي أصدرتها أّول مّرة )1910- 1914م(، 
ثم استأنفت إصدارها بين عامي )1918- 
1925م(، حيث توقفت نهائيًا، كانت عضو 
الرابطة األدبية التي تأسست في دمشق أوائل 

العشرينيات، من أشعارها دوحة الذكرى.

فّكر في: 
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استكشاُف المصادر:
كيف تهذب العقل والعمل؟

     تقول مريانا مراش: »أنا المرأة التي عشت عبر 
أقســى األزمنــة، كان لــي هــدف أن أجعــل مــن بــالدي 
مكانــًا أفضــل، ورّبمــا راود هــذا الحلــم الكثيريــن إاّل 
أّنــي لــم أكتــِف بالنظريــة بــل ُقمــت بالتطبيــق، وســعيت 
والمجــاّلت  الّصحــف  فــي  وأفــكاري  كتاباتــي  لنشــر 
لكــي تصــَل إلــى المجتمــع، ..... لكــي تســتطيع المــرأة 
فــي زمنــي اّتبــاع أفضــل الّطــرق فــي تربيــة األبنــاء، 
...... فهُلّمــْن بنــا أّيتهــا الّســيدات لكــي ندخــل إلــى 
ــم التــي يمكــن مــن خاللهــا  هــذه الّريــاض ريــاض العل

تهذيــب العقــل والعمــل«.
 شمعات الِجنان في جريدة الجنان عام 1870م.

فّكر في: 
1- مــا الّرســالة التــي تــودُّ مريانــا أْن توصلهــا لــكّل 

فــرد فــي المجتمــع؟
2- ما الهدف الذي حّددته مريانا مّراش؟ 
3- ما الخطوات العملّية التي قامت بها؟
4- حّدد هدفًا وَضْع له خطوات عملّية.

الشكل )13(: مريانا مراش.

       جاء في كتب اليقظة العربّية استخدامات عربّية تفيد معنى المواطن والمواطنة مثل:
       يقــول رفاعــة الطهطــاوي: »إّن ابــن الوطــن المتأّصــل بــه، الــذي توّطــن بــه واّتخــذه وطنــًا ُينســب إليــه، 
فيقــال وطنــي، ومعنــى ذلــك أّنــه يتمتــع بحقــوق بلــده، وال يّتصــف الوطنــّي بوصــف الحرّيــة إال إذا كان ُمنقــادًا 
لقانــون الوطــن وُمعينــًا علــى إجرائــه، ..... فصفــة الوطنّيــة ال تســتدعي فقــط أن يطلــب اإلنســان حقوقــه 

الواجبــة لــه علــى الوطــن، بــل يجــب عليــه أيضــًا أن يــؤّدي الحقــوق التــي للوطــن عليــه«.
                                                        كتاب المرشد األمين للبنات والبنين.

بواكير المواطنة: 
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       يقول بطرس البستانّي: »سورية 
المشــهورة ببــالد الّشــام هــي وطننــا 
ووعورهــا  ســهولها  اختــالف  علــى 
وســواحلها وجبالهــا، وســّكان ســورية 
وهيئاتهــم  مذاهبهــم  اختــالف  علــى 

هــم أبنــاء وطننــا«.
مقــال فــي نفيــر ســورية العــدد 4، 25 

تشــرين األّول عــام 1860م.  

فّكر في: 1- ما الذي يحّدد واجبات وحقوق األفراد؟
2- مــا الّســلوكيات التــي عليــك القيــام بهــا لتعّبــر عــن انتمائــك 

الوطنــّي؟
3- متى نقول عن الفرد أّنه وطنّي برأي الطهطاوي؟

4- كيف تجّلت المواطنة برأي بطرس البستاني؟
5- مــا أوجــه الّشــبه بيــن المواطنــة فــي رأي الطهطــاوي ووقتنــا 

الحالــي؟ 

تعزيــز األصالــة واالنتمــاء: المواطنــة العالمّيــة هــي اإلحســاس 
باإلنســانّية،  مشــترك  وشــعور  عالمــّي،  مجتمــع  إلــى  باالنتمــاء 
يســاعد تعليمهــا علــى تقويــة المعرفــة والمهــارات والقيــم والمواقــف 
والســلوكات التــي ُتمكِّــن األفــراد مــن اّتخــاذ قــراراٍت واعيــٍة والعمــل 
مــن أجــل التصــّدي لتحديــات القــرن الواحــد والعشــرين، ويتطّلــب 
وجــود المواطــن العالمــّي مــن الفــرد التعلّــم مــدى الحيــاة، مــع األخذ 
فــي االعتبــار الُبعــد الوطنــّي، كــي ينشــأ متوافقــًا مــع مجتمعــه، 
مــدركًا حقوقــه وواجباتــه، حافظــًا قيمــه، ومبادئــه وقوانينــه، ملتزمــًا 
بوطنــه حاميــًا  معتــّزًا  الحضــارّي،  وتقاليــده، وموروثــه  عاداتــه، 
ترابــه؛ أي التركيــز علــى أهّمّيــة تجديــد الثقافــة الوطنّيــة، وتعزيــز 
االنتمــاء إلــى الــذات واالنفتــاح علــى العصــر، وال شــك أّن وجــود 
تراث حضارّي وطنّي وعربّي تداخلت فيه الحضارات المختلفة، 
يمثّــل مرجعّيــة فكرّيــة راســخة للشــباب الواعــي، وهــذا التــراث يمثّــل 
أحــد العناصــر المكّونــة لـــ »بنيــة المواطنــة« بمــا يعــّزز مفهــوم 

األصالــة واالنتمــاء.
فّكر في: 1- متى تكون المواطنة العالمّية متناقضة مع مفهوم 

المواطنة في الوطن؟ 

في الوقِت الحاضِر:

الشكل )14(: شعار برنامج تعليم 
المواطنة العالمية وعالقته بخطة التنمية 
المستدامة لعام 2030م الذي ترعاه 

منظمة اليونسكو.

تحّديات  مواجهة  يمكن  كيف   -2
القرن الواحد والعشرين؟ 

3- كيف يمكن تعزيز فكرة المواطنة  
في الجمهورّية العربّية السورّية؟ 
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تبادل اآلراء: 

أسس االقتباس من اآلخر:
     تلّهف مفكرو اليقظة العربّية إلى النهوض والتطّور 
محتّل  »الغرب«  هذا  ولكن  علمّيًا،  بالغرب  واللحاق 
وقد  الطبيعّية،  ثرواتها  الستغالل  بالدهم  إلى  يزحف 
أربكت هذه االزدواجّية رواد اليقظة وأوقعتهم في َحيرة، 
كيف  توضح  نظر  وجهتي  لدينا  اإلشكالّية  هذه  وأمام 

نظر مفكرو اليقظة العربّية لهذا الموضوع؟      

وجهُة النظِر األولى:

أبدأ المناظرة:
1- يقّسُم الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  
التي  الفكرة  إلثباِت  عليها  تستنُد  التي  المنطقّيِة 

تؤّيدها.
اعتمَدت  التي  األسَس  مجموعٍة  كلُّ  تثبُت   -3

عليها إلقناِع الطرِف اآلخر.
4- تدعُم كلُّ مجموعٍة فكرَتها بتفاصيَل وأمثلٍة من 

النصِّ ومصادِر التعّلم.
5- تذّكروا استخدام آداب الحوار في النقاش.

يقول قسطنطين زريق: »إّني لست من الذين ينكرون 
االقتباس من الغرب، فالغرب ال شّك سابق لنا بمراحل 
في شؤون التعليم وسواها، وعلينا أن نستفيد من خبرته 
يكون  أن  يجب  إّنما  كّلها،  الشؤون  هذه  في  الواسعة 
األصلّية  حاجاتنا  عن  األولى  بالدرجة  اقتباسنا صادرًا 
وملّبيًا لها، ونسعى إلى آخر ما توّصل إليه الغرب من 
نتاج، وهذا ال يصدق على الّنظم التي أخذناها  خبرات واإ
في حقول التربية والتعليم إذ هي اليوم في بالدها موضع 
شك وتساؤل وتعديل وتحسين، أما نحن فقد قبلناها على 

عاّلتها ومازلنا متمسكين بها«.
األمم  االقتباس من  »إّن  الجزائرّي:  يذكر طاهر  بينما 
البعض  يظن  كما  وليس  النباهة  على  دليل  المتقّدمة 
وتخرج  لتنهض  تكن  لم  فأوروبا  ونقص،  دليل ضعف 
من سباتها وتخلفها لوال االقتباس من الحضارة العربّية 
ولكّن  والروماني،  اليوناني  التراثَين  ومن  اإلسالمّية، 
االقتباس ال يكون عشوائيًا وغير مدروس، بل يجب أن 
يحدث وفق أسس علمّية صحيحة، يجري االقتباس بما 
يتناسب مع البيئة العربية فقط وترك ما عداه، واالقتباس 
ال يمكن أن يحدث دون تعلُّم اللغات األجنبّية الحّية«. 
بواعث  لبعض  دراسات  غد؟  أّي  زريق،  قسطنطين 

نهضتنا المرجوة، 1957م، ص 108-107.
كردعلي، كنوز األجداد، 1984م، ص34.

  يؤّكد طه ُحسين: 
     »إّن سبيل النهضة هو الّسير على الّنهج األوروبّي 
في معاشهم وطرقهم ومناهجهم وأساليبهم، حّتى تتحّقق 
المساواة واالنصهار معهم في المشروع الحضارّي في 

كاّفة جوانبه، خيرًا كان أم شّرًا«.
بينما يقول رفاعة الطهطاوي: 

     »ينبغي أن نقّلد أوروبا بكّل ما نستطيع، أو ُقل 
إّنها الخطر المحيق والمتدّفق الذي يوشك أن ُيفّرق كّل 
ما حوله، فكيف النجاة منه؟ الحّل بتقليد أوروبا لننجَو 
من الغرق، فأوروبا قوّية، وللوقوف بوجهها يجب أن 

نصنع قوة توازيها«.

في  الوطنية  االتجاهات  كتاب  حسين،  محمد  محمد 
األدب المعاصر، ج2، ص 229.

وجهة النظر الثانية:
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     ظلّــت منطقــة بــالد الشــام والعــراق حتّــى مطلــع القــرن العشــرين واليــات عربّيــة تابعــة للدولــة العثمانّيــة، 
تتمتّــع بمقــدار غيــر كبيــر مــن الحكــم الذاتــي الــذي فقدتــه بعــد اســتالم جمعّيــة االّتحــاد والترقــي لحكــم 
عــدام قــادة الحركــة الوطنّيــة  الدولــة العثمانّيــة عــام 1908م، واّتباعهــا سياســة اســتبدادّية بفــرض التتريــك واإ
فــي الســادس مــن أيــار عــام 1916م. اّتخــذت الــدول األوروبّيــة مــن سياســة جمعيــة االتحــاد والترقــي تجــاه 
العــرب فــي بــالد الشــام ســببًا للوقــوف إلــى جانــب األحــرار العــرب وكســبهم إلــى جانــب الحلفــاء فــي الحــرب 
العالمّيــة األولــى )1914-1918م(، فراســلت بريطانيــا الشــريف حســين فــي مّكــة إلعــالن الثــورة علــى 
العثمانييــن، فشــّكل منتســبو الجمعيــات واألحــزاب نــواة الحركــة الوطنّيــة العربيــة التــي قّدمــت لألميــر فيصــل 
بن الحســين وثيقة دمشــق أو ما ُيعرف بـ)بروتوكول دمشــق( لتكون أساســًا لتفاوض والده الشــريف حســين 
مــع بريطانيــا، انتهــت المراســالت بإعــالن الثــورة العربّيــة الكبــرى عــام 1916م، اســتطاعت تحريــر بــالد 

الشــام مــن االحتــالل العثمانــّي وتأســيس حكومــة عربّيــة فــي دمشــق )1918-1920م(.

بروتوكول دمشق:

فّكر في:

1- لماذا سعت بريطانيا إلى القيام بمراسالت بينها وبين الشريف الحسين؟ 
2- هل تتوقع التزام بريطانيا بوعودها للعرب من خالل تلك الرسائل؟ لماذا؟

3- ما داللة إصدار بروتوكول دمشق أساسًا للتفاوض بين بريطانيا والشريف حسين؟
4- ما تأثير إنشاء حكومة عربّية في دمشق؟

نشاء جدول زمنّي: قراءة واإ

تنمية المهارات الخاصة بك:

الزمنــي  اإلطــار  دراســتها ضمــن  المــراد  التاريخّيــة  األحــداث  فيهــا  ُترتّــُب  أداة  الزمنــّي:  الجــدول   
ــة متباعــدة مــع تحديــد البدايــة والنهايــة، ويمكــن تزويــده بالصــور، وتواريــخ علــى شــكل  لمراحــل زمنّي
لوحــة مختصــرة تشــّكل نظــرة عاّمــة عــن مجموعــة أحــداث، الهــدف منهــا: تحديــد تاريــخ أحــداث 
متتاليــة زمنّيــًا، ووضــع األحــداث ضمــن إطارهــا التاريخــّي، تســهيل دراســة األحــداث التاريخّيــة إلجــراء 

مقارنــات بيــن األحــداث التاريخّيــة.
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خطوات إنشاء الجدول الزمنّي:  1- إعطاء عنوان للجدول الزمنّي.    2- رسم خط مقّسم زمنيًا إلى مراحل تاريخّية )عقد – قرن - حقبة(.
ث.

ت عن الحد
ض المعلوما

ضمن اإلطار الزمنّي مرفق ببع
ث التاريخّي 

ضع الحد
3- تحديد بداية الجدول ونهايته.      4- و

ث.
صور أو وثائق تبين الحد

5- إرفاق 
ب عن األسئلة:

مثال تطبيقي: بعد قراءتك الجدول الزمنّي اآلتي أج

صور التاريخّية.
الشكل )15(: جدول زمنّي يعّبر عن سمات الع

ت العربّية القديمة 
ضارا

تميزت بقيام الح

ضارة 
كاألكادّية واآلشورّية والبابلّية، وح

ضارة 
سبأ ومعين في اليمن، والح

ت الشرق كالهندّية 
ضارا

صرّية، وح
الم

ت عّدة 
ضارا

صينّية، وفي الغرب ح
وال

ت هذه 
كاإلغريقّية والرومانّية، أقام

ت سياسية وثقافية 
ت إنجازا

ضارا
الح

ت 
صادية، إذ اخترع

واجتماعية واقت

ت المعادن، 
الكتابة واألبجدية واكتشف

ت التوحيدّية وغير 
كما ظهرت الديانا

التوحيدّية.

صرة
صور التاريخّية الحديثة والمعا

ضارة العربّية اإلسالمّية                        الع
صور الح

صور التاريخية القديمة                  ع
          الع

ضارة العربّية اإلسالمّية التي 
ت ازدهار الح

شهد

صادّية والثقافّية 
ت كّل نواحي الحياة االقت

شمل

ت 
صاد، فكان

واالجتماعّية والسياسّية، وازدهر االقت

صناعة 
ت الثانية المتمّثلة بتطوير 

صاال
ثورة االّت

الورق، بينما كان غرب أوروبا متخّلفًا عن هذه 

ضة، برز فيه قيام الّنظام اإلقطاعّي، مّما أّدى 
النه

لعدم وجود سلطة مركزّية، وتطّورت فيه فكرة الحرب 

ت حروب الفرنجة، التي أّثرت على 
المقّدسة فكان

ت التجارة األوروبّية 
ضع العام في أوروبا فنشط

الو

وظهرت المدن، ترافق ذلك بظهور طبقة اجتماعّية 

صادّية جديدة هي البرجوازّية.
واقت

ضارة العربّية اإلسالمّية 
ت مظاهر الح

أخذ

بالتراجع، فسيطرت قوى خارجّية فكان االحتالل 

العثمانّي، ثّم االحتالل األوروبّي، ونتيجة تمّسك 

ت اليقظة 
المجتمع العربّي بثوابته الثقافّية كان

العربّية، بينما ظهر تطّور جديد في القاّرة األوروبّية 

ت بداياته 
ضة األوروبّية، استمّد

أطلق عليه اسم النه

صال الثالثة 
ت ثورة االّت

ت الّسابقة، فكان
ضارا

من الح

ت 
صناعّية، ثّم إنشاء شركا

الطباعة، والثورة ال

ت 
صر تح

صبح هذا الع
الهيمنة التجارّية الكبرى، لي

سيطرة الهيمنة األمريكّية بشركاتها العابرة للقارات. 
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فّكر في:
1- قسم الجدول الزمنّي إلى: 

      أ- عقود        ب- قرون       جـ- حقب.
2- ما الهدف من تقسيم التاريخ اإلنسانّي إلى عصور؟ 

3- أكمل الجدول بما يناسبه من أوجه االختالف بين العصور التاريخّية القديمة والعصور الحديثة:

 اقتصاد الوطن العربي في عصور الحضارة
 العربّية اإلسالمّية

 اقتصاد الوطن العربي في العصور الحديثة
 والمعاصرة

4- ما التغييرات التي طرأت على أوروبا والوطن العربّي في العصور الحديثة والمعاصرة؟ 
5- انسب ثورات االتصال إلى العصر الذي قامت فيه: 

      أ- اختراع األبجدّية،     ب- المطبعة،        جـ- الثورة الرقمّية. 
6- قــارن بيــن الوضــع االقتصــادّي للوطــن العربــّي فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية والعصــور 

الحديثــة والمعاصــرة فــي الجــدول اآلتــي: 

 العصور الحديثة والمعاصرةالعصور التاريخّية القديمة
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 

الثانية

1- قــال فيكــو: »إن هنــاك طريقــًا خالــدًا للتاريــخ تمــّر فيــه كّل أّمــة، وهــذا الطريــق ينقســم إلــى مراحــل 
مــن: النمــّو والتقــّدم والنضــج واالضمحــالل«. 

أ- كيف يمكن الحفاظ على األمة من االنحدار والضياع؟
والنضــج  والتقــّدم  النمــّو  مراحلــه:  األمــم  لتاريــخ  هنــاك طريقــًا  أن  فيكــو  بنظــرة  رأيــك  مــا  ب- 

واالضمحــالل؟
2- تســتخدم الــدول صاحبــة النفــوذ اليــوم مجموعــة مــن األســلحة علــى الــدول المــراد الســيطرة عليهــا 
اقتصادّيًا تتمثل بالمقاطعة االقتصادّية، والحصار االقتصادّي والعسكرّي، واختراق األسواق واالحتكار 
واإلغــراق بالبضائــع، أو صنــع األزمــات االقتصادّيــة، متبعــة فــي ذلــك مجموعــة مــن الخطــط المتمثلــة 
بإغــراق الــدول المعنيــة بالديــون والفوائــد، أو افتعــال األزمــات بيــن دول الجــوار المســتهدفة بالحــروب 
االقتصادّيــة ضمــان التبعيــة االقتصادّيــة مــن خــالل ربــط اقتصادّيــات الــدول المســتهدفة باقتصادّيــات 
الــدول الكبــرى، أو اتبــاع أســلوب الحمايــة العســكرّية مقابــل الحصــول علــى الثــروات، لكــّن قــّوة ميــزان 
الدولــة المــراد الســيطرة عليهــا وقدرتــه علــى امتصــاص الصدمــات، إضافــة لقــّوة العملــة الوطنّيــة لهــذه 
الدولــة ومرونــة جهازهــا اإلنتاجــّي وقدرتــه علــى المنافســة، واتســاع حجــم الســوق الداخلــّي وتنّوعــه، يســهم 

فــي إفشــال هــذه الخطــط واألســلحة االقتصادّيــة.
أ- ضع عنوانًا للنّص. 

ب- ما نوع النّص؟ 
ت- ألّي عصر تعود معلومات النّص؟ 

ث- ما المقصود بالجهاز اإلنتاجّي؟ 
جـ- ما العوامل التي تجعل دولة ما قوّية في مواجهة التحّديات االقتصادّية؟ 

حـ- تســتخدم الدولة صاحبة النفوذ ســالح: )اختراق األســواق واالحتكار واإلغراق(، ما األســلوب 
المناســب لمواجهة هذا الســالح من قبل الدولة المراد الســيطرة عليها؟ 
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3- كتب أحد القادة الفرنسّيين تقريرًا عن األحوال في الجزائر عام 1864م قال فيه: 
    »علينــا أن نضــع العقبــات مــا أمكننــا ذلــك فــي طريــق المــدارس التقليدّيــة هنــا، وهكــذا ننــزع الســالح 

المعنــوّي والمــادّي لألهالــي الوطنيّيــن فــي الجزائــر«. 
أ- لماذا عمل القادة الفرنسّيون على وضع العقبات أمام المدارس التقليدّية في الجزائر؟

ب- ما المقصود بالسالح المعنوّي والمادّي في النّص؟
4- صــراع الــدول األوروبّيــة علــى أمــالك الدولــة العثمانّيــة إثــر ضعفهــا، والحــوار الــذي دار فــي القرنيــن 
الثامــن عشــر والتاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين فــي أوروبــا حــول مصيــر مناطــق الدولــة العثمانّيــة 
)الرجــل المريــض( وتقســيمها ُعــرف بالسياســة الدولّيــة بمصطلــح المســألة الشــرقّية، وفــي كّل مــّرة تســعى 
ــة، فأنزلــت  ــة العثمانّي ــة كانــت تســاند الدول ــة، فــإّن التحالفــات األوروبّي ــة العثمانّي روســيا للنيــل مــن الدول
قّواتهــا لضــرب جيــش محمــد علــي فــي عــام 1840م بعدمــا وصــل إلــى األناضــول، وفرضــت معاهــدة 

لنــدن بالقــّوة العســكرّية لتحجيــم مصــر.
أ- ما األهداف التي تسعى لها الدول األوروبّية عن طرق هذه المواقف؟

ب- أعط تعريفًا للمسألة الشرقّية مراعيًا ما يأتي: اقتسام الدولة العثمانّية، الدول األوروبّية.
5- يقــول بطــرس البســتانّي عــن تعليــم المــرأة: »إّن جهــل المــرأة مــن أعظــم األخطــار وأكبــر الشــرور 
ألن جهلهــا ســينعكس عليهــا وعلــى عائلتهــا ومجتمعهــا ... فيجــب أن تكــون مثقفّــة لكــي تســتطيع القيــام 

بواجــب الشــراكة علــى أكمــل وجــه«.
أ- ما أهمّية تعليم المرأة؟

ب- كيف سينعكس جهل المرأة على المجتمع برأيك؟

مشروع:
علينا  ما  لحدٍث  التاريخّية  األهمّية  لدراسِة      

اإلجابُة عن التساؤالت اآلتية:
1- ما تأثيُر هذا األمِر على مجموعٍة من الناس؟

2- هل ستكون تأثيراُته طويلَة األمد؟
3- كيف يرتبُط بالوقت الحالّي؟

4- ما أهّمّيته في الوقت الحالي؟

الموضوعات  التساؤالت على إحدى  طّبق هذه 
اآلتية:

1- شخصّية في بيئتك المحيطة حاليًا.
2- جمعّية معاصرة.

3- مجّلة أو صحيفة.
4- معرض أو فعالّية أو مبادرة. 
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في هذِه القضّيِة:
هذه  موضوعاِت  في  العمُل      

القضّيِة َيستدعي تساؤالٍت مثل:
المجتمع  على  االستشراق  أثر  ما   •

العربّي؟   
المستشرقين  مواقف  تباينت  لماذا   •

من البالد العربّية؟
• ما التغّيرات التي طرأت على البالد 

العربّية نتيجة االستشراق؟
الحتالل  االستشراق  ُوّظف  كيف   •

بعض الدول؟

االستشراق ظاهرة ثقافّية وتاريخّية  القضّيُة
 الثالثة

الشكل )1(: بّوابة المسجد األموّي، لوحة رسمها المستشرق غوستاف بورنفيند عام 1890م، ُتعّد 
أجمل لوحة رسمت للجامع األموّي، بما تحويه من تفاصيل معمارّية وزخرفّية بلغت حّد اإلعجاز بدّقة 

تصويرها وجمال موضوعها، اللوحة تمّثل الباب الشمالّي للجامع )باب العمارة(.
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الشكل )3(: بائع الّسحلب لوحة رسمت في القاهرة عام 
1890م للمستشرق لودفيغ دوتيش، يالحظ اهتمامه بأدق 
التفاصيل، ففيها الثوب الذي به خرق، والثقب في الباب، 

والفتاة الجالسة تراقب األخرى وهي تشرب الّسحلب.
الشكل )2(: فناء بيت البطركّية القبطّية في القاهرة 
لوحة زيتّية على الخشب رسمها الفنان جون فريدرك 
لويس عام 1864م، وهي من أشهر لوحاته، يتجّلى 
جمال اللوحة بالّشعور الذي تولده لدى الناظر، وكأّن 
الحياة تسري في شخصياتها، ناهيك عن الّدقة في 
عمله التي تتجّلى في رسم الفتاة التي تمّد رأسها من 
المشربّية القاهرّية )الشرف المغلقة بخشب معشق(.

الشكل )4(: الدرس، لوحة رسمها المستشرق النمساوّي 
لودفيغ دوتيش.
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 بتاريخ 1760/12/15م وّقع الملك فريدريك الخامس في كوبنهاجن أمراًّ 
ملكّيًا تضّمن: »بأمرنا نحن، فريدريك الخامس، بنعمة اهلل ملك الدانمارك،.... 
العربّية  إلى  أفراد(  )مجموعة  يسافَر  أن  وعهدتنا  بأمرنا  الراحمين  أرحم  أراد 
أمام أرحم راحمينا أن يضعوا  الّسعيدة )اليمن(، .... ويبقوا مجتمعين معًا، 

الهدف نصب أعينهم بجمع أكبر كمية ممكنة من االكتشافات العلمّية«.

في  العالم  من  وتأّلفت  كوبنهاجن،  في  العلمّية  البعثة  اجتمعت  فعاًل      
إثباتات مدعمة  إيجاد  الطبيعّية )Peter Forskal فورسكل( مهمته  العلوم 
 Frederik Christian von Haven( اللغة  وعالم  النقاط،  من  لسلسة 
فون هافن( الذي كانت مهمته شراء مخطوطات شرقّية للمكتبة الملكّية في 
كوبنهاجن، ونسخ الكتابات التي يعثر عليها في طريقه، وتسجيل مشاهدات 
حول استخدامات اللغة العربّية، ورسام الخرائط )Carsten Niebuhr نيبور( 
للمناطق  الخرائط  لغرض رسم  القياسات  وأخذ  المشاهدة  مهمته  كانت  الذي 
الطبّية  مهمته  كريمر(   Christian Carl Kramer( والطبيب  الجغرافّية، 
 Georg( والّرسام  العرب،  بين  حتى  العملّي  التطبيق  مستوى  على  العلمّية 
يجده  ما  رسم  مهمته  كانت  الذي  فيند(  باورن   Wilhelm Baurenfeind
التي  والحيوانات  النباتات  حول  فورسكول  بيتر  بحوث  باألخص  اآلخرون، 
 Berggren( ال يمكن نقلها في رحلة العودة، وأخيرًا اشترك معهم الجندي
بيرغرين( لضبط الّنظام. غادرت البعثة في 7 كانون الثاني 1761م، وتنقل 
نيبور مع رفاقه أواًل، ثم وحده بعد وفاتهم من استانبول إلى مصر واليمن والهند 
وبالد فارس، ثم عاد إلى ألمانيا عام 1767م، توصل إلى نتائج علمّية، فكّل 
من يقرأ كتاب نيبور يمكنه أن يّطلع على الكثير من شؤون العرب وطبقاتهم 

االجتماعّية وعاداتهم في المأكل والمسكن والزواج وطّب األمراض.

اّطلعت في القضيتين 
األولى والثانية على الجانب 
االقتصادّي واالجتماعّي 

والثقافّي للبالد العربّية بداية 
العصور التاريخّية الحديثة، 
ودرست المتغيرات التي 
طرأت على الغرب خالل 
هذه العصور، وستكتشف 
في هذه القضّية كيف نظر 
الغرب األوروبّي للحضارات 
األخرى؟ ما اإلجراءات التي 
اتخذها للتعرف على هذه 
الحضارات؟ ما الذي مّهد 
لالستشراق؟ ما االستشراق؟ 
ما مراحله؟ ما دوافعه؟ ما 
اآلثار السلبّية واإليجابّية 
التي تركها؟  ما الرابط 

بينه وبين االحتالل؟ ما فّن 
االستشراق وأهدافه؟

تساؤٌل عام:
ما الذي يدفع اإلنسان للقيام بمغامرات خارج وطنه؟

كيف تحّولت المغامرات األوروبّية في العصور الحديثة 
هذه  تقارير  أّثرت  وكيف  ُتدّرس؟  علمّية  تجارب  إلى 

التجارب على العالقات بين الشرق والغرب؟
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فهنــاك عوامــل كثيــرة تدعــو  مــّرة واحــدة  التاريــخ  ُيكتــب       ال 
دراك  إلــى إعــادة كتابتــه منهــا: معرفــة وقائعــه معرفــة صحيحــة، واإ

فيــه. كــة  الُمحرِّ العوامــل 
      وكّل عصــر يعــاد فيــه كتابــة التاريــخ الــذي ُكتــب فــي العصــور 

الســابقة يكون: 
- جديد في تصحيحه للحقائق القديمة.

- جديد في كشفه للحقائق الجديدة.
- جديد في اختياره للحقائق.

- جديد في قواعده العاّمة وفي تأمالته وفي تصوراته.
التاريــخ  كتابــة  إلعــادة  محــاوالت  ظهــرت  التاريــخ  وعبــر        
العربــّي خصوصــًا فــي مراحــل االنحطــاط واشــتداد األزمــات، بهــدف 
ابــن  ككتــاب  العربّيــة،  للمنطقــة  الحضــارّي  التــراث  علــى  الحفــاظ 
عســاكر »تاريــخ دمشــق« وكتــاب ابــن شــداد »األعــالق الخطيــرة 
فــي ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة«، وفــي العصــور الحديثــة جــرت 
الرّحالــة  كتابــات  جعلــت  لكّنهــا  تاريخنــا  كتابــة  إلعــادة  محــاوالت 
بعــض  وجــدت  ن  واإ األساســّية،  معلوماتهــا  مصــادر  المستشــرقين 
طمســت  منهــا  الكثيــر  لكــن  الموضوعّيــة  االستشــراقّية  الكتابــات 
حقائــق، وأغفلــت وثائــق، وشــّوهت وقائــع، لذلــك كان البــّد مــن إعــادة 
كتابــة تاريخنــا العربــّي فــي القــرن الواحــد والعشــرين باالعتمــاد علــى 
مصــادر عربّيــة وأيــدي وطنّيــة، والرجــوع إلــى كتابــات المستشــرقين 

بعــد إخضاعهــا للنقــد والتدقيــق، وعــدم أخذهــا كمســّلمات.
       أحد أهّم مبادئ دراسِة التاريخ: مبدُأ السبِب والنتيجِة، الذي 
يهــدُف إلــى إدراِك العوامــِل المؤثّــرة فــي الحــدث التاريخــّي، وتقييــم 
اآلثــار المترّتبــِة علــى األحــداث، إلدراك هــذا المبــدأ نطّبقــه علــى 

قضّيــة االستشــراق لتقييــم أبعادهــا وأثرهــا علــى مجتمعنــا العربــّي.

أسباب ونتائج:

فّكر في: 
أسباب  معرفة  أهمّية  ما   -1

ونتائج حدث ما؟ 
كتابة  إلعادة  الحاجة  ما   -2
الواحد  القرن  في  التاريخ 

والعشرين؟
تتوّقعها  التي  النتائج  ما   -3
تاريخنا  كتابة  إعادة  حال  في 
على  باالعتماد  الوطنّي 

مصادرنا وخبراتنا العربّية؟ 
كتابة  تتمتع  هل  برأيك   -4

التاريخ اليوم بأهمّية؟ لماذا؟ 

من مهارات البحث
بخطٍّ  كلمًة  تجُد  عندما    
هذا  النُّصوِص  في  عريض 
يعني أنَّ لها شرحًا في نهايِة 
وفق  قائمٍة  ضمن  الكتاِب 

ورودها في الكتاب.
   تذّكر أنَّ تستخدَم شرَح هذه 

الكلمة.
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      كيــف يمكــن لنــا أن نبنــي معرفــة عــن 
اآلخــر؟ مــا هــي درجــة الموضوعّيــة؟ مــن 
الصعــب بنــاء معرفــة علمّيــة صحيحــة عــن 
اآلخــر دون وجــود عالقــات احتــرام متبــادل 

بيــن الطرفيــن.
     اتَّخذت العالقاُت منذ نشأت الحضارات 
بيــن الشــرق والغــرب الطابــع التجــارّي، ثــّم 
والسياســّية  االقتصادّيــة  األطمــاع  دفعــت 
خضــاِع  كال الطرفيــن لمحاولــِة السَّــيطرة واإ

ــًا. الجانــب اآلخــر أو احتوائــه ثقافّي
أّدت  الحديثــة  العصــور  وفــي       
نشــوء  إلــى  الشَّــرق  لفهــم  الغــرب  محاولــُة 
ُأُطلــَق  علمّيــة  بأنَّهــا  ُوصفــْت  حركــة 
فــي  أوجــه  بلــغ  الــذي  عليهــا االستشــراق، 
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، 
وشــّكل بمعظمــه جــزءًا مــن ثقافــة الغــرب 
الثقافــة  أّنهــا  علــى  نفســها  فرضــت  التــي 
العالمّيــة اإلنســانّية، وقــد تطــّورت الدراســات 
إلــى  اللغــة،  دراســة  مــن  االستشــراقّية 
دراســة التاريــخ، إلــى الدراســات اإلقليمّيــة، 
ومصطلــح  اإلنتربولوجيــا،  دراســة  إلــى 
االستشــراق في حّد ذاته كتســمية قد اختفى 
وزال فــي الوقــت الحاضــر، ولكّنــه كحركــة 
ثقافّيــة ال يــزال مســتّمرًا بقــّوة، مدفوعــًا بنفــس 

القديمــة. دوافعــه 

المعرفة عن اآلخر:

فّكر في: 
1- ما األسس الواجب اّتباعها عند الكتابة عن اآلخر؟ 
2- كيف يمكن لظاهرة االستشراق أن تكون موضوعّية؟ 

3- توّقع النتائج الثقافّية لوجود ظاهرة االستشراق.
4- أين تجد عدم الّدقة في اللوحة؟ 

الشكل )5(: سوق الورد في دمشق رسمها شارلز روبرتسون 
عام 1859م، تظهر اللوحة بوابة سوق لم يعرف مكانه في 
دمشق، ولعل المستشرق اختلط عليه الموضوع بين أسواق 
دمشق وأسواق القاهرة، إذ الباب الموجود في اللوحة مزخرف 

بزخارف هي أقرب إلى الزخارف القاهرّية، أرشيف عماد األرمشي.
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        ال توجد في العلوم اإلنســانّية نقطة معيّنة ينطلق منها الباحثون لالّتفاق على تحديد مرحلة زمنّية 
لبدايــة االستشــراق، ويمكــُن القــوُل إنَّ التَّأريــخ لبدايــِة االستشــراق هــو التَّاريــخ للعالقــات َبْيــَن الشَّــرِق والَغــْرِب، 
ُل باحــٍث ســجَّل ظــروَف وأحــوال احتــكاِك  فمنهــم مــن أرجــع جــذوره إلــى القــرن الخامــس قبــل الميــالد، فــكان أوَّ
الغــرب بالشَّــرق المــؤرُِّخ هيــرودوت، فيمــا ذهــب بعضهــم للقــول: إّنــه بــدأ عندمــا وصــَل العــرب إلــى األندلــِس 
، وأصبَحــوا حملــَة مشــاعِل الحضــارِة إلــى الغــرب، ومنهــم مــن  فــي القــرِن الثانــي الهجرّي/الَّثامــِن الميــالديِّ
جعــل الحــروب الفرنجّيــة بدايــة لهــذه الظاهــرة، ويــرى البعــض أّن البدايــات األولــى لالستشــراق تزامنــت مــع 
اســتيالء الفونســو علــى طليطلــة عــام 1056م، فيمــا ذهــب آخــرون إلــى اعتمــاد أّول ترجمــة للقــرآن الكريــم 
إلــى اللغــة الالتينّيــة عــام 1143م، بينمــا يــؤرخ الغــرب لبــدء االستشــراق الرســمّي بصــدور قــرار مجمــع فيينــا 
الكنســّي عــام 1312م بتأســيس عــدد مــن كراســي األســاتذة فــي اللغــة العربّيــة والســريانّية لجامعــات باريــس 
واكســفورد وبولونيــا، وُهنــاك رأٌي آخــر يــرى أنَّ البدايــة الحقيقيَّــة لالستشــراق كانــْت عندمــا َبَنــْت أوروبــا 
نْهضتهــا الّصناعيَّــة والعلميَّــة وأْصبــَح فيهــا العديــد ِمــَن الجامعــات، ومراكــز البحــوث التَّــي انطلقــْت ُمْنــُذ القــرن 
العاشــر الهجرّي/الســادس عشــر الميــالدّي، بينمــا يــرى آخــرون أّن بدايــة االستشــراق تتمثّــل بالقــرن التاســع 
عشــر الميــالدّي عندمــا امتلكــت كلٌّ مــن بريطانيــا وفرنســا الخبــرة الكاملــة عــن الشــرق نتيجــة امتالكهمــا أكبــر 

شــبكتين لالحتــالل فــي التاريــخ الحديــث.

ال توجد بداية محددة:

فّكر في:
1- مــن خــالل دراســتك كتــاب قضايــا تاريخّيــة للّصــّف الحــادي عشــر، اذكــر مثــااًل عــن الطــالب الذيــن 

درســوا فــي جامعــة قرطبــة. 
2- ارسم خّطًا زمنّيًا مّتبعًا الخطوات اآلتية: 

أ- تثبت عليه األحداث التي اّتخذها بعض المؤّرخين كبداية لالستشراق.
ب- أعِط عنوانًا لخّطك الزمنّي.

ج- ما الوحدة الزمنّية لتقسيم خّطك الزمنّي؟
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      كان من مهام القناصل والرّحالة والتجار الغربيين 
األولى أينما كانوا أن يعملوا ما في وسعهم لنقل تراث 
الحضــارات فــي العالــم القديــم وخاّصــة التــراث العربــّي، 
والثقافــات  البلــدان  بمعرفــة  أوروبــا  اهتمــام  ازداد  وقــد 
الشــرقّية، خــالل القرنيــن )17-18م( مــن أجــل إيجــاد 
طــرق ومراكــز تجارّيــة جديــدة )المعرفــة النفعّيــة(، ثــّم 
ظهــرت الحاجــة إلــى المعرفــة العاّمــة عــن كّل شــيء 
فــي الشــرق والوصــف المنّظــم )البحــث العقالنــّي(، فلــم 
يبــدأ القــرن التاســع عشــر )قــرن االهتمــام المرّكــز فــي 
إلــى التمهيــد الحتــالل  المســألة الشــرقّية واالنصــراف 
تيــارات  للغــرب  اّتضحــت  حتّــى  العربّيــة(،  البــالد 

الحضــارة العربّيــة ومنافــذ الّســيطرة عليهــا.

بنك للمعلومات:     

فّكر في:
1- عــّد للقضّيــة األولــى واذكــر بعــض أســماء 
العلمــاء العــرب وكتبهــم التــي اهتّمــت أوروبــا 

بطباعتهــا بدايــة العصــور الحديثــة. 
2- عــّد  للصفحــة )65(، مــا الكــوادر التــي 
كانــت تتألّــف منهــا بعثــات االستشــراق لتنفيــذ 

ولمــاذا؟ مهامهــا؟ 
3- كيــف كــّرس االستشــراق الحتــالل البــالد 

العربيــة؟ 
فــي  الــواردة  االستشــراق  عوامــل  صّنــف   -4
النــّص بحســب المجــال: )سياســّي – اقتصــادّي 

– ثقافــّي – اجتماعــّي(. 

العامــل  هــو  االستشــراق  حركــة  فــي  األوضــح  العامــل  كان        
السياسّي، فحين امتّدت مطامع الغرب إلى الشرق ألهداف استراتيجّية 
واقتصادّية، كان االستشراق هو القادر على أن يمّد أوروبا بمخّططات 
جغرافّيــة واجتماعّيــة وســكانّية وثقافّيــة، لذلــك ُيعــّد مــن أهــّم الوســائل 
التــي مّهــدت لالحتــالل العســكرّي الحديــث، إذ أمــّد المستشــرقون القــوى 
السياســّية بتفاصيــل عــن مكّونــات كّل منطقــة وخصائصهــا، ومواطــن 
القــّوة والضعــف فيهــا مــع دراســة نفســّية للشــعوب وعاداتهــا وتقاليدهــا، 
وأفضــل وســيلة للســيطرة عليهــا بأقــّل شــيء ممكــن مــن التكاليــف، بحّجــة 
تأديــة رســالته التاريخّيــة فــي تهذيــب وتحضيــر العالــم المتخلّــف، أّدى 
بالدراســات  الثّقــة  إلــى ضعــف  واالحتــالل  االستشــراق  بيــن  التحالــف 

ــة. االستشــراقّية، وظهــور فجــوة بينهــا وبيــن الثقافــة الوطنّي

فّكر في: 
1- كيف تبرهن على وجود 
االستشراق  بين  عالقة 

واالحتالل؟ 
ادعاء  تدحض  كيف   -2
الغرب بأّنه جاء إلى الشرق 
لتأدية رسالة تاريخّية )تهذيب 
وتحضير العالم المتخّلف(؟ 

بنك  وجود  أهّمّية  ما   -3
المعلومات في حياتنا؟ 

مهام استشراقّية:
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استكشاُف المصادر:
     خاطب جيراندو أبناء عصره حول الّدور الذي ينبغي أن يؤّدَيه األوروبّيون مع سّكان الشرق: »إذا 
ذا لــم ننجــح  لــم نســتطع اســتمالتهم ببعــض األمثلــة، لتبّنــي نــوع مــن الحيــاة األكثــر ســعادة واألكثــر راحــة، واإ
ــي أســباب  فــي تعليمهــم فــّن الثقافــة واستشــعارهم بالمآثــر، وجــب علينــا، إذا لــم نســتطع بلــوغ ذلــك، تقصِّ
ذا وجدنــا بعــض الوســائل لنقــل الشــعوب )المتوّحشــة( إلــى مرحلــة الرعــاة والمزارعيــن،  حــّدة نفورهــم مّنــا، واإ

ســنفتح، دون شــك، أمامهــم الطريــق األكثــر يقينــًا القتيادهــم نحــو منافــع الحضــارة«.
فّكر في: 1- ما األسلوب الذي اتّبعه جيراندو في خطابه؟

         2- أين تظهر العنصرّية في كالم جيراندو؟ 
         3- ما المقترحات التي قّدمها جيراندو للتحريض ضّد العرب؟ 

         4- ما دوافع جيراندو في نّصه؟ 
         5- ما رأيك بقوله؟

ترافقت 
مع الثورة 
ناعية  الصِّ
في الدَّوِل 
األوروبيِة 
الراغبة 
باالحتالل.

األولى              الثانية                            الثالثة                               الرابعة

تبدأ بظهور حركات التحّرر في 
البالد العربّية، ولالستشراق فيها ثالثة 
اتجاهات: ) أ( يشعر بالتفّوِق الغربيِّ 
المليء باالزدراِء للحضارات األخرى.

) ب( لديه ميل لمعرفة كّل ما هو مرتبط 
بسحر وجمال الشرق.

) ج( تخصُّص ِعلمّي انصّب ُمعظم 
اهتمامه على العصوِر الماضيَّة التي 

درس بعضها حضارة العرب بموضوعّية.

تلبية لمرحلة 
اإلمبريالّية 
التي تسعى 
للسيطرة 

على الوطن 
العربّي، األمر 
الذي يتطلّب 
التحّكم بالثقافة 

العربّية.

رّكز المستشرقون 
جهودهم على 
االستفادة من 
الثروِة النفطّية، 

وانصرفت عنايتهم 
إلى دراسِة الّنزعات 

االجتماعيَّة، 
واإلمكانات 
االقتصاديَّة.

أساليب جديدة في الّسيطرة:

     تعّد المعرفة أســاس التطّور، اســتغّلها األوروبّيون للســيطرة على الشــعوب ومقدراتها، فكان االستشــراق 
الوســيلة التــي قّدمــت معلومــات كافيــة تســاعدهم فــي تحقيــق أهدافهــم وقــد مــّر بالمراحــل اآلتيــة: 

الشكل )6(: جدول زمنّي لمراحل االستشراق.
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فّكر في:
1- ما هدف االستشراق من التحّكم بالثّقافة العربّية؟

2- ما اآلثار اإليجابّية والسلبّية لظهور النفط على الوطن العربّي؟ 
3- صّنف في الجدول اآلتي اآلثار السلبّية لكّل مرحلة على الوطن العربّي:

الثقافّية السياسّية االقتصادّية المرحلة

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

استكشاُف المصادر:
     يمثّــل )تومــاس إدوار لورانــس( أحــد أشــكال العالقــة بيــن االحتــالل واالستشــراق، إذ مكــث بيــن 
العرب ثالثة أعوام، حّتى أطلقوا عليه لقب )لورانس العرب(، إذ اســتطاع أن ُيِعّد خرائط لســيناء لتســهيل 
اســتيالء بريطانيــا عليهــا فــكان لورانــس األداة المســّخرة لسياســة بــالده التوســعّية إذ قــال: »لقــد بعثــت إلــى 
هــؤالء العــرب كأجنبــّي عاجــز عــن التفكيــر فــي أفكارهــم أو المصادقــة علــى معتقداتهــم، ومكلّــف فقــط مــن 
حيــث الواجــب بتدريبهــم وضمــان نجــاح حركاتهــم، حّتــى تكــون مطابقــة لمصلحــة إنكلتــرا، وبمــا أّننــي لــم 
أكــن قــادرًا علــى اكتســاب شــخصّيتهم فقــد كان بوســعي أن أخفــي عنهــم شــخصّيتي، وبــدون مشــاحنة أو 
اعتــراض أو نقــد، وأن اختلــط بهــم لكــي أمــارس عليهــم  تأثيــرًا مــن غيــر أن يشــعروا«، وقــد كشــفت اتفاقيــة 

)ســايكس – بيكــو( عــام 1916م مهّمتــه للعــرب.
فّكر في: 

1- كيف ساعد االستشراق بريطانيا في احتالل سيناء؟
2- ما هي نظرة لورانس للعرب؟ 

3- برأيك ما أسباب نجاح لورانس في خّطته؟ 
4- كيف وّظف اإلنكليز أعمال لورانس العرب لالستفادة منها في تطبيق اتفاقية )سايكس-بيكو(؟ 

5- ما األسلوب الذي اّتبعه لورانس إلخفاء شخصّيته عن العرب؟
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ــة عــن الــذات  ــة: تعنــي إصــدار حكــم نتيجــة لوجــود فكــرة مســبقة أو إشــاعة فكــرة معنّي الصــورة النمطّي
أو األشــخاص أو مجموعــة مــن النــاس، وُيقصــد بالتفكيــر النمطــّي: نــوع التفكيــر الــذي يّتبعــه اإلنســان 
اعتمــادًا علــى األفــكار الجاهــزة، للنمطّيــة أثــر ســلبّي أو إيجابــّي بحســب الفكــرة المســبقة التــي يتبّناهــا 
اإلنســان، فالصورة النمطّية الســلبّية تدّمر نفســّية اإلنســان وتمنعه من النجاح، فمثاًل في دراســة لطالب 
كّلّيــة الهندســة الذكــور فــي الواليــات المّتحــدة األمريكّيــة، ُطلــب إليهــم حــّل مســائل رياضّيــة معقّــدة، قّســموا 
إلــى فريقيــن: قيــل للفريــق األّول: إّن الطــالب اآلســيويين أفضــل منهــم، وقــد تبّيــن فــي النهايــة أن الفريــق 

األّول حصــل علــى عالمــات ضعيفــة بالنســبة إلــى الفريــق الثانــي.
فّكر في: 1- ما الصورة النمطّية الراسخة عندك عن ذاتك؟

         2- كيف تؤّثر على تحقيق أهدافك وتفوّقك؟
         3- تخّيل صورة نمطّية إيجابّية عن ذاتك أو عائلتك أو مجتمعك، تهدف من خاللها تحسين 

             دراستك أو ظرفك االجتماعّي. 

في الوقِت الحاضِر: 

أثر نظريات االستشراق على الشعوب الشرقّية:

     أصبــح لــدى أبنــاء بلــدان العالــم الشــرقّي تصــّورات عــن أنفســهم وذاتهــم تحّولــت إلــى طرائــق تفكيــر، 
يحاولــون اليــوم إدراك أّنهــا ُفرضــت عليهــم فــي أثنــاء االحتــالل، وعليهــم اليــوم إعــادة النظــر فيمــا ورثــوه عــن 

هــذه العهــود؛ ألنهــا ليســت ســوى صــور زائفــة لحقائــق غفلــوا عنهــا أعوامــًا طويلــة، مــن هــذه الصــور:
- االحتالل كان الزمًا للنهوض بهذه البالد.

ــًا، ألن  ــًا واجتماعّي - التحديــث بمعنــى مســاعدتها علــى اآلخــذ بأســاليب الحيــاة الحديثــة سياســّيًا واقتصادّي
الحضــارة اإلنســانّية مقتصــرة علــى الحيــاة فــي المجتمعــات الغربّيــة وحدهــا.

- وجود عناصر جوهرّية عند المواطن األوروبّي تكفل تفّوقه دومًا.
- اإليحاء بتخّلف اآلداب الشرقّية عمومًا، مّما يفرض تأثير ما هو متفّوق على ما هو متخّلف. 

1- ما األفكار التي حاول االحتالل إقناع الشعوب العربّية بها عن ذاتهم؟
2- ما الحلول التي تقترحها لتغيير هذه التصّورات لدى أبناء الشرق؟ 
3- ما العناصر التي يمتلكها التاريخ الوطنّي لمعالجة هذه الصور؟ 

فّكر في:
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تبادل اآلراء: 

دوافع المستشرقين لدراسة الحضارة العربّية:
المستشرقين  دفعت  التي  األسباب  أهّم  من       
إلى دراسة الحضارة العربّية في العصور الوسطى، 
الحضارة  هذه  طبيعة  استكشاف  محاولة  هي 
وخصوصيتها، وذلك ألّن كّل حضارة لها خصائص 
مميزة، ولكي يتمكن الغرب من ذلك كان مطالبًا بأن 
نظر حول  وجهتا  وهناك  ومكوناتها،  ثقافتها  يدرس 
األسباب التي دفعت المستشرقين األوروبّيين لدراسة 

حضارتنا.    
وجهُة النظِر األولى:

أبدأ المناظرة:
1- يقّسُم اّلصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  المنطقّيِة 
التي تستنُد عليها إلثباِت الفكرة التي تؤّيدها.

3- تثبُت كلُّ مجموعٍة األسَس التي اعتمَدت عليها إلقناِع 
الطرِف اآلخر.

4- تدعُم كلُّ مجموعٍة فكرَتها بتفاصيَل وأمثلٍة من النصِّ 
ومصادِر التعّلم.

5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

     توجيهّية، لفرض التحّكم في مسار حضارة 
معرفة  طريق  عن  اإلسالمّية  العربّية  الشعوب 
بحيث  واإلقليمّية،  والطائفّية  القومّية  التناقضات 
االستشراقّية  الّدراسات  عن  الّناتجة  المعرفة  تكون 
أداة تحكمّية، توّجه األحداث، وُتحِكم قبضتها على 
تلك الشعوب من خالل معرفة األسرار التي تفّجر 
األزمات في الزمان والمكان المالئمين، تستند هذه 
تمثيل  الشرق  استطاع  لو  يقول:  مبدأ  إلى  النظرة 
أجل  من  الغرب،  التمثيل  بهذا  فليقم  لفعل،  نفسه 
فكتب  نفسه،  المسكين  الشرق  أجل  ومن  الغرب 
كارل ماركس: »إنهم ال يستطيعون تمثيل أنفسهم 
أّن  النظرة  هذه  وتؤكد  أحد«،  يمّثلهم  أن  والبد 
تاريخنا  في  نتحدث عنها  التي  المجيدة  اللحظات 
تنتمي إلى الماضي، ويرجع نفع الشرق في العالم 
الحديث إلى أّن اإلمبراطوريات القوية الحديثة قد 
تأهيلهم،  وأعادت  االنحطاط  بؤس  من  أخرجتهم 

فجعلتهم سكانًا مؤّهلين في مستعمرة منتجة. 

كارل ماركس، شهر برومير الثامن عشر ولويس بونابرت. 
آثاره،  مدارسه،  تعريفه،  االستشراق  النبهان،  فاروق  محمد 

ص14.

     )تفسيرّية( من خالل الكشف عن مقّومات 

ومنجزات الحضارة العربّية اإلسالمّية لتكوين رؤية 

فكرّية لها، واالستفادة من تجاربها، والنهوض بواقع 

أوروبا، من أجل هذا الهدف كان يرى المستشرقون 

أعمالهم منجزات مفعمة بحّب العلم والبحث عن 

تهدف  ألنها  المصالح؛  من  وخالية  الحقيقة، 

علمّي  استكشاف  حصل  لقد  الماضي،  فهم  إلى 

للحضارات الشرقّية في الماضي وساهم هذا األمر 

في معرفة حجم وقيمة هذه المساهمة في التاريخ 

ذا كان لوم االستشراق على دوره  العام للبشرّية، واإ

في دعم االحتالل ال يخلو من الّصحة فإّنه ُبولغ 

فيه وُضّخم.
 ،orientalisme غابرييلي،  فرانسيسكو 

1965م ص50.
تعريفه،  االستشراق  النبهان،  فاروق  محمد 

مدارسه، آثاره، ص14.

وجهة النظر الثانية:
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اإلنســانّية هــي الوحــدة التــي يــدور حولهــا التاريــخ، وكّل مجهــود 
يرمــي إلــى عــزل فئــة مــن الّنــاس خــارج تاريــخ اإلنســانّية يكــون 
نتيجــة عمــل أبتــر، فالغــرب الــذي نجــح فــي كتابــة تاريخــه علــى 
أحــدث نظريــات الّنقــد ومناهــج البحــث، لــم ينجــح فــي كتابــة تاريــخ 
العالم لشــعوره أّنه ســّيد هذا العالم ومركزه، وقد تمّكن منه وتســّلط 
عليــه، فأهمــل كتابــة تاريــخ باقــي الحضــارات وكتبهــا كمــا أراد وكما 
أراد أن يراهــا اآلخــرون، فشــاع فــي العصــر الحديــث مصطلــح: 
»تاريــخ المجتمــع الغربــّي«، وكأّنــه التاريــخ بصفــة عاّمــة، وهــذا 

لغــاء اآلخــر. وهــٌم نشــأ نتيجــة التركيــز علــى الــذات واإ
      فيقــول ول ديورانــت: »فــي هــذه اللحظــة نــرى أّن الّتعّصــب 
اإلقليمــّي الــذي ســاد كتابتنــا التقليدّيــة للتاريــخ التــي تبــدأ روايــة 
التاريــخ مــن اليونــان، وتلخــص آســيا كّلهــا فــي ســطر واحــد، لــم 
يعــد مجــّرد غلطــة علمّيــة، بــل رّبمــا كان إخفاقــًا ذريعــًا فــي تصويــر 

الواقــع ونقصــًا فاضحــًا فــي ذكائنــا«.

كتابة التاريخ:

فّكر في:
ديورانــت  ول  عّبــر  كيــف   -1
عــن التعّصــب اإلقليمــّي لمؤّرخــي 

لغــرب؟ ا
طمــس  فــي  الغــرب  دور  مــا   -2

العربّيــة؟ الحضــارات  تاريــخ 
أوردهــا  التــي  األســباب  مــا   -3
لباقــي  الغــرب  مؤّرخــي  إلهمــال 

لحضــارات؟  ا
4- مــاذا تتوقّــع أن تكــون النتائــج 
البــالد  مــن:  كلٍّ  صعيــد  علــى 

األوروبــّي؟  والغــرب  العربّيــة 

تغييــر المصطلحــات: أدرك الغــرُب َأنَّ ُمصطلــح )االستشــراق( ينطــوي علــى دالالٍت تاريخيــٍة ســلبيٍة، 
وأّن هــذا المصطلــح لــم يعــد يفــي بوصــف الباحثيــن المتخصِّصيــن فــي العالــم اإلســالمّي، فــكان ِمــْن 
قــرارات منظَّمــة المؤتمــرات العالمّيــة فــي مؤتمرهــا الــذي عقــد فــي باريــس عــام 1973م أن يســتغني عــن 
هــذا المصطلــح، وأْن ُيطلــق علــى هــذه المنّظمــة )المؤتمــرات العالمّيــة للدراســات اإلنســانّية حــول آســيا 
ــة للدراســات اآلســيوّية وشــمال إفريقيــا  ــَر إلــى )المؤتمــرات العالمّي ــّم ُغيِّ وشــمال إفريقيــا ICHSANA(، ث

ICANAS(، وقــد أطلــق علــى االستشــراق )الدِّراســات اإلســالمّية( وعلــى المستشــرقين ُمْســَتعربين.
فّكر في: 

1- ما الدالالت السلبّية لمصطلح االستشراق؟
2- ما الدوافع التي أّدت لالستغناء عن مصطلح االستشراق عند األوروبيين؟ 

3- ما داللة إطالق مصطلحات جديدة على المستشرقين؟ 

في الوقِت الحاضِر: 
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االستشــراقية  الدراســات  تســتهدف  لــم      
المجتمعــات الشــرقّية مــن ناحيــة علمّيــة فقــط، بــل 
أنتجــت فّنــًا ُعــرف بفــّن االستشــراق، صــّور الشــرق 
مــن  العديــد  اللوحــات  وعكســت  غربّيــة،  بعيــون 
المشــاهد فــي كّل المجــاالت الثقافّيــة واالقتصادّيــة 
التاســع  القــرن  وفــي  والسياســّية،  واالجتماعّيــة 
عشــر تزايــدت أعــداد الفنانيــن الذيــن اتجهــوا إلــى 
الّشــرق فكانــت لوحاتهــم متنوعــة، ألهــم هــذا الّســحر 
الشــرقّي بألوانــه وجماليتــه واختالفــه الكبيــر عــن 

الفنانيــن.  هــؤالء  الغــرب 
فــي  انتشــارًا  األكثــر  الموضوعــات  ومــن        
الشــرقّيات،  النســاء  رســم  المستشــرقين  لوحــات 
ووصــف إعــداد الشــاي والقهــوة والعمــل بالتطريــز 
والحياكة، فأكمل الكثير من المستشــرقين لوحاتهم 
فــي مراســمهم لــدى عودتهــم مــن أســفارهم بمســاعدة 
كسســورات أوروبّيــة، وأّدى الخيــال جــزءًا  نمــاذج واإ
كبيــرًا فــي إنهــاء تلــك اللوحــات، وهنــاك فنانــون لــم 
يغــادروا موطنهــم أبــدًا قامــوا برســم المــرأة الشــرقّية.

فّن االستشراق:

1- لوحات المستشرقين التي تجّسد واقع الشرق، هل هي مصادر أولّية أو مصادر ثانوّية؟ 
2- لماذا استحوذت اللوحات التي كانت تصّور الّسجاد على اهتمام الفنانين؟ 

ــة – مــن قــراءة لوحــة أقــرأ فــي لوحــة  3- مــن خــالل مــا تعلمتــه فــي كتــاب العاشــر – قضايــا تاريخّي
بائــع الســجاد مــاذا تســتنتج؟ 

4- ما أهّمّية اللوحات التي تركها لنا الفنانون المستشرقون؟ 

الشكل )6(: لوحة تاجر السجاد، لوحة زيتّية، 

صّور فيها الّرسام الفرنسّي )جان – ليوم 
جيروم( ِفناء سوق الّسجاد في مدينة القاهرة 
عند زيارته له عام 1887م، معروضة حالّيًا 
في معهد مينيابوليس للفنون في الواليات 

المّتحدة األمريكّية أبعادها 86،04 بـ 
68،74سم. 

فّكر في:
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مهارة التمييز إحدى مهارات التفكير الناقد:
تنمية المهارات الخاصة بك:

      لــكّل شــخٍص آراء فــي أمــور كثيــرة فــي الحيــاة، فالســؤال هنــا كيــف تكــّون هــذا الــرأي لديــه؟ هــل 
هــو نتيجــة الخبــرة والتجربــة أو نتيجــة انطباعــات شــخصّية ليــس لهــا أي أســاس علمــّي وال تجربــة 

عملّية؟
      تمثّــل مهــارات التفكيــر الناقــد مجموعــة خاّصــة مــن العلمّيــات التــي يمكــن أن تســتخدم لتكويــن 

آراء علمّيــة ســليمة، تعــّد مهــارة التمييــز أهــّم وأبــرز هــذه المهــارات، ولهــا جوانــب تهتــّم بهــا هــي:
مهارة التمييز بين المصادر الصحيحة والمصادر غير الصحيحة للمعلومات: 

أي تحديــد مــا إذا كان المصــدر الــذي جــاءت منــه المعلومــات يمكــن الوثــوق بــه أو ال، وتعتمــد 
درجــة الوثــوق بالمعلومــة علــى عوامــل عــّدة منهــا: موضوعّيــة المؤلّــف، صــدق األدلّــة، ودرجــة اتفــاق 

المعلومــات مــع الموضــوع الــذي ُيناقــُش.
مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي: الحقيقة هي: 

مــا حــدث بالفعــل، وتحتــوي علــى أدلّــة )إحصــاءات تواريــخ آثــار....(، بينمــا الــرأي هــو: عبــارة عــن 
تفســير، أو تنّبــؤ، ويختلــف باختــالف آراء األشــخاص.

مهارة التمييز بين المعلومات ذات الّصلة والمعلومات غير ذات الّصلة: 
إذا كانت المعلومات أو المعارف التي نحصل عليها مرتبطة بالموضوع المناقش أو ال.

مهارة التمييز بين االفتراضات والتعميمات: 
االفتــراض أفــكار محــّددة ُيعمــل علــى إظهــار صّحتهــا أو عدمهــا، أّمــا التعميمــات فهــي تمثّــل عبــارات 

أو قوانيــن أو مبــادئ تشــتقُّ مــن معلومــات يمكــن التحقّــق منهــا.
مهارة التمييز بين التفكير االستقرائّي والتفكير االستنتاجّي: 

فالتفكيــر االســتقرائّي يعتمــد علــى المعلومــة الجزئّيــة ليصــل إلــى معرفــة كاملــة، أمــا االســتنتاجّي 
فيعتمــد علــى كامــل المعــارف والمعلومــات للوصــول إلــى نتائــج محــّددة.

مثال تطبيقّي:
النــّص األّول: ال ينبغــي لنــا أن نتجاهــل المناهــج الحديثــة فــي تطويــر الدراســات العلمّيــة واألدبّيــة، 
فالمناهــج وليــدة تطــّور علمــّي ودليــل تفــّوق وتمّيــز، والمستشــرقون ســاهموا بــدون شــّك فــي تطويــر
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هــذه المناهــج. إذ تركــوا آثــارًا واضحــة فــي الدراســات اللُّغوّيــة والتاريخّيــة والفلســفّية، وليــس مــن 
اإلنصــاف أن ننكــر فضلهــم وأثرهــم فــي هــذا المجــال، فدراســتهم للغــة العربّيــة أكثــر مــن ثالثــة قــرون 
ســمحت لهــم بنشــر عــدد كبيــر مــن المخطوطــات العربّيــة، أفــردوا لبعضهــا الفهــارس التــي تســّهل 
للباحــث والقــارئ طريقــة الدراســة، وتحــّري الحقائــق، ويعــود لرئيــس األســاقفة »النــد« إدخــال تعليــم 
ــة فــي جامعــة أكســفورد ألّول مــّرة عــام 1636م، وســّمي للتدريــس فيهــا إدوار بوكــوك  اللغــة العربّي

المرافــق لجاليــة حلــب اإلنكليزّيــة.
النــّص الثانــي: يقــول صــالح الديــن المنّجــد: »هنــاك ثالثــة مالييــن ونصــف مــن المخطوطــات 
العربّيــة ال تــزال قابعــة فــي دهاليــز المكتبــات العالمّيــة، مثــل مكتبــة األســكوريا ل، وباريــس وليــدن 
وبرليــن والفاتيــكان ودلهــي وســواها، وهــذه فــي حفــظ وعنايــة الرعايــة االستشــراقّية«، يضــاف إلــى 
ذلــك مــا هنالــك مــن كتــب مفقــودة األصــول فــي الشــرق، وال يوجــد منهــا ســوى النســخة الواحــدة فــي 
حــوزة إحــدى تلــك المكتبــات، حصــل عليهــا المستشــرقون األّولــون وحرصــوا علــى إثــراء جامعاتهــم 

ومكتباتهــم بتراثنــا الــذي أهملنــاه وجهلنــاه«.
لذلــك »كانــت الغايــة مــن وراء الّدراســات العربّيــة وآدابهــا فــي الجامعــات األوروبّيــة الرغبــة بتفهّــم 
العقلّيــة الشــرقّية، والتعّمــق فــي معرفــة عــادات وتقاليــد وأديــان الشــعوب التــي أرادوا احتاللهــا، فكانــت 

مظهــرًا مــن مظاهــر التوّســع الغربــّي وتثبيــت أقدامــه فــي البلــدان العربّيــة«.
فّكر في:

1- اعتمد إحدى وجهتي النظر الّسابقتين مستخدمًا مهارات التمييز وفق الجدول اآلتي: 

معلومات غير ذات صلة معلومات ذات صلة حقيقة رأي

النص األّول

النص الثاني

2- يمكــن تكويــن تعميــم عــن عالقــة االستشــراق باالحتــالل: يخــدم االستشــراق مصالــح االحتــالل 
بنســبة كبيــرة. 

3- بعد استخدام المعلومات الواردة في فقرات القضّية نستنتج: ................
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 

الثالثة
1- عرف العلماء االستشراق أنه:

    »مدرســة فكرّيــة ذات خصائــص ودوافــع وغايــات وأهــداف، وليــدة صــراع طويــل بيــن الحضارتيــن 
الشــرقّية والغربّيــة، واالستشــراق بالمفهــوم االصطالحــّي يعنــي طلــب علــوم الشــرق وحضارتــه وآثــاره 
وفنونــه، ُأطلــق علــى مــن عــرف علــوم الشــرق وآدابــه، حيــث اهتــّم االستشــراق فــي البدايــة بالعالقــات 
يجــاد روابــط بيــن الثقافــات  اإلنســانّية والثقافّيــة بيــن الشــرق والغــرب الستكشــاف تطــّور الفكــر اإلنســانّي، واإ

الشــرقّية والغربّيــة«.
أ- صغ تعريفًا لالستشراق بعد دراستك فقرات القضية الثالثة.

ب- نظــر بعــض العلمــاء لالستشــراق نظــرة إيجابّيــة ألنــه قــّدم خدمــات للحضــارة العربّيــة الشــرقّية، 
وبعــض العلمــاء كانــت نظرتــه ســلبّية، أيــن تجــد مــا يــدل علــى كال النظرتيــن فــي القضّيــة؟

ت- عد لمصادر التعّلم وصّنف آثار االستشراق من الناحية: الثقافّية واالقتصادية والسياسية.
ث- ما وجهة نظرك في االستشراق؟

جـ- ما الدليل الذي اعتمدت عليه العتماد هذه النظرة؟
حـ- هل يمكن أن يكون هناك استشراق اليوم؟ كيف سيظهر؟

2- وصف المستشرق كرستين نيبور ُعمان فقال: 
     »تبــدو الجبــال علــى ســاحل ُعمــان قائمــة وغيــر خصبــة؛ أي جــرداء، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإّن 
الوديــان أفضــل وخصبــة، يجــد المــرء فــي مســقط الفائــض مــن كّل أنــواع الفواكــه الجميلــة، واللحــم هنــا 
بكّمّيــات وبصــورة جيــدة، والبحــر يقــدم فائضــًا مــن األســماك، ومــن المنتوجــات الزراعّيــة التــي تصــدر مــن 
ُعمــان هــي التمــور المفضلــة، فمــن هنــا تمــأل وتشــحن الســفن إلــى موانــئ مختلفــة مــن الخليــج العربــّي 

باتجــاه الهنــد والمناطــق األخــرى، ُتعــّد مســقط أيضــًا مــن أكبــر المخــازن للبضائــع المســتوردة«.
أ- ما نوع النّص: رسالة - تقرير - وصية - خطاب؟

ب- ما نوع المعلومات التي يقّدمها المستشرق كرستين نيبور؟
ت- ما أهّمّية المعلومات التي يقّدمها المستشرق كرستين نيبور؟

ث- ما سّر اهتمام المستشرقين بتفاصيل الحياة اليومّية للمناطق التي زاروها؟
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الشكل )1(: رسم يمّثل حفل افتتاح قناة السويس عام 1869م في مصر، يظهر التكاليف والمغاالة 
بالحفل، وقد أعاد افتتاح القناة األهّمّية التجارّية للمنطقة العربّية، فكان أحد أسباب التنافس األوروبّي 

للهيمنة على القناة.

في هذِه القضّيِة:
    العمُل في موضوعاِت هذه القضّيِة 

َيستدعي تساؤالٍت مثل:
• ما التغّيرات التي طرأت على الوطن 

العربّي في القرن العشرين؟
• ما أثر سياسة االحتالل على الوطن 

العربّي؟ 
كاّفة  بأشكاله  االحتالل  كان  لماذا   •
يتعارض مع القانون الدولّي لحقوق 

اإلنسان؟
• كيف انعكست العالقات الّدولّية على 

وطننا العربّي؟

 القضّيُة
 الرابعة

تبدالت سياسّية 
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الشكل )2(: الوثيقة األصلّية لخريطة )سايكس- بيكو( عام 1916م، التي تشمل مناطق من بالد 
الشام والعراق واألناضول وشبه الجزيرة العربّية.

الشكل )3(: تمثال )سيسل رودس( رائد التوسعات 
البريطانية واقفًا على خريطة إفريقيا، تعبيرًا عن مبدأ 

االستماتة من أجل إفريقيا.  
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        في عام 1827م استقبل الداي حسين القنصل الفرنسّي شارل 

رسائله،  على  الفرنسّي  الحاكم  إجابة  عدم  عن  منه  واستفسر  دوفال، 

فأجابه دوفال بطريقة استفزازّية تعّبر أن الحاكم الفرنسّي ال يرد إال على 

حاكم مثله، وعندها لّوح الداي بمروحة كانت بيده فالمست أطرافها وجه 

دوفال.

    بدأت القّصة عندما باعت الجزائر كّمّيات كبيرة من الحبوب إلى 
تّجار فرنسا؛ الذين تلّكؤوا في دفع ثمنها وتراكمت الديون على فرنسا، 
لم تجب حكومة الملك شارل العاشر الفرنسّية على رسائل الّداي حسين 
التي يطالبها فيها بتسديد الديون التي عليها للجزائر.... رغم االتّفاقّيات 
األّول  تشرين  في  الثامن عشر  ولويس  الداي حسين  بين  الشأن  بهذا 

1819م، والتي صادق عليها مجلس النّواب الفرنسّي عام 1820م. 

   وعندما سأل الّداي حسين القنصل الفرنسي مستفسرًا عن عدم رّد 
حكومته على رسائله بشأن سداد الدَّين، رّد عليه القنصل دوفال بطريقة 

استفزازّية: بأّن طلبه تستحيل اإلجابة عليه.

مما أغضب الداي حسين وجعله يطرد القنصل الفرنسّي بعد أن أشار 
له بالمغادرة بمروحة كانت بيده. فكانت حادثة المروحة الشهيرة، التي 
فور  الجزائر  على  الحرب  ذريعة إلعالنها  الفرنسّية  الحكومة  اتخذتها 

عودة دوفال إلى فرنسا.

إن التفكير في موضوعات 
هذه القضّية يجعلك تكتشف 

كيف شكلت بريطانيا وحلفاؤها 
التقسيمات الجغرافّية والسياسّية 
للمنطقة العربّية؟ أو ما ُعرف 
بالسياسة العالمّية بـ »الشرق 
األوسط«؟ ما المرتكزات التي 
َبَنْت عليها بريطانيا سياستها 

المستقبلّية في الشرق العربّي؟ ما 
هدفها من اتباع هذه السياسة؟ ما 
االتفاقّيات السياسّية والعسكرّية 
واالقتصادّية التي ساهمت في 
تشكيل هذا الشرق؟ ما أثر 
العالقات الدولّية في اتخاذ 

قرارات مصيرّية لماليين الناس؟ 
وما أبعاد اتفاقية )سايكس-

بيكو(؟ والحرب العالمّية األولى 
والثانية على الوطن العربّي؟ 
كيف كان التدخل األمريكّي 

بالمنطقة العربّية؟ 

تساؤٌل عام:
حساب  على  تاريخه  لصناعة  ما  شعب  يدفع  الذي  ما 

اآلخرين؟

كيف تؤّثر قصص األجداد في األحفاد؟ 

ما عالقة الماضي بالحاضر؟ 
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سبانيا( باحتالل  يطاليا واإ     قامت الدول األوروبّية )فرنسا وبريطانيا واإ
البالد العربّية بأوقات مختلفة وظروف متباينة، وأخذت تحكم كاّلً منها 
وفــق أســاليب إدارّيــة اقتصادّيــة ثقافّيــة خاّصــة بهــدف صنــع فــوارق بيــن 
البــالد العربّيــة تــؤّدي إلــى ظهــور دول متعــددة مجــّزأة، فجــاءت الثــورات 

العربّيــة ّضــد االحتــالل منفصلــة تســعى لحــّل المشــكالت الداخلّيــة. 
     من أبرز مصادر قوة النزاعات اليوم عدُم االّطالع وسوء التقدير، 
فعــدم االّطــالع علــى أصــول األوضــاع السياســّية الّراهنــة، ومصادرهــا 
هــذه  عــن  تنجــم  التــي  لألخطــار  تقديــر  ســوء  إلــى  يــؤّدي  الحقيقّيــة، 
النزاعــات، لذلــك أحــد أهــّم موضوعــات السياســة فــي العصــور الحديثــة 

إدراك أســباب التجزئــة العربّيــة ونتائجهــا، لوضــع الحلــول المناســبة.

مصادر التجزئة: 

فّكر في: 
كتاب  من  أدّلة  أعط   -1
للصف  تاريخّية  قضايا 
تثبت  والحادي عشر  العاشر 
طارئ  أمر  التجزئة  أن  فيها 

على البالد العربّية. 
الدول  لجأت  لماذا   -2
المحتّلة لسياسة التجزئة على 

البالد العربّية؟ 
3- ما عواقب عدم االّطالع 

وسوء التقدير برأيك؟ 

فّكر في:
المستعِمرة  الدول  تلجأ  لماذا   -1
معنًى  تعطي  الستخدام مصطلحات 

إيجابّيًا لممارساتها؟
ومعاني  داللة  معرفة  أهّمّية  ما   -2
الدول  تفرضها  التي  المصطلحات 

الغربّية على المنطقة العربّية؟ 
التاريخ  باحثي  إجماع  داللة  ما   -3
استعمار  كلمة  استبدال  على 

باالحتالل؟ 
4- لماذا أطلق االحتالل على نفسه 

اسم االستعمار؟ 

    ُقّسم العالم في العصر الحديث إلى دول، فرض االحتالل 
األوروبّي خطوطها العريضة، وظهرت المصطلحات التي ُتعّبر 
القارة األوروبّية، بشكل يجّمل هذه  العالم إلى دول  عن تبعّية 
التبعّية لتبدو إيجابّية، إحدى هذه المصطلحات كلمة االستعمار 
وتعني في اللغة العربّية: التعمير والسعي لتحقيق الُعمران فهي 
تدّل على البناء، نقول استعمر األرض؛ أي أمّدها بما ُيطّورها، 
لكّن باحثي التاريخ أجمعوا على أّن االستعمار كظاهرة تاريخّية 
بالقّوة على دولة  في العصور الحديثة تعني استيالء دولة ما 
أخرى لنهب ثرواتها، واستغالل أرضها، وتسخير طاقات أفرادها 
مخّططات  تنفيذ  الغالب  في  ذلك  يرافق  المستعِمرين،  لصالح 
وأخالقه  مبادئه  عن  الدولة  هذه  شعب  تحويل  إلى  تهدف 
وسلوكه االجتماعّي إلى ما عليه الدولة المستعِمرة، ونتيجة هذه 
المستعِمرة  الدول  مارسته  الذي  واالستغالل  التعسفّية  السياسة 

فإّن المصطلح المناسب هو مصطلح االحتالل.

مصطلحات حديثة:
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    ال تظهر الدوافع ألمر ما بشكل مفاجئ بل هناك مجموعة من 
العوامل تؤثر بها، منها ما يتعّلق بالدافع، ومنها ما يرتبط بصاحب 

الدافع نفسه.      
    ودوافع االحتالل تعّبر عن هذا الموضوع بشكل واضح، فهناك 
عوامل ترتبط به، وعوامل ترتبط بالدول التي وقع عليها االحتالل 
كالمنطقة العربّية، وهناك دوافع متنّوعة اقتصادّية وثقافّية وسياسّية 
واجتماعّية، ومما دفع الدول األوروبّية لالحتالل حاجتها إلى المواد 
الرخيصة،  العاملة  واأليدي  المواصالت،  وطرق  واألسواق  الخام، 
بمشاريع  األموال  رؤوس  استثمار  في  التجارّية  شركاتها  ورغبة 
استراتيجّية، أضف إلى ذلك إحساسهم بالتفّوق الحضارّي والتطّور 
االحتالل  أنَّ  ذلك  الهيمنة،  روح  لديهم  حّرك  الذي  االقتصادّي، 
وحسب ادعائه عاماًل لتطوير البلدان الُمحتّلة، ونقل محاسن الثقافة 
االجتماعّية واألخالقية والفنية واالقتصادّية الغربّية إليهم، وقد جذبت 
المنطقة العربّية الدول األوروبّية الحتاللها نتيجة امتالكها ما تحتاجه 
تلك الدول من جهة، ونتيجة امتالك شعبها مقّومات صنع الحضارة. 

دوافع محركة: 

فّكر في: 
1- ما المشكلة التي يعرضها 

الّنّص؟ 
2- ما الحّل الموجود؟ 

3- لماذا ال يعّد حاّلً منطقّيًا؟ 
4- كيف ترّد على اّدعاء دول 
رسالة  تحمل  بأّنها  االحتالل 
الضعيفة  للشعوب  حضارّية 
والنهوض  تمدينها  بقصد 

بأوضاعها؟ 

استكشاُف المصادر:
     أوفــدت غرفــة تجــارة مرســيليا بعثــة علمّيــة إلــى ســورية عــام 1919م، وأصــدرت تقريــرًا بعنــوان: 
»مــا قيمــة ســورية؟« وّضحــت فيــه الفوائــد واألربــاح المقــّدرة أن تجنيهــا فرنســا مــن الســيطرة علــى المــوارد 
والمعــادن ومصــادر الميــاه والمنتجــات الزراعّيــة كالقطــن والحريــر، مــا يســاعدها فــي التوّســع بإقامــة معامــل 
الحريــر، ومرفــأ بيــروت وطريــق العربــات بيــن بيــروت ودمشــق، وســكة حديــد دمشــق حمــاة، لذلــك قبــل أن 
ــون ومرســيليا: »أّيهــا  ــرال غــورو فرنســا الحتــالل ســورية ولبنــان قــال أمــام غرفتــي تجــارة لي يغــادر الجن

الســادة، إّن الصفقــة ســوف تكــون مربحــة«. 
فّكر في:

1- ما دوافع فرنسا للسيطرة على سورية؟ 
2- ما رأيك بقول غورو: »إّن الصفقة سوف تكون مربحة«؟ 
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ت أكثر تأثيرًا على 
فّكر في: 1- لماذا غّير االحتالل من أساليبه في كّل مرحلة؟     2- برأيك أّي مرحلة من هذه المراحل كان

منطقتنا العربّية؟          3- ما األشياء المشتركة بين المراحل السابقة؟      4- هل تتوّقع وجود مرحلة سادسة لالحتالل؟ 
لماذا؟      5- تمثل الخريطة )1( المرحلة الثالثة من مراحل االحتالل، ما المناطق المحتلة؟        6- ما الدولة األوروبّية 

التي تحتل أكثر مناطق من دول العالم؟ عالم يدّل ذلك؟    

التطويق 
استمّر من 
بداية القرن 
س 

الساد
عشر حتى 
بداية القرن 

التاسع 
عشر. 

األولى       الثانية                        الثالثة                               الرابعة                      الخامسة

ث تمّثل باّتباع 
االحتالل الحدي

صادّية 
أسلوب السيطرة االقت

والثقافّية، ظهر بعد الحرب 
ت 

العالمّية الثانية التي انته
عام 1945م من خالل 

الشركات المتعّددة الجنسّيات 
س األموال 

صدير رؤو
وت

ت 
ض والمساعدا

وتقديم القرو
صدير 

المالّية، ومن خالل ت
س 

ت الدول المحتّلة وطم
ثقافا

معالم الثقافة والهوّية الوطنّية.

احتالل 
مناطق 
محّددة 
استمّر 

خالل القرن 
التاسع 
عشر.

ب جديدة لالحتالل 
أسالي

مثل أسلوب ما يسّمى 
ضى الخالقة( أو 

)الفو
ما يسّمى االحتالل عن 
بعد أو الحرب بالوكالة  
ت المّتحدة 

استخدمته الواليا
األمريكّية مع بداية القرن 
الحادي والعشرين، قام 
هذا األسلوب على مبدأ 
ت وتجزئة  ت المفتَّ

)تفتي
المجزأ(.

مراحل االحتالل:

       ُأطلــق علــى التوســع السياســّي والعســكرّي التــي قادتــه أوروبــا منــذ القــرن الســادس عشــر مصطلــح 
)االحتــالل(، وقــد مــّر بمراحــل:

بسط السيطرة الكاملة إذ بلغ 
االحتالل ذروته في القرن العشرين 

قادته بريطانيا وفرنسا بالدرجة 
ث ما بعد الحرب 

األولى، وتمّثل أحدا
ت عام 

العالمّية األولى التي انته
1918م، المرحلة القوّية في تأكيد 
النفوذ األوروبّي عبر سلسلة من 
ت 

صبح
ت، وأ

ت والمؤتمرا
االتفاقيا

ضة الدول 
ت قب

معظم دول العالم تح
األوروبّية، تدير شؤونها بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة.

الشكل )4(: جدول زمنّي لمراحل االحتالل.
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ضعة لقوى االحتالل في العالم.
الخريطة )1(: المناطق الخا
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أشكال االحتالل: 

فّكر في: 
1- درست في الصّف الثاني الثانوّي الخريطة الذهنّية وأهّمّيتها في تنظيم األفكار واختصارها، صيغ 
الوطن  في  تطبيقها  وأماكن  االحتالل  أشكال  يتضمن  تاريخّيًا  نّصًا  لتشكل  الذهنّية  الخريطة  أفكار 

العربّي، والمرحلة التاريخّية التي طبّقت فيها.
2- ما الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها الدول صاحبة النفوذ في تنّوع أشكال االحتالل؟ 

3- كيف يمكن أن يؤّثر تنّوع أشكال االحتالل على العالقة بين الدولة المحتّلة والدولة صاحبة النفوذ؟ 
4- أّي من أشكال االحتالل أخطر برأيك؟ ولماذا؟ 

5- أّي من هذه األساليب مازال مستمّرًا حّتى اليوم؟ وأين؟ 

      تنوعت أشكال االحتالل وأساليبه وأدواته التي تطّورت بتطّور ظروف الدول التي فرضت االحتالل، 
والخريطة الذهنية اآلتية تمثل تنوع هذه األشكال: 

الشكل)5(: خريطة ذهنّية تمّثل أشكال االحتالل.

اية
حم

ال

بيّ
لعر

ج ا
خلي

ة ال
نطق

م

ّسيادة 
حبة ال

حتّلة هي صا
ولة الم

الد

 والّدفاع
خارجّية

ن األمن وال
في شؤو

االحتالل المباشر
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     كانت الهند تعّد دّرة التّاج البريطانّي لذلك بذلت بريطانيا كّل جهد في الحفاظ عليها، وذلك بتأمينها 
الطــرق والمنافــذ البحرّيــة المؤّديــة إليهــا، ونظــرًا الشــتداد المنافســة بينهــا وبيــن الــدول األوروبّيــة، وتمســكها 
ــة لسياســتها، ورغبتهــا ببســط  بمبــدأ »بقــاء مــا كان علــى مــا كان«، وخوفهــا مــن ظهــور أّي مقاومــة محلّي
ســيطرتها بأقــّل تكاليــف اقتصادّيــة ممكنــة، فقــد لجــأت إلــى تطبيــق شــكل االحتــالل )الحمايــة(، فوّقعــت 
اتفاقيــات مــع شــيوخ ســاحل الخليــج العربــّي عــام 1820م، تحّولــت مشــيخة الســاحل بموجبهــا إلــى محميــات 
ــًا وسياســّيًا احتاجــت بريطانيــا لسياســة جديــدة تمّثلــت بتغييــر  بريطانّيــة، وإلضعــاف هــذه المنطقــة اقتصادّي
البنيــة االجتماعّيــة لهــذه المشــيخة عــن طريــق تشــجيع الهجــرة مــن القــارة الهندّيــة إلــى الخليــج العربــّي؛ ألّنهــا 
لــى مناطــق تقــع تحــت نفوذهــا، فقــد شــّكل الّنشــاط التجــارّي عامــاًل مــن عوامــل  كانــت تعّدهــا هجــرة مــن واإ

اســتقرار الهنــود فــي تلــك اإلمــارات.

أحد أشكال الحماية:

فّكر في: 
1- بَم تفّسر اهتمام بريطانيا بمنطقة الخليج العربّي؟ 

2- بم تفّسر اّتباع بريطانيا سياسة االّتفاقّيات عوضًا عن الّتدخل العسكرّي المباشر؟ 
3- فّسر مقولة بريطانيا: »الخليج العربّي مصدر من مصادر القوة«؟ 

4- ما المقصود بعوامل الجذب في النّص؟ 
5- صّنف في الجدول اآلتي آثار الهجرة الهندّية على منطقة الخليج العربّي: 

اجتماعّي ثقافّي اقتصادّي سياسّي

6- أكسب أسلوب الحماية صفة شرعّية لدولة االحتالل، وأبعد عنها الدول المنافسة لها، وأضعف 
مقاومة الدولة المراد احتاللها، وجّنبها نفقات كبيرة وجهود إنشاء اإلدارات.

    أ- صّنف فوائد أسلوب الحماية على دولة االحتالل سياسّيًا واقتصادّيًا: 

اقتصادّيًا سياسّيًا

     ب- ما المستمّر؟ وما المتغّير في أسلوب الحماية اليوم؟
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ــون        فــي خضــّم عصــر التوّســع واالحتــالل األوروبــّي لكثيــر مــن دول العالــم ومناطقــه اهتــمَّ األوروبّي
بأقطــار شــمال إفريقيــا إلمكاناتهــا االقتصادّيــة، وكانــت البدايــة باحتــالل فرنســا الجزائــر، ثــّم تونــس عــام 
1881م، ثــم المغــرب عــام 1912م، بينمــا احتلّــت إيطاليــا ليبيــا عــام 1911م، كانــت القــوى األوروبّيــة 
تخّطــط الســتمرار تواجدهــا فــي شــمال إفريقيــا، فعــّدت الجزائــر جــزءًا مــن فرنســا، وليبيــا الشــاطئ الرابــع 
إلــى  الهجــرة األوروبّيــة  بتشــجيع  الحــّل  فــكان  دعــم مســتمّر،  إلــى  بحاجــة  الخطــط  هــذه  لكــّن  إليطاليــا، 
ــذوا  ــة لحمايــة المســتوطنين واســتمالكهم األراضــي، الذيــن نّف الشــمال اإلفريقــّي، ودعمهــا بتشــريعات أوروبّي
قوانيــن االحتــالل، واســتغّلوا المنطقــة، وقمعــوا الثــورات العربّيــة المناهضــة التــي شــّكلت عائقــًا أمــام سياســة 
االســتيطان، وأربكت سياســة التهجير، وحاربوا اللغة العربّية وفرضوا لغتهم األجنبّية، وقد ســاعدت سياســة 

االســتيطان الــدول األوروبّيــة فــي التغلّــب علــى مشــكالتها الداخلّيــِة كالبطالــة وزيــادة عــدد الّســكان.

دول شمال إفريقيا:

فّكر في:  
1- أثر االستيطان األوروبّي على المغرب من الناحية االجتماعّية.

2- ما داللة استخدام كلٍّ من االحتالل الفرنسّي واإليطالي لـ: الجزائر فرنسا ما وراء البحار، وليبيا 
الشاطئ الرابع إليطاليا؟

3- أكمل خريطة المفاهيم اآلتية بما يناسبها من معلومات الّنّص:

دولة االحتالل

الهجرة االستيطانّية

الدولة الُمحتَلة

أثرها على:

من الناحية:

االقتصادّية االقتصادّية

من الناحية:

الثقافّيةاالجتماعّيةالسياسّيةالثقافّيةاالجتماعّيةالسياسّية

السيطرة على 
األراضي،
.........

..........
،.........
.........

..........
،.........
.........

..........
،.........
.........

.........

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

.........

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

التفرقة بين 
السكان، 
تغيير 

ديموغرافّي

.........

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

الشكل )6(: خريطة مفاهيم عن الهجرة االستيطانّية.
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استكشاُف المصادر:
تشــويه الحقائــق التاريخّيــة: دفعــت طــرُق )االلتــزام باالحتــالل( األوروبّييــن للبحــث عميقــًا مــن أجــل تبريــر هــذه 

الظاهــرة علــى الصعيــد الداخلــّي والدولــّي، وحتــى علــى صعيــد المجتمــع العربــّي.
      لجــأ المستشــرق الفرنســّي جوبتــي إلــى تفســير األحــداث التاريخّيــة وفــق منطــق جديــد يدعــم فيــه منطــق 
االحتــالل، فقــال: »حتــى إْن ذهبنــا بعيــدًا فــي الماضــي فــال نجــد إال شــالاًل متواتــرًا مــن الهيمنــات األجنبّيــة: 
الفرنســيون خلفــوا األتــراك، الذيــن خلفــوا العــرب، وهــؤالء أتــوا بعــد البيزنطييــن الذيــن خلفــوا الونــدال، وهــؤالء حلّــوا 
محــّل الّرومــان، الذيــن خلفــوا القرطاجّييــن، والحظــوا أّن الغــازي كيفمــا كان يبقــى ســّيد المغــرب، إلــى أن يطــرده 
الغــازي الجديــد خلفــه، أّمــا الّســكان األصليــون فلــم يســتطيعوا أبــدًا طــرد ســّيدهم، ...... ومــن ســيعقب الفرنســّيين 
فــي احتــالل المغــرب؟ ...... علينــا أْن نكــون فــي مســتوى مســؤوليتنا، وأن نبنــي المغــرب ألّول مــّرة .... فهــذا 

البلــد ال يقــدر علــى أن يفعــل شــيئًا بمفــرده«.
فّكر في:  1- ما نوع الّنّص: مقال – خطاب – رسالة – وصّية؟ 

          2- يؤّرخ الّنّص للقرن: الثّامن عشر – التاسع عشر – العشرين – الواحد والعشرين.
          3- صّمــم خّطــًا زمنّيــًا لتعاقــب هيمنــات االحتــالل علــى المغــرب العربــّي وفــق رأي جوبتــي مراعيــًا

              تقسيم الخط إلى عصور،معتمدًا على تقسيمات العصور في الخّط الزمنّي صفحة 16. 
          4- ما الحّجة العقلّية التي يحاول جوبتي أن يجعلها لتبرير االحتالل؟ 

          5- ما رأيك بقول جوبتي الذي عّد العرب محتلين للمغرب العربّي؟

    انعكســت سياســة االحتــالل األوروبــّي ســلبًا علــى الّســكان المحّلّييــن فــي 
الشــمال اإلفريقــّي، فُأجبــر الفالحــون علــى تــرك أراضيهــم، وعــاش الكثيــر 
منهــم بحالــة مــن الفقــر، وتراجعــت تربيــة الماشــية، مّمــا أّثــر علــى الوضــع 
التقليــدّي لنشــاط القبائــل االقتصــادّي، وهجــر عــدد كبيــر مــن المواطنيــن فــي 
القــرى  أو المناطــق الجــرداء إلــى المــدن؛ ألّنهــم لــم يتكّيفــوا مــع الوضــع 
الجديــد، كمــا تدهــورت عــادَة خــزن الحبــوب التــي كانــت تســاعد الفالحيــن فــي 
المواســم غيــر المنتجــة، فــكان البــّد للشــعب العربــّي مــن مقاومــة االحتــالل 
بــكّل أشــكاله، أبرزهــا ثــورة عبــد القــادر الجزائــرّي ضــد االحتــالل الفرنســّي 
للجزائــر )1832-1847م(، وثــورة عمــر المختــار ضــّد االحتــالل اإليطالّي 
ليبيــا )1911-1931م(، وثــورة عبــد الكريــم الخّطابــي ضــّد االحتــالل 

اإلســبانّي والفرنســّي المغــرب العربــّي )1920-1926م(.

أثر سياسة االحتالل األوروبّي على الشمال اإلفريقي: 

فّكر في: 
1- ما هدف االحتالل من 
تغيير العادات االقتصادّية 

في الشمال اإلفريقّي؟
2- ُعْد إلى مصادر التعّلم 
عمر  ثورة  نتائج  لتبّين 
االحتالل  ضّد  المختار 

اإليطالّي في ليبيا.  
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       األميــر عبــد القــادر الجزائــرّي كاتــب وشــاعر وفيلســوف وسياســّي وعســكرّي، قــاوم االحتــالل الفرنســي 
بثــورة خــاض فيهــا المعــارك دفاعــًا عــن وطنــه الجزائــر، وبعــد نفيــه اختــار دمشــق ليعيــش فيهــا حتــى وفاتــه 
عــام 1883م، بــذل جهــده فــي تحقيــق وحــدة الجزائــر رغــم سياســة االحتــالل والصعوبــات، فقــام بنشــر 
ــة، حــارب فيهــا الفســاد األخالقــّي، وعمــد إلــى تأســيس دولــة موّحــدة  صالحــات اجتماعّي حمــالت توعيــة، واإ
جعــل مدينــة معســكر عاصمــة لهــا، واختــار أفضــل الرجــال مّمــن تمّيزهــم الكفــاءة العلمّيــة والمهــارة السياســّية، 
ونّظــم ميزانيــة الدولــة والجيــش، وعمــل علــى اســتتباب األمــن، مــن خــالل نظــام الشــرطة الــذي أنشــأه، حتــى 
اســتقّر لــه األمــر، وتمّكــن مــن إلحــاق الهزائــم باالحتــالل الفرنســّي، الــذي اضطــّر إلــى توقيــع عــّدة معاهــدات 
واتفاقّيــات معــه، أبرزهــا اتفاقيــة التافنــا عــام 1837م، نتيجــة ذلــك أرســلت فرنســا القائــد )بيجــو( إلعــادة بســط 
ســيطرتها علــى الجزائــر، فاّتبــع سياســة األرض المحروقــة، ودّمــر المــدن وأحــرق المحاصيــل وأهلــك الــدواب، 

فــأّدى إلــى توّقــف الثــورة عــام 1847م ونفــي األميــر.

رمز النضال الجزائرّي:

فّكر في: 
1- لماذا رفع األمير عبد القادر الجزائرّي شعار »وحدة الجزائر«؟

2- صّنف أعمال األمير عبد القادر الجزائرّي في الجدول اآلتي: اقتصادّية، سياسّية، اجتماعّية.
3- ما رأيك بسياسة األرض المحروقة التي اّتبعها االحتالل الفرنسّي إلنهاء ثورة األمير عبد القادر 

الجزائرّي؟
4- ما دور وسائل اإلعالم في التأثير على الرأي العام عند كّل من الجزائرّيين والفرنسّيين؟ 

الشكل)7(: أرسلت فرنسا رّسامين لرسم المعارك التي لم تستطع ثورة األمير عبد القادر الجزائرّي االنتصار فيها 
كوسيلة للدعاية لقوة فرنسا، منها لوحة معركة الزّمالة عام 1843م رسمها الفنان هوراس فيرني.
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      نــادت الــدول األوروبّيــة بفكــرة دمــج الــدول التــي احتلتهــا معهــا سياســّيًا واقتصادّيــًا واجتماعّيــًا، وال يمكــن 
أن تتحّقــق سياســة الدمــج إال عــن طريــق دعمهــا بسياســة ثقافّيــة، وذلــك مــن خــالل عــّدة اّتجاهــات: إيجــاد 
مجتمــع مــن أبنــاء الدولــة المحتلّــة )المســتوطنون الذيــن هاجــروا مــن دولتهــم األّم إلــى البلــد المحتــّل( فــي 
المنطقــة يكــون لهــم تأثيــر ثقافــّي، ومحاربــة اللغــة العربّيــة عــن طريــق القضــاء علــى مراكــز الثقافــة العربّيــة 
ــة التــي تمّثلــت بالمــدارس والزوايــا والجوامــع، ونهــب التــراث الثقافــّي العربــّي الــذي ُعثــر عليــه فــي  التقليدّي
المكتبــات مــن مخطوطــات ووثائــق وكتــب، وبــذل الجهــود لمحاربــة المقاومــة الوطنّيــة بــكّل أشــكالها، ومنهــا 

الصحافــة الوطنّيــة.

غزو ثقافّي: 

1- ما الحقائق التي يذكرها الّنّص؟ 
2- كيف يمكن للصحافة أن تكون عنصرًا 

أساسّيًا في المقاومة ضّد االحتالل؟ 
3- أين تجد التناقض بين سياسة الدول 
األوروبّية في الّشمال اإلفريقّي وشعارها: 

أّنها حامية الحضارة؟
الفرنسّي  االحتالل  بقيام  رأيك  ما   -4
لخدمة  اإلنسانّي  العمل  باستغالل 

مصالحه؟
5- ما األسلوب الذي ذكرته جريدة العلم 

لمقاومة االحتالل في المغرب العربي؟

)ســالفندي  الفرنســّي  الوزيــر  خطــاب  فــي  جــاء       
salvanday( عــام 1846م، الــذي ألقــاه أمــام جمــع مــن 
أّن  فيــه  شــك  الجزائــر: »ممــا ال  فــي  العســكريين  األطّبــاء 
فــي  إخالصكــم  بجميــل  لكــم  تعتــرف  الفرنســّية  الحكومــة 
ــة،  معاملتكــم للجنــود، غيــر أّن لكــم مهمــة أخــرى أكثــر أهّمّي
أنتــم مدعــوون إلــى القيــام بهــا وهــي: مؤازرتكــم بقســط كبيــر 
فــي العمــل علــى إدخــال حضارتنــا فــي بيئــة القبائــل العربّيــة 
ــة، إّن تبشــيركم ســيكون وال شــك قــادرًا علــى النجــاح  والبربرّي
خــالل الســنوات الطويلــة المقبلــة ....... ومــن وجهتنــا ســنقوم 
بــكل مجهوداتنــا لنوفّــر لكــم الظــروف وســط المواطنيــن للعمــل 
علــى نشــر التعليــم الطبــّي الــذي ســيصبح نافعــًا فــي نفــس 

الوقــت لإلنســانّية، ولتثبيــت قّوتنــا فــي هــذا البلــد«.

فّكر في: 

الشكل)8(: جريدة العلم المغربية )لسان حزب االستقالل( تأسست عام 1946م إّبان االحتالل الفرنسّي واإلسبانّي 
للمغرب العربّي، تتحدث عن مقاومة الشعب العربّي في ساقية الذهب ضّد اإلسبان.
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خطوات بناء المخطط البياني: 

تنمية المهارات الخاصة بك:

المخطــط البيانــي: ُيعــّرف المخطــط البيانــّي بأّنــه تمثيــل بالرســم للمعلومــات، إذ ُتمثّــل المعلومــات 
)البيانــات( بوســاطة رمــوز، يمكــن أن يمثّــل المخّطــط البيانــّي بيانــات رقمّيــة، ويســتخدم للتعبيــر 
عــن البيانــات، يســاعد علــى قــراءة المعلومــات بســرعة أكبــر، ويســّهل فهــم كّميــات كبيــرة منهــا، ومــن 

العالقــات التــي تربــط بينهــا.
خطوات بنائه:

يســتخدُم محوريــن أفقــي وعمــودي، ويكــون لــكّل محــور مقيــاس مــدّرج، ويكــون لــكل محــور عنــوان 
ُيعــرض بجانبــه أو أســفل منــه، وهــذا العنــوان يصــف األبعــاد التــي يمّثلهــا المحــور، ويظهــر عنــوان 

المخطــط البيانــي فــوق الّرســم.
1- تقاطع المحورين في الّركن الجنوبّي الغربّي.

2- يمّثل المحور األفقّي المتغّير األساسّي.
3- يمثل المحور العمودي المتغّير اآلخر.

4- يراعى وضع مفتاح للرسم إلى جانب من جوانبه لسهولة تمييز مدلوالت الّرسم.
5 - في حالة رسم ظاهرة تّتصف باالستمرارّية ُتستخدم المنحنيات لتمثيل تلك الّظاهرة.

مــن أنــواع المخّططــات البيانّيــة مخّططــات األعمــدة: وهــي مفيــدة فــي مقارنــة البيانــات المنفصلــة أو 
إظهــار االّتجاهــات علــى مــّر الزمــن.

الشكل)9(: شكل 
لمخّطط األعمدة 
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مثال تطبيقّي: 
      ال تنفصــل الدوافــع السياســّية عــن الدوافــع االقتصادّيــة لــدى دول االحتــالل واالســتيطان، فــي 
الجزائــر تجربــة ونمــوذج ســعت فرنســا لتعميمــه فــي المناطــق التــي احتّلتهــا فــي المغــرب العربــّي؛ ألنهــا 
كانــت تؤمــن بفكــرة إدمــاج الجزائــر بهــا، وكانــت مقتنعــة بــأّن نقــل المواطنيــن الفرنســّيين وتوطينهــم فــي 

الجزائــر وتوزيــع األرض عليهــم هــو الطريــق لتحقيــق تلــك الفكــرة.

فّكر في:
1- الحظ الزيادة في أعداد المهاجرين في كّل عقد. 

2- إذا كان عدد سّكان الجزائر نحو 4.750.000 عام 1911م، ما النسبة التي يشّكلها المهاجرون 
الفرنسّيون؟ ماذا تستنتج؟ 

الّنتائج  فما  الجزائر،  في  العربّية  األراضي  على  باستيالئهم  الفرنسّيون  المهاجرون  ارتبط   -3
االقتصادّية على الجزائر؟

1881م 1901م 1891م1911م
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يمّثل أعداد المهاجرين الفرنسيين إلى الجزائر
يمّثل أعداد المهاجرين من األوروبّيين إلى الجزائر

الشكل)10(: مخّطط بيانّي يمّثل أعداد المهاجرين من أوروبا إلى الجزائر خالل )1881-1911م(.
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تبادل اآلراء: 
أّيهما أخطر احتالل األرض أم احتالل العقل؟

    تشّكل ثقافة األّمة العمود الفقرّي، الذي يساعد 
على استقامتها وحماية هويتها.     

وجهُة النظِر األولى:

أبدأ المناظرة:
1- يقّسُم الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحُث  كلُّ مجموعٍة عن الحجِج  والبراهين  
التي  الفكرة  إلثباِت  عليها  تستنُد  التي  المنطقّيِة 

تؤّيدها.
اعتمَدت  التي  األسَس  مجموعٍة  كلُّ  تثبُت   -3

عليها إلقناِع الطرِف اآلخر.
4- تدعُم كلُّ مجموعٍة فكرَتها بتفاصيَل وأمثلٍة من 

النصِّ ومصادِر التعّلم.
5- تذّكروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

     استهدف الغزو العسكرّي احتالل األرض، 
التي  الهيمنة االقتصادّية والسياسّية  من أجل 
بالدولة  المحتّلة  الدولة  إلحاق  حّد  إلى  تصل 
خيرات  نهب  لدوام  االحتالل،  تفرض  التي 
الشعوب وثرواتها الطبيعّية واستغالل موقعها 
هذا  ُطبق  وأسواقها،  ومصادرها  االستراتيجّي 
الغزو لتحقيق غايات وسياسات متعددة كفّرق 
َتُسْد لجعل الدولة التي يحتّلها ضعيفة مهزومة 
عاجزة عن المبادرة وحماية نفسها، لكن هذه 
السياسات كانت مكشوفة ألبناء الشعوب الذين 

خاضوا نضااًل وطنّيًا لتحقيق االستقالل. 
الوطن  في  وممارسة  نظرية  الواقع  األمر  سياسة 

العربّي، عبد الكريم ناصيف، ج1، 1985م.

الغزو  من  أخطر  العقل  احتالل  يعّد       

العسكرّي، إذ ال يحتاج إلى األسلحة التقليدّية؛ 
مارسته  الداخلّي.  الفتّاك  بسالحه  مزّود  ألّنه 
من  مجموعة  مستخدمة  األجنبّية  الدول 
التي  والمدارس  والتعليم  اإلعالم  الوسائل: 
أسسوها بهدف أن يعّلموا كيف تقول الشعوب 
هذه  من  سنوات  وبعد  المحتّل،  بلغة  نعم 
الممارسات والتغلغل الثقافّي تصبح ثقافة البلد 
وطنّية  ثقافة  وليست  األجنبّي،  للنمط  تابعة 
عّده  القومّية.  وسماتها  شخصّيتها  عن  تعّبر 
االمبريالّية  األساليب  أحدث  من  المؤرّخون 
هوّية  لتغيير  والتبعّية  الهيمنة  فرض  لضمان 
الشعوب وثقافتها وعاداتها وتقاليدها، ولم يخُل 
احتالل إاّل وقد مارس هذا الّنوع من الغزو، 
كونه األداة الوحيدة التي ستبقى إذا خرج من 
وثقافته  أفكاره  بقاء  فيضمن  المحتّلة  البالد 

فيها.

زهران،  أحمد  عدنان  والّسالم،  الحرب  مفتاح 
2000م.

وجهة النظر الثانية:
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       تظهر قوة وتأثير المصالح السياسّية لالحتالل في سيطرتها 
علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الــدول، فمــع بدايــة القــرن العشــرين 
تطــّورت الرأســمالّية إلــى االمبريالّيــة العالمّيــة التــي لــم تكــن الســيطرة 
عندهــا نابعــة مــن رغبتهــا فــي ســّد حاجــة اقتصادّيــة، إّنمــا مــن أجــل 
الســيطرة حّبــًا بالســيطرة، وقــد اّتضحــت هــذه المصالــح بشــكل كبيــر 
فــي المشــرق العربــّي، فــورد فــي تقريــر عــام 1907م لإلســتراتيجّية 
البريطانّية في الشرق: »إّن البحر المتوّسط شريان حيوّي لمصالح 
بريطانيــا، وكّل حمايــة ناجحــة للمصالــح األوروبّيــة المشــتركة البــّد 
لهــا مــن الســيطرة عليــه، وعلــى شــطآنه الجنوبّيــة والشــرقّية، وكّل مــن 

يســيطر علــى هــذه المنطقــة يســيطر علــى العالــم«.
     بينمــا أخــذت فرنســا ُتحّيــي فكــرة اســتعادة األمجــاد الفرنســّية 
بوانكاريــه  ريمــون  الفرنســّي  الــوزراء  فــي ســورية، خطــب رئيــس 
فــي مجلــس الّنــواب عــام 1912م قائــاًل: »نحــن مصّممــون علــى 
الدفــاع عــن حقوقنــا ومصالحنــا فــي ســورية، ونحــن عازمــون علــى 

المحافظــة علــى تقاليــد فرنســا الوحيــدة فــي الشــرق«. 

المشرق العربّي: 

فّكر في: 
1- ما أهمّية البحر المتوّسط 

بالنسبة للدول األوروبّية؟ 
2- لماذا كانت السيطرة على 
والشرقّية  الجنوبّية  الشواطئ 
للبحر المتوّسط شرطًا لحماية 

المصالح األوروبّية؟ 
بالشواطئ  المقصود  ما   -3
للبحر  والشرقّية  الجنوبّية 

المتوسط؟
4- هل مازالت هذه الشواطئ 
ما  اليوم؟  األهّمّية  ذات  لها 

الدليل؟

الخريطة )2(: شواطئ البحر المتوّسط الشرقّية والجنوبّية.
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استكشاُف المصادر:
أهمّية سورية:

      يشــّكل الّســاحل الســورّي الواجهــة الغربّيــة والبــاب المفتــوح للقــاّرة اآلســيوّية، وتمثّــل ســورية المحــور 
المركــزّي الــذي تمــّر بواســطته جميــع االّتجاهــات والطــرق بيــن الغــرب والشــرق، فاهتمــت فرنســا بهــا 
وأســمتها التــراث المشــرقّي لفرنســا فــي الدولــة العثمانّيــة، ووضعــت البرامــج الحتاللهــا مثــل إقليــم المغــرب 
العربــّي، إذ أعلــن السياســّي الفرنســّي )ليجــو( فــي برلمــان بــالده عنــد إعــالن الحــرب العالمّيــة األولــى عــام 

1914م: 
      »مــن الضــروري أن تحصــل فرنســا علــى ثانــي قطَبــي محورهــا فــي المتوســط، قطــب ســورية- لبنــان 

– فلســطين، بعــد أن وقــع القطــب األّول قطــب تونــس – الجزائــر – مراكــش فــي يدهــا«.
      وفي إيضاح مكانة سورية في نظر فرنسا يقول وزير الخارجّية الفرنسّي كليمانصو: 

      » .... إّن األّمة الفرنسّية ال يرضيها أاّل يكون في سورية أثر يدّل على وجود فرنسا فيها، فإذا لم 
تمثّــل فرنســا فــي ســورية بعَلِمهــا وعســاكرها فــإّن األّمــة تعــّد ذلــك عــارًا، كفــرار الجنــدّي مــن ســاحة القتــال«، 
لذلــك عهــدت فرنســا ألســطولها المتجــّول فــي المتوّســط بمراقبــة وحصــار الّســاحل الســورّي فاســتولى علــى 

جزيــرة أرواد عــام 1915م، وشــّيد فيهــا قاعــدة عســكرّية مســتفيدين مــن تحصينــات قلعتهــا األثرّيــة.
فّكر في: 

1- ما الطريقة األخرى التي خّططت بها فرنسا إلحكام سيطرتها على سورية؟ 
2- ما مبّررات كليمانصو للسيطرة على سورية؟ 

3- ما رأيك بإّدعاءات كليمانصو لفكرة االحتالل؟ 

     اشــتداد المنافســة بيــن الــدول األوروبّيــة ورغبتهــا بتوزيــع مناطــق النفــوذ فيمــا بينهــا بشــكل ُمــرٍض لــكّل 
األطــراف دون الدخــول فــي نزاعــات عســكرّية دفعهــا للتفــاوض فيمــا بينهــا، انتهــى هــذا التفــاوض بدايــة 
القــرن العشــرين بتوقيــع اتفاقيــة )ســايكس – بيكــو( عــام 1916م، التــي أعطــت اإلطــار الخارجــّي للخريطــة 
المســتقبلّية لــدول المشــرق العربــّي، جــاءت االتفاقّيــة علــى شــكل مذّكــرات دبلوماســّية تبادلتهــا حكومــات الــدول 
الثــالث )بريطانيــا وفرنســا وروســيا القيصرّيــة(، تأّلفــت هــذه المذكــرات مــن 12 مــاّدة، شــملت فيهــا تقســيم 
المناطــق العربّيــة )ســورية الطبيعّيــة والعــراق وعــدن وشــبه الجزيــرة العربّيــة والجزائــر(، باإلضافــة لتقاســم بعــض 

تغيير حدود:
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المناطــق غيــر العربّيــة، واالتفــاق علــى إنشــاء )كيــان صهيونــّي(، واالعتــراف ببقــاء التعرفــة الجمركّيــة التركّيــة 
نشــاء خــّط حديــدّي مــاّر بــوادي الفــرات  لمــدة 20 عامــًا، وعــدم إنشــاء جمــارك داخلّيــة بيــن المناطــق المقّســمة، واإ

بيــن حلــب وبغــداد، بقيــت االتفاقّيــة ســرّية إلــى أن كشــفت عنهــا الثــورة البلشــفية فــي روســيا عــام 1917م.

الخريطة )3(: 1- وثيقة اتفاقية )سايكس- بيكو( عام 1916م، 2- خريطة تقسيمات اتفاقّية )سايكس- بيكو( 
الخاصة ببالد الشام والعراق، 3- توقيع كّل من مارك سايكس وجورج بيكو.

1- ما الغاية التي سعت إليها كّل من بريطانيا وفرنسا من إنشاء مجتمع صهيونّي في فلسطين؟ 
2- برأيك ما هدف بريطانيا من إنشاء خّط حديدّي بين حلب وبغداد؟ 

3- فّسْر وضع فلسطيَن ضمن المنطقِة الدولّيِة في اتِّفاقية )سايكس-بيكو( عام 1916م؟ 
المنطقة امتداد  اتِّفاقية )سايكس-بيكو( باأللوان، حّدد  النفوذ في  4- وّزعت دول االحتالل مناطق 

     الزرقاء)الفرنسّية(، والحمراء )اإلنكليزّية( على الخريطة. 
5- ما رأيك في ترك المنطقة المخصَّصِة للحكم العربيِّ داخلّيًة. 

فّكر في: 

2
1

3
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ــة األولــى فــي باريــس عــام 1919م لصياغــة معاهــدات إنهــاء         اجتمــع الحلفــاء بعــد الحــرب العالمّي
الحــرب، وجهــدوا أن تكــون تلــك الحــرب خاتمــة الحــروب، لكــّن مؤتمــر الّصلــح الــذي ُعقــد فــي باريــس مــن 
أجــل الســالم كان افتتاحّيــة لسلســلة مــن الحــروب والثــورات فــي المشــرق، لــم يعــِط المؤتمــر اهتمامــًا لمطالــب 
العــرب التــي قّدمهــا األميــر فيصــل بالحصــول علــى االســتقالل وتأســيس مملكــة عربّيــة، بــل ســاعد الــدول 
األوروبّيــة إلحــكام مؤامراتهــا علــى المشــرق العربــّي بابتداعهــا فكــرة االنتــداب )االحتــالل(، الــذي تأّخــر 
تطبيقه حّتى ُعقد اتفاق ســان ريمو )Saintrimo( عام 1920م، فوضعت ســورية ولبنان تحت االنتداب 
الفرنســّي ووضــع العــراق وشــرقّي نهــر األردن وفلســطين تحــت االنتــداب البريطانــّي، مــع التــزام بريطانيــا 

بتنفيــذ مطالــب الصهيونّيــة بعــد إطالقهــا وعــد بلفــور عــام 1917م.

رسم سياسة جديدة: 

الخريطة )4(: تقسيمات مؤتمر سان ريمو عام 1920م لبالد الشام والعراق.
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1- ما داللة أّن مؤتمر الّسالم في باريس كان بداية سلسلة حروب في الشرق؟ 
2- هل أنصف مؤتمر باريس العرب؟ ولماذا؟ 

3- بَم تفّسر إطالق بريطانيا وعد بلفور؟ 
4- ما االستنتاجات التي يمكن استخالصها من ابتداع الحلفاء فكرة االنتداب؟ 

استكشاُف المصادر:
ديمقراطّيــة مزّيفــة: الّدهــاء السياســّي وطمــع االحتــالل لــم يتأخــر عــن إيجــاد حيلــة تضمــن تحقيــق 
أطماعهــم، فنظــام االنتــداب الــذي ابُتــدع كان يكفــل إخفــاء وجــه االحتــالل بقنــاع الخــداع، فجــاء نــّص 
المــاّدة )22( مــن ميثــاق عصبــة األمــم الموّقــع فــي 28 حزيــران عــام 1919م، وأصبــح نافــذ المفعــول 
فــي 10 كانــون الثانــي عــام 1920م: »إّن المســتعمرات والبــالد التــي زالــت عنهــا صلــة التبعّيــة للــدول 
التــي كانــت تحكمهــا ســابقًا نتيجــة للحــرب األخيــرة )الحــرب العالمّيــة األولــى(، والتــي يقطنهــا أقــوام 
)العــرب( ال يســتطيعون النهــوض وحدهــم بحســب مقتضيــات العالــم الحديــث، يجــب أن يطّبــق عليهــا 
ــة، وأّن  المبــدأ القائــل: بــأّن رفاهيــة مثــل هــذه الشــعوب وتقّدمهــا يعتبــر وديعــة مقّدســة فــي عنــق المدنّي

الضمانــات للقيــام بمــا تتطّلبــه هــذه الوديعــة يجــب أن يتضّمنهــا هــذا العهــد.
     وأحســن وســيلة لتنفيــذ هــذا المبــدأ عملّيــًا هــو أن ُيعهــد بالوصايــة علــى هــذه الشــعوب لألمــم المتقّدمــة 
)فرنســا وبريطانيــا(، والتــي تســتطيع بســبب مواردهــا وخبرتهــا أو موقعهــا الجغرافــّي أن تأخــذ علــى عاتقهــا 
هــذه المســؤولّية علــى أحســن وجــه وتتقبلهــا، ويجــب عليهــا أن تمــارس هــذه الوصايــة بوصفهــا دولــة 
منتدبــة بالنيابــة عــن عصبــة األمــم. حتّــى تصبــح هــذه الشــعوب قــادرة علــى النهــوض وحدهــا، ويجــب أن 
يكــون لرغبــات هــذه الشــعوب المقــام األّول فــي اختيــار الدولــة المنتدبــة.....«، وقــد نّصــت المــاّدة الرابعــة 
مــن صــّك االنتــداب علــى ســورية: »الدولــة المنتدبــة مســؤولة عــن عــدم التنــازل عــن أّي جــزء مــن أجــزاء 

ســورية ولبنــان وعــن عــدم تأجيــره أو وضعــه تحــت ســلطة دولــة أجنبّيــة«.
فّكر في: 1- ما الحقائق التي يمكنك استخالصها من الّنّص؟ 

         2- ما االستنتاجات التي يمكنك استخالصها من الّنّص؟ 
         3- كيف تقّيم نظرة الغرب إلى المناطق العربّية؟ 

         4- ما رأيك بفكرة االنتداب كما طرحتها عصبة األمم؟ 

فّكر في: 
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      مارســت فرنســا سياســة التجزئــة فــي ســورية تطبيقــًا لمبــدأ »فــرق تســد«، إلضعــاف االتجاهــات الوحدوّيــة 
ضعــاف الثــورات، والســيطرة علــى البــالد، واســتغالل  والوطنّيــة، وتمزيــق وحــدة الشــعب العربــّي الســورّي، واإ
مواردها، والحصول على مركز ممّيز في شــرقي البحر المتوّســط فقســمتها إلى ســت دويالت، ثم إلى خمس 
دويــالت فقــد اســتبعد دوكاي مستشــار المفوضّيــة العليــا فــي ســورية أي صيغــة لملكيــة موّحــدة واقتــرح تجزئــة 
ســورية، وفــي رســالة لــه مضّمنــة فــي أرشــيف وزراء الخارجّيــة الفرنســّيين بعنــوان »فدراليــة ســورية«: »إّنــه مــن 
الضــروري أن نجعــل لســورية ملــكًا ُيحقــق وحــدة البــالد، وبحســب رأيــي أعتقــد أن ذلــك ســيكون تدبيــرًا رديئــًا...، 
بــأّن حالــة االرتبــاك لــدى األوســاط الشــعبّية تشــّكل بدورهــا ســببًا لتوجيــه األفــكار نحــو السياســة الفدرالّيــة،... 
ّنــي ألعتقــد أن مثــل هــذا التدبيــر مــن شــأنه أن يبعــث االرتيــاح لــدى قســم كبيــر مــن وجهــاء البــالد«، فــكان  واإ

أّول عمــل قــام بــه المنــدوب الســامي الفرنســّي غــورو عــام 1921م هــو تشــكيل دولــة لبنــان الكبيــر.

لماذا التجزئة؟

الخريطة )5(: تقسيمات االحتالل الفرنسّي لسورية بعد احتاللها.

1- ما الذريعة التي ذكرها 
تجزئة  لتبرير  دوكاي 

سورية؟ 
االحتالل  هدف  ما   -2
الفرنسّي من تجزئة سورية؟ 
السلبّية  اآلثار  ما   -3
العربّي  الوطن  لتجزئة 

اليوم؟ 
الّنّص  أفكار  صّنف   -4

إلى حقيقة ورأي؟ 
تطبيق  تفّسر  كيف   -5
مبدأ  الفرنسّي  االحتالل 

»فّرق تسد«؟ 

فّكر في: 
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       أخــذت كيليكيــا تســتهوي نفــوس بعــض الساســة ورجــال االقتصــاد فــي فرنســا؛ ألن الجبــال واألنهــار 
، فمقاطعــة مرعــش غنّيــة بالثــروات الباطنّيــة، ومنطقــة ديــار بكــر  الموجــودة كانــت َتِعــُد بمســتقبٍل اقتصــاديٍّ
فيهــا مناجــم الّرصــاص والفضــة، إضافــة لتمّكــن فرنســا مــن تجميــع األرمــن الذيــن شــّردتهم السياســة التركّيــة 
فيهــا، فبعــد الحــرب العالمّيــة األولــى قــوي نفــوذ بريطانيــا فــي الشــرق، وبــدأ الــرأي العــام الفرنســّي ينــادي 

التقسيم:

الخريطة )6(: مراحل سلخ كيليكيا عن الوطن األّم سورية.

مــع  التفاهــم  بضــرورة 
تركيــا، وقــد وجــد الساســة 
فــي  أنفســهم  الفرنســّيون 
عليهــم  ُيحتّــم  موقــف 
ســورية  بيــن  الترجيــح 
يتــرّددوا  فلــم  وكيليكيــا 
ســورية،  ترجيــح  فــي 
فرنســا  عقــدت  لذلــك 
هدنــة عــام 1918م مــع 
مقّدمــة  أصبحــت  تركيــا 
األولــى  أنقــرة  التفاقّيــة 
التــي  1921م،  عــام 
عــن  بموجبهــا  تخلّــت 

لتركيــا. كيليكيــا 

1- لماذا تطّلع رجال االقتصاد الفرنسّيين للسيطرة على كيليكيا؟ 
2- بَم تفّسر تفاهم فرنسا مع تركيا حول كيليكيا؟ 

3- ما النتائج التي تمّخضت عن اتفاقّية أنقرة األولى؟ 

فّكر في: 
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استكشاُف المصادر:
       صّرح روبير دوكه Robert de Caix الذي كان ُيعّد من أهّم األدمغة المسّيرة لسياسة فرنسا 
فــي ســورية فقــال: »لــو كان يتحتّــم علــى فرنســا أن تتخــذ قرارهــا مســتندة إلــى المنافــع والحســابات وحدهــا 
لوجــب عليهــا أن ترّجــح كيليكيــا علــى ســورية، ولكــن لفرنســا تقاليــد وروابــط معنوّيــة كثيــرة تربطهــا بســورية 
منــذ قــرون عديــدة، فعليهــا أن تتمّســك بتلــك الروابــط والتقاليــد وأن تتنــازل عــن كيليكيــا فــي ســبيل االحتفــاظ 

بســورية إذا اقتضــى الحــال«. 
فّكر في:

1- ما رأيك بتفسير روبير دوكه؟ ولماذا؟
2- ضع عنوانًا مناسبًا للّنّص؟ 

3- هل يحّق لفرنسا إعطاء أراضي عربّية لتركيا؟ ولماذا؟ 

     يجّنــب التكويــن الثقافــّي المجتمــع الكــوارث واآلثــار الســلبّية التــي 
تســعى دول االحتــالل إلــى فرضهــا، ويــؤّدي إلــى تمــازج إنســانّي تصبــح 
فيــه الوحــدة الحضارّيــة هــي المعّبــرة عــن قــوّة المجتمــع وتماســكه، فعندمــا 
قامــت حكومــة االتحــاد والترقــي التركّيــة باتبــاع سياســة تعســفّية تجــاه 
بادة وتهجير األرمن عام  بعض أبناء المنطقة كالسريان واآلشوريين، واإ
1915م، فُأجبر من بقي منهم على الهجرة إلى سورية وفي ذلك يقول 
المــؤّرخ محمــد كــرد علــي فــي مذكراتــه عــن األرمــن الســوريين: »نعــم لقــي 
األرمــن مــن الكثــرة الغامــرة مــا عــرف بــه العربــّي مــن كــرم النفــس ورعايــة 
الغريــب، فعــّدوا الشــام وطنهــم الثانــي، ومنهــم مــن اغتنــى فــي أرضنــا 
بكــّده وجــّده، فمــا حســدناهم وال مننــا عليهــم«، ويصفهــم بقولــه: »إنهــم 
شــعب ذكــّي ال ينكــر الجميــل، ويفاخــر مثــل العــرب بشــرقيته«، فســاهم 
كلٌّ مــن الســريان واآلشــورّيين واألرمــن فــي الحيــاة الثقافّيــة واالقتصادّيــة 
والسياســّية، كمواطنيــن ســوريين، وقــد شــارك الســوريون األرمــن منهــم 
عــام 1928م. منــذ  الســورّية  النيابّيــة  المجالــس  فــي  دائمــة  مشــاركة 

الوحدة الحضارّية:

اإلنسانّية  الرؤية  وّضح   -1
الجمهورية  في  للمجتمع 
العربّية السورّية عبر تاريخه 

المعاصر.
األرمن  ساعد  الذي  ما   -2
للحفاظ على وجودهم الثقافّي 
ضمن وطنهم الجديد سورية؟
3- كيف أّثر التنوع الثقافّي 
في البناء الحضارّي لسورية؟

»الوحدة  عبارة:  فسر   -4
الحضارّية«.

فّكر في: 
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ــر آليــب( عــن ســورية ولبنــان عــام 1935م، أمــام لجنــة المحاصيــل وغيرهــا مــن لجــان  ــم )بيي         تكّل
المؤتمــر االقتصــادي لالحتــالل فقــال: »فــي ســورية كمــا فــي غيرهــا مــن البلــدان أزمــة اقتصادّيــة شــديدة، 
تثيــر تذّمــر الّســكان وشــكاويهم مــن جمــود األســواق التجارّيــة، وقــد أقامــت البلــدان المجــاورة كالعــراق ومصــر 
وتركيــا فــي وجــه جيرانهــا حواجــز جمركّيــة، ليــس فــي مقــدور البلــدان المشــمولة باالنتــداب أن تقاومهــا بســبب 
وضعهــا الدولــّي، ..... فــإن ســورية تشــتري مــن فرنســا خمــس أضعــاف أكثــر ممــا تبيعهــا، فعلينــا اآلن أن 
نحتفــظ بمقــدرة ســورية علــى الشــراء مــن عندنــا، وأن نســعى إلــى تشــجيعها وزيادتهــا، وتّدلنــا اإلحصــاءات 
الرســمّية علــى أّن الّتجــارة الفرنســّية فــي أســواق ســورية ولبنــان تتمتــع بالمقــام األّول بيــن الــدول األخــرى التــي 
تصــّدر إليهــا منتجاتهــا، وتصيــب صادراتنــا زيــادة مّطــردة فــي األســواق الســورية اللبنانّيــة، ففــي عــام 1931م 

كانــت 14 %، وفــي عــام 1932م كانــت 17 %، وارتفعــت فــي عــام 1933م، إلــى 21 %«.

سياسة اقتصادّية:

1- ما المشكلة التي يتضّمنها الّنّص؟ 
2- ما الحّل المقترح من ِقبل االحتالل الفرنسّي؟ 

3- ما تأثير هذا الحّل على االقتصاد الوطنّي في سورية؟
4- ما النقاط الداّلة على سياسة االحتالل الفرنسّي االقتصادّية بضرب المنتج الوطنّي السورّي؟ 

فّكر في: 

      الناس يختارون من مظاهر الحضارة وأدواتها ما يعجبهم، 
وتكمــن العبــرة فــي النهايــة بصالحّيــة العنصــر الحضــارّي الوافــد، 
وقبــول النــاس لــه، فالنــاس ال يتحّضــرون بالقــوة، وال يأخــذون 
مظاهر الحضارة بالقهر، فقد حّول االحتالل ثقافته إلى عملّية 
فــرض فكــرّي، فأصبحــت لغــة المحتــّل لغــة السياســة والمعامــالت 
الدولّيــة، ففرضــت فرنســا لغتهــا علــى ســورية ولبنــان، وبريطانيــا 
مــع  األردن،  وفلســطين وشــرقي  العــراق  علــى  لغتهــا  فرضــت 
غــزو واســع لمياديــن الحضــارة اإلنســانّية فــي المنطقــة العربّيــة، 

وتشــويه التاريــخ المحلــّي.

الحضارة ذوق إنسانّي:

1- بَم تفّسر إصرار الدول المحتّلة 
المحّلّي  التاريخ  تشويه  على 

للشعوب؟ 
االحتالل  دول  تفرض  لماذا   -2

لغتها على الشعوب المحتلة؟ 
االحتالل  أشكال  أّي  برأيك   -3
أم  الثقافّي  العرب:  على  أخطر 
العسكرّي أم االقتصادّي؟ ولماذا؟ 

فّكر في: 
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أكــّد المفّكــر جــورج صليبــا علــى أهّمّيــة التاريــخ والدعــوة إلــى إحيــاء 
التــراث العربــّي لمواجهــة سياســة االحتــالل الفرنســّي الراميــة إلــى طمــس 
معالــم الحضــارة العربّيــة وتشــويه التاريــخ العربــّي: »الــذي يعــّد عنصــرًا مــن 
عناصــر وجودنــا واســتمرارنا ومقّومــًا أساســّيًا مــن مقومــات هويتنــا، ومــن 
يفــّرط بتاريخــه يعجــز عــن إدراك حاضــره ومســتقبله، ومــن ينســى تاريــخ 
أمتــه يكــن كمــن فقــد ذاكرتــه، هــذه الذاكــرة التــي تعّرفــه مزايــا أّمتــه التاريخّية 
وآثارهــا العلمّيــة واألدبّيــة، ويجــب دراســة الثقافــة العربّيــة فــي الماضــي 

ألّنــه يوّضــح الكثيــر مــن االّتجاهــات الفكرّيــة العربّيــة المعاصــرة«.

أهمّية التاريخ:

1- ما الثوابت التي دعا المفّكر 
جورج صليبا للتمّسك بها؟ 

صليبا  جورج  يقصد  ماذا   -2
تاريخ  ينسى  »من  جملة:  من 

أّمته يكن كمن فقد ذاكرته«؟ 
على  الحفاظ  أهّمّية  ما   -3

التراث في الوقت الحاضر؟ 

فّكر في: 

البــاردة  الثانيــة )1939-1945م( بظهــور الحــرب  العالمّيــة  الحــرب  بعــد  العالمــّي  تبلــور الصــراع      
بيــن المعســكر الرأســمالّي المتمثّــل بالواليــات المّتحــدة األمريكّيــة، والمعســكر االشــتراكّي المتمثّــل باالّتحــاد 
الســوفيتّي، ترافــق ذلــك مــع تنامــي حركــة االعتــراف بحــّق الــدول فــي الحصــول علــى اســتقاللها السياســّي، 
ولتأميــن الــدول الغربّيــة ســيطرتها علــى تلــك البــالد، واســتمرار تبعّيتهــا االقتصادّيــة والثقافّيــة، لجــأت إلــى ذرائــع 
جديــدة، فكانــت فكــرة األحــالف العســكرّية التــي تمثّــل هدفهــا الحقيقــّي الوقــوف بوجــه االّتحــاد الســوفيتي ودمــج 
ــدأ أيزنهــاور عــام 1957م. الكيــان الصهيونــّي بالمنطقــة العربّيــة، فــكان حلــف بغــداد عــام 1955م، ومب

تكّتالت وأحالف: 

الخريطة )7(: الدول التي ضمها حلف بغداد عام 1955م.

1- ما خطر 
األحالف 

العسكرّية على 
المنطقة العربّية؟
2- كيف تتوقع 
موقف سورية من 

هذه األحالف؟

فّكر في: 
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       رفــض الشــعب العربــّي االحتــالل األجنبــّي وقاومــه، عبــر مراحــل مختلفــة بــدأت بالكفــاح المســّلح ثــم 
تحّولت خالل مرحلة ما بين الحربين العالمّيتين إلى النشــاط السياســّي، وبعد الحرب العالمّية الثانية تســارعت 
األحــداث وقــوي نشــاط حــركات التحــّرر فنالــت الــدول العربّيــة اســتقاللها، وبــدأت تقــاوم سياســة االحتــالل 
االقتصادّيــة مّتبعــة عــّدة وســائل، الّتخطيــط والّتكامــل لقطاعــات الدولــة، إقامــة حيــاة ديمقراطّيــة، واالســتغالل 
لغــاء الملكّيــات الكبيــرة مــن خــالل التأميــم، والّتعــاون مــع الــّدول الّصديقــة،  األمثــل للمــوارد البشــرّية والطبيعّيــة، واإ
ومقاطعــة دول االحتــالل، ولكــي تحافــظ الــدول العربّيــة علــى اســتقاللها وســيادتها، وتدعــم اقتصادهــا الوطنــّي 
قامــت بثــورات ضــد بعــض الحكومــات التــي تعاونــت مــع الغــرب، مثــل ثــورة 23 تمــوز فــي مصــر عــام 1952م، 
التــي أّممــت قنــاة الســويس عــام 1956م، إذ حولــت ملكيتهــا مــن الشــركة الفرنســّية البريطانّيــة إلــى الشــركة 

المصرّيــة، وثــورة 14 تّمــوز فــي العــراق عــام 1958م التــي أّممــت شــركات الّنفــط العراقّيــة.

سبل المقاومة: 

1- حّول معلومات الّنّص إلى خريطة مفاهيم.
2- ماذا تتوّقع أن تكون رّدة فعل قوى االحتالل على السياسة االقتصادّية للدول العربّية بعد الحرب 

العالمّية الثانية؟
3- ما نتائج تأميم قناة الّسويس والنفط العراقّي على اقتصاد البلدين المصرّي والعراقّي؟ 

4- ماذا تقترح من حلول وخطط للتّنمية المستدامة في الدول العربّية اليوم؟

فّكر في: 

استكشاُف المصادر:
     عمــل االحتــالل األوروبــّي علــى تكريــس وجــوده فــي 
عــّدت  التــي  فرنســا  احتّلهــا، خاّصــة  التــي  العربّيــة  البــالد 
الجزائــرّي  الشــعب  إصــرار  أّن  إال  منهــا،  جــزءًا  الجزائــر 
علــى االســتقالل، دفعــه للكفــاح الــذي تُــّوج بالثــورة الجزائرّيــة 
فــي  المناضــالت  أبــرز  مــن  )1954-1962م(،  الكبــرى 
هــذه الثــورة جميلــة بوحيــرد التــي انضّمــت إلــى جبهــة الّتحرير 
الوطنــّي الجزائرّيــة فــي العشــرين مــن عمرهــا، فكانــت أّول 
المتطّوعــات، قلدهــا الرئيــس الدكتــور بّشــار األســد وســام 
االســتحقاق الســورّي مــن الدرجــة الممتــازة، تقديــرًا لنضالهــا 

المشــرف فــي اســتقالل الجزائــر. 

 الشكل)11(: الرئيس بشار األسد ُيقلد وسام االستحقاق 

للمناضلة جميلة بوحيرد عام 2009م.

فّكر في: 1- ما رأيك بدور جميلة بوحيرد؟
الرئيــس تكريــم  مــن  تســتنتج  مــاذا   -2         

              بشار األسد لجميلة بوحيرد؟
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تطّلبــت تجربــة االحتــالل تكاليــف مالّيــة وعســكرّية مــن قبــل الــدول 
صاحبة النفوذ، مما أّدى لظهور المرحلة الرابعة )االحتالل الحديث( 
علــى  ســيطرتها  فرضــت  التــي  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  بقيــام 
المفاصــل المركزّيــة للتجــارة والّنقــد واإلعــالم واالّتصــال، مّمــا جعــل 
االقتصــاد العربــّي تابعــًا لالقتصــاد األجنبــّي مــن خــالل االســتدانة مــن 
البنــوك الرأســمالّية، التــي تســتقطب الودائــع المالّيــة العربّيــة، وتفــرض 

عليهــا العقوبــات بحجــج مختلفــة كمحاربــة اإلرهــاب.
فــي سياســتها  الــدُّول األجنبّيــة  مــع حــرص  ذلــك مترافــق       كّل 
االقتصادّيــة علــى إضعــاف المنتجــات الوطنّيــة، وَجعِلهــا غيــر قــادرة 
نشــاء ثقافــة اســتهالكّية بيــن الســكان  علــى منافســة الّســلع األجنبّيــة، واإ
تقــوم علــى تفضيــل السِّــَلع األجنبّيــة علــى الوطنّيــة، وقــد أّدى ذلــك إلــى 
بــطء عجلــة التقــّدم والّتنميــة فــي البــالد العربّيــة، إذ أضعفــت القــدرات 
للبضائــع  مســتهِلكة  األســواق  هــذه  وغــدت  لألســواق،  االقتصادّيــة 
غنــى  نتيجــة  الغــرب،  مــن  الجاهــزة  التكنولوجيــا  بشــرائها  األجنبّيــة، 

بعــض الــدُّول العربّيــة.

االحتالل الحديث:

     اســتخدمت الواليــات المّتحــدة األمريكّيــة بدايــة القــرن الحــادي 
والعشــرين أســلوب جديــد لالحتــالل، ُأطلــق عليــه )الفوضــى الخاّلقــة(، 
مســتغلة مــا أســمته »الحــرب علــى اإلرهــاب« إلجبــار العديــد مــن الــّدول 
العربّيــة علــى تقديــم التنــازالت التــي تناســب سياســاتها فــي المنطقــة، 
وخلــق مشــروع »الّشــرق األوســط الكبيــر« الــذي ُأعلــن عنــه رســمّيًا عــام 
2004م، وهــو يســتند إلــى دعائــم منهــا: إطــالق الّصــراع العرقــّي، 
إطــالق صــراع العصبّيــات، َضــْرب االســتقرار األمنــّي، زعزعــة الوضع 

االقتصــادّي، التعبئــة اإلعالمّيــة.

تفتيت المفّتت وتجزئة المجزأ:

طرأ  الذي  المتغير  ما   -1
من  الّسيطرة  أسلوب  على 
حّتى  عشر  التاسع  القرن 

القرن الواحد والعشرين؟
الفوضى  عبارة  فّسر   -2

الخالقة.

فّكر في: 

الّسلع  تَُفضل  لماذا   -1
األجنبية على الوطنّية؟

الّسلع  لتصبح  الحّل  ما   -2
شرائّية  قوة  ذات  الوطنّية 

منافسة للّسلع األجنبّية؟

فّكر في: 
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 

الرابعة

1- وّقع االحتالل الفرنسّي مع تونس عام 1881م معاهدة باردو المتضمنة: 
- تتّعهد فرنسا بحماية الباي. 

- تحتّل فرنسا المناطق التي تراها مناسبة في الساحل والداخل لتحقيق األمن. 
- تمّثل فرنسا تونس خارجّيًا. 

- ال يبرم الباي أّي معاهدة إال بإشراف فرنسا.
- االتفاق على وضع نظام مالّي إليفاء الديون.

أ- ما أسلوب االحتالل الذي اتبعته فرنسا في تونس؟
ب- أّيهما أسبق في تنفيذ هذا األسلوب فرنسا أو بريطانيا؟ ما الدليل؟

ت- ما أثر هذه المعاهدة على تونس؟
ث- فّسر استخدام دول االحتالل هذا األسلوب. 

ــة عامــل موّحــد ومحــّرر، فهــي الّســالح الفكــرّي الفّعــال فــي ميــدان  2- أدرك االحتــالل أن اللغــة العربّي
الصــراع بيــن الشــعب والمحتــّل الــذي عمــل علــى إلغــاء اللغــة العربّيــة، بتغليــب لغتــه األجنبّيــة، فُأصــدرت 
قوانيــن تدعــم اللغــة الفرنســّية منهــا قانــون عــام 1904م فــي الجزائــر، فــأّدى إلــى طبــع بعــض العقــول 
المحلّيــة بطابــع االحتــالل، وتعمــل علــى عرقلــة عملّيــة الّتعريــب فــي منطقــة المغــرب العربــّي، التــي عملــت 
بعــد االســتقالل علــى إعــادة بنــاء ثقافتهــا الوطنّيــة العربّيــة رغــم اإلرث الثقافــّي الغريــب عنهــا الــذي كّبلهــا 

وأعــاق تطّورهــا، بــل كاد أن يقضــَي علــى شــخصيتها العربّيــة.
أ- ما أهمّية اللغة الوطنّية في الحفاظ على شخصّية المجتمع؟ 

ب- ما أثر لغة المحتّل في التأثير على عقول الّشعب لتُقبل سياسة االحتالل؟ 
ت- ماذا تستنتج من إصدار فرنسا القوانين لتعليم اللغة الفرنسّية؟ 

3- درســت فــي القضّيــة الرابعــة خرائــط تقســيمات دول االحتــالل )فرنســا وبريطانيــا( للمنطقــة العربّيــة 
بدايــة القــرن العشــرين، ادرس الخريطتيــن )8-9(، ثــّم أجــب عــن األســئلة اآلتيــة:

أ- كيف اختلفت التقسيمات بين الخريطتين؟
ب- ما سبب تعديل هذه التقسيمات؟

ت- كيف تستدّل من الخريطتين على تبّني بريطانيا إقامة كيان صهيونّي في فلسطين؟
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4- بعد دراســتك فقرات )تغيير حدود، رســم سياســة جديدة، لماذا التجزئة؟ التقســيم، سياســة اقتصادّية( 
أجــب عــن األســئلة اآلتيــة:

أ- صمم خطًا زمنّيًا تبين فيه سياســة دول االحتالل في المشــرق العربّي، مراعيًا شــروط إنشــاء 
الخــط الزمنــّي مــن: إعطــاء عنــوان للخــط الزمنــّي.

            والوحدة الزمنّية التي قسمت الخّط الزمنّي وفقها.

ب- بماذا تستفيد من هذا الخّط؟
ت- ماذا تستنتج من هذا الخّط؟

مشروع:
    لدراسِة أبعاد حدث تاريخّي ما ندرس أسبابه 

ونتائجه، بهدف:
1- إدراِك العوامِل المؤّثرة في الحدث التاريخّي.
2- تقييم اآلثار المترّتبِة على الحدث التاريخّي.

3- إيجاد عالقة بين األسباب والنتائج.
4- إدراك أهّمّية الحدث التاريخّي.

الموضوعات  إحدى  على  التساؤالت  هذه  طّبق 
اآلتية:

1- اتفاقية )سايكس-بيكو( عام 1916م.
2- تقسيم االحتالل الفرنسّي لسورية إلى دويالت.

3- تقسيم الشمال اإلفريقّي إلى دول.

الخريطة )9(الخريطة )8(



قضايا تاريخّية                                                                         الصّف الثالث الثانوّي األدبّي

109

الشكل )1(: دار األوبرا في مدينة دمشق، تأسست في عام 2003م وافتُتحت عام 2004م، 
تضم مسرح األوبرا، مسرح دراما، والقاعة المتعددة االستعماالت، مع صالة عرض للفنون 

التشكيلّية والتصوير الضوئّي.

في هذه القضّية:
هذه  موضوعاِت  في  العمُل      

القضّية يستدعي تساؤالٍت مثل:
االحتالل  سورية  قاومت  كيف   •

الفرنسّي حّتى نالت استقاللها؟
واجهتها  التي  التحّديات  ما   •
بعد  السورّية  العربّية  الجمهورّية 

االستقالل؟  
• ما دور سورية بقيام وحدة عربّية؟ 
القضايا  من  سورية  موقف  ما   •

العربّية؟

تحّديات الماضي وبناء الحاضر   القضّيُة
 الخامسة
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الشكل )2(: المدينة الصناعّية في حسياء في حمص، ُدشنت عام 2004م.

الشكل )4(: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية في مدينة الالذقية، 
هي واحدة من خمس جامعات حكومّية في الجمهورّية العربّية 

السورّية، أُنشئت عام 1971م.

الشكل )3(: معمل سيارات )شام( في 
منطقة عدرا الصناعّية بريف دمشق، 

تأسست عام 2007م.
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      »بنــي وطنــي: هــذا يــوم تشــرق فيــه شــمس الحرّيــة الســاطعة علــى وطنكــم، 
فــال يخفــق فيــه إال علمكــم، وال تعلــو فيــه إال رايتكــم ... هــذا يــوم الحــّق، تــدّوي 
فيــه كلمتــه، ويــوم االســتقالل تتجلّــى عّزتــه، يــوم يــرى الباطــل فيــه كيــف تــزول 
المبيــن«. والفتــح  العظيــم  الّنصــر  يــوم  هــذا  دولتــه، وكيــف تضمحــّل جولتــه، 

       بهــذه الكلمــات هّنــأ الرئيــس شــكري القوتلــي الّشــعب العربــّي الســورّي 
بتحقيقــه االســتقالل، وحصولــه علــى الحريــة، فــي يــوم الجــالء 17 نيســان عــام 

1946م، وتابــع كالمــه قائــاًل: 
    »هكــذا فــي كّل أرض مــن ســورّية معــارك وأحــداث درات علــى أرضهــا، 
وســّطرت نضــاالت جيشــنا العربــّي الســورّي إرادة الّرجــال والمجتمــع، حققنــا هــذا 
الذي نراه اليوم بأعيننا، يتمّلكني الخشوع، يمأل جوانب نفسي، بالّتحّية والتمجيد 
إلــى أرواح الشــهداء األبــرار الخالديــن األطهــار، الذيــن غرســوا شــجرة االســتقالل 
بيدهــم، وســقوها بكريــم دمهــم، ...... أولئــك الذيــن ماتــوا  ليحيــا وطنهــم، وقضــوا 
لتبقــى أّمتهــم، هــم أصحــاب الفضــل األّول فــي هــذا الّنصــر المحّجــل، ومــا يــوم 

االســتقالل هــذا إال عيــد الفــداء ومهرجــان الشــهداء، فســالم عليهــم فــي علّييــن.
     بنــي وطنــي: أهّنــئ اليــوم هــذه األمــة، شــبابًا وشــيبًا، هــالاًل وصليبــًا، أهّنــئ 
ذلــك الفــالح، دعــاه داعــي الوطــن فلّبــاه، .....، أهّنــئ العامــل الــكادح، يجعــل 
مــن نفســه لوطنــه الفــداء، ...، أهّنــئ ذلــك الّطالــب تتأّجــُج روحــه حماســة، أهّنــئ 
األســتاذ يبــّث العــّزة القومّيــة، والشــاعر يهــز الــروح الوطنّيــة، والكاتــب ينافــح عــن 
الحــّق ويشــدد العزائــم، أهنــئ ذلــك التّاجــر طالمــا غــادر متجــره احتجاجــًا علــى ظلــم 

صــارخ، .....، وأبــارك للســّيدة تــؤّدي واجبهــا جهــدًا وثباتــًا وصبــرًا.
       وأحّيي بقّية السيوف من األحرار .... أحّييهم جميعًا في شخص الّشهيد 

المجهول، يعمل لوطنه صامتًا أريحيًا...«.

إن التفكير في محاور هذه 
القضّية يستدعي اإلجابة عن 

التساؤالت اآلتية: ما هي 
الثورات الوطنّية التي قامت ضّد 
االحتالل الفرنسّي لسورية منذ 
احتالله الساحل السورّي؟ كيف 
تصدى وزير الحربية يوسف 

العظمة ورفاقه للدفاع عن البالد 
في معركة ميسلون؟ ما هي 
أبعاد الثورة؟ وكيف بدأ كفاح 

الشعب العربّي السورّي السياسي 
حتى تمكن من توقيع معاهدة 
عام 1936م، ثم الحصول 
على االستقالل؟ ما أهداف 

االحتالل الفرنسّي من سلخ لواء 
اسكندرونة؟ ما التحّديات التي 
واجهت سورية بعد االستقالل؟ 

كيف ردت على نكسة االنفصال؟ 
وكيف حررت القنيطرة بعد 

حرب تشرين التحريرّية؟ وما هي 
المواقف الثابتة التي نادت بها 

لحّل المشكالت العربّية؟ 
كيف تمكن المجتمع العربّي 
السورّي من مواجهة التحديات 

االقتصادّية والثقافّية خالل القرن 
العشرين؟ 

تساؤٌل عام:
كيف يؤّثر النضال الوطنّي لمجتمع ما في بناء تاريخه؟

ما الثوابت والقيم التي تمّسك بها المجتمع في الجمهورّية 
العربّية السورّية؟
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       اإلنســان صانــع التغييــر الــذي يبــدأ مــن الداخــل )النفــس(، 
وذلــك بتغييــر أنمــاط التفكيــر، فــإذا مــا تغّيــر ذلــك فإّنــه ينعكــس علــى 
الّســلوك الخارجــّي للفــرد والمجتمــع علــى الّســواء، فأغلــب الحضــارات 
انهــارت عندمــا لــم تفهــم بأّنهــا يجــب أن تغّيــر مــن واقعهــا اســتجابة 

للمســتجّدات. 
     فماّدة التاريخ تتشكل من التفاعل الحادث بين مبدأ االستمرار 
ومبــدأ التغييــر، فمــا يبــدو فــي التاريــخ مســتمّرًا ال يخلــو أبــدًا مــن 
تغييــر دقيــق، ومــا مــن تغييــر مهمــا كان فجائّيــًا يســتطيع أن يقطــع 
االســتمرار بيــن الماضــي والحاضــر، وهــذا مــا ســنطبقه لدراســة تاريــخ 
ســورية الحديــث والمعاصــر، ومــا طــرأ عليــه مــن متغّيــرات سياســّية 

واقتصادّيــة واجتماعّيــة وثقافّيــة.

تفاعل المبدأين:

مع  تتفاعل  كيف   -1
المتغّيرات االقتصادّية الّصعبة 
بما يتناسب مع واقعك الجديد؟ 
تغيير  ينعكس  كيف   -2
على  للفرد  الخارجي  الّسلوك 

المجتمع؟ 
3- برأيك هل التاريخ مستمّر 
ومتغّير أم هو متكّرر؟ وما أثر 

أّي حدث فيه؟ 

 فّكر في:

 فّكر في: 
1- ما نوع الّنّص؟

أظهره  الذي  الهدف  ما   -2
الكّيالي لكتابة التاريخ؟ 

المتقّدمة  الدول  تعمل   -3
حاليًا على إجراء نماذج ألي 
)النمذجة  بها  تقوم  مشاريع 
Modiling( وذلك باالستفادة 
لمعرفة  الّسابقة  الّتجارب  من 
هل  فشلها،  أو  نجاحها  مدى 
يمكن لدراسة علم التاريخ أن 
مستقبل  بناء  في  يساعدنا 

أفضل؟ 

     تحتاج األمة في أوقات الّشدة إلى من يروي لها سيرة الماضي 
بإنجازاته الحضارّية وتحّدياته، وفي هذا يقول عبد الرحمن الكّيالي: 
»رأيت أن ُأصدر كتابًا يتناول أعمال الّسلطة المنتدبة، وما جرى 
في سورية من وقائع .... ولعّل من يسأل ما هي ضرورة إخراج هذا 
الكتاب الذي ُأّلف عام 1939م، والفرنسيون اليوم قد انتهى انتدابهم؟ 
االنتداب ال تزال تعمل  آثار  فإّن  استقّلت  ْن  واإ إّن بالدنا  الجواب: 
عملها.... وال يزال منهاجنا خلق جيل وثّاب للنهضة مدرك للواجب 
الوطنّي، قادر على مالقاة المصاعب، لذا وجب علينا نشر الكتاب، 
فهو في كّل حال مرآة للماضي يقّص علينا كيف كان عمال فرنسا، 
يشيدون صرح احتاللهم باسم المساعدة واإلرشاد، يجلو لنا سياستهم 
والروحّية  األدبّية  المّقومات  وهدم  أمواله  وسلب  الّشعب  إفقار  في 

والثقافّية التي هي أساس حياته وقوام بقائه«.

لماذا نكتب التاريخ؟
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عوامل مؤّثرة:
تنمية المهارات الخاصة بك:

       تتداخــُل العوامــُل المؤثِّــرُة فــي حــدٍث مــا لتشــكَِّل األبعــاَد الحقيقّيــَة لهــذا الحــدِث، فتشــكل الــدول 
العربّيــة بدايــة القــرن العشــرين كاَن نتيجــَة عــدَِّة عوامــل.

فّكر في:
1- بعــد دراســتك لمحــاور القضايــا )1-2-3-4( ُأكمــْل خارطــَة المفاهيــِم اآلتيــة بالنتائــِج التــي تعتقــُد 

أنَّهــا كانــْت أكثــَر تأثيــرًا مــن غيِرهــا علــى تاريــخ المنطقــة العربّيــة السياســّي.

2- ماذا تستنتج من هذه الخريطة؟
3- ما العالقُة بين الجوانِب )االجتماعّيِة والسياسّيِة واالقتصادّيِة( والجانِب الثقافّي؟

4- كيف ينعكُس التغيير في هذه المجاالِت على الحياِة الثقافّية؟
5- حّدد عوامل تشكُّل الدول العربّية وفق أهميتها من وجهة نظرك في الجدول اآلتي:

الشكل )5(: خريطة مفاهيم لألسباب المؤثرة على تاريخ الوطن العربّي في القرن العشرين.

عوامل ساهمت في تشّكل الدول العربّية 

أساليب االحتاللامتيازات اقتصادّية

تتمثل بـ:

يقظة عربّية

لهله له

نتيجة:
........
.......
.......

نتيجة:
........
........
........

نتيجة:
........
........
........

نتيجة:
........
.......
.......

نتيجة:
........
........
........

نتيجة:
........
.......
.......

تماسك اجتماعّي

نتيجة:
........
........
.........

له

نتيجة:
........
.......
.......

ثقافّي سياسّي اجتماعّي اقتصادّي العامل
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     بعــد الحــرب العالمّيــة األولــى احتلّــت فرنســا 
الّسواحل السورّية عام 1918م، فكان على الّرجال 
الوطنييــن أن يقاومــوا االحتــالل الفرنســّي، وأخــذ كّل 
واســتكمال  إلجالئــه،  الممكنــة  واألســاليب  الّســبل 
أســباب اســتمرار الحكومــة العربّيــة فــي دمشــق، لكــن 
ال ســبيل إلــى مقاومــة االحتــالل إال بقــوة الثــورة التــي 
بقيــادة  الالذقيــة عــام 1918م  فــي جبــال  اندلعــت 
العلــي، وفــي شــمال ســورية، ومــن  الشــيخ صالــح 
تلــك  فكّونــت  هنانــو،  إبراهيــم  بقيــادة  الزاويــة  جبــل 
الثــورات جبهــة دفــاع موّحــدة حمــت الّســهل الّســاحلي 
الغربــّي الشــمالّي والداخلــّي الشــرقّي، وحالــت دون 
مــرور الجيــوش الفرنســّية للمــدن الداخلّيــة، ونتيجــة 
للهزائــم المتواليــة التــي ُمنــَي بهــا الجيــش الفرنســّي 
عــام 1920م،  ورور  وادي  معركــة  فــي  كهزيمتــه 

طلبــت فرنســا الّصلــح مــن الّشــيخ صالــح العلــي.

ثورات عّدة وهدف واحد: 

الخريطة )1(: مناطق الثورات السورية ضّد 
االحتالل الفرنسّي )1918-1921م(.

 فّكر في: 
1- ما المناطق التي نشبت فيها الثورات عام 

1918م ضّد االحتالل الفرنسّي؟ 
دة؟  2- لماذا شّكلوا جبهة موحَّ

على  دة  موحَّ جبهة  تشكيل  انعكس  كيف   -3
سياسة االحتالل الفرنسّي؟

4- سّم معارك الثورات السورية ضّد االحتالل 
الفرنسّي )1918-1921م(.
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       رفضــت فرنســا شــروط الّشــيخ صالــح العلــي بالجــالء عــن الّســاحل الســوري، والموافقــة علــى ضّمــه 
إلــى الحكومــة العربّيــة بدمشــق، ودفــع التعويضــات عــن األضــرار التــي ألحقهــا الجيــش الفرنســّي بالقــرى 
التــي أحرقهــا، فاّتســع نطــاق الثــورة وكثــر المتطوعــون، فأنشــأ الشــيخ صالــح العلــي محكمــة للفصــل باألمــور 
اإلدارّيــة والماليــة والتفتيشــّية، وتعــاون معــه عزيــز هــارون بتأســيس فــوج عســكرّي مــن المتطوعيــن فــي حمــاة، 
وقــد كان للثــورة التــي قــام بهــا إبراهيــم هنانــو فــي الشــمال بعــد تشــكيل جمعيــة الّدفــاع الوطنــّي بحلــب، وتحريــره 
دلــب فضــل كبيــر فــي تخفيــف الّضغــط عــن الســاحل وحمــاة، كمــا وّجــه وزيــر  منطقــة حــارم وجســر الشــغور واإ
الحربّيــة ُيوُســف العظمــة آنــذاك الدعــوة للشــيخ صالــح العلــي، فاجتمعــا بقريــة الســويدة قــرب مصيــاف، وبحثــا 
أمــور الثــورة وســبل تقديــم الدعــم لهــا مــن حكومــة دمشــق، وبعــد هزائــم الفرنســيين المتكــررة وّقعــت هدنــة امتــدت 
أكثــر مــن شــهر، لكــّن احتــالل دمشــق وحمــص وحمــاة وحلــب وبقّيــة المــدن الداخلّيــة، ونفــاد الّســالح والعتــاد 

حضــار الجيــش الفرنســّي إمــدادات عســكرّية أّدى إلــى توقّــف هــذه الثــورات. مــع تعــّذر المواصــالت، واإ

انتماء ووطن:

الشكل )6(: 1- الشيخ صالح العلي قائد 
ثورة جبال الالذقية ضّد االحتالل الفرنسّي 

)1918-1921م(، 2- إبراهيم هنانو قائد 
ثورة جبل الزاوية ضّد االحتالل الفرنسّي 

)1919-1921م(.

فّكر في: 
1- كيف تقّيم فرض الشيخ صالح العلي لهذه الشروط على فرنسا؟ 

2- ما داللة إنشاء المحكمة من ِقبل الشيخ صالح العلي؟ 
3- ما أهمّية لقاء ُيوسف العظمة مع قادة ثورات الساحل السورّي؟

4- بم تفّسر إصرار الشيخ صالح العلي على ضم الساحل السورّي للحكومة العربّية في دمشق؟
5- ما داللة تأكيد فرنسا على احتالل الساحل السورّي؟  

21
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      كانــت فرنســا مصّممــة علــى بســط ســيطرتها علــى 
ســورية لمــا لذلــك األمــر مــن أهمّيــٍة لهــا، ولــم تتــردد فــي 
التخّلي عن قســم من مطامعها في البالد األخرى، فتنازلت 
فلســطين  علــى وضــع  ووافقــت  لبريطانيــا،  الموصــل  عــن 
األتــراك  مــع  هدنــة  وعقــدت  البريطانــي،  االنتــداب  تحــت 
للّتنــازل عــن كيليكيــا بأجمعهــا، ولــم يبــق عليهــا بعــد هــذه 
الّتعبئــة الّسياســية إاّل القيــام بالتعبئــة العســكرّية واالســتيالء 
علــى ســورية ِســلمًا أو حربــًا، فأرســل غــورو إنــذارًا للحكومــة 
ــة فــي دمشــق عــام 1920م، حــدد فيــه مطالبــه التــي  العربّي

رفضهــا المؤتمــر الســورّي العــام، بينمــا قبلتهــا الحكومــة.

فّكــر فــي: 1- برأيــك هــل يحــّق لفرنســا منــح 
أراٍض ســورّية لتركيــا؟ 

الــّدول  مواقــف  مــن  تســتنتج  مــاذا   -2
األوروبّيــة للســيطرة علــى المنطقــة العربّيــة؟ 
3- صنــف بنــود إنــذار غــوو فــي الجــدول 
اآلتــي: قبــول االنتــداب الفرنســّي، والتوقــف 
عــن دعــم الثــوار، والتصــرف بســكة ريــاق- 
التجنيــد اإلجبــارّي  لغــاء  الحديدّيــة، واإ حلــب 
التــي  الورقّيــة  العملــة  وقبــول  ســورية،  فــي 

فرنســا.  أصدرتهــا 

تفاهمات وخطط:

كانت تلك أّول انتخابات 
نيابّية تجري في سورية، 
ُأقرّت فيها مطالب الشعب 
السورّي لعرضها أمام لجنة 
االستفتاء األمريكّية )كينغ-
كراين( ثم تّم تعيين شكل 
الحكومة ونّص قانونها 

األساسّي )الدستور(. شّكلت 
مداوالت المؤتمر وثيقًة 

مبّكرة واستباقّية لقضايا مثل 
المواطنة والهوية.

    برنامج دمشق                  دورة الدفاع               دورة االستقالل         رفض إنذار غورو
2 حزيران عام 1919م          تشرين الثاني عام 1919م         8 آذار عام 1920م          18 تموز 1920م

كان وضع الجيش العربي 
من الجهة القانونية ال يزال 
جزءًا من جيوش الحلفاء، 
والحكومة السورية ال تزال 

إدارة عسكرّية، وللتخلص من 
هذه األوضاع اّتخذ المؤتمر 
قرار صريح: »إّننا نعلن أمام 
العالم أجمع أّن هذه البالد 

بالدنا ونحن مستقلون فيها«. 
وتنصيب األمير فيصل بن 
الحسين ملكًا دستورّيًا عليها.

عند حدوث أزمة 
استبدال الحاميات 

البريطانّية بالفرنسّية، 
اقِترح إعالن 

استقالل سورية 
استقالاًل تاّمًا.
انتهت األزمة 

لصالح سورية لعدم 
امتالك فرنسا في 

تلك المرحلة القوات 
الالزمة لالحتالل.

قرار عدم 
االعتراف بأّي 

اّتفاق أو معاهدة 
تعقدها الحكومة 
ما لم تعرض 
عليه ويصادق 
عليها، التّف 
الشعب حول 
المؤتمر وبدؤوا 
بالتطّوع للدفاع 

عن البالد.

الشكل )7(: جدول زمنّي لدورات المؤتمر السورّي العام.

      كان المؤتمــر الســورّي علــى مــدى دوراتــه األربــع ممثِـّـاًل سياســّيًا ودســتورّيًا للســوريين فــي ســورية 
الطبيعّيــة، عقــد عــّدة دورات كانــت علــى الشــكل اآلتــي:

دورات المؤتمر السورّي العام:

ثقافّي سياسّي اقتصادّي
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فّكر في: 
1- مــا أهمّيــة قيــام الشــعب العربــّي الســورّي بإجــراء انتخابــات فــي تلــك المرحلــة المبكــرة مــن تاريــخ

     سورية الحديث؟ 
2- ما الّثوابت التي طالب بها المؤتمر السورّي العام؟ 
3- كيف تقّيم تأكيد المؤتمر على المواطنة والهوّية؟ 

4- ما الظروف الداخلّية والخارجّية التي استدعت عقد جلسات المؤتمر السورّي بفترات متقاربة؟ 
5- مــاذا تســتنتج مــن قــرار المؤتمــر الســورّي فــي دورة االســتقالل »إّننــا نعلــن أمــام العالــم أجمــع أّن هــذه

     البالد بالدنا ونحن مستقّلون فيها«؟ 

معلم حضارّي: 
االحتــالل  الوطنــّي ضــّد  الثــوار  نضــال  يكــن  لــم 
الفرنســّي يقتصــر علــى الجانــب السياســّي فقــط، بــل 
كان فــي كّل المجــاالت وبكافّــة الســبل، لذلــك بــادر 
أمير العلم إمام الّصحافة محمد كرد علي بعرض 
فكــرة تأســيس مجمــع علمــّي علــى الحاكــم العســكرّي 
الفرصــة  وجــد  إذ  بدمشــق،  كابــي  الرِّ علــي رضــا 
ســانحة فــي عهــد الحكومــة العربّيــة لتحقيــق هــذا 
األمــر لحفــظ التــراث واللغــة، فتأّســس الَمْجَمــع عــام 
بالمصطلحــات،  االهتمــام  ميزاتــه  مــن  1919م. 
والّنظــر  العصرّيــة،  للمســتحدثات  ألفــاظ  وَوْضــع 
حيــاء التــراث  فــي إصــالح اللغــة، وتنقيــح الكتــب، واإ
العربــّي، وتنشــيط التأليــف والتعريــب. ُيطلــق عليــه 
اليــوم َمْجَمــع اللغــة العربّيــة، وُعــدَّت مجّلتــه أحــَد 

ثمــار عملــه، تجــاوزت مطبوعاتــه مئتــي كتــاب.

في الوقِت الحاضِر: 

فّكر في:

1- ما هدف الَمْجَمع من وضع ألفاظ لمستحدثات 
عصرّية؟

بنفــس  الحاضــر  الوقــت  فــي  المجــاّلت  تقــوم  هــل 
ولمــاذا؟ العربيــة؟  اللغــة  تمكيــن  فــي  الــّدور 

تجــد  كيــف  العلــم،  بأميــر  كردعلــي  ُمحمــد  ُيلقّــب 
أطلقهــا؟ التــي  بالمبــادرة  الّلقــب  هــذا  ارتبــاط 

مــا اللقــب الــذي تفّضــل أن ُتلَّقــب بــه؟ ومــا المبــادرة 
التــي ســتقوم بهــا لتــدّل علــى هــذا اللقــب؟

الشكل )8(: مقر مجمع اللغة العربّية بدمشق.
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       أصــدر غــورو األمــر لجيوشــه بالزحــف إلــى دمشــق، بحجــة عــدم إجابــة فيصــل علــى إنــذاره فــي 
ــة بخيارهــم، وقــرروا المقاومــة ومواجهــة  ــة ُيوُســف العظمــة والقــوى الوطنّي المــدة المحــّددة، فالتــزم وزيــر الحربّي
االحتــالل، أوقــف تســريح الجيــش وبــدأ باالســتدعاء للخدمــة، وقِبــل المتطوعيــن، وقّســم القــوات إلــى فــرق، 
وأصــدر األوامــر للوحــدات بالذهــاب إلــى مجــدل عنجــر، وُحفــرت الخنــادق هنــاك وُنصبــت المتاريــس واألســالك 
الشــائكة لســّد طريــق بيــروت دمشــق، ونشــر البيانــات دفاعــًا عــن مقدســات الوطــن، بينمــا حّلقــت الطائــرات فــوق 

دمشــق وحمــاة وحلــب وألقــت منشــورات لقبــول االنتــداب الفرنســّي، وانطلقــت قواتهــا مــن تخــوم البقــاع. 

قرار ومقاومة:

الشكل )9(: مخطط معركة ميسلون عام 1920م. 

        جــرت المعركــة فــي خــان ميســلون 24 تمــوز 1920م، وقاومــت القــوات الســورّية قــوات االحتــالل 

الفرنســّي، الــذي بــدأت طائراتــه بقصــف الخطــوط الســورّية، إذ تفّوقــت القــوات الفرنســّية عــّدة وعتــادًا وانتهــت 
المعركــة بانتصــار الفرنســيين، واستشــهد يوســف العظمــة وكثيــٌر مــن رفاقــه منهــم عبــد القــادر كيــوان، وأحمــد 
القحــف وفاطمــة الدرويــش وغيرهــم الكثيــر، تمكنــت القــوات الفرنســية بعــد المعركــة مــن دخــول دمشــق فــي 

24 تمــوز عــام 1920م.
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فّكر في:
1- بم تفّسر زحف غورو إلى دمشق؟ 

2- ما هدف االحتالل الفرنسّي من إلقاء المنشورات على مناطق مختلفة من سورية؟ 
3- ما األهمّية التاريخّية لمعركة ميسلون عام 1920م؟

4- صّنف أسباب ونتائج معركة ميسلون في الجدول اآلتي: 

استكشاُف المصادر:
أخطر األيام: 

       يقــول ســاطع الحصــري فــي كتابــه يــوم ميســلون: »قُــّدر لــي أن أكــون فــي تلــك األيــام فــي قلــب 
المســرح، فــي موقــف خــاّص َيّســر لــي االّطــالع علــى جميــع صفحــات الوقائــع بتفاصيلهــا التاّمــة، ذلــك 
ألّنــي كنــت عضــوًا فــي مجلــس المديريــن الــذي كان يعمــل كمجلــس للــوزراء، وكنــت وزيــرًا فــي الــوزارة 
األولــى التــي تألفــت إثــر االســتقالل، وكانــت الــوزارة األخيــرة قــد عهــدت إلــّي بمهمــة التفــاوض مــع الجنــرال 
غــورو، عقــب تقــّدم جيوشــه نحــو ســفوح ميســلون، فتســّنى لــي مــن جــّراء ذلــك أْن اّطلــع علــى تفاصيــل 
الصفحــة األخيــرة مــن القضّيــة.... كان )يــوم ميســلون( يومــًا فاصــاًل فــي تاريــخ القضّيــة العربّيــة، إّنــه 
كان خاتمــة الفصــول األولــى وفاتحــة فصــول جديــدة مــن القضّيــة العربّيــة، فقــد انحــّل الجيــش الــذي تكــّون 
ــة فــي مختلــف األقطــار، أخــذوا يجابهــون  ــة، وبعــد تبعثــر رجــال الثــورة وُدعــاة القومّي خــالل الثــورة العربّي
كفاحــًا جديــدًا وحيــاة شــاّقة ومتشــّعبة تختلــف شــروطها عــن شــروط الصفحــة األولــى اختالفــًا جوهرّيــًا، لذلــك 
يحــّق لنــا أن نقــول إن يــوم ميســلون كان مــن أخطــر األيــام التــي مــّرت علــى األمــة العربّيــة فــي تاريخهــا 

الحديــث«.
فّكر في: 1- ما نوع الّنّص؟ 

         2- ضع عنوانًا للنّص. 
         3- صّنف المعلومات الواردة في الّنّص إلى حقيقة ورأي.

         4- ما الّدليل على مصداقية الحقائق؟ 

نتائج أسباب
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مناقشة احتالل فرنسا لسورّية في البرلمان الفرنسّي:

     ناقش البرلمان الفرنسّي قبل يوم ميسلون بشهر واحد موضوع االعتمادات المالّية التي طلبتها الحكومة 
الفرنسّية لتتمّكن من احتالل سورية، وأظهرت جلسته رأيين مختلفين تجاه موضوع احتالل سورية هما:

الرأي الثاني مؤّيد لحكومة االحتالل الفرنسّي الرأي األول معارض لحكومة االحتالل الفرنسي

 إّنني ال أرغب في الحرب وقد خضتها ألن الضرورة كانت
تقضي بذلك ولكّن الحرب وسيلة من وسائل الّسلم

إننا ال نريد حربًا مهما كان شأنها

 إن االنتداب ليس احتالاًل وال استيالء بل األمر عكس ذلك
 تمامًا، إّنه أسلوب أشّد ليونة، لقد كان حقنا في سورية أمرًا
 ُمتناَزعًا عليه حتى صدر قرار سان ريمو، ومنذ صدوره
 أصبحنا نملك حقًا دولّيًا متينًا، وتزويد كبار الموظفين
 بالمال ال لتجهيز حملة عسكرّية ألن الجنود سيكونون

نما للقيام بمباحثات ومفاوضات، والمبلغ سيوضع  للزينة، واإ
 بين يدي فيصل بن الحسين وكمال أتاتورك سنتوّصل لحّل

المسألة السورية

 إنني ممن يرون أّن النضال في سورية إّنما هو نتيجة أخطاء
 سياسية ال ريب فيها، وأرى نفسي مضطرًا إلى القول بأن جميع
 الحجج التي يعارضونني بها ال تبدو لي مقنعة. ال يسّوغ لنا

 أّن ننسى أّن في سورية شعب يتحّلى بحضارة قديمة، وقد أثبت
 أنه يرغب في بلوغ الحرّية واالستقالل وتأسيس دولة حقيقّية

 فكيف تتجرؤون؟ واسمحوا لي أن أقول بأّية وقاحة تحاولون أن
تتمّلكوا بالدًا ليست لكم؟ بالدًا لها الحّق في أن تستقل

 إّن األمر يقتصر على تأمين النظام الفرنسّي في بالد
 تسودها فوضى هائلة، ألن الّنظام الوطنّي عاجز عن

فرض نفسه بنفسه، نفعل ذلك لنجني ثمرات جهودنا وتعبنا

 إن فرض االنتداب عليها، كلمات ال تبّدل حقيقة األمر، كنتم
 تتكلمون في الماضي عن تغلغل سلمي وهاكم اآلن تتكلمون
عن انتداب، إّنكم تتقدمون إليهم بانتداب على رؤوس الحراب

النظام الذي يعجزون عن فرضه بدوننا ما هي الوسيلة لذلك؟

طبعًا بمعونة الّدرك. وكيف ستؤسسون أنتم هذا الّنظام؟

إّن الغاية تبّرر الوسيلة  أني آلسف على اشتراكي في هذه المناقشة، فاألمر إذن إرسال
 درك وتغلغل سلمي لكن ذلك سينتهي بحملة عسكرّية، إّنكم إذا
 واصلتم هذه السياسة الحمقاء ستعّرضون أنفسكم إلى خطر قد
 ينتهي بكارثة حقيقية، ال ننكر أّنه يترتب على فرنسا أن تقوم
 بعمل عظيم في الّشرق وفي سورية والعالم أجمع لكن بصورة

سلمّية

بلى إننا ندرك ذلك هذا هو األمر الذي ال نرضاه

لم يكن هناك جواب  من الخطأ أن نلجأ إلى سياسة كثيرة الخسائر مشؤومة
 العواقب، على كّل واحد منا أن يقّدر العاقبة، ويتحمل

 المسؤولّية، أّما أنا فلن أصّوت على رصد اعتمادات تبلغ مئات
الماليين، لن أصوت على حملة خطيرة ومشؤومة على سورية
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1- ما الحّجة الواهية التي قّدمها أنصار االحتالل؟
2- ما رأيك بها؟

3- أّي من الرأيين كانت حججه أوضح؟ لماذا؟
4- ما المعيار الذي استنْدَت إليه لتبّرر إجابتك؟

5- بماذا تصف من قال: »ال يسوغ لنا أن ننسى أن في سورية شعب يتحّلى بحضارة قديمة«؟
6-  قّدم أدلة تثبت بها حضارة وطنك سورية من العصور القديمة.

 فّكر في:

      بــدأت المشــاورات الوطنّيــة فــي جبــل العــرب لإلعــداد 
للثــورة ضــد االحتــالل الفرنســّي فــي حزيــران عــام 1925م، 
بإشــراف ســلطان باشــا األطــرش حــول األوضــاع الراهنــة فــي 
ســورّية وأجمعــوا علــى االّتصــال برجــاالت الحركــة الوطنّيــة 
البكــري  الديــن وســعيد طربيــه ونســيب  عــز  كافــة كمحمــد 
وقاســم الهيمانــي صاحــب جريــدة الفيحــاء، بهــدف االعتمــاد 
علــى عناصــر ثورّيــة تكــون قيــادات شــعبية تنهــض بأعبــاء 
التــي  الشــخصيات  أعــداد  تضاعفــت  المســتقبل،  فــي  الثــورة 
انضمــت للثــورة مثــل شــكري القوتلــي، ومــن األطبــاء أميــن 
رويحــة الذيــن فتحــوا عياداتهــم لمعالجــة الجرحــى، بينمــا تولّــت 
المحافــل  فــي  الثــورة  عــن  الّدفــاع  َمهمــة  أخــرى  شــخصيات 
الدولّيــة والعمــل علــى جمــع التبرعــات فــي األقطــار العربّيــة 
الثــورة  أســباب  تهيــأت  بذلــك  الجزائــرّي،  األميــر خالــد  مثــل 
الســورّية الكبــرى وتفاعلــت ولــم يبــق ســوى الخّطــة إلعالنهــا.

تعاون وطنّي:

الشكل)10(: سلطان باشا األطرش قائد الثورة 
السورّية الكبرى )1925-1927م( ضّد 

االحتالل الفرنسّي.

1- ما العالقة بين قوة الثورة السورّية الكبرى ضد االحتالل الفرنسي ووجود شخصيات وطنّية؟ 
2- ما العوامل التي مّهدت لقيام الثورة السورّية الكبرى؟ 
3- ما الّدليل على أّن الثورة السورّية الكبرى ثورة شعبّية؟

 فّكر في:
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     انطلقــت الثــورة الســورّية الكبــرى ضــد االحتــالل الفرنســّي فــي 20 تمــوز عــام 1925م، عندمــا أســقط 
الثــوار طائــرة لالحتــالل الفرنســّي وأســروا طيارهــا، ثــم اســتولوا علــى دار الحكومــة فــي صلخــد، ليرســل 
االحتــالل الفرنســّي حملــة عســكرّية مؤّلفــة مــن )13 ألــف جنــدي( إلــى الســويداء، فكانــت معركــة الكفــر ثــم 
معركــة المزرعــة، إذ اندحــرت الحملــة الفرنســّية وتبعثــرت بعــد هــذه المعــارك، وانتشــرت أخبــار االنتصــارات 

فــي جميــع أنحــاء ســورية، فــأذاع ســلطان باشــا األطــرش بيانــًا نشــر فــي الصحــف العربّيــة جــاء فيــه:
»يــا أحفــاد العــرب األمجــاد .... فلننهــض مــن رقادنــا ولنبــّدد ظــالم التحّكــم األجنبــي عــن ســماء بالدنــا،... 
ونطالــب بوحــدة البــالد الســورّية، واالعتــراف بدولــة ســورية عربّيــة واحــدة مســتقلة، وقيــام حكومــة شــعبّية 

تجمــع المجلــس النيابــي لوضــع قانــون أساســّي علــى مبــدأ ســيادة األمــة، وتأليــف جيــش وطنــّي«.  
     وفــي أثنــاء معــارك المســيفرة أبــدت قيــادات وطنّيــة تعاونهــا علــى نشــر معــارك الثــورة فــي كّل مناطــق 
ســورية، فالضابــط رمضــان شــالش فــي باديــة تدمــر وديــر الــزور، بينمــا نشــرها فــي تلكلــخ حســن الّطعــان 
الدندشــي، وحســن الخــراط ومحمــد األشــمر فــي غوطــة دمشــق، وتوفيــق هولــو حيــدر فــي بعَلّبــك والهرمــل، 

وفــي حمــاة فــوزي القاوقجــي، بينمــا تزّعــم الحركــة الوطنيــة فــي حلــب إبراهيــم هنانــو. 

نقطة تحّول في تاريخ سورية:

الخريطة )2(: مناطق انتشار الثورة السورّية الكبرى ضد االحتالل الفرنسّي.
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1- ما االستنتاجات التي يمكنك استخالصها من الّنّص؟ 
2- بَم تفّسر قول سلطان باشا األطرش: »فلننهض من رقادنا ولنبّدد ظالم التحّكم األجنبي عن سماء 

بالدنا«؟
3- ما داللة تأكيد سلطان باشا األطرش على وحدة سورية واستقاللها؟
4- ما رؤية سلطان باشا األطرش لسورية بعد الثورة السورية الكبرى؟

5- تتّبع على الخريطة مناطق امتداد الثورة السورّية الكبرى.
6- ماذا تستنتج من مشاركة مناطق بعلّبك والهرمل في الثورة السورّية الكبرى؟ 

 فّكر في:

استكشاُف المصادر:
قصة قصر العظم في مذكرات سلطان باشا األطرش:

      باّتفــاق الوطنييــن فــي دمشــق وجبــل العــرب انتقــل مســرح العمليــات العســكرية إلــى غوطــة دمشــق، 
وأصبحــت مقــّرًا للثــوار القادميــن مــن جميــع أنحــاء ســورية ومركــز ثقــل الثــورة الســورّية وقلبهــا النابــض، 
اســتمّرت فيهــا المعــارك ألكثــر مــن عاميــن، أبــرز هــذه المعــارك عندمــا عمــل الثــوار علــى تحريــر دمشــق 
مــن االحتــالل الفرنســّي وفــق الخطــة اآلتيــة التــي رواهــا ســلطان باشــا األطــرش فــي مذكراتــه علــى النحــو 
اآلتــي: »تشــّكلت مــن جموعهــم ثــالث فــرق عســكرّية، األولــى بقيــادة حســن الخــّراط، مــن بســاتين حــي 
الشــاغور بعــد أن تغلبــت علــى قــوة فرنســّية مــن جنــود الســنغال، الثانيــة بقيــادة ديــب الّشــيخ )أبــو عبــدو( 
مــن حــي بــاب الســالم، والثالثــة بقيــادة نســيب البكــري عبــر حــّي الميــدان، استبســلوا فــي القتــال أثنــاء 
تحريرهــم مخافــر الشــرطة فــي األحيــاء خاّصــة فــي أثنــاء اشــتباكهم مــع الجنــد الفرنســّي فــي قصــر العظــم 
يســاندهم نصــّوح أبــو الّشــامات وحســن الزيبــق وزوجتــه رشــيدة الزيبــق، غيــر أّن الثّــوار لــم يجــدوا أثــرًا 
للمفــّوض الفرنســّي بعــد دخولهــم القصــر، فثــارت ثائــرة الجنــرال الفرنســّي المتغطــرس ســاراي، وأمــر بقصــف 

مدينــة دمشــق بالمدفعيــة«. 
فّكر في:  1- ما نوع الّنّص؟ 

          2- ما االستنتاجات التي يمكنك توقعها من انتقال الثورة إلى دمشق؟ 
          3- ما الّنقاط الدالة على قوة الثورة السورّية الكبرى ضد االحتالل الفرنسّي؟ 
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استكشاُف المصادر:
رائدة تحّرر المرأة العربّية: 

       إّنهــا نــازك العابــد )1887-1959م( لّقبــت بالعديــد مــن 
األلقــاب كالّســيف الدمشــقّي، عكســت بآرائهــا ووعيهــا صــورة للمــرأة 
العربّيــة وقدرتهــا علــى جعــل الكلمــة قــوة فّعالــة مــن أجــل التغييــر، 
تمّيــزت بنشــاطها ونضالهــا ضــد االحتــالل الفرنســّي فــي ســورية 
التصويــر  وفــّن  األجنبّيــة،  باللغــات  معرفــة  لديهــا  كان  ولبنــان، 
والموســيقا واهتمــام بعلــم التمريــض واإلســعاف، اّتخــذت مــن مجلــة 
العــروس التــي أّسســتها مــع مــاري عجمــي عــام 1910م منبــرًا 
آلرائهــا وأفكارهــا، كمــا أّسســت مدرســة بنــات الشــهداء وجمعيــة 
نــور الفيحــاء عــام 1919م، التــي ُشــّبهت بمدرســة متنقلــة تحمــل 
صــور التطــور االجتماعــّي والوطنــّي، وفــي أثنــاء معركــة ميســلون 
كانــت ضمــن الفرقــة العســكرّية فأنشــأت مستشــفى ميدانــي لعــالج 
الجرحــى، حــازت علــى وســام رئيــس فخــري بدرجــة نقيــب نظــرًا 

 لخدماتهــا االجتماعّيــة واإلنســانّية، أغلــق االحتــالل الفرنســّي مجلتهــا ومدرســتها، وأصــدر قــرارًا بنفيهــا 
إلــى خــارج الوطــن )1920-1922م(، فراحــت تتجــول فــي أمريــكا وعواصــم الغــرب شــارحة واقــع بالدهــا، 
فذكــرت الصحــف الغربيــة جرأتهــا ولّقبتهــا بـ)جــان دارك العــرب(، وعندمــا اندلعــت الثــورة الســورّية الكبــرى 
كانــت نــازك مــن ثوارهــا، ســاعدت ثــوار الغوطــة كونهــا خبيــرة فــي جغرافّيــة المنطقــة، ثــّم شــاركت فــي 
المؤتمــر النســائّي األّول فــي دمشــق عــام 1930م، ثــّم فــي المؤتمــر النســائّي العربــّي فــي القاهــرة عــام 
1938م، لدعــم القضيــة الفلســطينّية، تحدثــت عــن خطــر الصهيونّيــة ودور بريطانيــا فــي دعمهــا، وبعــد 
الفلســطينيين، بهــدف إعانــة  العمــل لالجئيــن  تأميــن  بيــروت عــام1950م جمعيــة  فــي  النكبــة أسســت 
الّســيدات للحصــول علــى الشــهادة االبتدائّيــة وتعليمهــن الخياطــة والتطريــز والضــرب علــى اآللــة الكاتبــة، 

بلــغ عــدد المنشــآت التــي أّسســتها اثنتيــن وعشــرين مدرســًة ومشــغاًل ودارًا لأليتــام. 
فّكر في:  1- صنف األعمال التي قامت بها نازك العابد من الناحية الثقافّية والسياسّية.

          2- ما أثر نشاطها األدبّي على المجتمع؟
          3- عالم يدّل انعقاد المؤتمر النسائي األّول في دمشق عام 1930م؟ 

الشكل)11(: النقيب نازك العابد.
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      أّدت المــرأة الســورّية دورًا بــارزًا فــي مقاومــة االحتــالل 
الفرنســّي، فتركــت بصمــة واضحــة، أبرزهــن: )حبابــة( زوجة 
الشــيخ صالــح العلــي، التــي كانــت تمــأل لــه البندقيــة فــي 
أثنــاء المعــارك وترمــي األعــداء بالّرصــاص، بينمــا تبّرعــت 
زكّيــة هنانــو شــقيقة إبراهيــم هنانــو بثروتهــا وأمالكهــا لصالــح 
ــة وتتــرأس المظاهــرات  الثــورة، كانــت تقــوم بالدعايــة الوطنّي
العظمــة  يوســف  الحربيــة  وزيــر  قــرر  وعندمــا  النســائّية، 
قتــال الفرنســيين شــاركت النســاء مثــل زينــب الغــزاوي التــي 
استشــهدت فــي تلــك المعركــة، وفــي الثــورة الســورّية الكبــرى 
بــرزت )بســتان شــلغين( التــي باعــت مــا تملــك مــن أرض 

ــيٍّ لتشــترَي ســالحًا وذخيــرة وطعامــًا تــزّود بــه الثــوار. وُحِل

نساء سوريات شريكات في صنع االستقالل:

فّكر في:

1- لمــاذا ســاهمت المــرأة الســورّية فــي 
كّل الثــورات ضــد االحتــالل الفرنســّي؟

2- عــالم يــدّل تبــّرع الّنســاء الســوريات 
ضــد  الثــورات  لدعــم  يمتلكنــه  بمــا 

الفرنســّي؟ االحتــالل 

     بعــد دراســة الشــؤون المالّيــة واإلدارّيــة والدعائّيــة عمــل 
كبــار القــادة وأركان القيــادة العاّمــة للثــورة الســورّية الكبــرى 
فــي ســبيل الدعايــة للثــورة بالبــالد العربيــة واألجنبيــة، والعمــل 
علــى جمــع التبّرعــات لهــا مــن الوطــن العربــي والَمهاجــر 
األمريكّيــة، لكــن االحتــالل الفرنســي بــدأ بنشــر الشــائعات 
علــى أن بريطانيــا تمــّول الثــورة، وبنفــس الوقــت كان يضــع 
خطــة مــع بريطانيــا لقمــع الثــورة وتســوية األمــور المتعلقــة 
نقــص  ذلــك  إلــى  أضــف  األردنّيــة،  الســورّية  بالحــدود 
فرنســّية، ورغبــة  تعزيــزات عســكرّية  اإلمــدادات، ووصــول 

فرنســا بالتفــاوض إلنهــاء الثــورة.

فّكر في:

التــي  الجديــدة  التحّديــات  مــا   -1
الكبــرى؟  الســورّية  الثــورة  واجهــت 
2- بــم تفّســر نشــر فرنســا الشــائعات 
الكاذبــة حــول الثــورة الســورّية الكبــرى؟ 
تطــّور  علــى  اإلعــالم  أثــر  مــا   -3

برأيــك؟ السياســية  األحــداث 

أصداء الثورة السورية الكبرى:
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الشكل)12(: الرئيس محمد علي العابد عام 
1932م.

    بعــد أن أعيــت الثــورة الســورّية الكبــرى االحتــالل 
الفرنسّي، استبدلت فرنسا بمندوبها العسكرّي مندوبًا 
للتفــاوض،  الوطنييــن  شــروط  علــى  وافــق  مدنّيــًا، 
والتــي تضمنــت: إجــراء انتخابــات لتشــكيل جمعيــة 
لغاء األحكام  تأسيســّية تضع دســتورًا دائمًا للبالد، واإ

صــدار عفــو عــن المبعديــن. العرفّيــة، واإ
الكتلــة  مرشــحو  بهــا  فــاز  انتخابــات،  جــرت      
الوطنّيــة، ووضعــوا دســتورًا ينــّص علــى أن الّنظــام 
جمهــورّي برلمانــّي، وقــد اعتــرض المنــدوب الســامي 
بونســو علــى ســتِّ مــواد عّدهــا متجاهلــة لمصالــح 
االنتــداب، وأضــاف المــادة )116( التــي تنــّص علــى 
بــكّل مــادة تمــّس صالحيــات الدولــة  وقــف العمــل 
المنتدبــة، قوبــل ذلــك بالّرفــض وعّمــت االضطرابات، 
فاضطــرت فرنســا إلــى الموافقــة علــى االنتخابــات، 
وانُتخــب محمــد علــي العابــد أّول رئيــس للجمهورّيــة 

عــام 1932م.

ثمرة نضال: 

1- ما داللة تغيير فرنسا مندوبها العسكرّي في سورية بمندوب مدنّي؟ 
2- كيف تقّيم نتائج الثورة السورّية من الناحية السياسّية؟ 

3- بَم تفّسر إضافة فرنسا المادة )116( إلى الّدستور؟
4- ما أهداف الوطنيين من تشكيل جمعية تأسيسّية؟

5- ماذا تستنتج من فوز أعضاء الكتلة الوطنّية باالنتخابات؟

 فّكر في:
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وللموافقــة عليــه رفعــه لرئيــس بلدّيــة 
دمشــق لطفــي الحفــار الــذي عرضــه 
الخــوري،  فــارس  المستشــار  علــى 
االمتيــاز  شــروط  أّن  لــه  فتبّيــن 
فاقتــرح  الســّكان،  بمصلحــة  تضــّر 
فيــه  تكــون  تأســيس مشــروع وطنــّي 
علــى  أشــرفت  لألّمــة،  ملــكًا  الميــاه 
شــّكلت  وطنّيــة،  هيئــة  المشــروع 
علــى  الميــاه«  مالكــي  »جمعيــة 
أســاس تمليــك المــاء للمبانــي ويصبــح 
مــن الحقــوق األساســية فــي العقــار، 
أّن  إاّل  الفرنســيين  معارضــة  ورغــم 
البلديــة  نــال الموافقــة مــن  المشــروع 
عمليــات  وانتهــت  1924م،  عــام 
عــام  المشــروع  وُدشِّــن  الميــاه  جــّر 
1932م، فكانــت شــركة ميــاه عيــن 

بامتيــاز. وطنّيــة  شــركة  الفيجــة 

امتياز وطنّي: 
      كانت دمشــق تشــرب من نهر بردى وجداوله وســّكانها يتعرضون لألمراض بســبب عدم نقاوة المياه، 
فتقــّدم مستشــار البلدّيــة الفرنســي بمشــروع االمتيــاز لشــركة فرنســّية لجــرِّ ميــاه عيــن الفيجــة إلــى المدينــة، 

الشكل)13(: وثيقة من بلدّية دمشق تثبت اشتراك لطفي الحفار في 
جمعية مالكي مياه دمشق.

1- ما الهدف الحقيقي لفرنسا من أخذ امتياز مشروع جّر المياه لدمشق؟
2- ما رأيك بموقف فارس الخوري من رفضه المشروع؟

3- كيف تقّيم مبادرة المجتمع المحّلّي من المشروع؟
4- ما تاريخ الوثيقة في الشكل )13(؟     5- من الجهة المانحة للوثيقة؟ 

6- في أّي مجال تصنف الوثيقة: إدارّي - اقتصادّي - ثقافّي  - اجتماعّي؟

 فّكر في:
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ــل( بنــّص معاهــدة لــم تلــبِّ المطالــب الوطنيــة، فرفضهــا       تقــدم )دو مارتي
نواب المجلس وقاطعوا جلسة التصويت عليها، رّد المندوب الفرنسّي بتعطيل 
خضــاع البــالد للحكــم المباشــر، فتوالــت برقيــات التضامــن  أعمــال المجلــس واإ
واالحتجــاج علــى سياســة فرنســا، كبرقّيــة حمــص وحلــب وحمــاة، وبرقيــِة لجنــة 
ســيدات دمشــق: »نحــن نســاء دمشــق، ال َتَدُعــوا الخصــم يشــّتت شــملكم، وأنتــم 
أبنــاء وطــن واحــد، ..... كونــوا عنــد حســن ظــّن األّمــة، فــال توّقعــوا صــّك 
معاهــدة ال تضمــن وحــدة البــالد واســتقاللها وســيادتها، والعفــو العــام عــن أبنائهــا 
األحــرار المبعديــن«، نتيجــة ذلــك عّمــت اإلضرابــات كامــل البــالد اســتمّرت مــن 
عــام 1932م حتــى عــام 1936م، كان أطولهــا اإلضــراب الــذي دعــت إليــه 
الكتلــة الوطنّيــة بهــدف التوّصــل الّتفــاق االســتقالل مــع فرنســا، بــدأ مــن حلــب 

واســتمر ســتين يومــًا مــن 19 كانــون الثانــي حتــى 8 آذار عــام 1936م.  

اإلضراب الستيني:
فّكر في:

1- عالم يدّل 
رفض نواب المجلس 

النيابي للمعاهدة 
التي تقّدم بها دو 

مارتيل؟ 
2- ماذا تتوقع نتائج 

هذا اإلضراب؟ 
3- بم تفّسر 

مشاركة المرأة في 
اإلضرابات؟ 

استكشاُف المصادر:
مشــروع الفرنــك: دعــا فخــري البــارودي عــام 1934م كّل مواطــن إلــى 
القــرش،  أو  الفرنــك  مشــروع  عليــه  ُأطلــق  شــهريًا  واحــد  بفرنــك  التبــّرع 
مــن أجــل الدعايــة للقضّيــة العربّيــة، وتســليح المواطنيــن فــي نضالهــم 
نشــاء صنــدوق قومــّي يقــوم علــى التبرعــات  ضــّد االحتــالل الفرنســّي، واإ
ــة، لمشــاركة كّل أفــراد المجتمــع بالدفــاع عــن ســورية وحمايتهــا،  الطوعّي

والتأثيــر فــي الــرأي العــام بــكّل الوســائل، لكّنــه توقــف عــام 1936م.

الشكل)14(: األديب والشاعر والمناضل فخري البارودي )1886-
1966م( الذي ُلّقب بشيخ الشباب، كان نائبًا في البرلمان السورّي، 

شارك في معركة ميسلون وساهم في النضال الوطنّي لتحرير سورية من 
االحتالل، له قصيدة بالد العرب أوطاني، يحمل في هذه الصورة التاريخّية 
فرنكًا ضخمًا رمزًا لمشروعه، لكن تدخلت عملية المونتاج وأخطأ المصور 

فاستعمل فرنكًا لبنانّيًا.
فّكر في: 1- كيف تقّيم مبادرة فخري البارودي؟   2- بماذا تصف شخصية المواطن فخري البارودي؟

         3- ما مدى تأثير االقتصاد في تطّور األحداث السياسّية؟
         4- أين تجد عدم الدقة في عمل المصور؟ ما أثر عمله على مصداقّية الصور والحدث؟
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       كانــت التغييــرات الدولّيــة فــي نهايــة العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين تنــذر بقيــام حــرب عالمّيــة ثانيــة، 
وكان علــى الــدول األوروبّيــة ضمــان حلفــاء لهــا فــي الشــرق العربــّي، والحــّد مــن اإلضرابــات فــي ســورية التــي 
جعلــت فرنســا فــي موقــف فرنســّي ودولــّي حــرج، لذلــك أصبحــت معاهــدة عــام 1930م الموقعــة بيــن العــراق 
وبريطانيــا مثــااًل ُيحتــذى بــه لتوقيــع معاهــدات مماثلــة مــع كّل مــن مصــر وســورية، إذ ضمنــت المعاهــدة 
قامة عالقات صداقة وتعاون مع بريطانيا التي ســتحصر وجودها بقواعد جوّية، وضّم  اســتقالل العراق، واإ
العــراق لعصبــة األمــم المتحــدة، فلــم يجــد المنــدوب الســامّي الفرنســّي بــّدًا مــن االنحنــاء أمــام التعــاون والثبــات 
الشــعبّي إال بفتــح بــاب المفاوضــات لتوقيــع معاهــدة عــام 1936م مــع ســورية، كانــت بدايــة مرحلــة طويلــة 
مــن مراحــل الكفــاح الوطنــّي فــي ســبيل االســتقالل، إذ أّنهــا لــم تضمــن مطلــق الحرّيــة فــي السياســة الخارجّيــة 
وشــؤون الدفــاع، فاحتفظــت فرنســا بحــّق إقامــة قاعدتيــن جوّيتيــن فــي النيــرب والمــّزة، وقــّوات عســكرّية فــي 

الالذقيــة وجبــل العــرب، لكــن المعاهــدة بقيــت مشــروعًا لعــدم رغبــة فرنســا بإنهــاء احتاللهــا لســورية.

تبعّية ُمقنَّعة:

1- ما الظروف التي دفعت فرنسا لتوقيع معاهدة عام 1936م؟ 
2- كيف تقّيم معاهدة عام 1936م؟ 

3- فّسر إصرار فرنسا االحتفاظ بقاعدتين جوّيتين في سورية؟ 
4- أكمل الجدول اآلتي وفق مبدأ السبب والنتيجة: 

 فّكر في:

النتيجة السبب الحدث

اإلضراب الستيني

معاهدة عام 1936م

5- ما المقصود بمشروع معاهدة عام 1936م؟
6- لماذا بقيت معاهدة عام 1936م مشروعًا؟ 
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      خشــيت الحكومــة التركيــة أن يــؤّدي زوال االنتــداب الفرنســي فــي ســورية إلــى بقــاء لــواء اســكندرونة 
مــع ســورية فطلبــت بحــث مســألة الحــدود، وأدركــت الّســلطات الفرنســّية أّن التوصــل إلــى اّتفــاق مــع تركيــا 
فــي المجــال العســكرّي أمــر مرغــوب بــه فــي حــال قيــام حــرب عالمّيــة ســيكون باســتطاعة فرنســا المــرور 
عبــر المضائــق لتأميــن صالتهــا مــع الــّدول األخــرى، وازديــاد قلــق فرنســا مــن المخططــات اإليطالّيــة المتعّلقــة 
بشــرقي المتوّســط، ففّكــرت بــأن وجــود تركيــا صديقــة يكــون ســّدًا فــي وجــه أّي اختــراق إيطالــّي، ُرفعــت القضّيــة 
إلــى عصبــة األمــم التــي أقــّرت باالســتقالل الذاتــّي للــواء، علــى أن تكــون اللغتيــن التركّيــة والعربّيــة رســميتين 
فيــه، وعلــى أن يشــترك مــع الوطــن األّم ســورية فــي اإلدارة والّنقــد، وفــي اّتفاقيــة أنقــرة الثانيــة عــام 1939م 

ُســلَخ اللــواء نهائّيــًا عــن الوطــن األّم ســورية.

مصالح فرنسّية: 

الخريطة )3(: موقع 

لواء اسكندرونة من 

الوطن األّم سورية.

1- ما دوافع فرنسا للتنازل عن لواء اسكندرونة لتركيا؟ 
2- ما الغاية من تدويل قضّية لواء اسكندرونة؟ 

3- ما أثر لقاء المصالح الفرنسّية التركّية على وحدة األراضي السورّية؟ 
4- بم تفسر استبدال تركيا اسم لواء اسكندرونة بتسمية )هاتاي(؟

 فّكر في:
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     أرســل نــواب المجلــس النيابــي الســورّي قــرار احتجــاج إلــى كّل مــن باريــس 
وجنيــف جــاء فيــه: »إّن فــْرض ســيادة تركيــا علــى محافظــة االســكندرونة أمــر 
لنفســها بحقــوق  الســورّية تحتفــظ  العربّيــة  الجمهورّيــة  فــإن  قانونــّي، ولــذا  غيــر 
عــام  حلــب  فــي  النذيــر  كتبــت جريــدة  بينمــا  األراضــي«،  تللــك  علــى  الّســيادة 
1939م: »فليعلمــوا فــي باريــس أّن عمــق شــعور المــرارة الــذي ملــك نفــوس العــرب 
أجمعيــن مــن جــّراء التخلّــي عــن اللــواء لتركيــا ال يمكــن إدراكــه إال بمقارنتــه بشــعور 
الفرنســيين عنــد ضيــاع اإللــزاس واللوريــن عــام 1870م«،  الــذي هــزَّ  المــرارة 
وتابعــت الحركــة الوطنيــة التــي شــّكلها زكــي األرســوزي فــي اللــواء عــام 1929م 
فــي أنطاكّيــة مركــزًا لتوجيــه الحركــة  الجميلــة  الفنــون  نــادي  نضالهــا، وأصبــح 
ــة، وتبّنــت عصبــة العمــل القومــّي مهمــة النضــال السياســّي.  ــة واالجتماعّي األدبّي

ردود فعل: 

      عّطــل االحتــالل الفرنســّي فــي ســورية الحيــاة البرلمانّيــة مــع بــدء 
الحــرب العالمّيــة الثانيــة )1939-1945م(، وأخــذ يســتغل مــوارد البــالد 
وخيراتهــا، ووضــع العقبــات فــي طريــق الحكومــة الوطنّيــة ألن مــا يمّيــز 
عقلّيــة االحتــالل هــو: أّنــه يأبــى االعتــراف للشــعوب بحقوقهــا المشــروعة 
مــن حــّق تقريــر المصيــر وممارســة الّســيادة، وقــد اســتطاعت ســورية 
بفضــل نضــال أبنائهــا اســترداد الكثيــر مــن حقوقهــا مــا بيــن )1943-

1945م(، بينمــا ظلّــت فرنســا تمانــع تشــكيل جيــش وطنــّي، وجــالء 
القــوات الفرنســّية عــن ســورية، مطالبــًة بامتيــازات ثقافّيــة واقتصادّيــة 
وعســكرّية، لكــن الشــعب والحكومــة رفضــا إعطــاء هــذه االمتيــازات، 
فــكان الــرّد الفرنســّي عــدوان 29 أيــار عــام 1945م الــذي اســتخدم فيــه 
االحتــالل الفرنســّي المدافــع والطائــرات لقصــف دمشــق والبرلمــان الــذي 
استشهد معظم أفراد حاميته، مما أثار ردود فعل سورية وعربّية ودولّية 
فصــّوت مجلــس األمــن علــى قــرار جــالء قــوات االحتــالل الفرنســّي عــن 

ســورية، واحتفــل بالجــالء فــي يــوم 17 نيســان عــام 1946م.

سورية تحقق استقاللها بنضالها:

فّكر في:1- صّنف في 

جدول ردود الفعل إلى: 
حكومّية – إعالمّية – 

شعبّية.
2- عْد للقضّية الرابعة 
وبّين الدليل القانونّي 
على عدم شرعّية سلخ 
فرنسا لواء اسكندرونة؟  

الظــروف  مــا   -1 فــي:  فّكــر 

ــة التــي ســاعدت ســورية  الداخلّي
االســتقالل؟  لنيــل 

2- فّســر إصــرار فرنســا علــى 
المطالبــة بامتيــازات متنوعــة فــي 

ســورية؟ 
ونتائــج  أســباب  صّنــف   -3
عــدوان 29 أيــار عــام 1945م 

دمشــق؟  علــى 
بتحّديــات  ســورية  مــّرت   -4
االســتقالل  لنيــل  وصعوبــات 
واذكــر  جــدول؟  فــي  صّنفهــا 

أوجدوهــا. التــي  الحلــول 
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ُنُصــب تذكارّيــة: تضــع كّل دولــة لنفســها شــعارًا وطنّيــًا خاّصــًا تتخــذه رمــزًا وعنوانــًا، عــن طريــق اختيــار 
معرفــات ســمعّية )النشــيد الوطنــّي(، وبصرّيــة )الَعَلــم، الّشــعار الوطنــّي، اللبــاس التقليــدّي، مبــاٍن تاريخيــة 
.. الــخ(، ُمصّممــة لتكــون شــاملة وممّثلــة لجميــع أفــراد المجتمــع، فتســهم فــي مزيــد مــن الترابــط والتماســك 
الشــعبّي، وتخّلــد تضحيــات أبنــاء الوطــن فــي ســبيل االســتقالل، أبرزهــا نصــب تــذكارّي للطبيــب الشــهيد 

مســّلم البــارودي، ونصــب الجنــدي المجهــول. 

في الوقِت الحاضِر: 

الشكل)16(: الشهيد مسّلم البارودي كان يسعف 
الجرحى في أثناء عدوان 29 أيار عام 1945م، 
وتكريمًا له ولذكرى استشهاده، تّم نقش اسمه 
على نصب موجود في محّطة الحجاز بدمشق. 

الشكل)15(: يعّد صرح الجندي المجهول َمْعَلمًا 
معمارّيًا فنّيًا حضارّيًا للجندي الذي عشق الوطن 

وآمن بقدسّية الّشهادة، موجود على الّسفح 
الجنوبّي لجبل قاسيون، أُنشئ عام 1970م، 
فكرة تصميم الّصرح لألستاذ محمود حّماد 

والدكتور عبدو كسحوت. 

فّكر في:  1- ما الرمز الوطنّي للجمهورّية العربّية السورّية؟ 
          2- ما شعورك تجاهه؟

          3- ما أهمّية الرموز الوطنّية في المجتمع؟
          4- ما رأيك بدور الطبيب مسّلم البارودي؟
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     إحدى المشكالت التي واجهت الّدول العربّية بعد االستقالل 
ــة، فكانــت أولــى  ــة االقتصادّي مشــكلة التجزئــة السياســّية، والتبعّي
الدعــوات المبكــرة إلــى التوحيــد وتجــاوز التجزئــة دعــوة ســورية فــي 
نيســان عــام 1946م لمشــروع توحيــد الّنقــد العربــّي عــن طريــق 
المنــاداة بإلغــاء العمــالت المحلّيــة وخلــق عملــة رســمّية موّحــدة 
هــي الّدينــار العربــّي، علــى الّرغــم مــن أّن معظــم الــّدول العربّيــة 

المســتقّلة آنــذاك كانــت تابعــة نقدّيــًا لدولــة أجنبّيــة.

خطوات نحو الوحدة:

ــي: 1- مــا داللــة طــرح ســورية  ــر ف فّك

مشــروعًا لتوحيــد الّنقــد العربــّي؟ 
2- مــا النتائــج التــي تتوّقعهــا فــي حال 
صدرت عملة واحدة للوطن العربّي؟ 
المشــروع  لهــذا  ُيكتــب  لــم  لمــاذا   -3

النجــاح؟ 

      بعد خوض ســورية لتجربة قاســية في حرب فلســطين عام 
1948م وقيــام الكيــان الصهيونــّي بــدأت االنقالبــات العســكرية 
الشيشــكلي(،  أديــب  الحنــاوي،  ســامي  الزعيــم،  )حســني 
اســتغلت الــّدول الغربيــة تلــك األوضــاع فحاولــت فــرض األحــالف 
والمشــاريع علــى ســورية، التــي عدتهــا ســورية محاولــة لفــرض 
االعتــراف بالكيــان الصهيونــّي، وبدايــة الحتــالل جديــد، والضغط 
االقتصــادّي، وقــد حــال دون دخولهــا فــي هــذه األحــالف وعــي 
شــعبها، وتطلعــه للوحــدة العربّيــة، واّتفــاق جميــع األحــزاب علــى 
تحــاول  الغربّيــة  القــوى  جعــل  مــا  أجنبــّي،  تدخــل  أّي  مقاومــة 
التخّلــص مــن الّشــخصيات الوطنّيــة التــي تقــف ضــد مشــاريعها 
كاغتيــال العقيــد عدنــان المالكــي الــذي تمكــن مــن إبعــاد ســورية 
عــن حلــف بغــداد عــام 1955م، وعــّزز موقفهــا بشــراء الســالح 
من المعســكر االشــتراكّي وعمل على تمهيد السُّــبل لقيام الوحدة 

مــع مصــر. 

أحالف ومواقف:

الشكل)17(: الشهيد العقيد عدنان 
المالكي.

1- ما هدف الّدول الغربّية من فرض األحالف على سورّية؟ 
2- ما رأيك بموقف سورية من األحالف العسكرّية؟ 

 فّكر في:
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      إن تغيــر الظــروف واألحــداث التــي توالــت 
الحديثــة،  العصــور  فــي  العربــّي  المشــرق  علــى 
نتيجــة التغّيــرات العالمّيــة واإلقليمّيــة بّدلــت كثيــرًا 
مــن المفاهيــم لديــه، إذ أخــذت تظهــر بــوادر تحّوالت 
سياســّية، فكانــت ثــورة 23 تمــوز فــي مصــر عــام 
1952م، التــي تالقــت مبادُئهــا مــع الفكــر القومــّي 
العشــرين،  القــرن  طــوال  ســورّية  فــي  ســاد  الــذي 
فأعلنــت الوحــدة عــام 1958م، وكانــت أّول تجربــة 
وحدوّيــة عربّيــة معاصــرة تأتــي نتيجــة تأثيــر ثالثــة 

عوامــل:

وحدة عربّية عام 1958م: 

من عوامل وحدة عام 1958م بين سورية ومصر

زمانّي مكانّي شعبّي

تزامن مع رفض كّل من سورية 
ومصر الدخول في سياسة 

األحالف العسكرّية بعد الحرب 
العالمّية الثانية وانقسام العالم 

إلى معسكرين.

تكون نواة ُمؤسِّسة لوحدة 
عربية شاملة تضّم أقطار 

الوطن العربّي في دولة واحدة 
ترتقي إلى مصاّف الّدول 

المتقّدمة.

متمّثل بجماهير كّل من سورية 
ومصر فالوحدة مطلب قومّي يوّفر 

القوة والَمَنعة والّرخاء والوسيلة 
للتخّلص من واقع التبعّية والتجزئة.

1- ما األحداث التي مّهدت لقيام الوحدة العربّية؟ 
2- بَم تفّسر ظهور التحوالت السياسّية في المنطقة العربّية؟ 

3- ما مقّومات قيام الوحدة بين سورّية ومصر؟
4- اقترح عوامل أخرى ساعدت على قيام الوحدة بين سورية ومصر؟ 

5- كيف تقيم موقف الرئيس شكري القوتلي من قيام الوحدة بين سورية ومصر؟

 فّكر في:

الشكل)18(: الرئيس شكري القوتلي الملقب بالمواطن 
العربّي األّول.
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      شــهدت بــالد الّشــام فــي القــرن التاســع عشــر افتتــاح العديــد مــن المــدارس، ففــي عــام 1903م افتُِتحــت 
المدرســة الطبّيــة فــي دمشــق، كانــت النــواة األولــى للجامعــة الســورّية التــي أصبــح اســمها فيمــا بعــد عــام 
1958م جامعــة دمشــق، تعــّد مــن أعــرق وأقــدم الجامعــات العربّيــة، والوحيــدة فــي العالــم التــي تــدرس الّطــب 
وكافــة العلــوم والمعــارف باللغــة العربّيــة، كانــت ومازالــت ملتقــًى لــكّل أبنــاء المحافظــات والّشــرائح، نهضــت 

بهــا ســورية ثقافّيــًا واجتماعّيــًا وفنّيــًا. 

تعريب العلوم: 

الشكل)19(: جامعة دمشق.

1- ما شعورك أّن جامعة دمشق 
هي الجامعة الوحيدة التي تدّرس 

الّطب باللغة العربّية؟
في  التدريس  أثر  ما   -2
العربّية  الجمهورّية  جامعات 

السورّية باللغة العربّية؟
3- هل مازالت الجامعة تؤّدي 
دورها العلمّي برأيك، وما الّدليل؟

 فّكر في:

      لقيــت القــوى الرجعّيــة واالنفصالّيــة المتضــررة مــن الوحــدة دعمــًا مــن االمبريالّيــة فكانــت نكســة 
االنفصــال عــام 1961م، ونتيجــة تراجــع حكومــة االنفصــال عــن المكاســب التقدمّيــة فــي عهــد الوحــدة، قــام 
الجيــش مدعومــًا مــن جماهيــر الّشــعب بثــورة 8 آذار عــام 1963م، التــي عّبــرت عــن اســتجابتها لتطّلعــات 
األّمــة وتجديدهــا آلمالهــا، ولتشــّكل قاعــدة فكرّيــة الســتئناف مســيرة العمــل القومــّي مــن جديــد، والعمــل علــى 

ــًا. النهــوض بســورية اجتماعّيــًا وثقافّيــًا وحضارّي

مرحلة جديدة:

1- ما األسباب التي أّدت إلى قيام ثورة الثامن من آذار؟ 
2- ُعد لمصادر التعلم واكتب بعضًا من إنجازات ثورة 8 آذار. 

 فّكر في:
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الشكل)20(: جدارية الوفاء أنجزها الفّنان الرّاحل جريس سعد بمشاركة الفناَنين عزيز إسماعيل ود.علي الّسرميني، 
تتصّدر مبنى االّتحاد العام للفالحين في دمشق، وهي تقّدم صورة بانورامّية عن حياة الفالحين بعد قيام ثورة الثّامن 

من آذار، تعّد من أهّم الّلوحات الجدارّية الفسيفسائّية الحديثة في سورية )14×6( مترًا، تمثل التراث الشرقّي 
الزخرفّي والفولكلورّي والشعبّي، تؤّدي البنى الزخرفّية فيها دورًا أساسّيًا في العودة إلى الماضي الحضاري، تشّكل 
اللوحة في إطار الرسم مدخاًل ألفكار جمالّية خاّلقة تتناسب مع المساحة البانورامّية كلون وتكوين فنّي حديث.

       عملــت الحركــة التصحيحيــة التــي قامــت فــي 16 تشــرين الثّانــي 
عــام 1970م علــى بنــاء ســورية المعاصــرة، وفتحــت اآلفــاق لمشــروع 
قومــّي مقــاوم، جــاءت رّدًا علــى نتائــج عــدوان الخامــس مــن حزيــران 
التــي يطرحهــا  القضايــا  مــع  المبــدع  التعامــل  عــام 1967م، وعلــى 
التطــّور فــي جميــع مجــاالت الحيــاة اســتنادًا إلــى تراكــم التجربــة التــي 
لــى الوعــي التغييــري الــذي  خاضهــا حــزب البعــث العربــّي االشــتراكّي، واإ
أرســاه الرئيــس حافــظ األســد، وتعامــاًل جديــدًا مــع المتغّيــرات معتمــدًا 
علــى قواعــد ثابتــة لضمــان النمــو االقتصــادّي واالســتقرار االجتماعــّي.
     ُأرســيت دعائــم الدولــة العصرّيــة وأســاليب تطويــر اإلدارة ووســائل 
عملهــا، وتحديــث القوانيــن بمــا يلّبــي حاجــات وتطــورات التنميــة الّشــاملة 
وحركة المجتمع والّتقدم العلمّي، بإقرار الّدســتور الدائم عام 1972م، 
عبــر اســتفتاء عــام ليرّســخ الديمقراطّيــة فــي مناحــي الحيــاة جميعهــا، 

ومجلــس الّشــعب المؤسســة التمثيلّيــة لشــرائح المجتمــع كافّــة.

أساس متين:

فّكر في: 
قيــام الحركــة  1- مــا أهمّيــة 

سياســّيًا؟  التصحيحّيــة 
االســتفادة  يمكــن  كيــف   -2
فــي  الماضــي  تجــارب  مــن 

الحاضــر؟  بنــاء 
3- صّنــف منجــزات الحركــة 
سياســّية  إلــى  التصحيحّيــة 

ثقافّيــة؟  اقتصادّيــة 
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استكشاُف المصادر:
حــرب الشــرف والعــزة: بــدأ التخطيــط الســورّي - المصــرّي للقيــام بعمــل عســكرّي إلزالــة آثــار عــدوان 
الخامــس مــن حزيــران عــام 1967م، واســتعادة األراضــي التــي احتّلهــا الكيــان الصهيونــّي، الــذي اســتمّر 
باألعمــال العدوانّيــة، فخاطــب الرئيــس حافــظ األســد قــوات الجيــش العربــّي الســورّي المســّلحة فــي أثنــاء 

حــرب تشــرين التحريرّيــة قائــاًل: 
      »أّيهــا األخــوة المواطنــون يــا جنودنــا وصــف ضباطنــا وضباطنــا البواســل، يــا أبنــاء شــعبنا األبــّي، 
مــع تحيــة لــكّل فــرد فيكــم أخاطــب فيكــم الــّروح العربّيــة األصيلــة روح الشــجاعة والبطولــة روح البــذل 
والتضحيــة روح الفــداء والعطــاء أخاطــب فيكــم محبــة الوطــن التــي فطرتــم عليهــا، واإليمــان بالقضّيــة التــي 
صممتــم علــى الدفــاع عنهــا ......... إّننــا اليــوم نخــوض معركــة الّشــرف والعــزة دفاعــًا عــن األرض الغاليــة 
عــن تاريخنــا المجيــد عــن تــراث اآلبــاء واألجــداد، نخــوض المعركــة إيمانــًا بــاهلل وأنفســنا وبعزيمــة ُصلبــة 
وتصميــم قاطــع علــى أن يكــون الّنصــر حليفنــا ........... إّنكــم أبنــاء أمــة ُعرفــت علــى مــدى التاريــخ 
بمواقــف الرجولــة واإلبــاء، بمواقــف البطولــة والفــداء، أبنــاء أمــة حملــت رســالة الّنــور واإليمــان إلــى أصقــاع 
األرض، وشــهد لهــا العالــم قاطبــة بأســمى الّصفــات وأنبــل األخــالق .......... فيــا أحفــاد أبــي بكــر وعمــر 
وعثمــان وعلــي رضــي اهلل عنهــم، يــا أحفــاد خالــد وأبــي عبيــدة وعمــرو وســعد وصــالح الديــن، إّن ضميــر 
أمتنــا ينادينــا، وأرواح شــهدائنا تســتحثنا أن نتمثّــل معانــي اليرمــوك والقادســّية وحطيــن وعيــن جالــوت، إن 
جماهيــر أمتنــا مــن المحيــط إلــى الخليــج تشــخص بعيونهــا وأفئدتهــا إلــى صمودنــا العظيــم وكّلهــا أمــل وثقــة 

إلــى الّنصــر ســائرون ........«.
فّكر في: 1- ما نوع الّنّص؟ 

         2- أين يظهر التالحم القومّي في الخطاب؟ 
         3- لماذا ربط الرئيس حافظ األسد في خطابه الماضي بالحاضر؟ 

         4- استنتج أسبابًا أخرى لحرب تشرين التحريرّية عام 1973م؟
         5- ما العبارات التي شّدت انتباهك في الخطاب؟

       6- ما شعورك وأنت تقرأ عبارة: »أخاطب فيكم الّروح العربّية األصيلة روح الشجاعة والبطولة روح
             البذل والتضحية روح الفداء والعطاء أخاطب فيكم محبة الوطن«؟

         7- بَم تفسر استذكار الرئيس حافظ األسد معركة اليرموك والقادسّية وحطين وعين جالوت؟  
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     شــّكلت حــرب تشــرين التحريرّيــة عــام 1973م، نقلــًة نوعّيــة فــي مســار النضــال العربــّي، وترجمــًة لفكــر 
حــزب البعــث العربــّي االشــتراكّي وقاعدتــه الجماهيرّيــة، أثبتــت تمّســك الّشــعب العربــي الســوري بحــّب الوطــن 
والتضحيــة مــن أجــل عّزتــه واســتقالله، تلــك الحــرب دليــٌل عملــيٌّ علــى قــوة العــرب فــي الّدفــاع والقــدرة علــى 
مواجهــة مخططــات الكيــان الصهيونــّي العدوانّيــة التوســعّية، إذ اســتطاع الجيــش العربــّي الســورّي تحطيــم 
خــط آلــون، وتحريــر القنيطــرة عــام 1974م، بينمــا تمّكنــت القــوات المصرّيــة مــن تحطيــم خــط بارليــف، 

وتحريــر ســيناء.

حرب الّتحرير:

الخريطة )4(: 1-  موقع المعارك في حرب 
تشرين التحريرّية على جبهة الجوالن السورّي.

الخريطة )5(: موقع المعارك في حرب تشرين 
التحريرّية على الجبهة المصرّية.



139

1- ما نتائج حرب تشرين التحريرّية سياسّيًا؟ 
2- ما العالقة بين اإلرادة الموحّدة للعرب وتحقيق االنتصار؟ 

3- برأيك ما الحّل األمثل لمواجهة التحّديات التي تحيط باألمة العربّية؟ 

 فّكر في:

استكشاُف المصادر:
تحريــر مرصــد جبــل الّشــيخ: اّتســمت معركــة تحريــر مرصــد جبــل الّشــيخ بأهّمّيــة عســكرّية بالغــة، إذ شــّكل 
المرصــد مركــزًا رئيســًا للمراقبــة بســبب مناعــة موقعــه الطبيعّيــة، فهــو يســيطر علــى كّل المناطــق الممتــدة 
مــن ســفوح جبــل الّشــيخ الّشــرقّية، إلــى غوطــة دمشــق وســهول حــوران، وقــد جعلــه الكيــان الصهيونــّي قلعــة 
حصينــة، مجهّــزة بأحــدث األجهــزة اإللكترونّيــة لالتصــال، فــكان عينــًا للمراقبــة والتشــويش، وكان البــّد مــن 
تحريــره كنقطــة بدايــة لتحريــر هضبــة الجــوالن. قامــت بهــذه العمليــة قــوات الّصاعقــة الســورّية بهجــوم بــرّي

فكانــت  جــوّي،  إنــزال  تبعــه 
حــرب  انتصــارات  أولــى 
تحريــر  التحريرّيــة  تشــرين 
فــي  الّشــيخ  جبــل  مرصــد 
معركــة، إذ ُدّمــرت الوحــدات 

المرصــد.  فــي  المعاديــة 
    كانــت كفــاءة الوحــدات 
الخاصــة وحماســتهم مفاجــأة 
مــا  ســرعان  الــذي  للعــدو، 
أرض  مــن  الفــرار  إلــى  لجــأ 
حادثــة  وأخفــى  المعركــة، 
أيــام.  ســتة  مــدة  االنتصــار 

الشكل)21(: لوحة في مبنى بانوراما حرب تشرين التحريرّية تمثل معركة تحرير 
مرصد جبل الشيخ في أثناء حرب تشرين التحريرّية عام 1973م.

1- ما أثر تحرير مرصد جبل الّشيخ؟
2- بم تفّسر إخفاء الكيان الصهيونّي حادثة تحرير المرصد؟ 
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     الجــوالن ليــس مجــرد هضبــة وجبــال ووديــان 
تبلــغ مســاحتها 1860 كيلــو متــر مربــع، وال مجــرد 
قطعــة مــن األرض تمتــاز بموقعهــا الجغرافــّي، إنــه 
انتمــاء حضــارّي يجســد ثقافــة وفكــر وهوّيــة عربّيــة 
إنــه ســجل  البشــرّية والمعرفّيــة،  دمجــت عناصرهــا 
تاريخي ثري باألحداث واالنتصارات، حاول الكيان 
الصهيونــّي طمــس هويتــه وانتمائــه، وأصــدر قــرارًا 
بضمــه فــي 1980/2/14م واتخــذ عــدة إجــراءات 

تعســفية بحــق ســكانه.

ذاكرة وطنية:

1- ما داللة إصدار أبناء الجوالن الوثيقة الوطنّية؟
2- ما الدليل على تمسك الجمهورّية العربّية السورّية بالجوالن المحتل؟

3- ما الهدف من إنشاء أبناء الجوالن متحف للمقتنيات التراثية والتاريخّية؟
4- كيف حافظ أبناء الجوالن على روابطهم االجتماعّية مع وطنهم األّم سورية؟ 

5- كيف تعبر عن دعمك لصمود أهلنا في الجوالن المحتل؟

 فّكر في:

الشكل)22(: مشفى القنيطرة المدمر في الجوالن.

الخريطة )6(: الجوالن المحتل.
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الثقافّي
االجتماعّي

صادّي
االقت

السياسّي
المجال 

ضع مناهج تربوية في غاية الخطورة 
و

لتسميم أفكار الناشئة وخلق جيل جديد 
صل عن تاريخه وتراثه ووطنه واعتقال 

منف
ص دور اللغة العربية وجعل 

المعلمين وتقلي
س في التعليم.

العبرية هي األسا

ضغط على السكان 
ال

لمحاولة تهجيرهم وعزلهم 
كليًا عن الوطن األّم سورية 
وتغير أسماء المدن السورّية 

ألسماء »عبرّية«.

ضي ومنحها 
صادرة األرا

م
صهاينة 

للمستوطنين ال
صادّي 

صار اقت
ض ح

وفر
لمنافسة اإلنتاج الزراعّي.

ضم 
صدر قرار ب

أ
ض هوية 

الجوالن وفر
صهيونّي 

الكيان ال
على المواطنين وعمل 
على تهويد الجوالن.

إجراءات الكيان 
صهيوني

ال

ضي 
ت في ظاهرها ريا

أقاموا عدة مؤسسا
وثقافي وباطنها تربوي وطني وطرح 

ت 
ت والرحال

ضرا
التعليم البديل وقيام المحا

إنشاء النوادي الثقافية وافتتاح  التثقيفية وا
دار اللغة العربية وآدابها.

ت السنوّية للوطن األّم 
الزيارا

ت 
صاهرا

سورية وعقد الم
ف لحفظ 

وفتح متح
ت التراثية والتاريخية 

المقتنيا
صونها.

و

صهيونّي 
ض الدعم ال

رف
المشروط للمزارعين 
ضي 

وتحريم بيع األرا
صهيونّي.

للكيان ال

صدار 
إ ض الهوية وا

رف
الوثيقة الوطنّية 
1981/3/25م.

رد أبناء الجوالن

ت السورّية 
قبول طلبة الجوالن في الجامعا

وتقديم برامج تعليمية في التلفاز برنامج 
ض 

أبناءنا في الجوالن، والمذياع برنامج أر
وجذور.

ب العاملين 
صرف روات

بالشأن العام وعدهم قائمين 
س عملهم ومنح 

على رأ
الرقم الوطنّي والهوية 
السورية ألبناء الجوالن.

ت من 
إجراء التسهيال

أجل تسويق تفاح 
صول األهّم 

الجوالن المح
فيه ليسوق في سورية 

واألقطار العربّية وبأسعار 
جيدة لدعم المزارعين فيه.

شّن حرب تشرين 
عام 1973م لتحرير 
الجوالن وعدم عقد 
سالم إال على مبدأ 
ض مقابل 

»األر
السالم«.

رّد الجمهورّية 
العربّية السورّية 
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استكشاُف المصادر:
دستور أبنائنا في الجوالن: 

     أصــدر أبنــاء الجــوالن الوثيقــة الوطنّيــة بتاريــخ 1981/3/25م أصبحــت دســتورًا لهــم، مــا دام احتــالل 
الكيــان الصهيونــّي قائمــًا، وتضمنــت عــدة مبــادئ:

أ- هضبة الجوالن المحتلة جزءًا ال يتجزأ من سورية العربّية.
ب- الجنسّية العربّية السورّية، صفة حقيقية مالزمة لنا ال تزول وتنتقل من اآلباء إلى األبناء.

جـــ- أراضينــا ملكيــة مقدســة ألبنــاء مجتمعنــا مــن الســوريين، وكّل مواطــن تســول لــه نفســه أن يبيــع أو 
يتنــازل أو يتخلّــى عــن شــبٍر منهــا للمحتليــن، يرتكــب جريمــة كبــرى بحــق مجتمعنــا وخيانــة وطنّيــة ال ُتغتفــر.

د- لــن نعتــرف بــأي قــرار يصــدره الكيــان الصهيونــّي مــن أجــل ضّمنــا إليــه، ونرفــض رفضــًا قاطعــًا قــرارات 
حكومتــه الهادفــة إلــى ســلبنا شــخصيتنا العربّيــة الســورّية.

فّكر في: 

1- ما الثوابت التي استند إليها أبناء الجوالن للتمسك بأرضهم؟ 
2- ماذا تستنتج من مبادئ الوثيقة الوطنّية؟

3- بَم تفّسر عبارة: »أراضينا ملكية مقدسة ألبناء مجتمعنا السورّي«؟
4- ما رأيك برفض أبناء الجوالن أّي قرار يصدره الكيان الصهيونّي بضم أراضي الجوالن إليه؟

تضامن اجتماعّي:

فّكر في:

1- أيــن تجلّــى تماســك المجتمــع 
السورّي؟

جمعيــة  عــن  مثــااًل  أعــِط   -2
واذكــر  منطقتــك،  فــي  خيريــة 

؟  لهــا عما أ

      استمّر المجتمع العربّي السورّي بروابطه اإلنسانّية، فظهر 
فيــه التكافــل الكبيــر كأعمــال الدفــاع المدنــّي وحمــالت التوعيــة 
قامــة الجمعّيــات الخيرّيــة التــي عملــت علــى جمــع  الصّحيــة، واإ
التبّرعــات كحملــة معونــة الشــتاء للفقــراء وأبنــاء القــرى األمامّيــة 
ضمــان  بهــدف  الشــهداء،  وعائــالت  الجنوبّيــة  الحــدود  علــى 
الحيــاة الكريمــة لجميــع أفــراد المجتمــع، وعملــت وزارة الشــؤون 
تكليــف  علــى  )1960-1972م(  خــالل  والعمــل  االجتماعّيــة 
شــخصّيات وطنّيــة لجمــع التبّرعــات والهدايــا إلقامــة االحتفــاالت 

بأعيــاد األّم والطفــل واختيــار األّم المثالّيــة.
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استكشاُف المصادر:
السيدة المبدعة: 

اإلنســانّي  العمــل  رائــدات  مــن  العطــار  ناريمــان      
الطوعــي، انتســبت إلــى منظمــة الهــالل األحمــر العربــّي 
الرعايــة  أنشــطة  فــي  شــاركت  1954م،  عــام  الســورّي 
بتوزيــع  1961م  عــام  عملــت  واالجتماعّيــة،  الصحيــة 
معونــة الشــتاء علــى أبنــاء القــرى األماميــة فــي الجبهــة 
الجنوبية )الجوالن(، وســاهمت في تأســيس جمعية كفالة 
الطفولــة عــام 1963م التــي مازالــت مســتمرة بعملهــا فــي 
مدينــة حلــب، لتشــارك فــي مواســاة أســر الشــهداء خــالل 

حــرب تشــرين التحريرّيــة عــام 1973م.

فّكر في: 1- ما الدافع الذي انطلقت منه المربية ناريمان العطار في مبادراتها اإلنسانّية؟ 
         2- ما األثر الذي تركته أعمالها الخيرّية على المجتمع؟

         3- ما أهمّية تكريس ثقافة العمل الطوعي؟ 

الشكل )23(: ناريمان العطار )1914-1998م(.

العيد التاسع للمبدعين: 
     كرمت محافظة حلب عام 1991م المبدعين 
الذيــن واصلــوا بنــاء مجــد الوطــن بجهــد وعزيمــة ال 
تليــن، محافظيــن علــى أصالــة المجتمــع العربــّي 

الســورّي وتراثــه وعراقتــه.
فّكر في:

1- ما داللة تكريم المبدعين؟
فــي  المبدعيــن  الدولــة  تكــرم  أن  أهمّيــة  مــا   -2

لمجتمــع؟ ا

في الوقِت الحاضِر: 

الشكل )24(: أسماء المبدعين.
3- ما االختصاصات التي ُكرِّمت؟

4- عالم يدّل هذا التّنوع؟
5- مــا المجــال الــذي تســتطيع أن تكــون مبدعــًا 

بــه؟ ولمــاذا؟
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التفكير اإلبداعّي:
تنمية المهارات الخاصة بك:

اإلبــداع: عمليــة تراكمّيــة، اإلبــداع ال ينشــأ مــن فــراغ، اإلبــداع ال يتوقــف علــى قــدرات المبــدع، اإلبــداع 
نتــاج تفاعــل المبــدع مــع غيــره، اإلبــداع يتأثــر بالمنــاخ المحيــط.

تعريــف التفكيــر اإلبداعــّي: نشــاط عقلــّي مرّكــب وهــادف توّجهــه رغبــة قوّيــة فــي البحــث عــن حلــول، 
أو التوّصــل إلــى نتائــج لــم تكــن معروفــة ســابقًا، يتمّيــز بالشــمول والتعقيــد ألّنــه يضــّم عناصــر معرفّيــة 

وانفعالّيــة وأخالقّيــة متداخلــة تشــكل حالــة ذهنّيــة فريــدة.
مهارات التفكير اإلبداعّي:

الطالقــة: القــدرة علــى توليــد عــدد كبيــر مــن البدائــل أو األفــكار عنــد االســتجابة لمثيــر معيــن، والســرعة 
والســهولة في توليدها، تشــمل أنواع: الطالقة اللفظّية، والمعاني، واألشــكال.

المرونة: التفكير بعقلّية منفتحة، فهي عكس الجمود الذهنّي.
األصالة: الخبرة والتفّرد ألّنها ترّكز على النواتج اإلبداعّية كمحّك للحكم على مستوى اإلبداع.

اإلفاضة: أي إضافة تفاصيل جديدة للموضوع.
الحساسّية للمشكالت: الوعي بوجود مشكالت أو السرعة بمالحظة المشكلة. 

مراحل التفكير اإلبداعي:
1- اإلعداد: توجيه نشاط الفرد الفكرّي نحو حّل للمشكلة التي يدركها.

2- االختمار: يستغرق بحواسه وأفكاره للمشكلة التي حّددها.
3- اإلشراق: يظهر الحّل في هذه المرحلة.

4- التحقيق: ينّفُذ تنفيذ الحّل.
فّكر في:

1- اختر المجال الذي تريد أن تكون مبدعًا فيه.
2- حّدد مشكلة في هذا المجال.

3- اّتبْع خطوات التفكير اإلبداعّي لتصل لحّل لهذه المشكلة.
4- ما الحّل الذي توّصلت إليه؟

5- ما مهارة التفكير اإلبداعي التي استخدمتها للوصول إلى الحّل؟
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ــًا مــن قضايــا األّمــة       اّتخــذت ســورية موقفــًا ثابت
العربّيــة، فســعت لدعــم التضامــن العربــّي، فوقفــت 
إلــى جانــب الشــعب اللبنانــيِّ إلنهــاء الحــرب األهلّيــة 
التعــاون  وعــّززت عالقــات  عــام 1975م،  الثانيــة 
مــع المعســكر االشــتراكّي، والجمهوريــة اإلســالمّية 
اإليرانّيــة، ووافقــت علــى تســوية الّصــراع مــع الكيــان 
الصهيونــّي وفــق االســتراتيجّية التــي ذكرهــا الرئيــس 
حافــظ األســد فــي أثنــاء حديثــه إلــى رؤســاء تحريــر 
الصحــف المصرّيــة  بتاريــخ 2/  5/  1990م، فقــال: 

سورية والّسالم:

الشكل)25(: الرئيس حافظ األسد.

       »إن التفــاوض المباشــر هــو غيــر المؤتمــر الدولــّي، ســورية لــم تغّيــر موقفهــا، هنــاك أســلوبان للعمــل 
مــن أجــل الّســالم: أحدهمــا التفــاوض المباشــر، واآلخــر المؤتمــر الدولــّي، لــو قبلنــا التفــاوض المباشــر، 
فــال حاجــة بنــا إلــى مؤتمــر دولــّي، لكننــا رفضنــا هــذا األســلوب فــي الماضــي، ونرفضــه اآلن ألننــا نعتقــد 
أّنــه ال يخــدم مصالحنــا بــل يثيــر نزاعــات فيمــا بيننــا، نحــن العــرب، إذ أّنــه يــؤّدي إلــى إجــراءات أو حلــول 
منفــردة، وبالتالــي ال تحّقــق اســتقرارًا وال ســالمًا شــاماًل فــي المنطقــة بــل يســتمّر الصــراع العربــّي مــع الكيــان 
الصهيونــّي وتســتمّر النزاعــات، وفــي لقائــي األخيــر مــع وفــد الكونغــرس األمريكــّي، اقتــرح الوفــد أن تقــوم 
ســورية بمبــادرات ســلمّية، فقلــت لهــم: ســورية مــع الّســالم، وهنــاك قــرار عربــي بقبــول الســالم عبــر المؤتمــر 
ــّي فلمــاذا تريدوننــا قطعــة قطعــة؟ إّن العــرب يريــدون الســالم، فلنضــع أمامنــا مشــروع ســالم جماعــّي  الدول

يحّقــق ســالمًا«.

1- كيف وّضح كالم الرئيس حافظ األسد موقف سورية من الّسالم؟
2- ما الشروط التي وضعتها سورية للدخول في مفاوضات لتحقيق الّسالم في المنطقة العربّية؟

3- لماذا أكّد الرئيس حافظ األسد على وحدة الموقف العربّي؟
4- بماذا تفّسر عقد الكيان الصهيونّي اّتفاقّيات منفردة مع بعض الدول العربّية؟

5- ما الدليل على صّحة الرؤية السورّية للسالم في المنطقة العربّية اليوم؟

 فّكر في:
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       وقفــت ســورية إلــى جانــب الشــعب العربــي اللبنانــي انطالقــًا مــن واجبهــا 
القومــّي، فدخلــت قواتهــا ضمــن قــوات عربّيــة ُأطلــق عليهــا »قــوات الــّردع العربّيــة« 
وذلــك بطلــب مــن الجامعــة العربّيــة واســتجابة لطلــب الحكومــة اللبنانّيــة إلنهــاء 
الحــرب األهلّيــة، لكــن الكيــان الصهيونــّي رّدًا علــى موقــف ســورية اجتــاح بعــض 
أراض لبنــان عــام 1982م، وأجبــر الحكومــة اللبنانّيــة علــى توقيــع اّتفــاق عــام 
1983م الــذي أطلــق عليــه الرئيــس حافــظ األســد »اّتفــاق اإلذعــان«، وقــد أســقط 
اللبنانيــون االّتفــاق بدعــم مــن ســورية، ولــم تنتــه الحــرب األهلّيــة إال بعقــد )مؤتمــر 
الّطائــف( عــام 1989م، كمــا ســاندت ســورية المقاومــة اللبنانّيــة لصــد اعتــداءات 

الكيــان الصهيونــّي حتــى اســتطاعت تحريــر الجنــوب عــام 2000م.

موقف قومّي:

فّكر في:1- عالم 

يدّل موقف سورية 
من لبنان؟

2- ما تأثير 
التضامن العربّي 

على حماية 
المصالح العربّية؟

فــي 10 حزيــران عــام 2000م،       توفــي الرئيــس حافــظ األســد 
وتســّلم الدكتــور بشــار األســد رئاســة الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية بعــد 
اســتفتاء شــعبّي، ورفع شــعار »التطوير والتحديث«، أي تطوير آليات 
العمــل السياســّي واإلدارّي، وكيفّيــة التخاطــب مــع األجيــال الجديــدة، 
ولغــة الحــوار مــع القــوى الوطنّيــة، وتنظيــم إدارة الّدولــة وطبعهــا بطابــع 
لمواجهــة  والقومــي  الوطنــّي  الّدفــاع  متطلبــات  وتأميــن  المعلوماتّيــة، 
رســاء القاعــدة االقتصادّيــة  المشــروع الصهيونــّي وهيمنــة االحتــالل، واإ
المتينــة علــى أســس التعددّيــة االقتصادّيــة، والتوّســع فــي الّتنميــة وزيــادة 
اإلنتــاج وتحقيــق العدالــة االجتماعّيــة، والتفاعــل الجماهيــرّي والمشــاركة 
ــة،  فــي مهمــات العمــل الوطنــّي كأســاس راســخ لتعميــق الوحــدة الوطنّي

ــق التقــّدم للوطــن وازدهــاره. بمــا يحّق

استمرار اإلصالح:

الشكل)26(: الرئيس بشار األسد 
رئيس الجمهورية العربية السورية.

1- ما أهمّية شعار »التطوير والتحديث«؟
2- صّنف النهج الذي رفع شعاره الرئيس بشار األسد من الناحية: االجتماعّية واالقتصادّية.

3- كيف ساهمت القاعدة االقتصادّية المتينة في مواجهة األزمة التي مّرت بها سورية منذ عام 2011م؟ 

فّكر في:
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استكشاُف المصادر:
منهج قوة: 

     خاطب الســيد الرئيس الدكتور بشــار األســد الّشــعب العربّي في افتتاح الدورة الثانية للبرلمان العربّي 
االنتقالّي عام 2008م في دمشق قائاًل: 

     »إّن مــن يمتلــك القــوة المبنيــة علــى العقــل .... فهــو مــن يصنــع االســتراتيجيات ويفــرض موقفــه 
ويصنــع التاريــخ ..... فعلينــا أن نســعى ومــن دون تــرّدد وكأّمــٍة عربّيــٍة المتــالك القــوة الضرورّيــة التــي تبــدأ 
بتضامننــا المعنــوّي .... وتمــّر عبــر تعاوننــا العلمــّي وتنتهــي بقدرتنــا علــى فــرض وجودنــا وحمايــة حدودنــا 

واســتعادة حقوقنــا«.
    وفي خطابه أمام رؤساء المجالس المحلّية عام 2019م يقول: 

      ».... يجــب أن يكــون الحــّل مــن القمــة ومــن القاعــدة، ... هــذا التشــارك هــو الــذي يحــل معظــم 
مشــاكلنا، فــإذًا يتحــول المواطــن مــن مجــرد ناقــد إلــى ناقــد ومشــارك فــي الحــّل وحامــل المســؤولية، .... 
أؤّكــد أن الحــوار ضــروريُّ ولكــن هنــاك فــرق بيــن طروحــات تخلــق حــوارًا وبيــن طروحــات تخلــق انقســامًا 
فــي وقــت نحــن أحــوج مــا نكــون فيــه إلــى وحــدة الــرأي، ....، كل مشــاكلنا التــي نعانــي منهــا بغــّض النظــر 
عــن الوضــع الحالــي وظــروف الحــرب أنــه لدينــا قوانيــن ولكــن ال يوجــد لدينــا معاييــر وآليــات ... إذا كانــت 

موجــودة فهــي ضعيفــة أو غيــر ســليمة.... «.
فّكر في: 

1- ما أنواع القوة التي يحتاجها الوطن العربّي اليوم؟
2- مــا هــي مقّومــات اإلرادة والمقــدرة التــي انطلــق منهــا الرئيــس بشــار األســد فــي خطابــه لوحــدة المجتمــع 

العربــّي الســورّي؟
3- ما المشكلة التي طرحها الرئيس بشار األسد في خطابه؟

4- ما الحّل المقترح؟
5- ما أهمّية الحّل المقترح؟ 

6- ما داللة تأكيد الرئيس بشار األسد على الحوار؟ 
7- ما أهمّية تحّمل المسؤولية في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع؟
8- كيف تمارس دورك كمواطن ناقد ومشارك حّل مشاكلنا اليوم؟
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 
الخامسة

1- مــّرت ســورية فــي العصــور الحديثــة بأحــداث سياســّية واقتصادّيــة تعامــل معهــا المجتمــع الســوري 
بوســائل مختلفــة إلــى أن وصــل إلــى مرحلــة االســتقرار السياســّي واالقتصــادّي:   

أ- أنشــئ مخّططــًا وفــق مبــدأ الســبب والنتيجــة لمجموعــة مــن األحــداث التــي تعتقــد أّنهــا األكثــر 
أهمّيــة فــي االســتقرار السياســّي واالقتصــادي فــي ســورية.

ب- برأيك ما الحدث األهّم في االستقرار؟
ت- ما األسس التي اعتمدت عليها حتى اعتبرت أن هذا الحدث هو األهم؟ 

ث- كيف انعكست هذه األهمّية على يومنا هذا؟
2- تعــرَّض حــيُّ ســيدي عامــود الدمشــقّي العريــق لوحشــية االحتــالل الفرنســّي عنــد قصــف دمشــق عــام 
1925م بنيــران مدفعّيتــه وطائراتــه حتــى اندلعــت فيــه النيــران وانتشــرت فــي كّل أنحاِئــِه، وأتــت عليــه 
بالكامــل وبعــد إخمــاد الحريــق زال النســيج العمرانــي لهــذا الحــّي وأطلــق عليــه اســم الحريقــة حتــى يومنــا 
هــذا ذهــب إثــر هــذا الحريــق حســب بعــض التقاريــر الفرنســّية نحــو 1500 شــخص وعشــرات البيــوت 

والقصــور والمخــازن.
أ- ماذا تستنتج من قصف فرنسا العنيف لسوق تجارّي؟

ب- ما داللة إطالق اسم الحريقة على حّي سيدي عامود بعد القصف؟
ت- أين تظهر وحشية االحتالل الفرنسي في الّنّص؟ 

ث- ما هدف فرنسا من إزالة البنى المعمارّية ألحياء دمشق؟
3- ورد فــي خطــاب الرئيــس بشــار األســد فــي شــهر تمــوز عــام 2015م: »علينــا كســوريين أن نبقــى 
متمّســكين بمفرداتنــا الوطنّيــة الجامعــة الموحــدة .... نحــن نمتلــك اإلرادة والمقــدرة ومــا تبّقــى هــو عمليــة 

بــداع لننطلــق لألحســن ولــو تدريجيــًا ..... وطننــا حــقٌّ لنــا وحمايتــه حــقٌّ علينــا ....«. تنظيــم واإ
أ- ما المفردات الوطنّية الجامعة التي أكّد عليها الرئيس بشار األسد؟

ب- كيف نصل إلى مرحلة التنظيم واإلبداع وفق رؤية الرئيس بشار األسد؟
ت- ما واجبك تجاه وطنك وما حقوقك؟

النتيجة السبب الحدث
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الشكل )1(: الجامع القبلي في المسجد األقصى الذي يقع داخل البلدة القديمة بالقدس في قسمها 
الجنوبّي فوق هضبة صغيرة ُتسمى هضبة موريا، وهو ذي قّبة تتمّيز بلونها الرصاصّي واألسود، 

كما يحتوي أحد عشرة بابًا وأربع مآذن.

في هذه القضّية:
هذه  موضوعاِت  في  العمُل      

القضّية يستدعي تساؤالٍت مثل:
على  الدولّية  العالقات  أثر  ما   •

القضّية الفلسطينّية؟
لدعم  تسعى  بريطانيا  كانت  لماذا   •

الكيان الصهيونّي؟
لْت قضّية فلسطين؟ • كيف ُدوِّ

العربّية  العالقات  انعكست  كيف   •
والدولّية على القضية الفلسطينّية؟

كفاح مستمّر         القضّيُة
 السادسة
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الشكل )2(: لوحة مدينة القدس عام 1830م من محفوظات مكتبة الكونغرس األمريكي.

الشكل )3(: ختم بريد مدينة يافا )يافه( على بطاقة بريدية عام 1907م.
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      في يوم 29 تشــرين الثاني عام 2012م حّقق الشــعب العربّي 
الفلســطينّي انتصــارًا دبلوماســّيًا ومكســبًا قانونّيــًا عندمــا حصــل علــى 

صفــة دولــة مراقــب غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة.
       

     اقتــرح ممثّــل فلســطين فــي األمــم المّتحــدة التصويــت علــى قــرار 
منــح دولــة فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو، ُيرّقــي القــرار فلســطين 
مــن مرتبــة )كيــان( غيــر عضــو إلــى مرتبــة دولــة غيــر عضــو، فقــد 
كانــت األمــم المّتحــدة تطلــق علــى فلســطين تســمية )كيــان(، مــا يــدّل 
علــى انحيازهــا للكيــان الصهيونــّي وعــدم اعترافهــا بعروبــة فلســطين، 
صوتّــت الجمعّيــة العاّمــة لألمــم المتحــدة عليــه فــي اجتماعهــا الســابع 
والســّتين، أّيده 138 دولة، وعارضته 9 دول، وامتنع عن التصويت 

41 دولــة، وتغيبــت خمــس.
      تتيــح الصفــة الجديــدة لفلســطين إمكانيــة االنضمــام لمنّظمــات 
دولّيــة مثــل المحكمــة الجنائّيــة الدولّيــة، وقــد مارســت فلســطين حّقهــا 
فــي التصويــت ألّول مــّرة بموجــب صالحياتهــا الجديــدة فــي المنّظمــة 
األممّيــة فــي عــام 2013م، بالتصويــت النتخــاب أحــد قضــاة محكمــة 

الجــزاء الدولّيــة الخاصــة بيوغســالفيا الســابقة. 

القضّية  هذه  في  ستكتشف 
كيف سعت بريطانيا وحلفاؤها 
الصهيونّي  الكيان  لزرع 
جغرافّيًا وسياسّيًا في المنطقة 

العربّية؟ 
رسم  على  عملت  كيف 
العربي«؟  »الشرق  سياسة 
في  الدولّية  العالقات  أثر  ما 
العربّي  للشعب  قرارات  اتخاذ 

الفلسطينّي؟ 
ما التحّديات التي واجهت هذا 

الشعب؟
ما حقيقة وعد بلفور؟ 

بها  قام  التي  الحلول  ما 
البريطانّية  السياسة  لمواجهة 
للكيان  الداعمة  واألمريكّية 

الصهيونّي؟

تساؤٌل عام:
كيَف يمكن لشعب ما مواجهة سياسات القوى المهيمنة؟

   ما أثر التضامن العربّي على القضايا العربّية؟
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      تــؤّدي دراســة التاريــخ دورًا مهّمــًا فــي تنميــة 
مهــارات التفكيــر العلمــّي مــن نقــد وتحليــل، عــن 
وآمالهــا  والشــعوب  األمــم  تاريــخ  دراســة  طريــق 
يقــّدم  إّنــه  العالمّيــة،  القضايــا  ومشــكالتها وفهــم 
فمــع  المســتقبل،  الحاضــر ورؤيــة  لفهــم  فرصــة 
دخــول األلفّيــة الثالثــة يعيــش الفــرد تحّديــات ذاتيــة 
حلــول  عــن  يبحــث  أن  عليــه  بــات  واجتماعّيــة 
لتطويــر  والّســعي  حّدتهــا،  مــن  تخفّــف  جديــدة 
مجتمعــه وتقدمــه، فدراســتنا للتاريــخ ال تقتصــر 
علــى تاريخنــا الوطنــّي إّنمــا تشــمل الــّدول العربيــة 

العالمّيــة.  والقضايــا 

التاريخ والمهارات:

فّكر في: 
1- ما أهمّية دراسة التاريخ؟ 

2- ما التحّديات الذاتّية واالجتماعّية التي يواجهها 
الفرد في األلفّية الثالثة؟ 

من  ما  مجتمع  يجنيها  التي  الفائدة  ما  برأيك   -3
دراسة تاريخ الشعوب األخرى؟ 

 فّكر في: 
1- ُأطلق على الّصراع العربّي - الصهيونّي 
الفلسطينّية،  القضّية  تسمية  فلسطين  في 

لماذا؟
على  فلسطين  موضوع  انعكاسات  ما   -2

المنطقة العربّية؟ 
أم  حقيقة  فلسطين  برأيك هل موضوع   -3

قضّية؟ أم االثنين معًا؟ ولماذا؟
4- كيف يمكنك أن تدعم النظرّية العربّية 
تاريخّية  بحقائق  فلسطين  موضوع  حول 

وعلمّية؟ 

المنطقة  التي جرت في  المتغّيرات  لفهم طبيعة       
العربّية منذ مطلع القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر 
ويعّد  العرب،  التي واجهت  التحّديات  البد من معرفة 
موضوع فلسطين أساسًا مهّمًا ومدخاًل بارزًا لفهم أسباب 
هذه التحّديات، فالّصراع هو صراع وجود بين نظريتين 
وتراعي  اآلخرين  حقوق  تحترم  عادلة  عربّية  أّولهما 
مبادئ الحّق والّسالم، وتدافع عن حقوق األّمة والّشعب 
صهيونّية  والثانية  ومقّدساته،  أرضه  في  الفلسطينّي 
جميعها  العالم  مقّدرات  أّن  تعتقد  توسعّية  عنصرّية 
يجب أن ُتسّخر لخدمة وحماية الكيان الصهيونّي، وقد 
تزايدت أهمّية القضية في القرن الواحد والعشرين نظرًا 

للمتغيرات التي طرأت عليها. 

الحقيقة الفلسطينّية:

من مهارات البحث
  عندما تجُد كلمًة بخطٍّ عريض في النُّصوِص هذا 
يعني أنَّ لها شرحًا في نهايِة الكتاِب ضمن قائمٍة 

وفق ورودها في الكتاب.
   تذّكر أن تستخدَم شرَح هذه الكلمة.
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     ظهــرت فكــرة تشــجيع بريطانيــا لحمايــة اليهــود الصهاينــة فــي فلســطين فــي القــرن التاســع عشــر 
الميــالدّي، فأقامــت أّول قنصلّيــة بريطانّيــة فــي القــدس عــام 1839م، ليضــع مؤتمــر بــال الــذي ُعقــد 
عــام 1897م بدعــوة مــن زعيــم الحركــة الصهيونيــة هرتــزل، النقــاط األربــع للسياســة الصهيونّيــة تجــاه 
فلســطين، المتمثلــة بتشــجيع اســتيطان العّمــال الزراعّييــن والصناعّييــن اليهــود فــي فلســطين، وتنظيــم اليهــود 
وربطهــم بواســطة مؤسســات علــى الصعيــد المحلّــي والعالمــي، وتقويــة المشــاعر اليهودّيــة و)الوعــي القومــّي 
نجــاز خطــوات للحصــول علــى موافقــة الحكومــات المعنّيــة، لتحقيــق هــدف الصهيونّيــة، ولكّنــه  اليهــودّي(، واإ

ظــّل ضّيقــًا ومحــدودًا، حتــى إعــالن وعــد بلفــور عــام 1917م.

دعم وحماية منذ البداية: 

فّكر في:
1- ارسم خّطًا زمنّيًا مّتبعًا الخطوات اآلتية: 

أ- وّثق عليه مراحل قيام المشروع الصهيونّي في فلسطين موّضحًا أخطرها برأيك.
ب- أعِط عنوانًا لخّطك الزمنّي.

ج- ما الوحدة الزمنّية لتقسيم خّطك الزمنّي؟

النتيجة السبب الحدث

إقامة أّول قنصلّية بريطانّية في القدس

استيطان العمال والصناعيين اليهود في فلسطين

 مؤتمر بال عام 1897م

وعد بلفور عام 1917م

2- أكمل الجدول اآلتي وفق مبدأ السبب والنتيجة: 
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استكشاُف المصادر:

  تمهيــدًا للمؤامــرة: فــي عــام 1907م توّجــه إلــى فلســطين ألّول مــّرة العالــم الكيميائــّي البريطانــّي وعضــو 
الحركــة الصهيونّيــة العالمّيــة حاييــم وايزمــن ليؤّســس شــركة تطويــر أراضــي فلســطين فــي يافــا، كان الهــدف 
شــراء أراضــي فلســطين بطريقــة منّظمــة، بعــد ثالثــة أعــوام اشــترى الصنــدوق القومــّي اليهــودّي أكثــر مــن 
مئتــي ألــف دونــم فــي ســهل مــرج بــن عامــر شــمالي فلســطين، اشــترط فــي الصفقــة إخــالء األراضــي مــن 
آالف الفاّلحين المقيمين عليها، وبالتالي أكثر من ســتين ألف فلســطينّي وجدوا أنفســهم خارج أراضيهم، 

أطلــق الكثيــر مــن الباحثيــن علــى هــذه الصفقــة تســمية )الّنكبــة األولــى(.
فّكر في: 1- كيف انعكست مشكلة شراء األراضي في فلسطين على الفاّلحين؟ 

         2- ما نتائج نكبة فلسطين األولى؟ ولماذا برأيك ُسّميت بهذا االسم؟ 

     كان الوعــي الفلســطينّي بأهــداف الحركــة 
التاريــخ  وتزويــر  الديــن  واســتغاللها  الصهيونّيــة 
الصحــف  فــي  ظهــر  مبكِّــرًا،  أهدافهــا  لتحقيــق 
أصدرهــا  التــي  الكرمــل  مجلّــة  منهــا  والمجــاّلت 
إلــى  بــادر  إذ  1908م،  عــام  نّصــار  نجيــب 
شــراء مطبعــة مــن بيــروت عمــل بهــا مــع زوجتــه 
ســاذج البهائــي، كان هدفــه التحذيــر مــن مطامــع 
الصهيونّيــة، والتأكيــد أّن قيــام الدولــة الصهيونّيــة 

العــرب. فــي خاصــرة  ســاّمًا  ســيكون خنجــرًا 

وعي وطنّي:

1- ما أثر مبادرة نجيب نّصار برأيك؟      2- ما دور المرأة في المبادرة؟ 
3- متى كانت تصدر جريدة الكرمل؟ وأين كانت تصدر؟

4- ما أهمّية اإلعالم في توعية المجتمع؟ 

فّكر في:

الشكل)4(: جريدة الكرمل.
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       قامت أوروبا في القرن التاسع عشر بدراسة علمّية منّظمة 
لفلسطين عن طريق رسم الخرائط والتنقيب عن اآلثار، ودراسة 
العــادات والتقاليــد للمجتمــع الفلســطيني، ليــس حفاظــًا عليــه أو 
تقديــرًا لــه إّنمــا بهــدف إثبــات أّن فلســطين ليســت عربّيــة، وقــد 
رســم بعــض المستشــرقين لوحــات تصــّور مدينــة القــدس، تتــوزع 
فــي أشــهر المتاحــف العالمّيــة اليــوم، تشــمل الكنائــس والمســاجد 
بالقــدس،  المحيطــة  والمناطــق  واألســواق  والحــارات  والشــوارع 
كمــا ُتصــّور الفلســطينيين وهــم يمارســون حياتهــم اليومّيــة، ولــم 
تغفــل أســماء األماكــن العربيــة، تابعــت بريطانيــا مهامهــا حتــى 
ُأِعلــَن قيــام الكيــان الصهيونــّي عــام 1948م، وبــدأت العمليــات 
المنّظمــة والتجّنــي علــى التاريــخ والحضــارة لتغييــر معالــم المدينــة 
العربيــة المقّدســة بهــدف تهويدهــا مــن خــالل تغييــر األســماء 

العربيــة بأســماء عبرّيــة.

دراسة علمّية:

 فّكر في: 
1- ما أهمّية التدوين التاريخّي؟ 

دراسة  من  الهدف  ما  برأيك   -2
العادات والتقاليد الشعبّية؟ 

3- ما دوافع الكيان الصهيونّي من 
تغيير أسماء المدن والقرى العربّية 

في فلسطين؟ 
االستشراق  دور  ترى  كيف   -4
في فلسطين من الناحية اإليجابّية 

والسلبّية؟
5- لوحات المستشرقين التي تجّسد 
واقع الشرق هل هي مصادر أولّية 

أو مصادر ثانوّية؟ 

الشكل)5(: لوحة القدس للفنان هيرمانكورودي.
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هوّية مدينة:
      نظــرًا ألهمّيــة القــدس التاريخّيــة والدينّيــة والحضارّيــة ســّجلتها المنظمــة العالمّيــة للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )اليونســكو( كإحــدى الممتلــكات الثقافّيــة علــى الئحــة التــراث العالمــّي التــي يجــب الحفــاظ عليهــا 
وصيانتهــا وترميمهــا، ثــم اختيــرت عاصمــة للثقافــة العربّيــة لعــام 2009م، وكان التأكيــد العربــّي علــى 
أهمّيــة القــدس الحضارّيــة بهــدف إثبــات هوّيتهــا العربّيــة المتأّصلــة منــذ آالف الســنين ودورهــا التاريخــّي 

المهــّم فــي المنطقــة والعالــم.

في الوقِت الحاضِر: 

الشكل)6(: اآلثار العربّية في مدينة القدس.

فّكر في: 
1- ما الشروط التي تمتلكها القدس لتكون من الممتلكات واإلرث اإلنسانّي؟  

2- ما أهّمية اختيار القدس عاصمة للثقافة العربّية عام 2009م؟ 
3- كيف يمكن االستفادة من تصنيف اليونسكو للقدس كتراث عالمّي؟

4- ما أهمّية مدينة القدس بالنسبة للعرب؟
5- مــا مــدى خطــورة أعمــال الكيــان الصهيونــّي فــي تغييــر معالــم مدينــة القــدس والمــدن العربّيــة فــي

     فلسطين؟
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      بقيــت بريطانيــا وفّيــة للصهيونيــة طــوال القــرن التاســع عشــر، 
لليهــود  الزراعيــة  األراضــي  مــن  واســعة  ملكيــة  نقــل  علــى  عملــت 
أوزارهــا  األولــى تضــع  العالمّيــة  الحــرب  بــدأت  الّصهاينــة، وعندمــا 
ســعت لضمــان نفوذهــا فــي بــالد الّشــام والعــراق، مــن خــالل الســير 
فــي ثالثــة اتجاهــات بهــدف تحقيــق أهدافهــا واالنتصــار فــي الحــرب، 
)مراســالت  الحجــاز  أميــر  حســين  الّشــريف  مــع  التفــاوض  األّول: 
بهــدف  األعــوام )1915-1916م(،  خــالل  مكاهمــون(  حســين- 
دفعــه إلعــالن الثــورة علــى العثمانييــن مقابــل وعــود باســتقالل العــرب 
في شــبه الجزيرة العربّية وبالد الشــام والعراق تحت زعامته، والثاني: 
كان التفــاوض مــع فرنســا بشــأن مســتقبل العــراق وبــالد الّشــام، فكانــت 
معاهدة )ســايكس- بيكو( عام 1916م، والثالث: كان التفاوض مع 

الصهيونّيــة فــكان وعــد بلفــور عــام 1917م.

مراوغة سياسّية:

فّكر في:
اتبعتها  التي  الّطرق  ما   -1
بريطانيا في بالد الّشام والعراق 

لضمان نفوذها؟ 
هذه  مواجهة  يمكن  كيف   -2

اإلجراءات؟ 
اإلجراءات  هذه  أثر  ما   -3

على فلسطين الحقًا؟ 
خريطة  إلى  الّنّص  حول   -4
الرئيس  يكون مفهومها  مفاهيم 

سياسة بريطانيا.  

       دعمت بريطانيا اختيار اليهود لفلسطين لتكون وطنًا قومّيًا لهم، من أجل إفراغ فلسطين من شعبها 
العربّي، وقطع الّصلة التي تربط المناطق العربية في آسيا عن إفريقيا، للحيلولة دون قيام دولة عربّية 
موّحدة، وقد أدركت بريطانيا أّن إقامة كيان صهيونّي في فلسطين سيظل خاضعًا لنفوذها، وفي حاجة 
التقّدم أو  دائمة إلى حمايتها ورعايتها، وفي نفس الوقت ينهك العرب، ويعرقل كّل محاولة للوحدة أو 

التطّور. 
      يقول فورد في تقرير عام 1907م لالستراتيجّية البريطانّية في الّشرق: 

»يكمن خطر المنطقة الّشرقية في تحريرها وتثقيف شعوبها، وتطويرها وتوحيد اتجاهاتها، وعلى الّدول 
بقاء شعوبها متفّككة جاهلة متناحرة، وعلى  ذات المصلحة أن تعمل على استمرار تأّخرها وتجزئتها، واإ
إقامة حاجز  العملّية لفصل بعضها عن بعض، ويجب  الوسائل  يجاد  الجماهير، واإ اّتحاد هذه  محاربة 
)كيان بشرّي( قوّي مانع غريب، لفصل البلدان العربية اآلسيوية عن البلدان العربية اإلفريقية، بتشكيل قوة 

صديقة لبريطانيا، وعدوة لشعوبها«. 

الهدف من وعد بلفور:
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      ّتعّد الهجرة المنّظمة والمدفوعة هي 
األخطر ألنها تتطّور إلى احتالل استيطانّي 
عنصرّي يسعى إلى إذابة الشعب األصلّي 
والقضاء عليه ومحو شخصيته، تقف وراء 
هذا الّنوع من الهجرات قوى سياسّية تخطط 
لها وتعمل من أجلها، كما هي حالة هجرة 
اليهود الّصهاينة إلى فلسطين نتيجة نشاط 
المنظمات الصهيونّية واالمبريالّية الغربّية. 
      تصاعدت الهجرة الصهيونّية أكثر عام 
1880م مما كان له دور في تغيير البيئة 
السكانّية لفلسطين، وبعد وعد بلفور دخلت 
سماتها  أبرز  من  جديدة  مرحلة  فلسطين 
زيادة أعداد المهاجرين اليهود إليها، إذ شّكل 
االستيطان عنصرًا رئيسًا من عناصر إقامة 
وتزويده  فلسطين  في  الصهيونّي  الكيان 
طاقاته  لتقوية  البشرّي  بالعنصر  باستمرار 

العسكرّية واالقتصادّية.

هجرة منّظمة:    

فّكر في: 
1- كيف تواجه األمة العربّية االستيطان الصهيونّي 

في فلسطين؟ 
2- صّنف في جدول نتائج الهجرة الصهيونّية على 

فلسطين:

فّكر في:  
1- ما خطورة رأي فورد؟ 

2- ما المقصود برأي فورد: »يكمن خطر المنطقة الشرقّية في تحريرها وتثقيف شعوبها«؟ 
3- ما دوافع بريطانيا من إقامة وطن قومي لليهود الصهاينة في فلسطين؟ 

4- ما رأيك بما ورد في تقرير عام 1907م حول اإلستراتيجّية البريطانية في الشرق؟ 
5- ماذا سيحدث لو لم تدعم بريطانيا المطامع الصهيونّية؟ 

سياسّي اقتصادّي اجتماعّي
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البريطانّية  للسياسة  الوطنّية  المقاومة  استمّرت      
وتزايدت  الفلسطينّي  العربّي  الشعب  بحّق  المجحفة 
الثورة  أهّمها  وكان  فلسطين  إلى  الصهيونّية  الهجرة 
بعد  شملت  التي  1935م،  عام  الكبرى  الفلسطينّية 
مناطق  كافة  القّسام  الّدين  عز  الشيخ  استشهاد 
فلسطين، فاّتخذ االحتالل البريطاني إجراءات تعسفّية 
تمّيزت  وقد  بالثوار،  بعالقته  ُيشَتبه  باعتقال كلٍّ من 
بطابعها الوطنّي والقومّي، وشارك فيها مختلف فئات 
الشعب، وقد شارك فيها المناضلون السوريون؛ منهم 
)محمد األشمر – فوزي القاوقجي – سعيد العاص(.

ثورة ونضال: 

الشكل)7(: الشيخ عز الدين القسام. 

فّكر في:  
1- برأيك ما أهمّية الثورة الفلسطينّية الكبرى )1935-1939م(؟ ولماذا؟  

2- ما داللة مشاركة السوريين في الثورة الفلسطينّية الكبرى؟ 
3- بَم تفّسر قيام بريطانيا بإجراءات تعّسفّية ضد القائمين على الثورة الفلسطينّية؟ 

4- ما العامل المشترك لقيام ثورة عام 1925م في سورية والثورة الفلسطينّية عام 1935م؟ 

التأييد  تقوم مظاهرات  فبدأت  العربية  البلدان  المدن في  إلى  الفلسطيني  انتقلت مظاهر اإلضراب      
الزعيم  لتأييد فلسطين، حضره  الهند  ُعقد مؤتمر في  العربّي، كما  العالم  الفلسطينّي في كّل  لإلضراب 
الهندي نهرو وأّيد المطالب الفلسطينّية، وصّمم الهنود على مقاطعة اإلنكليز في الشراء والبيع، وقرروا 

العصيان المدنّي حتى تتغير السياسة البريطانّية في فلسطين.
   أّما بريطانيا فقد لجأت إلى إرسال لجنة »بيل« للتحقيق في الشأن الفلسطينّي، وفي عام 1937م قدمت 
اللجنة توصياتها في قسمين األّول: )المسكّنات( المتصاص غضب العرب، انطوى على تحديد الهجرة 

ُبعدًا عربّيًا ودولّيًا للثورة:
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لمدة  الّسنة  في  ألفًا  عشر  باثني 
خمس سنين، ومنع انتقال األراضي 
العربية لليهود، واالهتمام بالعرب 
نشاء مجلس  وتحسين اقتصادهم، واإ
الثاني:  القسم  وُسّمي  تشريعي، 
بالعملّية الجراحّية، تضّمن تقسيم 
فلسطين إلى ثالثة أقسام: منطقة 
ومنطقة  يهودّية،  ومنطقة  عربّية، 

خاضعة لالنتداب البريطانّي. 

فّكر في:
1- هل تتوقع أن تَُنفَّذ قرارات 

اللجنة كّلها؟ ولماذا؟ 
استثنت  برأيك  لماذا   -2
وبيت  القدس  مدن  مناطق 
المنطقتين  لحم والناصرة من 

العربّية واليهودّية؟ 
3- ماذا تستنتج من مقاطعة 
الزعيم الهندي نهرو للبضائع 

االنكليزّية؟ 
4- ما النقاط الّدالة على أّن 
اّتخذت  الفلسطينّية  القضية 

ُبعدًا وطابعًا دولّيًا؟  
الخريطة )1(: تقسيمات لجنة )بيل( عام 1937م. 
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     توحدت جهود العرب بعد الحرب العالمية الثانية 
في  الفلسطينّي  العربي  الشعب  أماني  تحقيق  أجل  من 
في جمع  الرائد  الدور  لسورية  وكان  واالستقالل  الحرّية 
فُعقد  المستقلة  األقطار  أّول  كونها  العربي؛  الّصّف 
مؤتمران؛ مؤتمر أنشاص في مصر ومؤتمر بلودان في 
التأكيد على عروبة  فيهما:  تقرر  سورية عام 1946م، 
فلسطين ورفض تقسيمها، ورفض االنتداب ووعد بلفور 
باستقاللها  والمطالبة  فيها،  يهودّية  دولة  إنشاء  ورفض 
وحق الّشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووْقف الهجرة 
الفلسطينّية،  األراضي  على  اليهود  وسيطرة  اليهودية 
نشاء مكاتب لمقاطعة البضائع والمؤسسات اليهودّية،  واإ

إصدار طابع باسم فلسطين.

حلول عربية:

فّكر في:
1- برأيك هل كان لمقررات المؤتمرات 
القضّية  عن  الدفاع  في  أثر  العربية 

الفلسطينّية؟ 
اقترحها  التي  للمطالب  تقييمك  ما   -2

العرب لدعم القضّية الفلسطينّية؟ 
3- إلى أّي مدى يمكن أن تؤثر قرارات 
ضمان  في  وبلودان  أنشاص  مؤتمري 

حقوق الشعب العربّي الفلسطينّي؟ 

العشرين جرت عملّية  القرن  أواخر ثالثينيات        في 
المرحلة  كانت  القرى(،  )ملف  عليها  ُأطلق  استخباراتّية 
األولى جمع معلومات عن كّل قرية في فلسطين، وتفاصيل 
عن  معلومات  فجمعت  احتاللها،  أهمية  مدى  عن  دقيقة 
نوع األراضي، ومدى غنى السكان واالرتباط السياسي لكّل 
االحتالل،  هذا  صعوبة  أو  احتاللها  سهولة  ومدى  قرية، 
الصهاينة  كان  الواقع  في  ذلك؟  السؤال كيف جرى  ولكن 
باحثون  أو  العربّية بصفتهم سياح  الضيافة  يستغلون كرم 
أثرّيون للتجسس، مرّكزين على أمرين األّول كيفية الدخول 
إلى القرية الحتاللها؟ والثاني معرفة الممتلكات في القرية 

حتى ال يستطيع السّكان عند االحتالل تهريبها.

ملف القرى: 

فّكر في:
اليهود  اّتبعها  التي  األساليب  ما   -1

الحتالل فلسطين؟ 
2- برأيك لماذا ُأطلق هذا المشروع؟

ألي  الدقيق  التخطيط  أهمّية  ما   -3
عمل ستقوم به؟ 



162

     تذرعت بريطانيا بأن زمام األمور قد أفلت من 
يدها في فلسطين، فوجهت وزارة الخارجية البريطانية 
نيويورك عام  المتحدة في  إلى هيئة األمم  رسالة 
الفلسطينّية  القضّية  إحالة  فيها  طلبت  1947م، 
إلى الجمعّية العمومّية التي قررت تقسيم فلسطين 
إلى دولتين إحداهما عربّية واألخرى يهودّية على 
أن تبقى القدس دولّية، يذكر فارس الخوري الذي 
كان آنذاك ممثاًل لسورية في مجلس األمن: »إّن 
هيئة األمم المتحدة أقّرت مشروع التقسيم بأغلبية 
ن المعركة بلغت أشّدها في اليوم  صوتين اثنين، واإ
ن معظم الدول  األّول الذي سبق قرار الّتقسيم، واإ
تدخل  لوال  نظرهم،  وجهة  في  العرب  تؤّيد  كانت 
تؤثر  هذه  راحت  إذ  األمريكّية،  المتحدة  الواليات 
في مندوب الفلبين بعد أن وعد بتأييدنا واضطر 
إلى الهرب حتى ال ينقض بوعده استجابة للضغط 
ن مندوب )هاييتي( بكى أمامي ألن  األمريكي، واإ
مصالح بالده مع أمريكا أقدس من مصالح العرب 

ولهذا اضطر أن ينقض بوعده«.

فّكر في: 1- ما المتغيرات السياسّية التي حصلت في فلسطين عام 1947م؟ 
         2- ما الحّجة التي ادعتها بريطانيا لتحويل القضية الفلسطينّية إلى األمم المّتحدة؟ 

         3- ما هدف أمريكا من دعم المشروع الصهيونّي؟ 
         4- ما رأيك في الضغط السياسّي األمريكّي على الّدول؟

         5- هل تقوم هيئة األمم المتحدة بدور حيادّي وفعال تجاه كّل الّدول؟ ولماذا؟ 

مواقف وضغوط: 

الخريطة )2(: تقسيمات عام 1947م. 



163

    خرجت تظاهرات حاشدة في سورية ومعظم 
الدول العربية منددًة بقرار التقسيم، مما دفع 
للتطوع  الدعوة  إلى  العربّية  الدول  جامعة 
المتطوعون  كان  فلسطين،  نجدة  أجل  من 
السوريون أّوَل من دخل فلسطين ليشّكلوا مع 
متطوعين فلسطينيين نواة جيش تحرير عام 
1948م، بدأ القتال بعد إعالن بريطانيا إنهاء 
الكيان  قيام  عالن  واإ فلسطين  على  انتدابها 
من  السوري  اللواء  تأّلف  وقد  الصهيونّي، 
المالكّي،  عدنان  بينهم  من  جنديًا   )1876(
فوزي  بقيادة  العربي  اإلنقاذ  جيوش  وتدفقت 
التي حققت انتصارات كبيرة على  القاوقجي 
الكيان الصهيونّي وحّررت أراض  عصابات 
واسعة مما دفع القوى االمبريالّية إلى الّتدخل 
ودعم الكيان الصهيونّي، مما أّدى إلى تغّير 
ميزان القوى وتراجع الجيوش العربّية فكانت 

الّنكبة. 

تضامن عربّي: 

فّكر في:
1- ما ردة فعل العرب على قرار التقسيم عام 1947م؟ 

2- كيف تفّسر مشاركة العرب في حرب فلسطين عام 1948م؟ 
3- ما الحقائق واآلراء الواردة في الّنّص؟ 

 

الخريطة )3(: توزيع أماكن الجيوش العربية عام 1948م. 
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استكشاُف المصادر:

       أوضــح عبــد الرحمــن عــزام األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة األســباب التــي حملــت الحكومــات 
العربّيــة علــى التدخــل العســكرّي فــي مذكــرة بعــث بهــا إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة، جــاء فــي الفقــرة 
السادســة منهــا: »نظــرًا ألن أمــن فلســطين وديعــة مقّدســة فــي عنــق الــدول العربّيــة، ورغبــة فــي وضــع حــّد 
لهــذه الحالــة، وفــي منعهــا مــن أن تتفاقــم وتتحــول إلــى فوضــى ال يعلــم مداهــا أحــد، ورغبــة فــي منــع انتشــار 
االضطــراب والفوضــى فــي فلســطين إلــى البــالد العربيــة المجــاورة، وفــي ســّد الفــراغ الحــادث فــي الجهــاز 
الحكومــّي الفلســطينّي نتيجــة لــزوال االنتــداب وعــدم قيــام ســلطة شــرعّية تخلفــه، فقــد رأت الــدول العربيــة 

نفســها مضطــرة إلــى التدخــل فــي فلســطين لمجــرد مســاعدة ســّكانها علــى إعــادة الّســلم واألمــن«. 
                                                              الموسوعة الفلسطينّية، ج2، ص 151.

      بينمــا يقــول غســان كنفانــي: »فــي اعتقــادي بــأّن هزيمــة عــام1948م لــم تكــن الحلقــة األولــى فــي 
ــًا فــي الهزيمــة التــي  الكارثــة الفلســطينية، وأريــد أن أشــدد علــى القــول أّن الكارثــة الفلســطينّية بــدأت عملّي

ُمنيــت بهــا انتفاضــة عــام 1936م فــي فلســطين، ومــا حــدث عــام 1948م كان نتيجــة لذلــك«.
فّكر في:  1- ما رأيك بوجهة نظر غسان كنفاني حول الكارثة الفلسطينّية؟ 

          2- ما المبررات التي قدمها عبد الّرحمن عّزام في حرب 1948م؟ 
          3- أّيهما أكثر إقناعًا برأيك كالم عبد الّرحمن عزام أو غّسان كنفاني؟ 

      ُأنشأ الكيان الصهيوني عام 1948م، بعد طرد وتشريد ثلثي 
الشعب الفلسطينّي من أرضه، وتعاملوا مع من بقي بوصفهم غرباء 
أو مواطنون من الدرجة الثانية، والسيطرة على االقتصاد الفلسطينّي 
عن طريق التحّكم بما يدخل للموانئ، ووضع المؤسسات التعليمّية 
تحت إدارة الحاكم العسكرّي، فضاًل عن توتر واضطرابات في البالد 
العربّية نتيجة عدم استقرار المنطقة وقيام حروب فيها، مما دفع بهيئة 
األمم المتحدة إلى إنشاء وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

)أونروا( في عام 1949م، وبدأت بتقديم خدماتها عام 1950م.

سياسة عنصرّية:

1- صّنف سياسة  في:  فّكر 
إلى:  الصهيوني  الكيان 
سياسّية - اقتصادّية - ثقافّية؟ 
2- ما المشكلة التي طرحها 

الّنّص؟ وما الحّل؟  
3- برأيك هل ُيعّد هذا الحل 

مجديًا؟ ولماذا؟ 
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     لجأ الكيان الصهيونّي إلقامة دولته المزعومة على أرض فلسطين العربّية إلى مجموعة من االدعاءات 
المزّيفة التي ال تستند إلى حقيقة تاريخّية، ادرس اآلراء اآلتية ثم فّكر: 

ماذا فعلوا؟
     ُهّجر الفلسطينيون بالقوة من وطنهم، وُجردت األرض من سّكانها األصليين تمهيدًا لموجة جديدة من 
االحتالل، وفعاًل قامت العصابات الصهيونّية بتشريد نحو 58% من الشعب الفلسطيني من أرضهم وشّرد 
بالقوة نحو 800 ألف إلى خارج األرض، وُدمرت 478 قرية كانت قائمة قبل حرب 1948م وارتكبت 
نحو 34 مجزرة في أثناء الحرب بمدنيين فلسطينيين منها مذبحة دير ياسين، ويعترف رئيس أركان الكيان 
الصهيونّي موشيه ديان: »ليست هناك قرية يهودّية واحدة في هذه البالد لم تبَن فوق موقع لقرية عربية«، 
بينما يذكر رون ديفيد: »أريد عددًا من اليهود األمريكيين أريدهم أن يقفوا ويقولوا لنترك الكذب على العالم 
وعلى أنفسنا، لقد سرقنا فلسطين، لقد سرقناها، حتى لو أعطينا الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا أو تقرير مصير، 
أو الضفة الغربية، أو دولة فلسطينّية، فإّننا الزلنا نسرق معظم أرضهم، فلنبدأ على األقل بقول الحقيقة«. 

االستعمار الصهيونّي في فلسطين، فايز صائغ، ص 24.

سرائيل، الكاتب اليهودي رون ديفيد، ص 210.  كتاب العرب واإ

حجج الكيان الصهيونّي:
      ينصح مازيني اليهود الصهاينة بقوله: »بدون وطن تبقون بال اسم بال زعامة ميزة بال صوت وال 
حقوق أّيها اإلسرائيليون، ال تخدعوا أنفسكم بأمل التحرر من ظروف اجتماعّية مجحفة إن لم تفتحوا أواًل 
وطنًا ألنفسكم ألنه حيث ال يوجد وطن ال يوجد إجماع على رأي يمكنكم اللجوء إليه«، إّن القوى الكبرى 
األربع ملتزمة بدعم الصهيونّية سواء كانت الصهيونّية على حّق أم على باطل حسنة أم سيئة؛ فإّنها عميقة 
الجذور في التقاليد وفي احتياجات الحاضر وآفاق المستقبل، وأعظم بكثير من ظالمات ورغبات 700 

ألف عربّي يسكنون اآلن في هذا البلد القديم«.

العنصرّية اليهودّية، أحمد بن عبد اهلل الزغيبي، 1998م، ج1.
من مذكرة وزير الخارجية البريطاني بلفور إلى اللورد كرزون بتاريخ 1919/8/11م والمحفوظة في األرشيف الوطني 

.f.o.371/4183 البريطاني

حقائق وادعاءات:
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فّكر في: 
1- ما الحجج التي استند إليها الكيان الصهيونّي ليدعم موقفه من إقامة دولته المزعومة؟

2- ما الممارسات التي قام بها الكيان الصهيونّي لتحقيق أهدافه؟
3- لماذا وقفت الّدول الكبرى إلى جانب الصهيونّية سواء كانت الصهيونية على حق أم على  باطل؟ 

ما رأيك؟
4- كيف انعكست سياسة الكيان الصهيونّي في إقامة دولته المزعومة على الشعب الفلسطينّي؟ 

5- هل تغيرت سياسة الكيان الصهيونّي؟ ما الدليل؟
6- ما داللة مقولة موشي ديان: »ليست هناك قرية يهودّية واحدة في هذه البالد لم تُْبَنى فوق موقع 

لقرية عربية«؟ 

استكشاُف المصادر:

زهرة األقحوان:
      بــدأ نشــاط جمعيــة »زهــرة األقحــوان« عــام 1948م 
فــي يافــا التــي ُأّسســت علــى يــد األختيــن ُمهيبــة وناريمــان 
خورشيد، وقد كان نشاط الجمعّية خيرّي في بداية األمر، 
ثــم تحــّول بعــد ذلــك إلــى نشــاط عســكرّي نتيجــة استشــهاد 
طفــل فلســطيني علــى يــد جنــدي فــي الجيــش البريطانــي، 
وقــد كان ظهــور نشــاط »زهــرة األقحــوان« فــي يافــا أكثــر 
مــن أّي مــكان آخــر بســبب االشــتباكات الدائمــة بيــن ســّكان 
يافــا العــرب والصهايّنــة، وقــد قــادت مهيبــة خورشــيد حركــة 

النضــال والدفــاع العســكرّي عــن مدينــة يافــا. 
فّكر في:

1- ما دور المرأة الفلسطينّية في المقاومة؟  
2- ُعد إلى مكتبة المدرسة وأعط أمثلة عن نساء مقاومات. 

3- خّطط أنت ورفاقك لمشروع أو مبادرة خيرّية أو عمل تطوعّي. 

الشكل )8(: مهيبة خورشيد. 
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تقوية       عملت ثورة 23 تموز عام 1952م في مصر على 
البنية التحتّية للدولة عن طريق الكثير من المشاريع منها بناء الّسد 
العالي، وكانت تحتاج إلى التمويل من أجل بنائه فطلبت قرض من 
البنك الدولّي، رفضت الواليات المتحدة األمريكّية وبريطانيا الّطلب، 
السويس.  قناة  بتأميم  الرفض  على  الّناصر  عبد  جمال  رّد  كان 
بتنفيذ  وقامت  الصهيوني  والكيان  وفرنسا  بريطانيا  مصالح  تالقت 
العدوان الثالثي على مصر عام 1956م بحجة القضاء على قواعد 
البريطانّية والفرنسّية  الطائرات  الفدائيين في غزة وسيناء، هاجمت 
الجيش المصرّي، وبدأت الدولتان بإنزال قواتهما في منطقة القناة، 
ووقفت الّدول العربّية إلى جانب مصر معنوّيًا وسياسّيًا، ووضعت 
أنابيب  وُنسفت  المصري،  الجيش  تصرف  تحت  إمكاناتها  سورية 
األراضي   في  وتمّر  أجنبّية  شركات  تملكها  التي  العراقي  الّنفط 
واستشهد  وبريطانيا،  فرنسا  على  للضغط  وسيلًة  بوصفها  الّسورّية 
في  الفرنسية  البارجة  تدميره  أثناء  في  جمال  جول  السورّي  البطل 

قرار حاسم:

فّكر في: 
على  العدوان  دوافع  ما   -1

مصر؟
العربية  الّدول  موقف  ما   -2

من العدوان على مصر؟
البطولي  بالدور  3- ما رأيك 
الذي قام به الّضابط السورّي 

جول جمال؟ 

      نظمت المقاومة الفلسطينية صفوفها عسكريًا وسياسيًا، وتوّلت 
المستويات  جميع  على  الفلسطينّي  الوطنّي  النضال  قيادة  مسألة 
الدولة  وتقام  الحقوق  كافة  ُتستعاد  حتى  والدولّية  والعربّية  المحلّية 
عام  الفلسطينّية  التحرير  منظمة  تأسيس  تّم  أن  إلى  المستقّلة، 
الفلسطينّية  المقاومة  فصائل  جميع  لوائها  تحت  اّتحد  1964م، 
الممّثل  أصبحت  كونها  فلسطين  تاريخ  في  مهّمًا  منعطفًا  وشّكلت 
في  سيما  وال  الفلسطينّي  العربّي  الشعب  لحقوق  والوحيد  الشرعّي 

استعادة أراضيه وتقرير مصيره.

مسار موّحد:

فّكر في: 
1- ما أهمّية تأسيس منظمة 

الّتحرير الفلسطينّية؟ 
2- برأيك لماذا شّكلت منظمة 
منعطفًا  الفلسطينّية  التحرير 

مهّمًا في تاريخ فلسطين؟ 
المقاومة  تنظيم  أثر  ما   -3

الفلسطينّية نفسها؟ 
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     منذ إقامة الكيان الصهيونّي في 
فلسطين كان يتطّلع الحتالل أراض 
عربّية جديدة رغبًة منه في تحقيق 
قواته  فحشد  التوّسعي،  مشروعه 
والمصرّية،  السورّية  الحدود  على 
عام  حزيران  من  الخامس  وفي 
هجومًا  طيرانه  شن  1967م، 
والسورّية  المصرّية  المطارات  على 
الشرقّية  القدس  واألردنّية، واحتالل 
والّضفة الغربّية وقطاع غّزة وسيناء 

ومرتفعات الجوالن السورّية.

فّكر في: 1- بم تفّسر العدوان الصهيونّي على البالد العربّية؟ 
         2- صّنف في الجدول اآلتي أسباب ونتائج عدوان حزيران عام 1967م. 

عدوان توسُّعّي:

نتائج أسباب

3- استخلص من الخريطة مناطق توّسع الكيان الصهيونّي في سورية، فلسطين، األردن، مصر.  

الخريطة )4(: عدوان الخامس من 
حزيران عام 1967م. 
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     استولى الصهاينة مرحلة االنتداب البريطاني منذ عام 1917م على مساحات واسعة من األراضي، 
ووصل مجموع مساحة األراضي التي استولوا عليها بمختلف الّطرق حتى عام 1948م إلى نحو 6.67 
% من مساحة فلسطين، أقاموا عليها 291 مستوطنة، وقد أعطى قرار األمم المتحدة القاضي بتقسيم 
فلسطين عام 1947م نحو 54 % للكيان الصهيوني، بينما أعطى العرب نحو 45 %، وجعل منطقة 
القدس منطقة تحت إشراف دولي على نحو 1% من أرض فلسطين، وفي حرب فلسطين عام 1948م 
تمّكنت قوات الكيان من احتالل نحو 77 % من أرض فلسطين، وفي حرب عام 1967م تمّكن الكيان 

الصهيونّي من احتالل باقي فلسطين. 

مؤشرات متزايدة: 

فّكر في: 
1- مّثل في مخطط بياني تزايد مسافة األراضي التي استولى عليها الّصهاينة في فلسطين، مراعيًا 

خطوات رسم المخطط البياني:
أ- تقاطع المحورين في الّركن الجنوبّي الغربّي.

ب- تمّثل المحور األفقي المتغّير األساسّي.
جـ- يمثل المحور العمودي المتغّير اآلخر.

د- مراعاة وضع مفتاح للرسم على جانب من جوانبه لسهولة تمييز مدلوالت الّرسم. 

2- عالم يدّل هذا التزايد الّسريع في االستيالء على األراضي؟ 
3- اعتمد الصهاينة على سياسة االستيطان الحتالل فلسطين، برأيك هل نجح الصهاينة في ذلك؟ 

وما الدليل؟ 

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

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

........

..........

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

..........

..........

..........

..........

..........
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      انطلق مشروع تهويد القدس بعد 
1967م،  عام  الشرقّية  القدس  احتالل 
وفي ضوء ذلك شرعت سلطات الكيان 
والبرامج  الخطط  بوضع  الصهيونّي 
الالزمة لتحقيقه وبموجب ذلك فقد تحّدد 
إلنجازه،  مناسبًا  تاريخًا  2020م  عام 
محاور  ثالثة  في  فعالياتها  تركزت  وقد 

أساسّية تتمّثل:

تهويد القدس:

شكلت البنية األساسّية للمشروع، ويتجلى ذلك في مساحتها التي حرصت 
حكومات الكيان الصهيونّي المتعاقبة على إدراجها تحت سيطرتها، وقد 
تحّقق لها ذلك بالمصادرة والسمسرة والتحايل، فانطلقت أولى عملّيات 
المصادرة عام 1967م، عندما صدرت األوامر العسكرية ألهالي حارة 
المغاربة والشرف والنبي داوود والميدان في البلدة القديمة بإخالء بيوتهم 

ونسفها لبناء حّي استيطانّي، وتوسيع ساحة حائط البراق. 

األراضي

ُيعّد المحور الثاني الذي انطلقت فعاليات المشروع عبره، إذ وضعت 
الخطط والبرامج التي تعمل على حشد ما يقارب من مليون مستوطن 

في نهاية المّدة المحددة، وفي المقابل مارست سياسة التضييق والّتهجير 
القّسري على السّكان العرب بغية الحفاظ على التوازن الديموغرافّي لصالح 

المستوطنين في الحاضر والمستقبل.

السّكان

ُيعّد المحور الثالث الذي مورست عبره فعاليات المشروع وقد أطلق عجلة 
بنائه داخل المنطقة المشمولة به حتى يعمل على تحقيق أهدافه وفي 

مقدمتها استيعاب تيار الهجرة المتدّفق من حين آلخر.

االستيطان
بناء مستوطنات

الشكل )9(: صورة جوية للقدس. 
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فّكر في: 
1- كيف نستطيع الوقوف في وجه هذا المشروع؟

2- لماذا شكلت األراضي البنية األساسية لمشروع التهويد؟    
3- أّي من الممارسات الّسابقة أكثر ضررًا على القضية الفلسطينّية برأيك؟ ولماذا؟  

4- ما هدف الكيان الصهيونّي من التغيير الديموغرافّي؟
5- كيف يمكن أن يكون الرد العربّي برأيك؟

      عدم التزام الكيان الصهيونّي بقرارات الشرعّية الدولّية المتضمنة 
انسحابه من األراضي العربّية، واستمراره ببناء المستوطنات فكانت 
العربّية  القوات  استطاعت  1973م،  عام  التحريرّية  تشرين  حرب 
الكيان  ثقة  انتصارات وحّطمت  العدو، وحّققت  اختراق تحصينات 
الصهيونّي بنفسه، حّررت سيناء ومدينة القنيطرة، ونتيجة استمرار 
حرب االستنزاف على الجبهة الّسورية التي شّكلت ضغطًا كبيرًا على 
بالضغط  دعمه  إلى  االمبريالّية  القوى  تسارعت  الصهيونّي  الكيان 

على األمم المّتحدة إليقاف الحرب.
     كاّفة أشكال المقاومة الفلسطينّية التي قامت قبل حرب تشرين 
كانت نضااًل اقتضته ضرورة الحفاظ على حيوّية القضّية الفلسطينّية، 
إلى أن تأّمن الوضع االستراتيجّي المالئم لمعركة التحرير، أّما بعد 
حرب تشرين فقد زاد االهتمام الدولّي بقضّية فلسطين، التي أصبحت 
قضّية العرب األولى ليتّم االعتراف بمنظمة التحرير رسميًا وبصفتها 
ممّثاًل شرعّيًا وحيدًا للّشعب الفلسطينّي في مؤتمر القمة العربّي في 

الرباط عام 1974م.

حرب تشرين التحريرّية:

فّكر في: 
تشرين  حرب  نتائج  ما   -1

برأيك؟ 
المبادرة  اّتخاذ  أهمّية  ما   -2
الكيان  على  حرب  بإعالن 

الصهيونّي؟ 
3- فّسر تسارع القوى الغربّية 
في  الصهيونّي  الكيان  لدعم 

حرب تشرين؟  
4- ما الحقائق التي يمكن أن 
تستنتجها من حرب تشرين؟  

يمكن  التي  الّنتائج  ما   -5
العربّي  التضامن  يحّققها  أن 

السترداد الحقوق؟ 
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      تضّمنت الرسالة الموّجهة 
إلى  وايزمان  حاييم  قبل  من 
ديفيد لويد جورج رئيس وزراء 

بريطانيا بتاريخ 1919م: 
حدود  شمول  ضرورة  أ- 
جبل  منحدرات  فلسطين: 
األردن  نهري  ومنابع  الشيخ 
والليطاني؛ألن خّط )سايكس- 
بيكو( يقطع منابع المياه، ويحرم 
الوطن القومّي )المزعوم( من 
الخصبة  االستيطانّية  الحقول 

في الجوالن وحوران.
أرض  أنهار  أّن  تأكيد  ب- 
الكيان الصهيونّي هي األردن 

والليطاني واليرموك.

االستحواذ على المياه:

الخريطة )5(: مصادر المياه 
في المنطقة الفاصلة مع الكيان 

الصهيونّي.
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جـ- إن هذه المطالب الزمة وضرورية لتأمين زراعة ناجحة من جهة، وتوليد طاقة كهربائّية من جهة 
أخرى.

وقد تمّسكت فرنسا بخطوط )سايكس-بيكو( التي تضّمنت وقوع حوض نهر الليطاني بالكامل، وكذلك 
أخرى  وخطط  ومشروعات  ولبنان،  سورية  في  انتدابها  مناطق  داخل  )حرمون(  الّشيخ  جبل  منحدرات 

ُوضعت؛ هدفها استغالل المياه واستنزافها لصالح الكيان الصهيونّي.

فّكر في: 
1- برأيك هل الحروب المقبلة حروب مياه؟ ولماذا؟ 

2- فّسر إصرار الكيان الصهيونّي على الّسيطرة على منابع المياه. 
3- ما الحقائق التي يمكنك استخالصها من رسالة وايزمن؟

عام  األردن  نهر  مياه  تحويل  في  الصهيونّي  الكيان  شرع       
1959م، ونقل جميع الصالحّيات بشأن مياه الّضفة الغربّية، فأّدى 
الكيان بحفر اآلبار،  الفلسطيني، وقيام  لتدهور االقتصاد الزراعي 
وتشير الحقائق أن استهالك الصهاينة في الضفة يمثل %87،5، 
عدم  من  الّرغم  وعلى   ،%12،5 يتجاوز  ال  العرب  نصيب  بينما 
حدود  داخل  الليطاني  مياه  إدخال  من  الصهيونّية  الحركة  تمّكن 
الفرنسّي  االحتالل  سلطات  إلى  بعروض  تقّدمت  أّنها  إال  دولتها، 
اللبنانّي،  لبنان، إلقامة معامل كهرومائّية، على مياه الجنوب  في 
وتقديم الكهرباء مقابل ترك المياه تذهب إلى أراضي فلسطين، وقد 
أدركت الحركة الوطنّية اللبنانّية هذه المطامع، فعملت على القيام 
بمشروعات استثمار مائي، وقد بدأ الكيان الصهيونّي باستخدام مياه 
الليطاني عام 1978م، وشّكل ذلك دافعًا لغزو لبنان عام 1982م. 

استغالل المياه: 

فّكر في: 
1- كيف يمكن مواجهة أزمة 

المياه في فلسطين برأيك؟ 
2- تؤّدي الجغرافيا دورًا مهّمًا 
والحروب  األحداث  سير  في 
في الشرق العربّي، ما الدوافع 
التي وّجهت أنظار الصهاينة 
اللبنانّي  الجنوب  نحو 

واستغالل مياهه؟ 
وجود  أخطار  هي  ما   -3
خارج  العربّية  المياه  منابع 

حدود الوطن العربي؟ 
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     بعد خروج منظمة التحرير من الجنوب اللبنانّي، ظّن الكيان 
نقلت  المنّظمة  لكّن  الفلسطينّية،  القوة  على  قضى  أّنه  الصهيونّي 
ساحة المواجهة إلى داخل الوطن المحتل، وعملت على تقوية عزم 
أهالي الداخل فاندلعت انتفاضة الحجارة داخل األراضي الفلسطينّية 
عام 1987م لتحدث تغييرًا كبيرًا في الّساحة السياسّية الفلسطينّية 
وحّققت مكاسب إعالمّية مع تعالي النداءات العربّية بدعم ومساندة 
للحقوق  بالتأييد  العالمّي  العام  الرأي  وتصاعد  والشعب  االنتفاضة 
قيام  أثناء  في  الّدعم  في  السورّي  الموقف  واستمّر  الفلسطينية، 

انتفاضة األقصى عام 2000م.

االنتفاضة وموقف سورية:

فّكر في: 
خروج  انعكاسات  ما   -1
الفلسطينّية  المقاومة  فصائل 

من جنوب لبنان؟ 
تتوقعها  التي  النتائج  ما   -2

من قيام االنتفاضة؟  
3- فّسر دعم سورية المستمر 

لحركات المقاومة.  

تابع الكيان الصهيونّي عدوانه على الشعب الفلسطينّي، كما تابعت 
المقاومة  تمّكنت  مختلفة،  بأشكال  مقاومتها،  الفلسطينّية  الفصائل 
إمكاناتها  وتطوير  الجنود،  من  اآلالف  تجنيد  من  غّزة  قطاع  في 
الصاروخية، رغم أّن تأثيرها كان محدودًا إال أّنها وضعت الكيان 
الصهيونّي في دائرة الخوف واالستهداف، ثم قامت دولة االحتالل 
قطاع غزة عام 2008م،  الحصار على  المعابر وتشديد  بإغالق 
بمنع دخول المحروقات والكهرباء والكثير من الّسلع، ومنع الّصيد 
في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع واألراضي المحتلة عام 
1948م، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد ألهالي القطاع إلى العالم 
صمودًا  المدّمرة  الحرب  آلة  واجهت  مصر،  جانب  من  الخارجّي 
القطاع،  احتالل  في  الّنهاية  في  وفشلت  شديدة،  ومقاومة  بطولّيًا 

واالنسحاب غير المشروط ومن قطاع غّزة عام 2009م.

العدوان والمقاومة: 

فّكر في: 
التي  اإلجراءات  ما   -1
اّتخذها الكيان الصهيونّي في 

قطاع غزة؟ 
دور  تنامي  تفّسر  كيف   -2
بالّرغم  الفلسطينّية  المقاومة 

من الحصار؟ 
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تنمية المهارات الخاصة بك:

    علينا قراءة وتحليل الوثائق األصلّية كمّؤرخين؛ ألّنها تخبرنا القّصة التاريخّية من وجهة نظرها.
وعلينا أن نسأل: ماذا تقول الوثيقة؟ ماذا تصف؟ ما وجهة النظر التي تحاول أْن تقنَعك بها؟

ما المعايير التي استندت عليها الوثيقة لعرض فكرتها؟ 
وتساعدك القرائن اآلتية على كشف مصداّقية الوثائق: الهدف منها، تاريخها، مكانها، لمن توجه؟

لتكون صورة متكاملة عن الحدث التاريخّي، وتكتشف:
1- أين ظهر عدم المصداقّية في الوثيقة؟

2- ما الدليُل الذي اعتمدته لتحديد مصداقّية الوثيقة؟
مثال تطبيقّي:
نصُّ الوثيقة: 

تقول: رئيسة وزراء الكيان الصهيونّي السابقة )غولدا مائير( في تصريح لصحيفة »السندي تايمز« 
في لندن بتاريخ 1969/5/15م: »ال يوجد شعب فلسطيني... وكأننا نحن الذين جئنا إلخراجه من 

دياره واالستيالء على بلده. فهم )الفلسطينيون( ال وجود لهم..«. 
يقول ميلر بورز وهو أستاذ بجامعة »ييل« في الواليات المتحدة األمريكية: »إن صلة األّمة العربّية 
بفلسطين صلة حقيقية ومباشرة، وهو أقوى وأوثق من الصلة التي تربط أبناء )الكيان الصهيونّي( 
بأرض كنعان. وأما عرب فلسطين على وجه الخصوص فإننا نجد أن البالد هي وطنهم التاريخّي، 

بمعنى أّنهم وأسالفهم فقط عاشوا طوال أجيال وقرون كاملة، وصلتهم حية ومستمّرة بفلسطين«.
فّكر في:

1- ما الفكرة التي تحاول أْن تقنَعك بها الوثيقة األولى؟
2- ما المعايير التي استندت عليها هذه الوثيقة لعرض فكرتها؟ 

3- ما الهدف منها؟ ما تاريخها؟ ما مكانها؟ لمن توّجه؟
4- أين ظهر عدم المصداقّية في الوثيقة؟

5- كيف يمكن لفكرة الوثيقة الثانية أن تقنعك؟
6- ما األدّلة التي اعتمدت عليها؟

7- ما الذي يثبت حقيقة الوثيقة الثانية؟

كشف مصداقّية وثيقة تاريخّية:
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 
السادسة

1- تعــرض الشــعب الفلســطينّي ألكبــر عملّيــة هجــرة  منظمــة فــي تاريــخ البشــرية المعاصــرة، تركــت آثــارًا 
كبيــرة علــى الشــعب الفلســطيني نتائــج  وعلــى المنطقــة العربيــة ادرس المخطــط البيانــي اآلتــي ثــم أجــب:

مشروع: بالعودة إلى موقع الموسوعة العربّية الفلسطينّية اكتب بحثًا عن عملية تهويد فلسطين، وتحويل 
أسماء المدن والقرى العربّية إلى أسماء عبرّية، مبينًا النتائج المترتبة على هذه العملّية، وما هو الرد 

الرسمي والشعبي على عملية التهويد، ثم أعط حلواًل مبينًا رأيك.

أ- ماذا تستنتج من ازدياد أعداد المهاجرين اليهود الصهاينة 
إلى فلســطين؟ 

ب- أعط أحد أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936م. 
ت- بــَم تفســر الفــرق الكبيــر بيــن أعــداد المهاجريــن بيــن عــام 

وأخــر؟
ث- أكمل الجدول اآلتي بآثار ظاهرة الهجرة على فلسطين: 

الثقافية االقتصادّية السياسّية االجتماعّية 

2- ألقــى الرئيــس بّشــار األســد كلمــة فــي قمــة غــّزة عــام 2009م، قــال فيهــا: »فــي هــذه اللحظــات 
العصيبــة تبــدو مســؤوليتنا كقــادة عــرب جســيمة فــي تقديــم إجابــة جــادة وحاســمة عــن التســاؤالت الحائــرة 
فــي ذهــن كّل مواطــن عربــّي، وهــي: كيــف ننقــذ شــعبنا الفلســطيني مــن براثــن هــذه الوحشــية المتجبــرة، 
كيــف يمكــن لنــا بوصفنــا أمــة عربيــة أن نقــّدم الــرّد المناســب علــى جرائــم االحتــالل، ونحــن نــرى جثــث 
ــًا مالمــح الذعــر التــي  األطفــال وأشــالءهم تتناثــر فــي كّل مــكان، ونلمــح فــي عيــون مــن بقــي منهــم حّي
تختلــط بالرجــاء فــي أن تمتــد إليهــم يــد جســورة تنقذهــم مــن مصيرهــم المحتــوم، بعــد أن افتقــدوا األمــان فــي 

غــّزة المنكوبــة الباســلة«.
أ- ما المشكلة التي طرحها الرئيس بشار األسد؟

ب- ما الرّد المناسب لجرائم االحتالل؟ 
ت- أين تظهر وحشّية العدوان على غّزة؟

ث- عالم يدّل صمود الشعب الفلسطينّي في غّزة؟ 

أعداد المهاجرين الصهاينة 
     1935   1934   1933    1932 1931م
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الشكل )1(: نصب الحرية في مدينة بغداد تصميم الفنان جواد سليم، افتتح عام 1961م.

في هذه القضّية:
هذه  موضوعاِت  في  العمُل      

القضّية يستدعي تساؤالٍت مثل:
• ما أثر الّنفط على الوطن العربي 

والعالم؟
• لماذا كانت منطقة الّشرق األوسط 

محّط أنظار دول االحتالل؟
االقتصادية  الدوافع  كانت  لماذا   •

وراء غالبية الحروب في العالم؟
على  طرأت  التي  التغّيرات  ما   •
مطلع  في  العالمّي  االقتصاد 

القرن العشرين؟

بداية الواقع  القضّيُة
 السابعة
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الشكل )2(: جسر )الصرافية( في بغداد ُنفذ عام 1951م.

الشكل )4(: نقلّيات )نيرين( بين بغداد ودمشق في خمسينّيات القرن 
العشرين.

الشكل )3(: الشاعر معروف الرصافي عام 
1928م في العراق.
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    يوم األحد 18 كانون أّول عام 2011م خرجت آخر عربة مدّرعة 
من قّوات االحتالل األمريكّي من العراق.

العلــم األمريكــّي  وُأنــزَل  العراقــّي  العلــم  ُرِفــَع  بغــداد  فــي مطــار       
فــي حفــل بمناســبة انســحاب قــوات الغــزو األمريكــّي للعــراق وســّلمت 
كاّفــة المســؤوليات إلــى الّســلطات العراقّيــة بعــد قرابــة تســعة أعــوام مــن 

االحتــالل...
     كان العــراق عبــر تاريخــه قــّوة سياســّية وأحــد أبــرز المراكــز المؤثّــرة 
ثقافّيــًا وسياســّيًا فــي الشــرق، لكــن بعــد احتاللــه مــن قبــل قــّوات التحالــف 
الدولــّي والواليــات المّتحــدة األمريكّيــة عــام 2003م فقــد ثَقَلــه العربــّي 

وُأخــرج مــن ســاحة الّصــراع العربــّي –الصهيونــّي.
مــا الثوابــت والمبــادئ التــي يمكــن لشــعب مــا تبنيهــا ليقــف فــي وجــه 

يواجهــا؟ التــي  التحّديــات واألطمــاع 

هذه  محاور  في  التفكير  إّن 
اإلجابة  من  يمكنك  القضّية 

على التساؤالت اآلتية: 
الغربية  الدول  ساهمت  كيف 
في  األزمات  افتعال  في 
واستمرار  العربية؟  المنطقة 

السيطرة االقتصادية؟
عاشتها  التي  التغيرات  ما 
المرحلة  في  العربية  المنطقة 
عليها  ُاطلق  والتي  الحديثة 

مصطلح الشرق األوسط؟
في  الدولّية  العالقات  أثر  ما 
لكثير  مصيرّية  قرارات  اّتخاذ 

من الشعوب؟ 

تساؤٌل عام:
كيف تؤّثر الثروات االقتصادّية على العالقات بين الدُّول؟

كيف يؤّثر غنى بعض الّدول بالنفط على إستراتيجّيات 
الّدول الرأسمالّية؟



180

نالــت  الثانيــة عــام 1945م  العالمّيــة  الحــرب  بعــد       
الــّدول  لكــن  اســتقاللها،  العربــّي  الوطــن  أقطــار  معظــم 
صاحبــة النفــوذ رغبــت باســتمرار ســيطرتها علــى المنطقــة 
العربيــة، فلجــأت إلــى خيــار الحــرب بالوكالــة، بحيــث يكــون 
االعتمــاد علــى طــرف آخــر ودعمــه للقيــام بهــذه الحــروب، 
وقــد أصبــح هــذا المفهــوم نهايــة القــرن العشــرين دون جــدوى 
فأوجــدت خيــارًا آخــر هــو افتعــال األزمــات، مثــل األزمــات 
التقنّيــة  االقتصادّيــة أو الخاّصــة بالمصــارف، مســتخدمًة 

الفائقــة الّســرعة ونشــر اإلشــاعات.

صنع األزمات:     

فّكر في: 
1- فّسر مفهوم الحرب بالوكالة. 

من  الرأسمالّية  الدول  غاية  ما   -2
افتعال األزمات؟ 

صاحبة  الدول  رغبة  تدّل  عالم   -3
النفوذ باستمرار سيطرتها على المنطقة 

العربّية؟ 

فّكر في: 
1- برأيك هل يمكن تغيير نتيجة أمر 

دون تغيير الّسبب؟ 
2- ما دليلك على ذلك؟ 

مفاده  مبدأ  على  والنتيجة  السبب  قانون  يعتمد        
ويمكن  نتيجة،  سبب  لكّل  وأّن  مسّببًا،  السبب  وراء  أّن 
التعبير عن هذا القانون بالقول: إّن األفكار هي األسباب 
والظروف هي النتائج، ومعظم الناس يلجؤون إلى تغيير 
تتغّير  لن  النتيجة  لكن  الّسبب،  يغّيروا  أن  دون  النتيجة 
ُيجمع  الدولّي  الّصراع  مسألة  وفي  األسباب،  بتغيير  إال 
لتفسيرها،  الواحد  الّسبب  نظرية  رفض  على  الباحثون 
ذلك أّن الصراع ظاهرة معّقدة لها أشكاٌل مختلفة، ولفهم 
هذا الّنوع من العالقات نطّبقه على محاور هذه القضّية 

»حروب الخليج«.

عالقة السبب بالنتيجة:     
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      الظــروف السياســّية التــي عاشــتها المنطقــة العربّيــة فــي المرحلــة الحديثــة شــديدة التعقيــد، تّتصــف 
بالتغييــر المســتمّر، أطلــق عليهــا عــّدة مصطلحــات، أبرزهــا مصطلــح »الّشــرق األوســط«؛ الــذي ارتبطــت بــه 
عــّدة مفاهيــم مثــل: بتــرول الّشــرق األوســط، وحــرب الّشــرق األوســط، ومباحثــات الّســالم فــي الّشــرق األوســط، 
قطــب األزمــات، منطقــة األوضــاع الحرجــة، ال يوجــد أســاس جغرافــّي يمكــن االســتناد إليــه لتحديــد منطقــة 

الّشــرق األوســط بدّقــة، لــذا تتبايــن اآلراء حــول األقطــار التــي يشــملها هــذا المصطلــح السياســّي.
      ادرس الجدول الزمنّي اآلتي:

مفهوم الّشرق األوسط:

فّكر في:  
1- لماذا تؤّكد الّدول اإلمبريالّية على تكريس مصطلح »الّشرق األوسط«؟ 
2- ما أثر وجود الكيان الصهيونّي على تغيير خريطة »الّشرق األوسط«؟ 

3- كيف تفّسر مقولة: »إن خريطة الّشرق األوسط قديمة تحتاج إلى تجديد«؟ 
4- ما التجديد الذي تتوقعه لخريطة الّشرق العربّي اليوم؟

ُأطلق أّول 
مّرة من ِقبل 
االحتالل 

البريطانّي في 
الهند الشرقّية، 
ليشمل تركيا 
يران ودول  واإ

الخليج 
العربّي.

1900م             1920           1948           1991            2003م          اليوم

بدأ المصطلح 
يشمل دول 
عربّية وغير 
عربّية في 

المنطقة الشرقّية، 
وليّدل على 

الّصراع العربّي 
مع الكيان 
الصهيونّي.

ضّمت 
بريطانيا كلٍّ 
من العراق 
وفلسطين 
وشرقّي 

األردن لهذا 
المصطلح.

استخدم 
دبلوماسّيًا 
لمحاولة 

دمج الكيان 
الصهيونّي 
سياسّيًا 

واقتصادّيًا 

وثقافّيًا في 
المنطقة.

تبنت الواليات 
المّتحدة 
األمريكّية 

مصطلح الّشرق 
األوسط الجديد 
الذي يهدف 
إلى مزيد 

من التجزئة 
والتمّزق.

تركيز على 
المصالح 
األمريكّية 
شارة إلى  واإ
أّن خريطة 
الّشرق 
األوسط 

قديمة تحتاج 
إلى تجديد. 

الشكل )5(: جدول زمنّي عن مراحل تطّور ظهور مصطلح الشرق األوسط.
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       ُوصفت حضارة القرن العشرين بأّنها حضارة 
محــرك  محــوٌر  بوصفــه  الّنفــط  فاســتمّر  نفطّيــة، 
إلســتراتيجّيات العالم؛ ألنه يحتل موقعًا أساســّيًا في 
السياســة الّدوليــة نظــرًا العتمــاد الــّدول الصناعّيــة 
عليــه، ولســعيها إلــى اســتنزاف نفــط العالــم الثالــث، 
بالثــروة  الغنّيــة  للــدول  السياســّي  االســتقالل  فبعــد 
النفطّيــة قــّررت الــّدول المصــّدرة للنفــط )أوبــك( عــام 
1973م رفــع أســعار الّنفــط عالمّيــًا، وتزامــن ذلــك 
للنفــط بحظــره  الُمصــّدرة  العربّيــة  الــّدول  قــرار  مــع 
عــن الــّدول الغربّيــة المســاندة للكيــان الصهيونــّي فــي 
حــرب تشــرين التحريرّيــة، فأصبحــت تلــك الــّدول فــي 
موقــع القــرارات الحيوّيــة الُمهــّددة لمصالــح الغــرب، 
الــذي يســتمّد قوتــه االقتصادّيــة مــن اســتمرار تدّفــق 

الّنفــط دون اضطــراب وبأســعار معتدلــة.

الّذهب األسود:

فّكر في: 
1 – ما أهمية امتالك قوة ضغط مثل الثروة 

النفطّية وحسن توقيت استخدامها؟
العشرين  القرن  تفّسر تسمية حضارة  بَم   -2

بالحضارة النفطّية؟
الثروة  امتالك  آثار  الجدول  في  3- صّنف 

النفطّية إلى إيجابّية وسلبّية. 

استكشاُف المصادر:
       يقول جيمس رورســتال عام 1945م: »في الّســنوات الخمس والعشــرين المقبلة ســتواجه الواليات 
المّتحــدة األمريكّيــة احتياطــات نفطّيــة منخفضــة انخفاضــًا حــاّدًا، ونظــرًا ألّن الّنفــط ومشــتّقاته هــي أســس 

القــدرة علــى خــوض حــرب حديثــة، فإّننــي أعتبــر هــذه المشــكلة واحــدة مــن أهــم المشــاكل الحكومّيــة«. 
فّكر في: 

1- ما رأيك بقول جيمس رورستال؟ 
2- ما الخطوات التي اّتخذتها أمريكا لمواجهة االنخفاض الحاّد في االحتياطّي النفطّي؟

3- ما هي الّدعوة التي يطلقها جيمس من قوله: "هذه مشكلة من أهّم المشاكل الحكومّية"؟ 

آثار سلبّية آثار إيجابّية
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      كان للنفــط األثــر األكبــر فــي تشــكيل معالــم الخريطــة االقتصادّيــة 
للمنطقة العربّية، وظهور نوع جديد من العالقات )اإلقليمّية النفطّية(، 
وربــط مشــكالت التنمّيــة العربّيــة ربطــًا وثيقــًا بالتطــّورات االقتصادّيــة 
ــة، فارتبطــت معظــم اقتصاديــات دول الخليــج العربــّي باقتصــاد  العالمّي
الــّدول الرأســمالّية المســتوِردة للنفــط، إذ ظــّل قطــاع النفــط فــي األقطــار 
العشــرين  القــرن  مــن  الخمســينّيات  منتصــف  حتــى  النفطّيــة  العربّيــة 
يغلــب عليــه طابــع »الجزيــرة االقتصادّيــة المنعزلــة« منقطعــة الّصلــة 
بغيرهــا مــن قطاعــات اإلنتــاج المحلّيــة، فالثــروة النفطّيــة تدخــل ضمــن 
إطــار الّنمــو وليــس الّتنميــة، ومــع زيــادة العوائــد النفطّيــة وتوافــر رؤوس 
األمــوال زاد اســتيراد الــّدول النفطّيــة للتكنولوجيــا الجاهــزة مــن الخــارج 
بشــكل هائــل، ترافــق ذلــك بنشــوء ظاهــرة تصديــر رأس المــال، وتحــّول 

اقتصــاد المنطقــة العربّيــة القتصــاد مســتهلك غيــر منتــج.

جزر اقتصادّية: 

فّكر في: 
في  القائم  الّتطور  هل   -1
أو  تنمية  العربّية  المنطقة 

نمو؟ ما الدليل؟
استخدام  نتائج  ما   -2
اقتصادّيًا  الّتنمية  في  النفط 

وثقافّيًا؟ 
أن  للنفط  يمكن  كيف   -3
الّدول  بيد  سالحًا  يكون 

المنِتجة؟ 

       عندمــا قامــت حــرب الخليــج األولــى )1980-1988م( كان 
مــن أبــرز أشــكالها »حــرب المــدن« إذ ُدّمــرت المــدن والهيــاكل األساســّية 
للمنشــآت االقتصادّيــة العراقّيــة واإليرانّيــة بالكامــل، خصوصــًا المنشــآت 
النفطّيــة، والتــي تمثّــل العمــود الفقــرّي فــي اقتصادّيــات كلٍّ منهمــا، مــع 
انخفــاض فــي إيــرادات الّدولتيــن مــن الّنفــط، وقــد أّدت الحــرب إلــى تزايــد 
الوجــود العســكرّي األجنبــّي فــي منطقــة الخليــج العربــّي، وزيــادة نفــوذ 
الــّدول الكبــرى كالواليــات المّتحــدة، التــي ســعت لالســتفادة مــن الثغــرات 
التــي أوجدتهــا الحــرب لتعزيــز وجودهــا السياســّي والعســكرّي فــي منطقــة 
الخليــج التــي تحّولــت إلــى مســرح للصــراع والّتوتــر، كــون الخليــج بمثابــة 

بحيــرة نفطّيــة.

كارثة حّلت بدولتين: 

فّكر في: 
حرب  نتائج  ما   -1
 -1980( األولى  الخليج 

1988م(؟ 
الحرب  هذه  أثر  ما   -2

اقتصادّيًا؟
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       كانــت مــن نتائــج حــرب الخليــج األولــى وقــوع العــراق فــي 
أزمــة مالّيــة خانقــة فبــدأ بالبحــث عــن حلــوٍل ألزمتــه علــى حســاب 
الحــدودّي  الخــالف  فــي  البدايــة  فكانــت  المجــاورة،  الخليــج  دول 
بيــن العــراق والكويــت حــول حقــل الّرميلــة، وقــد وجــدت الواليــات 
المّتحــدة األمريكّيــة فــي ســلوك العــراق لمعالجــة أزمتــه مــع الكويــت 
ذريعــة لتدميــر القــّوة العســكرّية العراقّيــة، والّضغــط مــن المجتمــع 
الدولــّي للحــّد مــن تدفــق الّتقانــة الخاّصــة باألســلحة النووّيــة إلــى 
الّشــرق العربي، باســتثناء الكيان الصهيونّي، أغلقت أمريكا 150 
قاعــدة فــي أوروبــا بعــد هــذه الحــرب لتنقلهــا إلــى قواعدهــا الجديــدة 
فــي الخليــج العربــّي، فُعــّد التواجــد العســكرّي األمريكــّي فيــه أضخــم 

ــًا.  تواجــد عســكرّي منــذ عــام 1980م، إذ يشــّكل طوقــًا حصارّي

آثار حرب:

فّكر في: 
الواليات  استغلت  كيف   -1
الخالف  األمريكّية  المّتحدة 
الحدودّي بين العراق والكويت؟ 

من  الحّد  لك  يعني  ماذا   -2
في  والصواريخ  النووّية  األسلحة 

المشرق؟ 
على  الخليج  حرب  أثر  ما   -3
دول العالم الثالث والعالم العربّي؟ 

       اّتخــذت الواليــات المّتحــدة مــن حجــة منــع انتشــار أســلحة الدمــار 
الشــامل، والحيلولــة دون امتالكهــا؛ ألن انتشــارها يهــدد الســالم العالمــّي، 

ســببًا الّتبــاع سياســة ذات وجهيــن فــي المنطقــة العربّيــة: 
ضعاف  أواًل: تقوية أحد األطراف ليصبح القّوة اإلقليمّية في المنطقة، واإ

اآلخر إلجباره على قبول المساعدة األمريكّية. 
ثانيــًا: طــرح مفهــوم حربــّي حديــث »الحــرب علــى اإلرهــاب« جاعلــة مــن 
أحــداث 11 أيلــول عــام 2001م ذريعــة لشــّن الحــرب الّشــاملة علــى 
مــا ُيعــرف باإلرهــاب، دعمتــه باّتفــاق شــبه دولــّي وتحــت غطــاء األمــم 

المّتحــدة.
       طبقت هذه السياسة في توجيه حملة إعالمّية ضّد العراق تحت 
نتاج أســلحة الدمار الشــامل،  شــعار حقوق اإلنســان ومحاربة اإلرهاب واإ

ونشر الديمقراطّية. 

خطط جديدة:

فّكر في: 
بالّسياسة  رأيك  ما   -1
المنطقة  في  األمريكّية 

العربية؟ ولماذا؟ 
2- كيف تفّسر دعم أوروبا 
للواليات المّتحدة في حربها 

على اإلرهاب؟ 
3- أين تظهر سياسة الكيل 
تعتمدها  التي  بمكيالين 
األمريكّية  المّتحدة  الواليات 

بالمنطقة العربّية؟ 
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االحتالل اإللكترونّي:
         تعمــل شــركات اإلعــالم العمالقــة علــى صنــع عالــم جديــد بقيــم سياســّية واجتماعّيــة جديــدة، 
فالّشــابكة ســمحت باختــراق خصوصّيــة األفــراد، والّشــركات اإلعالمّيــة الموجــودة فــي الواليــات المّتحــدة 
وأوروبــا تمتلــك اإلمكانــات والقــدرات لتغّيــر أو تلغــي القيــم والعــادات الثقافّيــة التراثّيــة، بوســاطة الغــزو 

الثقافــّي اإللكترونــّي الــذي حــّل محــّل أنــواع االحتــالل القديــم.
فّكر في: 

1- برأيك ما النتائج السلبّية لسياسة العولمة؟ 
2- ماذا يمّثل لك اإلعالم؟ 

3- من المتحكم بشركات اإلعالم العمالقة؟ 
4- ما مخاطر االحتالل اإللكترونّي برأيك؟ 

في الوقِت الحاضِر: 

      انتهى الحصار الّشامل ألكثر من عقد على العراق بالغزو 
األمريكــّي وقــوات التحالــف الدولــّي عــام 2003م، الــذي أّدى إلــى 
تفكيــك دولــة العــراق وتدميــر جيشــه وأنظمتــه وأجهزتــه اإلدارّيــة 
واالقتصادّيــة وقتــل علمائــه ونهــب نفطــه وآثــاره، فقّدمــت اإلدارة 
األمريكّيــة عــّدة ذرائــع للقيــام بهــذا الغــزو كامتالكــه أســلحة دمــار 
شــامل )األســلحة النووّيــة(، والربــط بيــن العــراق واإلرهــاب نتيجــة 

تقديــم العــراق مســاعدات للمقاومــة الفلســطينّية.
بــول وولفويتــز:  الدفــاع األميركــّي        ويؤّكــد نائــب وزيــر 
»الحقيقــة السياســّية هــي: إّن إزاحــة هــذا الّنظــام ســتمنح الواليــات 
ّن بصمــات أرجلنــا  المّتحــدة حرّيــة أكثــر للحركــة فــي الخليــج، واإ

ســتكون أكثــر خفّــة بــدون التهديــد العراقــّي«.

العالقات العراقّية األمريكّية قبل حرب الخليج الثالثة:

فّكر في: 
الدولّي  التحالف  أهداف  ما   -1
في  التحتّية  البنية  ضرب  من 

العراق؟ 
برأيك  سيحدث  كان  ماذا   -2
هجوم  صّد  العراق  استطاع  لو 

التحالف الدولّي؟ 
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استكشاُف المصادر:
يقــول آرثــر تشبروفســكي: »إّن الواليــات المّتحــدة تــرى فــي نهايــة الحــرب علــى العــراق فرصــة إلعــادة 
انتشــارها العســكرّي فــي أنحــاء العالــم، تقــود إلــى تغييــر كبيــر فــي القواعــد األمريكّيــة وكأّنــه يرمــي إلــى 
نقــل تلــك القواعــد إلــى العــراق«. بينمــا قــال كوردســمان: »انســحاب القــوات األمريكّيــة، ال يشــّكل إعــالن 
ّنمــا يشــّكل نهايــة لحــرب باهظــة  نصــر أمريكــّي فــي الحــرب التــي شــنتها علــى العــراق فــي عــام 2003م واإ
التكاليــف مــن الناحيــة اإلســتراتيجّية إذ تركــت القــوات األمريكّيــة عراقــًا غيــر قــادر حتــى علــى ضمــان أمنــه 
واســتقراره الداخلــّي، ومنطقــة إســتراتيجّية بــدون بنــاء هيــكل إســتراتيجّي جديــد لمرحلــة مــا بعــد انســحاب آخــر 

جنــدي أمريكــّي مــن العــراق«.
فّكر في: 1- كيف تقّيم كالم كوردسمان؟

      2- ما التهديد الذي يشّكله العراق لمصالح للواليات المّتحدة األمريكّية في الخليج العربّي برأيك؟   
      3- ما الهدف الحقيقي للغزو األمريكّي للعراق عام 2003م؟

المتحــف العراقــّي فــي بغــداد متحــف أثــرّي وتاريخــّي يعــرض مجموعــات 
وقطــع أثرّيــة ألقــدم الحضــارات فــي العــراق والعالــم، وبعــد الغــزو األمريكــّي 
أقــدم  مــن  الســومرّية  القيثــارة  أو  أور  قيثــارة  ومنهــا  للّنهــب،  تُــرك  للعــراق 
اآلالت الموســيقّية التــي عرفهــا التاريــخ لهــا 11 وتــر، مطّعمــة بالصــدف 
والذهــب، ويزيــن مقّدمتهــا رأس عجــٍل ملتــٍح مــن الذهــب، ولهــا صنــدوق 
ثــر غــزو العــراق، تعــّرض المتحــف  صوتــّي مصنــوع مــن خشــب األرز، واإ
العراقــي للنهــب والســلب )يــوم 2003/4/12(، وكان مــن بيــن مــا نهــب 
القيثــارة الذهبيــة، وتعّرضــت للتحطيــم والتكســير، ولكــن ُأعيــد تجميعهــا مــن 
عــادة ترميمهــا وهــي  جديــد. وحســب أقــوال مديــر المتحــف تّمــت اســتعادتها واإ

اآلن معروضــة فــي المتحــف بعــد أن أعيــد افتتاحــه مــن جديــد.

في الوقِت الحاضِر: 

الشكل)6(: وجدت في مقبرة 
الملكة شبعاد 2450 ق.م، 
عثور عليها عام 1929م.

فّكر في: 1- ما دورك في الحفاظ على تراثك الوطنّي؟ 
    2- لماذا نعتمد على تراثنا الشعبّي بوصفه مصدرًا لتوثيق تاريخنا؟ 

    3- قام االحتالل األمريكّي بحماية وزارة النفط وترك المتحف الوطنّي عرضة للّنهب، بم تفسر ذلك؟
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      ُترجع بعض التحليالت أحد أسباب التخّلف الذي يعاني منه 
العالــم العربــّي إلــى عــدم مواكبــة التطــّورات التكنولوجّيــة الحديثــة فــي 
ــة(  مختلــف المجــاالت واّتســاع مــا يســّمى بـــ: )الفجــوة التكنولوجّي
االقتصــادّي  المســتقبل  إّن  العربــّي.  والعالــم  الغربــّي  العالــم  بيــن 
للبلــدان العربّيــة ورفاهيــة شــعوبها يرتبطــان ارتباطــًا وثيقــًا بتطويــر 
القــوى اإلنتاجّيــة والخــروج مــن حالــة الّركــود والتخلّــف التكنولوجــّي، 
وتحقيــق الّتنميــة التــي ُتعــّد قضيــة متكاملــة تعتمــد علــى التخطيــط 
الشــامل، وتتطلّــب تعبئــة كّل وســائل اإلنتــاج الوطنّيــة، وتطويــر 
األولــى  بالدرجــة  البشــرّي  والعمــل  بالجهــد  واالهتمــام  الصناعــة، 
ومــع هجــرة أعــداد كبيــرة مــن العّمــال الفنّييــن وغيــر الفنّييــن، إلــى 
دول النفــط نتيجــة الظــروف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة الطــاردة فــي 
البلــدان المصــّدرة للعمالــة ُأهملــت تنميــة المــوارد البشــرّية الوطنّيــة، 

والّتنميــة الحقيقّيــة ال يمكــن أن تتحّقــق بالوكالــة.

كيف نحّقق الّتنمية؟ 

فّكر في: 
وضعها  التي  الشروط  ما   -1

الّنّص لتحقيق تنمية حقيقّية؟ 
العمالة  وجود  سلبّيات  ما   -2

األجنبّية؟ 
3- اقترح شروطًا أخرى لتحقيق 

التنمّية. 
4- هل يختلف مفهوم القّوة اليوم 

عن مفهومها في الماضي؟ 
5- كيف يؤّثر الّتقدم التكنولوجّي 
على األنشطة البشرّية المختلفة؟ 

      بعــد خســارة ألمانيــا فــي الحــرب العالمّيــة الثانيــة )1939-
1945م( كانــت المــدن والبنــى التحتّيــة مدمــرة بالكامــل، وغيــاب 
تــام للحكومــة، فبــدأت النســاء والشــيوخ بجمــع األنقــاض، والكتابــة 
علــى بقايــا الجــدران المحطمــة شــعارات تبــث األمــل وتحــث علــى 
العمــل مثــل: ال تنتظــر حقــك، أفعــل مــا تســتطيع، أزرع األمــل قبــل 
القمــح، فكانــت األعــوام )1945-1955م( مرحلــة تغيــر صــورة 
عــادة بنــاء البيــوت باألمــل واإليمــان، وأعــوام )1955- ألمانيــا واإ

)1965-1975م(  وأعــوام  المصانــع،  بنــاء  مرحلــة  1965م( 
مرحلــة ظهــور رؤوس األمــوال ورجــال األعمــال، إذ تكفــل كّل رجــل 
أعمــال بخمســين شــابًا يدربهــم ويعلمهــم، لتتوحــد ألمانيــا فــي عــام 

1990م وتصبــح أقــوى اقتصــاد أوروبــّي وعالمــّي.

خّطط وبناء )نموذج يحتذى(: 

فّكر في: 
تبث  شعارات  لرفع  الدافع  ما   -1

األمل وتحث على العمل؟ 
والشيوخ  النساء  بدور  رأيك  ما   -2

في إعادة بناء ألمانيا؟ 
3- لتجاوز األزمات يحتاج المجتمع 
أين  والصبر،  والتكاتف  للتخّطيط 

تجد ذلك في التجربة األلمانّية؟ 
من  االستفادة  يمكن  كيف   -4

التجربة األلمانّية؟
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     بدأ التدوين العالمّي للقانون الدولّي اإلنسانّي في القرن 
التاســع عشــر الميالدّي بعد معركة ســولفرينو عام 1859م 
فــي إيطاليــا بيــن القــوات النمســاوّية وقــوات فرنســا وســردينيا، 
فدعــا السويســرّي هنــري دونــان فــي كتابــه )تــذكار ســولفرينو( 
إلــى إعــداد فــرق إغاثــة طبّيــة وقــت الســلم لتقديــم الخدمــات 

الطبّيــة وقــت الحــرب. 
     ُيعــّد القانــون الدولــّي اإلنســانّي فــرع مــن فــروع القانــون 
العــام، ُيكــرس لصالــح األفــراد لحمايتهــم مــن آثــار العمليــات 
كانــت دواًل  ملــزم لجميــع األطــراف ســواء  العســكرّية، وهــو 
أو أفــرادًا، وقــد اســتبدل القانــون الدولــّي اإلنســانّي مصطلــح 
)حــرب( بمصطلــح )نــزاع مســلح( مــن أجــل توســيع نطــاق 
الحمايــة ليشــمل حــاالت أخــرى غيــر تلــك المحــددة بالمعنــى 
القانونــّي لكلمــة حــرب، وتقــوم الجمعيــات الوطنّيــة بالعمــل 
كمســاعد للســلطات العامــة كاللجنــة الدولّيــة للصليــب األحمــر 
تشــمل  الخدمــات  مــن  مجموعــة  فتقــدم  األحمــر،  والهــالل 
اإلغاثة والبرامج الصحّية واالجتماعّية ومســاعدات المدنّيين 

المتأثريــن بالنــزاع. 

القانون الدولّي اإلنسانّي: 

فّكر في: 
1- ما الغاية من وضع القانون الدولّي اإلنسانّي؟

2- ما هدف القانون الدولّي اإلنسانّي؟
3- هل احترمت الواليات المّتحدة األمريكّية هذا القانون في أثناء احتاللها العراق؟ ما الدليل؟

هذه أهمّية  وتحديد  اإلنسانّي،  الدولّي  القانون  معاهدات  على  لالطالع  التعلم  إلى مصادر  عْد   -4
     المعاهدات من حيث: أثرها في المستقبل، المجال التي تؤثر فيه )اقتصادّي، اجتماعّي، سياسّي،

     ثقافّي(.

الشكل)7(: إشارة منظمة الهالل األحمر 
والصليب األحمر.

الشكل)8(: اإلشارة المعتمدة لحماية اآلثار 
في أثناء النزاعات المسلحة.
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استكشاُف األفكار األساسّية:
 القضّية 
السابعة

1- عــاش العــراق فــي عصــره الحديــث تغيــرات سياســّية عميقــة نتيجــة األطمــاع األمريكّيــة الداعمــة 
للكيــان الصهيونــّي، والتــي أثــرت تأثيــرًا كبيــرًا علــى المجتمــع العربــّي فــي مختلــف األصعــدة.

أ- أنشــئ مخطــط وفــق مبــدأ الســبب والنتيجــة لمجموعــة مــن األحــداث التــي تعتقــد أنهــا أثــرت 
العــراق سياســّيًا واقتصادّيــًا.

النتيجة السبب الحدث

العقوبات االقتصادّية على العراق بعد حرب الخليج الثانية 

التلوث البيئّي في العراق.

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

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

ب- ما السبب الرئيس للحروب على العراق؟   
2- عملــت اإلدارة األمريكّيــة علــى شــن حــرب إعالمّيــة نفســّية قبــل الحــرب العســكرّية علــى العــراق، إذ 
أظهــرت تكنولوجيــا متطــورة بتغطيتهــا اإلعالمّيــة للحــرب بشــكل مكثــف، وتدفــق غيــر مســبق لألخبــار 
والتقاريــر والتعاليــق والصــور، وأدارت أســلحة الحــرب النفســّية ووســائل اإلعــالم كاّفــة وكالــة المخابــرات 
المركزّيــة األمريكّيــة ووازرة الدفــاع ووازرة الخارجّيــة والكونغــرس، لبنــاء خّطــة محكمــة إذ نشــرت أكبــر 
أســطول جــوّي مــن أقمــار التجســس لمعرفــة القــوات العراقّيــة وحجمهــا وتســليحها ودرجــة اســتعدادها، 
فقــد أدى اإلعــالم دورًا محورّيــًا فــي تشــكيل الــرأي العــام والتأثيــر عليــه عــن طريــق بــث صــور إعالمّيــة 
أو رســائل صوتيــة مفبركــة، فالحــرب اإلعالمّيــة والنفســّية ســالح اســتراتيجّي يســتخدم كتمهيــد للعمليــات 

العســكرّية، وتهيئــة الــرأي العــام العالمــّي واقناعــه، وإلربــاك العــدو وتحطيــم معنوياتــه..
أ- ما أثر األعالم اإليجابّي والسلبّي في أثناء األزمات؟

ب- لمــاذا وضعــت الواليــات المتحــدة األمريكّيــة خطــة إعالمّيــة محكمــة قبــل غزوهــا العــراق عــام 
2003م؟

ت- ما داللة قيادة وكالة المخابرات األمريكّية للحملة اإلعالمّية؟
ث- أّيهما أخطر الحرب اإلعالمّية أو الحرب التقليدّية؟ لماذا؟
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شرح مصطلحات وأسماء األعالم واألماكن: وردت حسب تسلسل ورودها في الكتاب.

- لــوران دارفيــو: )1635-1702م(، مــن ريــف مدينــة مرســيليا، دبلوماســي، اشــتهر بالمذكــرات التــي تركهــا وعرفــت بعــد 33 عامــًا مــن وفاتــه، فقــد 

نشــرت فــي باريــس عــام 1735م، فــي ســتة مجلــدات.

- الحركــة اإلنســانية: حركــة فكريــة وثقافيــة ظهــرت فــي عصــر النهضــة بإيطاليــا ومنهــا انتقلــت إلــى باقــي البلــدان األوروبيــة الغربيــة، ســاعدت علــى 

تبلــور الفكــر االجتماعــي والفلســفي فــي القرنيــن )17-18م( تمثلــت بأفــكار المفكــرون نــادت بالعــودة إلــى الطبيعــة االنســانية التــي تنبــع مــن الظــروف 

االجتماعيــة أبــرز ممثلــي الحركــة جــان جــاك روســو وفولتيــر وغيرهــم.

- دول أوروبا الحديثة: مصطلح يســتخدم من قبل المؤرخين لإلشــارة إلى الفترة في تاريخ أوروبا )وخاصة أوروبا الغربية وأوروبا الوســطى( الممتدة 

لقرون بين نهاية العصور الوســطى وبداية الثورة الصناعية أي بين أواخر القرن الخامس عشــر إلى أواخر القرن الثامن عشــر.

- الرحــالت الجغرافيــة األوروبيــة: رحــالت قــام بهــا األوروبيــون الكتشــاف العالــم الجديــد واســتغالل المــوارد، وبــدأت الكشــوف فــي القــرن الرابــع عشــر 

الميــالدي بالكشــف عــن المناطــق المجهولــة بالنســبة لألوروبييــن وانتهــت بالقــرن التاســع عشــر الميــالدي باحتــالل تلــك المناطــق المكتشــفة تعــد البرتغــال 

رائــدة هــذه الكشــوف أســس األميــر هنــري المــالح أكاديميــة بحريــة فــي البرتغــال فتوفــرت الخبــرة فــي مجــال المالحــة والرحــالت الجغرافيــة، وظهــور 

نظريــات جديــدة تدعــو إلــى حريــة البحــث، واســتخدام المنهــج العلمــي القائــم علــى التجربــة.

- إيــرل رســل: )1872 – 1970م( فيلســوف وعالــم منطــق ورياضــي ومــؤرخ وناقــد اجتماعــي بريطانــي، يعــد أحــد مؤسســي الفلســفة التحليليــة وعلمــاء 

المنطــق فــي القــرن العشــرين، كان بــارزًا فــي مناهضــة الحــرب واإلمبرياليــة. 

- يوحنــا غوتنبــرغ: )1398-1468م( ولــد فــي مدينــة ماينتــس ألمانيــا، أول األوروبييــن الــرواد فــي فــن الطباعــة بالحــروف المتحركــة، قــام فــي عــام 

1447 بتطويــر قوالــب الحــروف التــي توضــع بجــوار بعضهــا البعــض ثــم يوضــع فوقهــا الــورق ثــم يضغــط عليــه فتكــون المطبوعــة. مطــورًا بذلــك علــم 

الطباعــة ويعتبــر مختــرع الطباعــة الحديثــة.

- آل مديتشي: أحد أشهر عائالت فلورنسا، أدت دورًا مهمًا في تاريخها االقتصادي والسياسي والثقافي بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر.

- الِبِنُدقيــة: مدينــة بشــمال إيطاليــا وعاصمــة إقليــم فينيتــو وعاصمــة مقاطعــة فينيســيا، تعــد أكبــر مدينــة باإلقليــم مــن حيــث عــدد الســكان والمســاحة، نظــرًا 

لمــا تتمتــع بــه مــن مبــاٍن تاريخيــة يعــود أغلبهــا إلــى عصــر النهضــة ولتراثهــا الحضــاري والفنــي، جعلــت ثانــي مدينــة إيطاليــة بعــد رومــا.

- البورصــات: أو ســوق األوراق الماليــة، تكــون هــذه البضائــع أســهم وســندات، والبورصــة ســوق لهــا قواعــد قانونيــة وفنيــة تحكــم أدائهــا وتحكــم كيفيــة 

اختيــار ورقــة ماليــة معينــة وتوقيــت التصــرف فيهــا وقــد يتعــرض المســتثمر غيــر الرشــيد أو غيــر المؤهــل لخســارة كبــرى فــي حــال قيامــه بشــراء أو بيــع 

االوراق الماليــة فــي البورصــة، كبورصــة ليــون أنشــأت عــام 1595م فــي فرنســا. 

- قضية الملونيين: قضية عرقية بين السود والبيض، ظهرت قضية الملّونين في أمريكا.

-البعثــات التبشــيرية: بعثــات أوروبيــة تقــوم بإرســال أفــراد وجماعــات، ويدعــى هــؤالء باســم المبشــرين، ويعملــون مــن خــالل أنشــطة فــي العمــل اإلنســاني 

مثــل محــو األميــة، ونشــر التعليــم، والرعايــة الصحيــة، وبنــاء دور األيتــام، لكــن هدفهــم الحقيقــي االتصــال مــع العــرب ودراســة أحوالهــم تمهيــدًا للســيطرة 

عليهــم واحتــالل أراضيهــم.

- حضــارة اآلزتــك والمايــا واآلنــكا: ظهــرت فــي أمريــكا الالتينّيــة مجموعــة مــن الحضــارات التــي كان لهــا أكبــر األثــر فــي تشــكيل حضــارة وثقافــة أمريــكا، 

ومــن هــذه الحضــارات القديمــة، اآلنــكا إمبراطوريــة قديمــة بنتهــا شــعوب مــن الهنــود الحمــر فــي منطقــة أمريــكا الجنوبيــة، كانــت حضــارة المايــا امتــدت 

إلــى أنحــاء أمريــكا الوســطى، وقامــت األزتــك فــي المكســيك.

- شــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة: مجموعــة مــن شــركات عــدة لممارســة المتاجــرة مــع الهنــد والشــرق األقصــى، تأسســت فــي أواخــر القــرن الســادس 

عشــر لمزاحمــة الشــركات الهولنديــة، وقعــت الملكــة إليزابيــث األولــى وثيقــة إنشــائها عــام 1600م.

- طريــق رأس الرجــاء الصالــح: موضــع وعــر فــي أقصــى الطــرف الجنوبــي للقــارة االفريقيــة كان يعــرف بــرأس العواصــف، وعندمــا نجــح البرتغالييــن 

عــام 1488م فــي اجتيــازه عــرف بــرأس الرجــاء، وغــدا طريقــا بحريــًا وتجاريــًا إلــى الشــرق.

- الصفويين: وهم ساللة من الشاهات نشأت في بالد فارس )إيران(، وحكمتها منذ عام 1501م، اتخذوا من تبريز مقرًا لهم حتى عام 1548م.

- الدولــة العثمانيــة: إمبراطوريــة أسســها عثمــان األول بــن أرطغــرل، واســتمرت قائمــة لمــا يقــرب 600 عــام، مــن )1299-1923م(، موطنهــم األّول
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فــي آســيا الوســطى، وقــد انقســموا إلــى عشــائر وقبائــل عديــدة ، فامتــدت أراضيهــا لتشــمل أنحــاء واســعة مــن قــارات العالــم القديــم الثالثــة أوروبــا وآســيا 

وأفريقيــا، إذ خضعــت لهــا كامــل آســيا الصغــرى وأجــزاء كبيــرة مــن جنــوب شــرق أوروبــا. 

- معركــة جالديــران: وقعــت فــي عــام 1514م فــي إيــران، بيــن قــوات الدولــة العثمانيــة بقيــادة الســلطان ســليم األول ضــد قــوات الدولــة الصفويــة بقيــادة 

إســماعيل األول، انتهــت بانتصــار القــوات العثمانيــة واحتاللهــا مدينــة تبريــز عاصمــة الدولــة الصفويــة. 

- معركــة مــرج دابــق: معركــة قامــت فــي عــام 1516م بيــن العثمانييــن والمماليــك قــرب حلــب فــي ســورية، بيــن العثمانييــن الســلطان ســليم األول وقــاد 

المماليــك قانصــوه الغــوري، انتهــت بانتصــار العثمانييــن.

- معركــة الريدانيــة: قريــة واقعــة علــى الطريــق بيــن بركــة الحــاج والقاهــرة، حاليــًا تقــع عنــد العباســية، وقعــت معركــة عــام 1517م، بيــن طومــان بــاى 

عدامــه علــى بــاب زويلــة، وانهــاء حكــم المماليــك وبدايــة الســيطرة العثمانيــة علــى  والســلطان ســليم األول العثمانــي والتــي انتهــت بهزيمــة طومــان بــاى واإ

مصــر.  

- خــان الشــونة: أحــد أســواق حلــب القديمــة، يعــود تاريخــه إلــى الوالــي العثمانــي خســرو باشــا منــذ نحو450عــام يقــع جنــوب القلعــة، عــام 1541م 

وتولــى بنــاء الســوق المعمــاري الشــهير ســنان باشــا وفــي عــام 1821م تعرضــت حلــب لزلــزال تســبب فــي أضــرار للمدينــة والســوق وأغلــق حتــى نهايــة 

القــرن 19م حولــه القنصــل اإليطالــي )آلل ركوبلــي( إلــى مســتودعات للحبــوب وأطلــق عليــه خــان الشــونة والتشــوين لغــة تعنــي التخزيــن، وقامــت وزارة 

الســياحة باســتثماره كســوق للمهــن والحــرف اليدويــة التقليديــة فــي حلــب إحيــاًء للتــراث وحفاًظــا علــى ذاكــرة المدينــة.

- الليفانــت: طلــب بعــض التجــار اإلنكليــز مــن حكومتهــم تشــكيل شــركة لهــا احتــكار للتجــارة، وفــي عــام 1581م أعطــى التصريــح بتشــكيل شــركة 

الليفانــت اإلنكليزيــة، حصــرت التجــارة فــي أيــدي بعــض التجــار وحرمــت جميــع الرعايــا مــن المتاجــرة فــي أراضــي الدولــة العثمانيــة، والليفانــت تعنــي 

الشــرق أو المــكان الــذي تشــرق منــه الشــمس وهــو مصطلــح قديــم يشــير إلــى ســورية ولبنــان وفلســطين واألردن واليونــان. 

- يوسف بيكتي أو بوكتي: تاجر شامي يقيم في لندن، ويقوم بإرسال بضائعه إلى ميناء اإلسكندرية.  

ــو: مدينــة إيطاليــة بإقليــم توســكانا وليفورنــو إحــدى أهــم الموانــئ اإليطاليــة مــن الناحيتيــن الســياحية والتجاريــة، ومركــز صناعــي ذو أهميــة  - ليفورن

علــى المســتوى الوطنــي.

- مينــاء المخــا: مــن أقــدم الموانــئ يقــع علــى ســاحل البحــر األحمــر غــرب مدينــة تعــز، وكان المينــاء هــو الســوق الرئيســة لتصديــر القهــوة بيــن القرنيــن 

الخامــس عشــر والســابع عشــر. وقــد أخــذت قهــوة المــوكا والموكاتشــينو االســم مــن هــذا المينــاء. تــم االنتهــاء مــن تشــييد المينــاء الجديــد فــي عــام 1978 

بواســطة شــركة هولنديــة. 

ــو: )1593-1678م( ولــد فــي لشــبونة، كاهــن ومبشــر برتغالــي، أرســل كمبشــر إلــى الهنــد، كتــب تقريــرًا عــن إقامتــه فــي اثيوبيــا،  - جيرونيمــو لوب

وأبحــر فــي البحــر األحمــر عــام 1625م، تمــت ترجمــة كتاباتــه إلــى الفرنســية واإلنكليزيــة. 

- القس وليم هاليفاكس: قس بريطاني. 

ــة  ــداًل مــن العتمــاد علــى العمــل اليــدوي لإلنســان وقــد قامــت نتيجــة الّنهضــة العلمّي ــة َب ــة: أي اإلنتــاج باســتخدام اآلالت الّصناعّي ــورة الصناعي - الث

الّشــاملة، أدَّت إلــى اختــراع العديــد مــن اآلالت الجديــدة )مثــل اآللــة البخارّيــة( وذلــك فــي القــرن التاســع عشــر الميــالدي، وأّدى انتشــار هــذه اآلالت لغــزو 

كاّفــة القطاعــات الّصناعّيــة فــي إنكلتــرا وأوروبــا.

- البرجوازيــة: طبقــة اجتماعيــة ظهــرت فــي القرنيــن )14 -16م(، تمتلــك رؤوس األمــوال والحــرف، كمــا تمتلــك كذلــك القــدرة علــى اإلنتــاج والســيطرة 

علــى المجتمــع ومؤسســات الدولــة للمحافظــة علــى امتيازاتهــا ومكانتهــا، وبرجوازيــة هــي الطبقــة المســتغلة فــي الحكومــات الديموقراطيــة الغربيــة، والتــي 

تمتلــك وســائل اإلنتــاج وتســتولي علــى فائــض العمــل الــذي تقــوم بــه الطبقــة الكادحــة. 

- الرأســمالية: تلــت مرحلــة البورجوازيــة مرحلــة الرأســمالية منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر الميــالدي، ولكــن بشــكل متــدرج، الرأســمالية تعــزز الملكيــة 

الفرديــة، ولكنهــا تقلــص الملكيــة العامــة، أفرادهــا يمتلكــون ويديــرون المشــروعات االقتصاديــة الكبيــرة منهــا والصغيــرة وصناعــة المحطــات التلفزيونيــة 

والمشــروعات الخاصــة بالصحــة والزراعــة وشــركات الطيــران فــي دول مثــل الواليــات المتحــدة األميركيــة وبريطانيــا. 

- أنظمــة المعلومــات واإلعــالم: ثــورة المعلومــات ونظمهــا هــي شــبكات اتصــال عالميــة وبنــوك ومراكــز للمعلومــات أبرزهــا شــبكة اإلنترنيــت، والمســتغل 

األكبــر لهــذه الشــبكة هــو اإلعــالم كونــه األقــدر علــى االنتفــاع منهــا سياســيًا واقتصاديــًا وثقافيــًا ..الــخ.
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- فيروســات الكمبيوتــر االلكترونيــة: نــوع مــن أنــواع البرمجيــات التخريبيــة الخارجيــة شــفرة –كــود برنامــج يصيــب الحاســب اآللــي بفيــروس معلوماتــي، 

ُصنعــت عمــدًا بغــرض تغييــر خصائــص ملفــات النظــام ظهــر مصطلــح فيــروس الحاســوب ألول مــرة عــام 1985م مــن قبــل مهنــدس الحاســوب فــرد 

كوهيــن، والبرامــج الخبيثــة تشــمل الفيروســات إلــى جانــب العديــد مــن البرمجيــات التخريبيــة األخــرى. 

- نســيج الديمــا: منســوجات اشــتهرت بهــا ســورية ودمشــق بوجــه خــاص، وهــي منســوجات قطنيــة المعروفــة بالديمــا، وقمــاش مــن قطــن مقلــم بألــوان 

صفــراء وزهريــة أو صفــراء وبيضــاء وكان ُيتخــذ مــن هــذه المنســوجات اللبــاس الشــعبي، ونســيج الديمــا كان علــى النــول التقليــدي مــن نســيج قطنــي توشــيه 

وتطــرزه زخــارف بخيــوط مــن حريــر أو قصــب.

- نعمــان القســاطلي: ولــد فــي دمشــق بمنطقــة القيمريــة عــام )1854-1920م( اهتــم بالعلــم واألدب والمطالعــة وســرد الوقائــع التاريخيــة، والتدويــن 

والتجــارة ومراســلة الصحــف والمجــالت فــي مصــر وســورية ولبنــان كالجنــان والمقتطــف، وطبــع العديــد مــن كتبــه وخطبــه ومقاالتــه مثــل »البراهيــن 

الجليــة« ومــن مؤلفاتــه تاريــخ ســورية المطــول، وكتــاب  الروضــة الغنــاء فــي دمشــق الفيحــاء. 

- األالجــة: منســوجات اشــتهرت بهــا ســورية ودمشــق بوجــه خــاص، وهــي المنســوجات الحريريــة والقطنيــة المســماة باألالجــة، ينســج بأشــكال وأنــواع 

كثيــرة، ومــن أســمائه الهنديــة والقطنيــة والمصريــة والعطافيــة وكانــت منســوجات األالجــة المعروفــة بالصايــة بمنزلــة الــزي الشــعبي لمعظــم الســوريين حتــى 

أواســط القــرن العشــرين، وكانــت تنســج علــى النــول التقليــدي.

- ستيفن كوفي: كاتب ومؤلف أمريكي )1932-2012م( له كتب ومؤلفات منها )القيادة المرتكزة على المبادئ(.

- االقتصــاد الرقمــي: االقتصــاد المعتمــد أساســًا علــى تكنولوجيــا المعلومــات، وتعنــي كل مرحلــة مــن مراحــل تصنيــع المعلومــة ابتــداء مــن الثقافــة 

والتدريــب والتدريــس مــرورًا بصناعــة أجــزاء ومكونــات الكمبيوتــر الماديــة انتهــاء بصناعــة برامــج الكمبيوتــر أو التــي تعتمــد علــى الكمبيوتــر.

- المســألة الشــرقية: مســألة النزاع القائم بين بعض دول أوروبا وبين الدولة العثمانية بشــأن البالد الواقعة تحت ســلطانها، ومســألة وجود العثمانيين 

فــي أوروبــا وطردهــم منهــا واســتعادة القســطنطينية مــن العثمانييــن بعــد ســقوطها فــي عــام 1453م، والســيطرة علــى أمالكهــا، وتهديــد مصالــح الــدول 

األوروبيــة فــي هــذه المنطقــة. 

- الحملــة الفرنســية: هــي حملــة عســكرية قــام بهــا الجنــرال نابليــون بونابــرت علــى الواليــات العثمانيــة مصــر والشــام عــام )1798-1801م( بهــدف 

الدفــاع عــن المصالــح الفرنســية، منــع إنكلتــرا مــن القــدرة علــى الوصــول للهنــد، وكذلــك كان للحملــة أهــداف علميــة.

- محمــد علــي باشــا: )1769-1848م( ولــد فــي قولــة فــي مقدونيــا بــدأ حكــم مصــر عــام 1805م واســتمرت أســرته فــي حكــم مصــر حتــى عــام 

1952م.

- قســطنطين زريــق: ولــد فــي حــي القيمريــة عــام )1909-2000م( مــؤرخ ســوري وأحــد أبــرز دعــاة القوميــة العربيــة والفكــر العربــي الحديــث ،ُأطلــق 

عليــه أكثــر مــن لقــٍب، بينهــا: شــيخ المؤّرخيــن العــرب، ثــم التحــق زريــق بالجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت كــدارس للرياضيــات ثــم حــول مجــال دراســته 

إلــى التاريــخ حيــث نــال درجــة بكالوريــوس اآلداب عــام 1928م، درس فــي جامعــة دمشــق وجامعــات أوروبيــة، وتــرك مؤلفــات كثيــرة مثــل أي غــدًا، 

نحــن والتاريــخ. 

- جمعيــة المقاصــد الخيريــة: هــي جمعيــة خيريــة أسســت عــام 1878م فــي بيــروت، قدمــت خدمــات متعلقــة بقطــاع التعليــم والصحــة والشــؤون 

نشــاء مدرســة لهــم.  عدادهــم إعــدادًا جيــدًا حتــى يتســنى لهــا المشــاركة فــي تكويــن جيــل ناضــج ومتفتــح، واإ االجتماعيــة، اهتمــت بالفتيــات واإ

- ناصيــف اليازجــي: )1800 – 1871 م( أديــب وشــاعر، ولــد فــي قريــة كفــر شــيم فــي لبنــان، أصلــه مــن حمــص، أدى دورًا كبيــرًا فــي إعــادة اســتخدام 

اللغــة الفصحــى بيــن العــرب فــي القــرن التاســع عشــر، عمــل لــدى األســرة الشــهابية كاتبــًا وشــارك فــي أول ترجمــة لإلنجيــل والعهــد القديــم إلــى العربيــة 

فــي العصــر الحديــث. 

- بطــرس البســتاني: ولــد فــي فــي قريــة الدِّبِّيَّــة مــن مناطــق الشــوف فــي لبنــان )1819-1883م(، ويلقــب بالمعلــم بطــرس، أديــب وموســوعي ومربــي 

ومــؤرخ لبنانــي دخــل المــدارس الوطنيــة وألــف أول موســوعة عربيــة ســماها دائــرة المعــارف، )قامــوس عــام(، وأســس مدرســة وطنيــة عاليــة راقيــة، وأول 

مــن أنشــأ مجلــة هادفــة ويعــد مــن أكبــر زعمــاء النهضــة العربيــة الحديثــة.

- عبــد الرحمــن الكواكبــي: ولــد فــي مدينــة حلــب )1849 –1902م( أحــد رواد النهضــة العربيــة ومفكريهــا فــي القــرن )19م(، مؤسســي الفكــر القومــي 

العربــي، اشــتهر بكتــاب طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد، أصــدر أول صحيفــة سياســية محليــة هــي الشــهباء عــام 1875م.
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- طاهــر الجزائــري: ولــد فــي دمشــق )1851 -1920م( وأصلــه مــن الجزائــر، ومــن أكابــر العلمــاء باللغــة واألدب فــي عصــره، كان  مديــرًا لــدار الكتــب 

الظاهريــة التــي أسســها، وعضــوًا فــي المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق، عمــل علــى نشــر لعلــم وافتتــاح المــدارس والمكتبــات وعمــل علــى تأليــف الكتــب 

المدرســية، وأنشــأ مطبعــة للجمعيــة الخيريــة لطبــع الكتــب، لــه مؤلفــات عديــدة.

- كونفدرالــي: رابطــة أعضائهــا دول مســتقلة ذات مســتقلة ذات ســيادة، والتــي تفــوض بعــض الصالحيــات لهيئــة لتنســيق سياســاتها فــي بعــض 

المجــاالت. 

- نجيــب عــازوري: )1873-1916( ولــد فــي قريــة عــازور فــي جنــوب لبنــان، كاتــب وسياســي، ومفكــر قومــي عربــي، وتابــع دراســته فــي معهــد 

الدراســات العليــا فــي باريــس، حاصــاًل علــى اللقــب األول فــي العلــوم السياســية، لــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا يقظــة األمــة العربيــة. 

- البطريــرك األنطاكــي أثناســيوس ابــن الدبــاس: )1686-1694م(، أمــر بصنــع حــروف عربيــة، فأســس مطبعــة عربيــة وطبــع كتبــًا عربيــة علــى 

نفقتــه. وتشــرفت الطباعــة العربيــة بطبــع كتــب عديــدة  باليونانيــة والعربيــة، مثــل كتــاب الســواعي الكبيــر.

- عبــد اهلل زاخــر الحلبــي: ولــد فــي حلــب )1684-1748م(، وأول مــن إنشــاء مطبعــة تطبــع باللغــة العربيــة عــام 1734م، المالــك هــو البطريــرك 

اثناسيوســو أمــا مختــرع اآللــة ومنفذهــا فهــو عبــد اهلل زاخــر.

- المطــران يوســف مطــر: )1851-1882( مــن األســاقفة الحلبييــن الذيــن خدمــوا اآلداب فــي القــرن التاســع عشــر، أدخــل المطبعــة المارونيــة عــام 

1858م كانــت تطيــع إلــى جانــب الكتــب الدينيــة مقــاالت المفكريــن وتوزعهــا علــى الجماهيــر ثــم طبعــت بعــض الكتــب االدبيــة والمدرســية ودواويــن الشــعر 

والتقاويــم، اســتقدم المطــران أحــد اللبنانييــن وهــو ســليم خطــار ليتولــى ادارتهــا وتنظيمهــا وحيــن انتهــت مهمتــه عــاد الــى بيــروت.

- فرنســيس المــرّاش: )1836-1873 م( مــن مفكــري النهضــة فــي حلــب، وأحــد كتــاب وشــعراء النهضــة العربيــة فــي ســورية، باإلضافــة إلــى كونــه 

طبيبــًا، وكان لــه أفــكار وطــرق إلصــالح المجتمــع وبنــاء النهضــة بحســب البيئــة التــي عاشــها.

- نصر اهلل دالل: )1841-1883م( من مفكري النهضة في منتصف القرن التاســع عشــر الميالدي، في حلب، اندرج نشــاطه في محيطه الثقافي 

واالجتماعي والسياســي، كان له أفكار وطرق إلصالح المجتمع وبناء النهضة بحســب البيئة التي عاشــها.

- ســليم البســتاني: ولــد فــي قريــة عَبّيــه فــي قضــاء عاليــه فــي لبنــان )1848–1884م( صحفــي لبنانــي ســاهم فــي تحريــر دائــرة المعــارف التــي أصدرهــا 

أبــوه بطــرس البســتاني، أتقــن الفرنســية والتركيــة واإلنجليزيــة وألّــف عديــد مــن المؤلفــات. 

- حلقــة دمشــق الصغــرى: قــام المفكــرون والشــباب بتأليــف الجمعيــات اتخــذت مــن أفــكار المفكريــن مســتندًا لهــا للمطالبــة بحقــوق العــرب ومنهــا جمعيــة 

بحلقــة دمشــق الصغيــرة تمييــزًا لهــا عــن الكبــرى، أسســها محــب الديــن الخطيــب مــع صديقــه الشــهيد عــارف الشــهابي، تدعــو إلــى إحيــاء اللغــة وقــراءة 

الكتــب وكانــت فــي مدرســة دمشــق اّلثانويــة )مكتــب عنبــر(. 

- حلقــة دمشــق الكبــرى: أكبــر حلقــة أدبيــة ثقافيــة مــن المفكريــن والشــباب، كانــت تدعــو إلــى تعلــم العلــوم العصريــة، ومدارســة تاريــخ العــرب، وتراثهــم 

العلمــي، وآداب اللغــة العربيــة، والتمســك بمحاســن األخــالق الدينيــة، وكانــت تجتمــع فــي كل أســبوع فــي منــزل رفيــق العظــم، بقيــادة طاهــر الجزائــري.

- جمــال الديــن القاســمي الدمشــقي: )1866–1914م(، أحــد رواد النهضــة العلميــة الحديثــة ببــالد الشــام فــي العصــر الحديــث، وأحــد رجــال العلــم، 

وصاحــب مؤلَّفــات كثيــرة. 

- عبد الرازق البيطار: من مؤرخي دمشق )1837-1916م( عالم وكاتب دمشقي. 

- محمــد كــرد علــي: ولــد فــي دمشــق )1293-1953م(، مفكــر ســوري مــن رجــال الفكــر واألدب والمدافــع عــن اللغــة العربيــة، أول وزيــر للمعــارف 

والتربيــة فــي ســورية، وكان رئيســًا لمجمــع اللغــة العربيــة فــي دمشــق منــذ تأسيســه 1919م حتــى وفاتــه، صاحــب كتــاب خطــط الشــام. 

- فــارس الخــوري: )1873– 1962م(، سياســي ومفكــر ووطنــي ســوري ولــد فــي قريــة الكفيــر فــي لبنــان، تولــى منصــب وزيــر ورئيــس وزراء ورئيــس 

برلمــان فــي ســورية وصاحــب مشــروع ميــاه عيــن الفيجــة. 

- عبد الرحمن الشهبندر: ولد في دمشق عام )1879-1940م(، طبيب وسياسّي وكاتب سورّي، شارك في لثورة السورية الكبرى.

- شكري العسلّي: ولد في دمشق عام )1868- 1916( أديب وسياسي عربي سوري، من شهداء 6 من أيار. 

- زينــب فــواز العاملــي: )1860-1914م(، أديبــة لبنانيــة، شــاعرة ومؤرخــة، رائــدة مــن أعــالم النهضــة العربيــة الحديثــة، شــغلت الحيــاة الثقافيــة 

واألدبيــة فــي مصــر خــالل الربــع األخيــر مــن القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، لهــا عــدة مؤلفــات منهــا، الرســائل الزينبّيــة، وهــي مجموعــة 



194

مقاالت ورسائل وبعضها شعرّية، وأكثر أبحاث هذه الرسائل في المرأة وحقوقها ومكانتها االجتماعية، ورواية الملك كورش ....

ــرَّاش: )1848-1919م( َحلبّيــة، كاتبــٌة وشــاعرة ســورّية، رائــدة مــن أعــالم النهضــة العربيــة الحديثــة، أول أمــرأه كتبــت مقالــة فــي مجلــة  ــا َم - مرَياَن

أو جريــدة ونشــرت فــي مجلــة الجنــان، ونشــرت مجموعــات شــعرية عــام 1893م، أعــادت إحيــاء تقليــد الصالونــات األدبّيــة فــي أوائــل القــرن الماضــي. 

- مــاري عجمــي: )1888–1965م(، أديبــة شــاعرة مــن حمــاة درســت فــن التمريــض فــي الكليــة األميركيــة ببيــروت عــام 1905م، وكانــت تعمــل 

مدرســة فــي دمشــق، وأنشــأت مجلــة العــروس عــام 1910م والنــادي االدبــي النســائي وجمعيــة نــور الفيحــاء وناديهــا عــام 1920م، وتناولــت القضايــا 

االجتماعيــة والسياســية والوطنيــة، ودافعــت عــن قضايــا المــرأة.

- رفاعــة الطهطــاوي: ُولــد فــي عــام )1801- 1873م(، بمدينــة طهطــا إحــدى مــدن محافظــة ســوهاج بصعيــد مصــر ،مــن قــادة النهضــة العلميــة فــي 

مصــر، وأحــد رواد الفكــر التنويــري، أفتتــح عــام 1835م مدرســة الترجمــة، التــي صــارت فيمــا بعــد مدرســة األلســن.

- طــه حســين: ) 1889- 1973م(، أديــب وناقــد مصــري، مــن الشــخصيات البــارزة فــي الحركــة العربيــة األدبيــة الحديثــة، لقــب بعميــد األدب العربــي، 

اشــتهر بكتابه »األيام« نشــر عام 1929م.

- جمعيــة االتحــاد والترقــي: أسســها إبراهيــم تيمــو األلبانــي األصــل التحــق بالكليــة الطبيــة العســكرية عــام 1889م مــع أربعــة طــالب مــن الكليــة، قامــت 

الجمعيــة علــى إثــارة المشــاعر القوميــة عنــد األتــراك انهــت حكــم عبــد الحميــد الثانــي عــام 1908م.

- القــادة الوطنييــن األحــرار: اإلعــدام التــي نفذتهــا الســلطات العثمانيــة مــن قبــل جمــال باشــا الملقــب بالســفاح، بحــق عــدد مــن الوطنييــن الســوريين فــي 

كل مــن بيــروت ودمشــق، مــا بيــن عــام )1915- 1917م(، واختيــر يــوم 6 أيــار إذ أن عــدد الشــهداء الذيــن أعدمــوا فــي هــذا اليــوم مــن عــام 1916م 

هــو األكبــر عــددًا، منهــم )فــي دمشــق شــفيق بــك مؤيــد العظــم، عبــد الحميــد الزهــراوي، األميــر عمــر الجزائــري، شــكري بــك العســلي، وفــي بيــروت جرجــي 

الحــداد، ســعيد فاضــل عقــل، عبــد الغنــي العريســي ......وغيرهــم(.

يرلنــدا، فرنســا واإلمبراطوريــة  - الحلفــاء: ضمــت دول الحلفــاء فــي فتــرة الحــرب العالميــة األولــى )1914 – 1918م( المملكــة المتحــدة لبريطانيــا واإ

الروســية وأمــا دول المحــور اإلمبراطوريــة األلمانيــة واإلمبراطوريــة النمســاوية المجريــة والدولــة العثمانيــة ومملكــة بلغاريــا.

- بروتوكول دمشــق: وثيقة أخذها الملك فيصل بن الحســين، من زعماء الجمعيات العربية )العربية الفتاة، العهد( في زيارته إلى دمشــق، وتتضمن 

خريطــة للحــدود العربيــة التــي تــم االتفــاق عليهــا للمطالبــة باالســتقالل عنــد التفــاوض مــع بريطانيــا، ونــص علــى: اعتــراف بريطانيــا باســتقالل البــالد 

العربيــة، إلغــاء االمتيــازات األجنبيــة، عقــد تحالــف دفاعــي بيــن بريطانيــا والدولــة العربيــة المســتقلة، منــح بريطانيــا األفضليــة فــي الشــؤون االقتصاديــة.

- الثــورة العربيــة الكبــرى: بــدأت فــي الحجــاز فــي 10 حزيــران عــام 1916م، مــن قبــل الشــريف حســين، ضــد الدولــة العثمانيــة، وتمكنــوا مــن إخراجهــم 

من الحجار وامتدت الثورة إلى ســورية والعراق، تمكن جيش الثورة بقيادة فيصل بن الحســين، وبالتعاون مع القبائل، من تحقيق انتصارات عســكرية، 

دخــل الجيــش البريطانــي بقيــادة الجنــرال إدمونــد اللنبــي إلــى فلســطين، وفــي عــام 1918م انســحب العثمانيــون ووقعــت هدنــة مــودروس، ثــم فــي معاهــدة 

ســيفر التنــازل عــن أمالكهــم فــي الوطــن العربــي. 

- النظــام اإلقطاعــي: نظــام اجتماعــي اقتصــادي سياســي قائــم علــى حيــازة األرض وينظــم العالقــة بيــن الســيد اإلقطاعــي والتابــع، وتمتــد جــذور النظــام 

اإلقطاعــي إلــي دولــة الفرنجــة فــي القــرن الثامــن، وقــد انتشــر فــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى واســتمر ســائدًا فيهــا حتــى بدايــة القــرن الخامــس عشــر. 

- شــركات العابــرة للقــارات: شــركات فــي البــالد الرأســمالية قــد تضخمــت بشــكل، تســمى شــركات عابــرة القــارات منــذ بدايــة التســعينيات وهــذه الشــركات 

تمســك باالقتصــاد العالمــي تحــدد أســعار الصــرف األحنبــي والقــوة الشــرائية لهــذا البلــد أو غيــره، كاليابــان والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

- غوســتاف باورنفينــد: )1848-1904م( ولــد فــي مدينــة زولتــس فــي ألمانيــا، مهنــدس معمــاري اشــتهر برســومه ولوحاتــه الفنيــة خاصــة اللوحــات 

لــى جانــب لوحاتــه  الكثيــرة تــرك أيضــًا مذكراتــه والتــي نشــرت فيمــا بعــد فــي كتــاب »رحلــة إلــى دمشــق« وفــي كتــاب »مذكــرات رســام الشــرق«. الشــرقية، واإ

- لودفيــغ دوتيــش: ) 1855– 1935م( ، ولــد فــي فيينــا، رســام مستشــرق نمســاوي مقيــم فــي باريــس، درس فــي أكاديميــة الفنــون الجميلــة النمســاوية، 

ثــم فــي عــام 1878م، انتقــل إلــى باريــس وأصبــح مغرمــًا بفكــرة االستشــراق.

- جون فردريك لويس: )1805 –1876م(، مصور إنكليزيًا مستشرقًا، تخصص في المناظر الشرقية وتميز بألوان رائعة مائية. 

- كوبنهاغــن: عاصمــة الدنمــارك، ومركزهــا االقتصــادي والسياســي والثقافــي األول، وميناؤهــا الرئيــس، تمتــاز بكثــرة أبنيتهــا الجميلــة وأوابدهــا التاريخيــة 

التــي مازالــت قائمــة حتــى اليــوم.
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- شارلز روبرتسون: رسام بريطاني )1844-1891م(.

- اإلنثربولوجيا: علم اإلنسان االجتماعي والثقافي وحضاري، وهي دراسة البشر وسلوك اإلنسان، وقيم ومعايير المجتمعات الماضية والحاضرة. 

- هيــرودوت: )484 ق.م - 425 ق.م(، مــؤرخ إغريقــي يونانــي آســيوي، زار أماكــن عديــدة ووصــف أحــوال البــالد واألشــخاص فــي ترحالــه حــول 

حــوض البحــر المتوســط، وعــرف مــن خــالل كتابــه تاريــخ هيــرودوت.

- ألفونسو ملك ليون: ملك قشتالة ضرب حصاره حول طليطلة في األندلس عام 1084م. 

لــى جــزء كبيــر مــن أوروبــا، واقتبســت كثيــر  - اللغــة الالتينيــة: لغــة كانــت محكيــة فــي التيــوم وفــي مدينــة رومــا القديمــة ثــم انتشــرت عبــر المتوســط واإ

مــن اللغــات كثيــرًا مــن مفــردات اللغــة الالتينيــة، كانــت لغــة الكنيســة والعلــم والدارســة فــي العصــور الوســطى، حتــى القــرن الســابع عشــر حيــن حلــت 

محلهــا اللغــات المحليــة.

- مجمع فيينا الكنسي: عام )1311- 1312م( المجمع هو مصدر التعليم الكنسي، وعدد المجامع الشرقية 8 والغربية 13 مجمعًا.

- جامعة باريس: في فرنسا تـأسست ونمت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، نظمت عام 1970م إلى ثالثة عشر جامعة مستقلة. 

- جامعــة أوكســفورد: أقــدم جامعــة فــي العالــم الغربــي وأقــدم جامعــات بريطانيــا ال يعــرف زمــن التأســيس ولكــن بــدأ التدريــس فيهــا منــذ عــام 1096م، 

وتقــع فــي مدينــة أكســفورد فــي إنكلتــرا.

- جامعة بولونيا: أقدم جامعة في أوروبا، تأسست عام 1088م، في إيطاليا. 

- لوكا جيوردانو: ولد في نابولي عام )1634– 1705م( رسام من إيطاليا.

- اإلمبرياليــة: هــي الرأســمالية االحتكاريــة، واالحتــكار أن تكــون أدوات اإلنتــاج كلهــا فــي يــد شــخص واحــد، اإلمبرياليــة كلمــة فرنســية يقصــد بهــا 

السياســة العدوانيــة لدولــة تجــاه أخــرى، ارتبــط مصطلــح اإلمبرياليــة بالتوســع العدوانــي واالحتــالل بحثــًا عــن مصــادر إنتــاج فــي كل أنحــاء العالــم. 

- تومــاس بــن إدوارد لورنــس: )1888- 1935م(، ضابــط بريطانــي، عمــل فــي مركــز المخابــرات والجاسوســية فــي الشــرق العربــي، وثــق عالقتــه 

بالشــريف حســين والســيما بابنــه فيصــل الــذي أصبــح فيمــا بعــد صديقــه ومستشــاره وصحبــه كترجمــان إلــى مؤتمــر الصلــح، اشــتهر بــدوره فــي مســاعدة 

القــوات العربيــة خــالل الثــورة العربيــة عــام 1916م، ضــد الدولــة العثمانيــة عــن طريــق انخراطــه فــي حيــاة العــرب الثــوار وعــرف وقتهــا بلورنــس العــرب، 

كتــب لورنــس ســيرته الذاتيــة فــي كتــاب حمــل اســم أعمــدة الحكمــة الســبعة. 

- ويليــام جيمــس ديورانــت: ولــد عــام )1885 – 1981م(، فيلســوف مــؤرخ وكاتــب أمريكــي مــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب قصــة الحضــارة، والــذي شــاركته 

زوجتــه أريــل ديورانــت فــي تأليفــه.

- جــان ليــون جيــروم: ولــد فــي جيــروم )1824- 1904م(، رســام ونحــات فرنســي مشــهور، ويعــد أحــد أبــرز المستشــرقين الذيــن قدمــوا إلــى الشــرق 

العربــي واإلســالمي خــالل القــرن التاســع عشــر، ومجموعــة رســوماته تتضمــن رســومات تاريخيــة واألســاطير اإلغريقيــة والشــرق. 

- إدوارد بوكــوك: ) 1604 - 1691م(، مستشــرق إنكليــزي وعالــم، قــام برحلــة إلــى حلــب عــام 1630م، حيــث درس اللغــة العربيــة وجمــع عــدة 

مخطوطــات قيمــة، مــن مؤلفاتــه كتــاب عــن تاريــخ العــرب وغيرهــا.

- صــالح الديــن المنجــد: مــن دمشــق )1920- 2010م(، باحــث وكاتــب، لقــب بـــ »أبــو المخطوطــات العربيــة«، حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه 

مــن جامعــة باريــس، لــه نصــوص تراثيــة محّققــة، ومؤلفــات وكتــب فــي القانــون الدولــي، والتاريــخ، واألدب واللغــة، واآلثــار القديمــة، والسياســة العربيــة 

المعاصــرة، ومقــاالت ُنشــرت فــي المجــالت والصحــف العربيــة واألوروبيــة. 

- سيســل رودس: )1853-1902م( رئيــس وزراء مســتعمرات الــكاب عــام )1890-1896م( شــهد عصــره توســع فــي اإلمبراطوريــة البريطانيــة 

خاصــة فــي قــارة إفريقيــا، وعــرف باســم ملــك األلمــاس.

- الداي حسين: ولد في أزمير عام ) 1773-1838م(، آخر دايات الجزائر العثمانيين. 

- شــارل دوفــال: )1815- 1827م(، آخــر قنصــل لفرنســا بالجزائــر، ارتبــط اســمه بحادثــة المروحــة الشــهيرة، التــي اتخذتهــا فرنســا مبــررًا الحتــالل 

الجزائــر. 

- غرفــة تجــارة مرســيليا: أنشــأت فــي مرســيليا بفرنســا عــام 1599م بمبــادرة مــن عــدد مــن تجــار مدينــة مرســيليا بهــدف تمثيــل مصالحهــم فــي المرفــأ 

وتطــور دور الغرفــة التجاريــة فــي الحيــاة االقتصاديــة وتناولــت جوانــب عديــدة. 
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- ليون: ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في فرنسا تقع جنوب شرق البالد تشتهر بصناعتها وبشكل خاص صناعة الحرير. 

- الجنــرال هنــري غــورو: ولــد فــي باريــس عــام ) 1867-1946م( ضابــط  فرنســي ، ظهــرت موهبتــه عســكريًا واســتراتيجيًا فــي أثنــاء خدمتــه العســكرية 

فــي مالــي، وكان المنــدوب الســامي لالنتــداب الفرنســي علــى لبنــان و ســورية، وتولــى القيــام بإعــالن دولــة لبنــان الكبيــر عــام 1920م.

- عمر المختار: )1858- 1931م( لقب بشيخ الشهداء وأسد الصحراء قاد المقاومة ضد  االحتالل اإليطالي في ليبيا ألكثر من عشرين عامًا.

- عبــد الكريــم الخطابــي: 1882م – 1963م( قــاد مقاومــة الريــف المغربــي ضــد االحتــالل اإلســباني والفرنســي، أســس لجنــة تحريــر المغــرب العربــي، 

وكانــت وفاتــه فــي القاهــرة.

- الشــركة المتعــددة الجنســيات: تعتبــر الشــركات المتعــددة الجنســيات أحــد أهــم أشــكال االســتثمار االجنبيــة المباشــرة وترجــع تســميتها المانتينــا شــونال 

لوجــود فــروع لهــا فــي عــدة دول ومــن ثــم تحصــل علــى جنســية الدولــة التــي تقيــم فيــه وتصبــح بذلــك متعــددة الجنســيات لهــا طابــع احتــكاري اســتغاللي 

والســيطرة علــى ســلعة أو خدمــة فــي الســوق واالحتــكار ليــس فقــط علــى األســواق العالميــة إنمــا أيضــا علــى الســوق المحلــي وبلــغ عــدد فروعهــا عبــر 

العالــم )74( فرعــًا تطــورت فــي الســبعينيات والثمانينــات. 

-البيزنطيين: الروم كان تمركزهم في العاصمة القسطنطينّية.

- الَونــدال: إحــدى القبائــل الجرمانيــة الشــرقية، اقتطعــوا أجــزاء مــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة فــي القــرن الخامــس الميــالدي وأسســوا لهــم دولــة فــي شــمال 

إفريقيــا مركزهــا مدينــة قرطــاج وضمــوا إليهــا جزيــرة صقليــة والعديــد مــن جــزر البحــر المتوســط.

- الرومــان: الشــعوب التــي ســكنت األراضــي اإليطاليــة، واتخــذوا مــن مدينــة رومــا مركــزًا لهــم إلنشــاء إمبراطوريــة، وتركــوا آثــار عديــدة وقوانيــن وأنظمــة 

إداريــة وسياســية.  

- القرطاجيــون: الكنعانيــون هاجــروا إلــى غــرب البحــر المتوســط، وقامــوا بتأســيس )قــرت حدشــت( أي قرطــاج فــي نهايــة القــرن9 ق.م، نحــو814 ق.م، 

فــي تونــس حاليــًا، واســتقروا بعــدد مــن المــدن اإلفريقيــة.  

- ريمــون بوانكاريــه: )1860-1934م(، سياســي فرنســي، تولــى رئاســة الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة العاشــر لألعــوام )1913-1920م(، كمــا تولــى 

رئاســة الــوزارة فــي فرنســا. 

- جورج كليمنصو: )1841 – 1929م(، طبيب وصحفي من رجاالت الدولة الفرنسية، انتخب لرئاسة الحكومة الفرنسية رئيسًا للوزراء.

- الثــورة البلشــفية: قامــت فــي روســيا عــام 1917م، بقيــادة فالديميــر لينيــن وقائــد الجيــش األحمــر ليــون تروتســكي وكامــل الحــزب البلشــفي والجماهيــر 

العماليــة بنــاًء علــى أفــكار كارل ماركــس وتطويــر لينيــن، إلقامــة دولــة اشــتراكية ،أســفرت الثــورة عــن قيــام االتحــاد الســوفيتي الــذي أصبــح الحقــًا إحــدى 

القــوى العظمــى فــي العالــم بجانــب الواليــات المتحــدة.

- وســام االســتحقاق الســوري: وســام تكريمي يصدر عن مرســوم من رئيس الجمهورية العربية الســورية غايته تقدير الخدمات في مجاالت السياســة 

والعلــوم واالقتصــاد والفنون ...

- مؤتمــر الصلــح فــي باريــس: عــام 1919م، )مؤتمــر باريــس للســالم(، حضــره الحلفــاء المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة األولــى، القتســام مناطــق 

الــدول المهزومــة فــي الحــرب وتوقيــع معاهــدات معهــم كا)ألمانيــا: معاهــدة فيرســاي(، وشــارك فيــه مندوبــون عــن أكثــر مــن 32 دولــة، وكان مــن أهــم 

قراراتــه إنشــاء عصبــة األمــم.

- عصبــة األمــم: مــن المنظمــات األمــن الدوليــة الســابقة تأسســت فــي مؤتمــر باريــس للســالم عــام 1919م، أهدافهــا تتمثــل فــي منــع قيــام الحــرب، والحــد 

مــن انتشــار األســلحة، وتســوية المنازعــات الدوليــة، لكنهــا كانــت تفتقــد القــوة ممــا أدى لعجزهــا وفشــلها عــن حــل المشــكالت الدوليــة.

- ميثــاق عصبــة األمــم  عــام 1919م: اتخــذ قــرار بســلخ أرمينيــا وبــالد العــرب عــن الدولــة العثمانيــة، االعتــراف بــأن هــذه البــالد قــد بلغــت مــن 

التطــور مــا يمكــن معهــا االعتــراف مؤقتــًا باســتقاللها شــرط أن تكــون تحــت حمايــة دولــة منتدبــة حتــى يأتــي الوقــت الــذي تســتطيع فيــه هــذه الــدول أن 

تقــف وحدهــا، وأصبــح هــذا القــرار هــو مضمــون المــادة 22 مــن ميثــاق عصبــة األمــم.

- تشــكيل دولــة لبنــان الكبيــر: أعلــن الجنــرال غــورو عــام 1920م قيــام دولــة لبنــان الكبيــر، بعــد ضــم واليــة بيــروت مــع أقضيتهــا وتوابعهــا )صيــدا 

وصــور ومرجعيــون وطرابلــس وعــكار( والبقــاع مــع أقضيتــه األربعــة )بعلبــك والبقــاع وراشــيا وحاصبيــا(. 

- األرمن: شعب ينتمي إلى العرق الهندو أوروبي، كانوا يقيمون في أرض أرمينيا الممتدة في األجزاء الوسطى والشرقية من آسيا الصغرى.
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- روبير دوكه: وكيل المندوب السامي الفرنسي في سورية. 

- ألبــرت ســاراوت )ألبيــر ســارو(: ولــد فــي بــوردو )1872-1962م(، رجــل دولــة فرنســي، كان عضــوًا فــي البرلمــان االشــتراكي والحاكــم العــام للهنــد 

الصينيــة ،وزيــر المســتعمرات.

- جــورج صليبــا: مفكــر ومــؤرخ لبنانــي ولــد عــام 1939م، لــه عــدة كتــب وأبحــاث حــول تاريــخ العلــم العربــي، وحصــل علــى العديــد مــن الجوائــز منهــا 

جائــزة تاريــخ العلــوم مــن أكاديميــة العالــم الثالــث للعلــوم فــي عــام 1993م.

- الحــرب البــاردة: مصطلــح يســتخدم لوصــف حالــة الصــراع والتوتــر والتنافــس التــي كانــت توجــد بيــن الواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي وحلفائهــم 

مــن فتــرة منتصــف األربعينيــات حتــى أوائــل التســعينيات، مــن خــالل التحالفــات العســكرية والدعايــة وتطويــر األســلحة والتقــدم الصناعــي وتطويــر 

التكنولوجيــا والتســابق الفضائــي، انتشــرت الحــرب البــاردة خــارج أوروبــا إلــى كل مــكان فــي العالــم. 

- حلــف بغــداد: أحــد األحــالف التــي شــهدتها حقبــة الحــرب البــاردة، إذ تــم إنشــاؤه عــام 1955م للوقــوف بوجــه المــد الشــيوعي فــي الشــرق األوســط، 

يران وباكســتان(، انســحب منه العراق بعد إعالن ثورة 14 تموز عام 1958م، وتم حل الحلف عام 1979م.  )ضم دول: بريطانيا والعراق وتركيا واإ

ــدأ إيزنهــاور: نســبة إلــى دوايــت أيزنهــاور عــام 1957م هــدف إلــى حلــول أمريــكا لمــلء الفــراغ فــي الشــرق بــداًل مــن إنجلتــرا وفرنســا  - مشــروع مب

وتضمــن هــذا المشــروع: أنــه بمقــدور أي بلــد أن يطلــب المســاعدة االقتصاديــة األمريكيــة أو العــون مــن القــوات المســلحة األمريكيــة إذا مــا تعرضــت 

للتهديــد مــن دولــة أخــرى، خاصــة التهديــد الســوفيتي. 

- الحــرب علــى اإلرهــاب: مصطلــح اطلقتــه إدارة جــورج بــوش االبــن بعــد أحــداث 11 أيلــول عــام 2001م ليصبــح ذريعــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم بحجــة محاربــة اإلرهــاب.

- شــكري القوتلــي: )1891- 1967م( ولــد فــي دمشــق، أحــد القــادة الوطنييــن والساســة البارزيــن فــي ســورية، فــي فتــرة النضــال مــن أجــل االســتقالل، 

فــي فتــرة االحتــالل الفرنســي حكــم عليــه باإلعــدام بســبب نشــاطاته، اتجــه نحــو فلســطين وأســهم فــي تأســيس المؤتمــر الســوري الفلســطيني، عــاد إلــى 

ســورية وقــدم األمــوال والدعــم إلــى الثــورة الســورية ضــد االحتــالل الفرنســّي، انتخــب رئيســًا للجمهوريــة، ووقــف جهــده فــي محادثــات االســتقالل مــع فرنســا.

- النصر المحجل: حجل أمره: شهره، يقال أمر أسفر محجل، ويوم أغر محجل: مشهور.

- عبــد الرحمــن الكيالــي: )1887-1969م( مــن حلــب، طبيــب مــن رجــال السياســة فــي ســورية، كان رئيــس أطبــاء المستشــفى الوطنــي فــي حلــب، 

وانتخــب نائبــَا للمؤتمــر الوطنــي فــي عهــد الملــك فيصــل، نفــاه الفرنســيون عــام 1920م مــع آخريــن إلــى جزيــرة أرواد، ثــم أعيــد انتخابــه للنيابــة والــوزارة، 

وكان مــن أركان الكتلــة الوطنيــة وأعضــاء المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق، انصــرف إلــى ميــدان التأليــف والكتابــة عــن تاريــخ النصــال الوطنــي والدعــوة 

إلــى أفــكار عصــر النهضــة. 

- يوســف العظمــة: ولــد فــي دمشــق، عــام )1884-1920م( كان ضابطــًا فــي الجيــش، ومرافقــًا لألميــر فيصــل، أصبــح رئيســًا ألركان الحــرب العامــة 

فــي ســورية، وفــي عــام 1920م أصبــح وزيــرًا للحربيــة، دافــع عــن دمشــق ضــد الفرنســيين واستشــهد فــي معركــة ميســلون.

- السويدة: بلدة ومركز ناحية تقع في محافظة طرطوس.

- لجنــة كينــغ كرايــن: هــي لجنــة تحقيــق عّينهــا الرئيــس األمريكــي وودرو ويلســون فــي أثنــاء انعقــاد مؤتمــر الصلــح فــي باريــس عــام 1919م، للوقــوف 

علــى آراء ومطالــب الشــعب فــي ســورية وفلســطين فــي مســتقبل بالدهــم.

- علي رضا الركابي: )1866-1942م( ولد في دمشق سياسي، وأول رئيس وزراء في سورية.

- خــان ميســلون: يقــع بيــن قريــة جديــدة يبــوس ومقــر خــان ميســلون علــى جانبــي الطريــق الــذي يصــل بيــن بيــروت ودمشــق، وهــذه المنطقــة كان فيهــا 

خــان واســتراحة ومحطــة للمســافرين كانــت علــى طريــق العربــات القديــم الــذي يربــط مــا بيــن دمشــق وبيــروت فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 

العشــرين، درات فيــه معركــة ميســلون. 

داريــة،  - ســاطع الُحْصــري: ولــد فــي صنعــاء )1879 – 1968م(، مفكــر ســوري، أحــد الدعــاة والمصلحيــن القومييــن، شــغل عــدة وظائــف تعليميــة واإ

كان وزيــرًا للمعــارف، واهتــم بالفكــر القومــي وبتطويــر مناهــج التعليــم، ولــه عــدة مؤلفــات منهــا آراء وأحاديــث عــن القوميــة العربيــة. 

- مجلــس المديريــن: ألــف األميــر فيصــل عــام 1919م حكومــة اســماها مجلــس المديريــن بــدال مــن الــوزراء تحــت رئاســته وعيــن فيهــا عــدد مــن 

الســوريين منهــم مديــر للمعــارف ســاطع الحصــري، اســتمر فــي إدارة ســورية حتــى عــام 1920م. 
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- البرلمان الفرنسي: الهيئة التشريعية لحكومة فرنسا، يتكون من مجلس الشيوخ الفرنسي.

- محمــد عــز الديــن: )1889- 1958م( ولــد فــي بلــده الهتــه التابعــة لشــهبا، كان مقــدم أركان حــرب، عهــد إليــه ســلطان باشــا األطــرش عــام 1925م 

بقيــادة المنطقــة الشــمالية والوســطى والغوطــة فقــاد معاركهــا كمعركــة اللجــاة ومجــادل تــل الخالديــة فــي حــوران ، موقعــة الــزور الثانيــة والميــدان.

- نسيب البكري: )1888 – 1966م(، سياسي وزعيم قومي ومجاهد وطني سوري،  كان ُمساعد ومستشار األمير فيصل األول عندما بعد نجاح 

الثــورة العربيــة الكبــرى، أصبــح مــن قــادة الثــورة الســورية الكبــرى مــع كل مــن ســلطان باشــا األطــرش وعبــد الرحمــن الشــهبندر وخــاض بعــض معاركهــا، 

وفــي عــام 1936م، عمــل خــالل ُمنســقًا رئيســيًا لإلضــراب الســتيني، وتســّلم منصــب وزيــر العــدل فــي عــام 1939م، وغيرهــا مــن المناصــب اإلداريــة. 

- قاســم الهيمانــي: )1890-1955م( ولــد فــي البقــاع وأقــام فــي دمشــق، صاحــب جريــدة الفيحــاء بدمشــق جريــدة سياســية علميــة أدبيــة فنيــة مصــورة، 

ثمانــي صفحــات مــن القطــع المتوســطة، فــي عــام 1923م. 

- أميــن رويحــة: لــد فــي مدينــة الالذقيــة، عــام)1984-1901م(، طبيــب سياســي أديــب ومترجــم درس الطــب وتخــرج مــن جامعــة برليــن،  وكان 

رئيــس أطبــاء المستشــفى العســكري بدمشــق، ولمــا قامــت الثــورة فــي جبــل العــرب حمــل مــا اســتطاع نقلــه مــن عيادتــه لمعالجــة الجرحــى ثــم اشــترك فــي 

معــارك الغوطــة، واســتلم مديريــة الصحــة العســكرية فــي العــراق واشــتغل فــي القضايــا العربيــة وفــي الثــورات الفلســطينية كان يســاعدهم بجمــع األمــوال 

والســالح واالدوات الطبيــة وكان بيتــه مســتودعًا للســالح، والتحــق بجيــش اإلنقــاذ، وعالــج الجرحــى فــي فلســطين وشــارك فــي ثــورة رشــيد عالــي الكيالنــي 

فــي العــراق، لــه عــدة مؤلفــات فــي العلــوم الطبيــة، منهــا: التمريــض. 

- األميــر خالــد الجزائــري: ) 1875- 1936م( ولــد بمدينــة دمشــق، حفيــد األميــر عبــد القــادر الجزائــري، جزائــري مــن رواد العمــل السياســي والوطنــي، 

انتقــل إلــى الجزائــر للمشــاركة فــي الحركــة الوطنيــة، ونقــل مطالبهــا المشــروعة إلــى كل المؤسســات المســؤولة فــي الجزائــر وفرنســا والهيئــات الدوليــة.

- رمضــان شــالش: ولــد فــي ديــر الــزور )1882-1961م(، كبــد اإلنكليــز بعــد احتاللهــم ديــر الــزور خســائر فادحــة فــي العــدد والعتــاد، وعندمــا قامــت 

الثــورة الســورية عــام 1925 م شــارك فيهــا مــع الســوريين فــي كثيــر مــن المناطــق فــي الفــرات ضــد فرنســا، وكلفــه الزعيــم ســلطان بمقاومــة االحتــالل فــي 

الغوطــة، وهاجــم مــع حســن الخــراط قصــر العظــم  وقتلــوا الجنــود الفرنســين فيــه، إال أنــه وضــع فــي اإلقامــة الجبريــة فــي بيــروت حتــى عــام 1937م، 

وبعــد اســتقالل ســورية عــاد إلــى ديــر الــزور وبقــي فيهــا حتــى وفاتــه.

- حســن طعــان الدندشــي: )ت 1926( مــن أعيــان وكبــار الثــوار فــي تلكلــخ، عيــن فــي الحكــم الفيصلــي ضابطــًا فــي الجيــش العربــي، التحــق بالثــورة 

علــى الفرنســيين، بقيــادة نظيــر النشــيواتي وســعيد العــاص وكان رئيــس الجيــش النظامــي فــي ثــورة الهرمــل عــام 1926م.

- حســن الخــراط: )1861- 1925م( ولــد فــي دمشــق كان يعمــل حارســًا ليــاًل فــي حــي الشــاغور، شــارك فــي الثــورة الســورية الكبــرى ضــد االنتــداب 

الفرنســي عــام 1925م وكان مــن أهــم قادتهــا، شــارك فــي معركــة الــزور األولــى والنبــك وجــرح فــي معركــة الــزور، واستشــهد فــي معركــة يلــدا.

- توفيــق هولــو حيــدر: ولــد فــي بعلبــك عــام 1896م، كان ضابطــًا اشــترك فــي وقائــع النبــك ومعــارك الغوطــة وأعلــن الثــورة فــي بعلبــك واشــتركت معــه 

والدتــه فــي أعمالــه الثوريــة. 

- فــوزي القاوقجــي: )1890-1977م( موليــد مدينــة طرابلــس كان  ضابــط فــي الجيــش الســوري، عمــل مســؤواًل عــن حراســة قصــر الملــك فيصــل 

بدمشــق، وفــي عهــد االنتــداب الفرنســي أصبــح آمــرا لســرية الخيالــة فــي حمــاة، اشــترك فــي الثــورات الســورية وأســند إليــه قيــادة الثــورة فــي منطقــة غوطــة 

دمشــق، وشــارك فــي المعــارك والثــورات فــي العــراق وفلســطين، وتولــى قيــادة جيــش اإلنقــاذ فــي فلســطين عــام 1948م.

- ديب الشيخ )أبو عبدو(: )1875- 1959م( ولد بحي العمارة دمشق حضر معركة ميسلون اشترك في معارك الغوطة. 

- حســن الزيبــق وزوجتــه: ولــد بحــي الشــاغور انضــّم إلــى الثــوار مــن أبنــاء حيــه وكان زعيمــًا للثــورة فــي حــي الشــاغور حضــر جميــع معــارك الغوطــة 

كمعركــة بــاب الجابيــة عــام 1927م. 

- موريس ساراي: ضابط في الجيش الفرنسي، وكان المفوض السامي العسكري في سورية ولبنان في أثناء )1925-1924(.

- حبابة علي ناصر: زوجة الشيخ صالح العلي. 

-زكيــة هنانــو: ولــدت فــي بلــدة كفــر تخاريــم بقضــاء حــارم فــي محافظــة إدلــب غربــي حلــب، شــقيقة الزعيــم إبراهيــم هنانــو كرســت حياتهــا فــي ســبيل 

أهــداف شــقيقها تخلــت عــن ثروتهــا فــي ميــدان الثــروة الوطنيــة، وكفلــت تربيــة أوالد أخيهــا بعــد وفــاة زوجتــه وقامــت بتدبيــر شــؤون منزلــه، كانــت تقــوم 

بالدعايــة الوطنيــة وتتــرأس المظاهــرات النســائية.
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- بســتان شــغلين: )أم حمــد( ولــدت فــي قريــة صميــد، تقــع فــي اللجــاة، أصبحــت رمــزًا للرجــال يــوم كانــت طائــرات الفرنســيين تنقــض فــوق صخــور 

اللجــاة، واستشــهد زوجهــا وأخوهــا نــذرت نفســها للنضــال، تنقــل المــاء والطعــام للمناضليــن أينمــا كانــوا، تبرعــت بحليهــا لشــراء خمــس الســالح للثــوار.

- المندوب هنري بونسو: ولد في بولونيا عام )1877-1963م( دبلوماسي فرنسي، أصبح المفوض السامي في سورية ولبنان عام  1926م.

- محمــد علــي العابــد: سياســي ودبلوماســي ســوري ولــد فــي دمشــق عــام ) 1867-1939م( أول رئيــس للجمهوريــة العربيــة الســورية بيــن عامــي 

)1932-1936م(.

- لطفــي الحفــار: سياســي ســوري ولــد فــي دمشــق عــام ) 1885-1968م( مؤســس الكتلــة الوطنيــة، تولــى عــدة مناصــب وزاريــة ونيابيــة ، ولــه يــد فــي 

جــر ميــاه عيــن الفيجــة إلــى بيــوت دمشــق . 

- ده مارتيــل: )1878- 1940م( سياســي ودبلوماســي فرنســي، كان المنــدوب الســامي فــي ســورية ولبنــان، حمــل معــه مشــروع معاهــدة أعدتهــا وزارة 

الخارجيــة الفرنســية وهــي ال تختلــف عــن نظــام االنتــداب. 

 - اإلضراب الســتيني: حدث في ســورية عام 1936م، اســتمر ســتين يومًا، بناءًا على دعوة الوطنيين، ردًا على تعطيل ده مارتيل المجلس النيابي، 

ولتحقيق المطالي الوطنية والتوصل مع فرنسا التفاق يحقق االستقالل، وشهدت البالد مظاهرات حاشدة ومنددة باالنتداب.

- اتفاقيــة أنقــرة الثانيــة: قامــت فرنســا إلــى اتفــاق مــع تركيــا، فــي المجــال العســكري؛ ألنــه فــي حــال نشــوب نــزاع ســيكون باســتطاعة فرنســا المــرور 

عبــر المضائــق لتأميــن صالتهــا مــع الــدول األخــرى، ولحيولــة دون اتفــاق تركيــا مــع ألمانيــا النازيــة، ثــم دخلــت المفاوضــات الفرنســية –التركيــة، فــكان 

اتفــاق أنقــرة الــذي ينــص علــى تخلــي فرنســا عــن لــواء اســكندرونة إلــى تركيــا، ورســم الحــدود بيــن ســورية وتركيــا عــام 1939م.

- جنيــف: مدينــة سويســرية تقــع فــي جنــوب غربــي البــالد، هــي مقــر العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، كمنظمــة األمــم المتحــدة، منظمــة الصحــة العالميــة، 

منظمــة حقــوق اإلنســان، وغيرهامــن المنظمــات. 

- زكــي األرســوزي: مواليــد الالذقيــة، عــام )1899 -1968م(، مفكــر مــن أهــم مؤسســي الفكــر القومــي العربــي، انتقــل مــع عائلتــه إلــى أنطاكيــة، وفــي 

عــام 1924م، عيــن مديــرًا للناحيــة، وعمــل مدرســًا للفلســفة، أســس جريــدة العروبــة، للدفــاع عــن عروبــة لــواء إســكندرونة، وحــق العــرب، طالــب بالعدالــة 

لغــاء التميــز بيــن النــاس، وتخــرج علــى يديــه الكثيــر مــن الطلبــة والباحثيــن والكتــاب وغيــر ذلــك. واإ

- مسلم البارودي: ابن عارف أبو السعود البارودي يقوم بواجبه اإلنساني كان طبيبًا وموظفًا حين استشهاده. 

- حسني الزعيم: )1849-1949م( ولد في دمشق تم تعينه رئيس لألركان العامة ، وقام بانقالبه عام 1949م وانتهى بانقالب سامي الزعيم.

- سامي الحناوي: )1898-1950م( ولد في حلب دام حكمه أربعة اشهر وأربع أيام وانتهى بانقالب أديب الشيشكلي. 

- أديــب الشيشــكلي: ) 1909-1954م( ولــد فــي حمــاه، وانتهــى حكمــه وتــم إعــادة الحيــاة الدســتورية إلــى ســورية وانتخــاب الرئيــس هاشــم األتاســي، 

ثــم شــكري القوتلــي. 

ــان المالكــي: عقيــد عســكري ولــد فــي دمشــق )1919- 1955م(، التحــق بالكليــة العســكرية فــي حمــص وتخــرج منهــا عــام 1939م، وخــدم  - عدن

فــي الجيــش فــي قطاعــات مختلفــة حيــث كانــت تســند إليــه مهــام تدريــب الجنــود والرقبــاء، عيــن مدربــًا فــي الكليــة العســكرية، شــارك فــي حــرب فلســطين 

وتمكــن مــن إبعــاد ســورية عــن األحــالف العســكرية، وســاهم فــي التقــارب مــع مصــر، تــم اغتيالــه فــي الملعــب البلــدي بدمشــق. 

ــاق اإلذعــان: اتفــاق فرضــه الكيــان الصهيونــي علــى لبنــان ) اتفــاق 17 أيــار( عــام 1983م ســماه الرئيــس حافــظ األســد اتفــاق اإلذعــان ألن  - اتف

الهــدف منــه تعهــد لبنــان بعــدم تقديــم أراضيــه كمنطلــق لشــن عــدوان ضــد الكيــان الصهيونــي وأســقط هــذا االتفــاق بفضــل المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة 

ودعــم ســورية لــه.

نهــاء الحــرب األهليــة عــام 1989م، نتــج عنــه  - مؤتمــر الطائــف: عقــد فــي مدينــة الطائــف فــي الســعودية، لحــل النــزاع بيــن األطــراف اللبنانيــة واإ

مصالحــة وطنيــة مــن خــالل االتفــاق بيــن فئــات المجتمــع اللبنانــي، وحــدت مــن صالحيــات رئيــس الجمهوريــة.

- اأُلَمْم الُمتَِّحَدة: منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريبًا، تأسست عام 1945م، في مدينة سان فرانسيسكو.

- المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: تأسســت عــام 2002م فــي الهــاي هولنــدا ،كأول محكمــة قــادرة علــى محاكمــة األفــراد المتهميــن بجرائــم اإلبــادة الجماعيــة 

والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحرب..... 

- مؤتمر بال: مدينة تقع في سويسرا. 
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- حاييــم وايزمــان: أشــهر الشــخصيات الصهيونيــة، أدى دورًا فــي إصــدار وعــد بلفــور عــام 1917م، وقــام بتطويــر مــادة صناعيــة ســاعدت فــي إنتــاج 

األســتيون فــي إنتــاج مــادة متفجــرة تســاعد بريطانيــا فــي صناعــة األســلحة فــي حــرب العالميــة األولــى، وكان رئيســًا للمنظمــة الصهيونيــة العالميــة بيــن 

عامــي )1920 -1946م(، ثــم انتخــب رئيســا لدولــة اليهــود فــي عــام 1949م. 

- مراســالت حســين-مكماهون: ســفير المملكــة المتحــدة البريطانيــة فــي مصــر، قــام بمراســالت مــع الشــريف حســين بلغــت المراســالت عشــر خطابــات 

بيــن الطرفيــن مــا بيــن عامــي )1915- 1916م(، للقيــام بثــورة علــى العثمانييــن، مقابــل اعتــراف بريطانيــا باســتقالل القســم اآلســيوي للوطــن العربــي، 

عــدا بعــض المناطــق كعــدن.

- عــز الديــن القســام: مواليــد بلــدة جبلــة عــام )1880- 1935م(، كان يعمــل خطيبــًا ومدرســًا فــي جبلــة، بعــد احتــالل الفرنســيين للســاحل ثــار ضدهــم، 

وبعــد مطــاردة الفرنســيون لــه، التجــأ مــع أســرته إلــى مدينــة حيفــا فــي عــام 1920م، إذ عمــل مدّرســًا فــي مدرســة »البــرج« الثانويــة، شــارك فــي تأســيس 

فرع »جمعية الشــبان، وانتخب رئيســًا له 1926م، لنشــر الوعي الوطني بين صفوف الشــباب والرجال، جاب القرى يحرض ضد االنتداب البريطاني 

وممارســتها وجمــع المــال والســالح وجملــه ضــد بريطانيــا واليهــود، اشــترك فــي الثــورة الفلســطينية الكبــرى واستشــهد فيهــا. 

- محمــد األشــمر: )1894 -1960م( ولــد فــي حــي الميــدان بدمشــق مــن قــادة النضــال الوطنــي فــي ســورية، قــاد الثــوار فــي منطقــة الغوطــة، وفــك 

الحصــار عــن جبــل العــرب فــي المســيفرة، وخــاض معــارك عديــدة معركــة يلــدا ومعركــة بســتان باكيــر قــرب حــي الميــدان بدمشــق، ومعركــة مئذنــة الشــحم 

بدمشــق وشــارك فــي ثــورة فلســطين.

- ســعيد العــاص: )1889- 1936م( ولــد فــي حمــاة عــام مــن كبــار قــادة النضــال الوطنــي والثــورات، كثــورة الشــيخ صالــح العلــي، انضــم إلــى الثــورة 

فــي فلســطين عــام 1936م برفقــة عبــد القــادر الحســيني حتــى استشــهد فــي معركــة الخضــر. 

- جواهــر الل نهــرو: زعيــم هنــدي ولــد عــام ) 1889-1964م(، أحــد زعمــاء حركــة االســتقالل فــي الهنــد، وأول رئيــس وزراء للهنــد، وهــو مــن مؤسســي 

حركــة عــدم االنحيــاز عام 1961م. 

- لجنة »بيل«: تعرف باسم اللجنة الملكية البريطانية لفلسطين، نظمت في أعقاب اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى )1936-1939م(.

- مؤتمــر أنشــاص: عقــد فــي قصــر أنشــاص بمصرعــام 1946م، بدعــوة مــن الملــك فــاروق األول إذ عقــد اجتمــاع قمــة الــدول العربيــة، وتقــرر رفــض 

تقريــر لجنــة التحقيــق البريطانيــة – األمريكيــة ، و التمســك باســتقالل فلســطين وصيانــة عروبتهــا.

- َهايتي: جمهورية إحدى بلدان البحر الكاريبي. 

- جامعــة الــدول العربيــة: منظمــة إقليميــة تضــم دواًل فــي آســيا وأفريقيــا ويعتبــر أعضاؤهــا دواًل عربيــة، ينــص ميثاقهــا علــى التنســيق بيــن الــدول 

األعضــاء فــي الشــؤون االقتصاديــة والعالقــات االجتماعيــة والصحــة، مقرهــا الدائــم فــي القاهــرة. 

- غســان كنفانــي: ولــد فــي عــكا )1936 – 1972م(، روائــي وصحفــي فلســطيني، وأشــهر الكتــاب والصحافييــن العــرب فــي القــرن العشــرين، أعمالــه 

األدبيــة مــن روايــات وقصــص قصيــرة كانــت متجــذرة فــي عمــق الثقافــة العربيــة والفلســطينية، وكتبــت فــي كفــاح الشــعب والقضيــة الفلســطينينة.  

- وكالــة الغــوث )أونــروا(: وكالــة غــوث وتنميــة بشــرية تعمــل علــى تقديــم الدعــم والحمايــة وكســب التأييــد  لالجئيــن الفلســطينين مســجلين لديهــا فــي 

األردن ولبنــان وســورية والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تأسســت عــام 1949م، ومقرهــا األردن، تتبــع لألمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن.

- جوزيف مازيني: )1805-1872م( من إيطاليا وفيلسوف، أكد أن إيطاليا لن تكون قوية اإل بالوحدة اإليطالية.

- مهيبــة خورشــيد: ولــدت فــي يافــا عــام )1921-2000م(، عــام 1947م أسســت مــع شــيقتها ناريمــان ، جمعيــة زهــرة األقحــوان، جمعيــة نســائية 

اجتماعيــة ، تســاعد الطلبــة ، ثــم تحولــت لتكــون أول منظمــة فلســطينية نســائية، عملــت علــى جمــع المعلومــات والتبرعــات وشــراء الســالح.

- الرئيــس جمــال عبــد الناصــر: )1918 –1970م( أحــد قــادة ثــورة 23 تمــوز 1952م فــي مصــر، اختيــر رئيســًا للجمهوريــة عــام 1956م، وتحقــق 

فــي عهــده إعــالن الوحــدة بيــن مصــر وســورية وقيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة )1958-1961م(.

- جــول جمــال: ) 1932- 1956م ( ولــد فــي الالذقيــة كان ضابــط فــي ســالح البحــري ، وبعــد تأميــم قنــاة الســويس وقيــام العــدوان الثالثــي علــى مصــر 

فتطــوع فــي قيــادة عمليــة بحريــة للــزوراق المصريــة، واســتطاع تدميــر البارجــة والمدمــرة الفرنســية جــان بــار، واستشــهد علــى أثــر تدميرهــا. 

- االنتفاضــة الفلســطينية األولــى: أو انتفاضــة الحجــارة نظمــت مــن قبــل القيــادة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، بــدأت عــام 1987م، فــي 

جباليــا بقطــاع غــزة، ثــم انتقلــت إلــى كل المــدن والقــرى، كانــت ردًا علــى الوضــع الصعــب فــي المخيمــات وسياســة القمــع وقيــام ســائق يهــودي بدهــس
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مجموعة عمال فلسطينيين، توقفت نهائيًا عام 1993م. 

- االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة: أو انتفاضــة األقصــى عــام 2000م، اندلعــت علــى أثــر دخــول رئيــس الــوزراء الصهيونــي أريــل شــارون إلــى باحــة 

المســجد األقصــى برفقــة حراســه.

- الحــرب بالوكالــة: هــي حــرب تنشــأ عندمــا تســتخدم القــوى المتحاربــة أطرافــًا أخــرى للقتــال بــداًل عنهــا بشــكل مباشــر، رغــم أن القــوى اســتخدمت 

حكومــات أخــرى كــوكالء للحــرب، األطــراف الوكيلــة قــد يكــون لهــا أهدافهــا الخاصــة التــي قــد تنحــرف عــن مصالــح األطــراف التــي وظفتهــا.

- منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط أوبــك: منّظمــة عالميــة تضــم أحــد عشــر دولــة تعتمــد علــى صادراتهــا النفطيــة تأسســت عــام 1960م ومقّرهــا فــي 

فيينــا، ويعمــل أعضــاء األوبــك لزيــادة العائــدات مــن بيــع الّنفــط فــي الّســوق العالميــة. 

- جيمي روستال: عسكري أمريكي شغل منصب وزير الدفاع األمريكي. 

- حــرب المــدن: الهجــوم الصاروخــي والطيــران مــن قبــل الطــرف األول علــى مدينــة مــن الطــرف اآلخــر بهــدف تدميرهــا، ويقــوم الطــرف الثانــي بهجــوم 

مماثــل علــى مدينــة بنفــس األهميــة مــن مــدن الطــرف األول وهــذا مــا ســمي بحــرب المــدن فــي حــرب الخليــج األولــى.

ــد فــي بروكليــن نيويــورك عــام 1943م، كان يعمــل منصــب مســاعد وزيــر الدفــاع األمريكــي، ويعتبــر ولفويتــس المهنــدس األول  ــز: ول ــول ولفيت - ب

لحــرب العــراق التــي اندلعــت عــام 2003م. 

- أرثر تشبروفسكي: األميرال المتقاعد مدير مكتب تحويل القوة في وزارة الدفاع األمريكية.

- أنتوني كوردســمان: ولدفي شــيكاغو، عام 1939م، أســتاذ كرســي أرلين بورك في االســتراتيجية في مركز الدراســات الدولية واالســتراتيجية ومحلل 

األمــن القومــي فــي إي بــي ســي، بــرزت تحليالتــه إبــان حــرب الخليــج والحــرب فــي أفغانســتان، العــراق....

- الفجــوة اإللكترونيــة: وتســمى الفجــوة الرقميــة، مصطلــح حديــث ظهــر فــي علــم الحاســوب وعلــوم االجتمــاع مــع االنتشــار الواســع للتجــارة إلكترونيــة 

والحكومــة اإللكترونيــة، يشــير إلــى الفجــوة بيــن الذيــن بمقدورهــم اســتخدام اإلنترنــت بســبب امتالكهــم المهــارة الالزمــة والقــدرة الماديــة، وبيــن الذيــن ال 

يســتطيعون اســتخدام اإلنترنــت. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
- إبراهيم )حنان عبد المجيد(، التغيير االجتماعي في الفكر اإلسالمي الحديث، ط1، المعهد العالي، فرجينيا،2011م.

- أحمد )أحمد(، سورية اليوم، مطابع مؤسسة الوحدة.
- األرمنازي )نجيب(، محاضرات عن سورية من االحتالل حتى الجالء، دار الكتاب مصر، 1953م.

- أرسالن )األمير شكيب(، سورية الشهيدة، ط1، الدار التقدمية لبنان، 2009م.
- أسعد )منير الخوري عيسى(، تاريخ حمص، مطرانية حمص األرثوذكسية، 1984م. 

- إسماعيل )أحمد ياغي(، تاريخ العالم العربي المعاصر، مكتبة العبيكان، الرياض، 2000م.
- األشرم )ماهر(، إبراهيم هنانو، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2013م.

- آل الجندي )أدهم(، تاريخ الثورات السورية في عهد االنتداب الفرنسي، مطبعة االتحاد للنشر، دمشق، 1960م.
- أنيسة درار )بركات(، نضال المرأة الجزائرية خالل الثورة التحريرية، مؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، عام 1985م.

- بابتي )عزيزة فوال(، موسوعة األعالم، ج1-2-4، دار الكتب العلمية، بيروت.
- برو )توفيق(، القومية العربية في القرن التاسع عشر، مطابع وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق. 

- برون )جفري(، تاريخ أوروبا الحديث، ترجمة علي المرزوقي، ط1، األهلية للنشر والتوزيع، 2006م.
- البستاني)بطرس(، نفير سورية، ط1، دار الفكر بيروت، 1990م.

- البستاني)بطرس(، الجمعية السورية للعلون والفنون، دار الحمراء بيروت، 1990م.
- البعيني )أمين(، دروز سورية ولبنان في عهد االنتداب الفرنسي، المركز العربي لألبحاث والتوثيق، بيروت، 1993م.
- البطريق) عبد الحميد(، التيارات السياسية المعاصرة 1815-1960م، ط1، دار النهضة العربية، بيروت،1974م.

- بلبل )فرحان(، المسرح السوري في مئة عام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1997م.
- بيتز )تشارلز(، فكرة حقوق االنسان، ترجمة شوقي جالل، عالم المعرفة، العدد 421، الكويت، 2015م. 

- بهلوان )سمر(، محمد حبيب صالح، كتاب دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية، منشورات جامعة دمشق، 1997م .
- البهنسي)عفيف(، اآلثار السورية، دار فورفيرست للطباعة، فيينا النمسا، عام 1985م.

- البواب )سليمان سليم(، موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين، دار المنارة، دمشق، 2000م.
- بيهم )محمد جميل(، االنتدابان في العراق وسورية، ط1، مطبعة العرفان، صيدا،1931م.

- التل )عبد اهلل(، مذكرات قائد معركة القدس، كارثة فلسطين، ط1، اصدار دار الهدى، عام 1959م. 
- تومانوفيتــش) نتاليــا(، الــدول االوربيــة فــي الخليــج العربــي مــن القــرن الســادس عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر، ترجمــة ســمير 

ســطاس، ط1، جمعية الماجد للثقافة والتراث، 2006م.
- ثورنتون) لين(، النساء في لوحات المستشرقين، ،ترجمة مروان سعد الدين، ط،1دار المدى، سورية، 2007م.  

- جبارة) تيسير(، تاريخ فلسطين، ط1، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان ، 1998م . 
- جمال) قنان(، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر،منشورات المتحف الوطني1999م.

- الحاج) خالد(، أعالم التربية والمربين القدماء والمحدثين، ط1، عمان، 1989م.
- حجر)جمــال(، القــوى الكبــرى والشــرق األوســط )فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين(، ط1، دار المعرفــة الجامعيــة، 

االســكندرية،1989م. 
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- حجار) جوزيف(، سورية بالد الشام تجزئة وطن،ط1، دار طالس، دمشق، 1999م.
- الحسون) حسام راتب(، الوحدة السورية – المصرية وأسباب االنفصال، وزارة الثقافة.

- حسون )عامر بدر(، سورية صور من الحياة السورية، ط1، بالتعاون مع وزارة السياحة في سورية، 2000م.
- حسين )محمد(، االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر، مؤسسة الرسالة .

- الحصــري )ســاطع(، آراء وأحاديــث فــي الوطنيــة والقوميــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت ط2، 1985م 
.

- الحصري )ساطع(، يوم ميسلون، مكتبة الكشاف، بيروت، 1945م.
- الحفار) لطفي(، مذكراته حياته وعصره، ط1، رياض الريس للطباعة والنشر، 1997م. 

- حــالق) حســان(، التاريــخ االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي فــي بيــروت والواليــات العثمانيــة فــي القــرن التاســع 
عشــر، ط1، الــدار الجامعيــة ، بيــروت، 1987م.   

- حمدان) جمال(، استراتيجية االستعمار والتحرير، ط 1، دار الشروق ،بيروت  ، 1983م.
- حنا )وديع ميخائيل(، الخليج العربي منشورات مركز دراسات الخليج العربي، البصرة ،1976م.

- خشــانة )رشــيد( ومجموعــة مــن الباحثيــن، الطريــق إلــى ســايكس بيكــو، ط1، مطابــع الــدار العربيــة للعلــوم، بيــروت، 
2016م.

- الخطيــب )عدنــان(، الشــيخ طاهــر الجزائــري رائــد النهضــة العلميــة فــي بــالد الشــام ، معهــد البحــوث والدراســات 
العربيــة، القاهــرة، 1971م.

- خلف اهلل )محمد(، الكواكبي، حياته وآراءه، مكتبة العرب.
- دروزة ) محمد عزة(، مذكرات وتسجيالت ، ط1، ج2، الجمعية الفلسطينية دمشق، 1986م. 

- دروزة مذكرات محمد عزة، ط1، مجلد 2-3-4 دار الغرب ،بيروت 1993م.
- دروزه) محمد عزة(، الحركة العربية الحديثة ، الجزء الثالث، المكتبة العصرية ، صيدا ، 1951م.  

- ديــب )كمــال(، تاريــخ ســورية المعاصــر مــن االنتــداب الفرنســي إلــى صيــف 2011م، دار النهــار للنشــر، بيــروت، 
لبنان، 2011م.

- رافــق )عبــد الكريــم(، األحــوال االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الشــام، مراجعــة عبــد الــرؤوف ســنو، مكتبــة نوبــل ، 
دمشــق 2002م.

- رافــق )عبــد الكريــم(، االقتصادالدمشــقي والرأســمالية األوروبيــة فــي القــرن التاســع عشــر، ، دراســات تاريخيــة 
1984م. ،دمشــق 

- الرفاعي )شمس الدين( ،تاريخ الصحافة السورية ، دار المعارف بمصر،ج1، 1967م. 
- الرميحي )محمد(، النفط والعالقات الدولية،عالم المعرفة، العدد 52، الكويت، 1982م.

- ريســلير) كميــل(، السياســة الثقافيــة الفرنســية بالجزائــر )1830-1962م( ترجمــة : نذيــر طيــار، ط1،كتابــات 
جديــدة للنشــر اإللكترونــي ، 2016م. 
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- الزركلي)خير الدين(، األعالم، دار العلم، بيروت، 2002م، ج 1 ،ج 2، 3
- زريق) قسطنطين(، أي غد؟ دراسات لبعض بواعث نهضتنا المرجوة، ط1، دار العلم بيروت، 1940م.

- الزعبي )أحمد(، صفحات من النضال في بالد الشام ، دار رسالن، دمشق، 2013م. 
- زعتري )كفاح(، نساء سوريات شريكات في صنع الجالء، مجلة الياسمين ، سورية ، العدد 16. 

- زيادة) نقوال(، شاميات دراسات في الحضارة والتاريخ، األهلية ،بيروت 2002م. 
- سالنجر)بيار( ،حرب الخليج، أريك لوران،ط1، شركة المطبوعات، لبنان، ، 1993م. 

- سالنجر)بيير(، حرب الخليج الملفات السرية ، ط2، دار سفنكس للطباعه والنشر، 1994 م.
- ستيفن )هاماي لونغريغ(، تاريخ سورية ولبنان تحت االنتداب الفرنسي، ترجمة بيار عقل، دار الحقيقة للنشر، بيروت.

- ســركو )مــاري دكــران،( دمشــق فتــرة الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب ، وزارة الثقافــة، 
دمشــق 2010م. 

- سعدية) أيوب(، دمشق الشام أقدم مدينة في العالم .
-  السقار) منقذ بن محمود(، االستعمار في العصر الحديث ودوافعه، 1427ه. 

- ســلطان ) نــزار توفيــق (، الغــزو العراقــي للكويت،يصدرهــا المجلــس الوطنــي ، للثقافــة والفنــون واالداب  الكويــت عــدد 
خــاص 1995م.

- سلطان )علي(، تاريخ سورية، ط1، دار طالس، 1987م. 
- ســميليا نســكايا)ايرينا(، البنــى االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المشــرق العربــي علــى مشــارف العصــر الحديــث، ترجمــة: 

يوســف عطــا اهلل، ط1، شــركة المطبوعــات اللبنانيــة ، 1989م.
- الســيد ســعيد) محمــد (، الغــزو العراقــي للكويــت ، يصدرهــا المجلــس الوطنــي، للثقافــة والفنــون واآلداب الكويــت عــدد خــاص 

1995م.
- سيمونز) جيف(، التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1998م.

- الشــاذلي) محمــود(، المســألة الشــرقية دراســة وثائقيــة عــن الخالفــة العثمانيــة 1299-1923، ط1، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
1989م.

- الشــاوي )عصــام(، دور بريطانيــا فــي تأســيس إمــارة شــرق األردن، مجلــة أبحــاث ميســان، المجلــد الســابع، العــدد الثالــث 
عشــر، عــام 2010م. 

- شكر)زهير(، السياسة االمريكية في الخليج العربي، ط1،  معهد االنماء العربي 1982 م.
- شكري )محمد عزيز(، األحالف والتكتالت في السياسة العالمية، عالم المعرفة، العدد7، الكويت، 1978م.

- شليشــر)ليندا(، دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، ترجمــة عمــرو المــالح ودينــا المــالح، مراجعــة عطــاف 
ماردينــي ، ط1، دار الجمهوريــة دمشــق، 1998م.

- الشهابي)قتيبة(، معجم دمشق التاريخي، ، ج2، منشورات وزارة الثقافة دمشق 1999م.
- الشــهنبدر) عبــد الرحمــن(، الثــورة الســورية الوطنيــة، تحقيــق محمــد كامــل الخطيــب، ط 2، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، 

1993م.  
- صالح ) زكي(، بريطانيا والعراق حتى عام 1914، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1968م.
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- صالح )عبد السالم(، الحرب األمريكية على العراق، المركز الثقافي، بيروت، 2004م 
- صالح ) محسن محمد(، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة ، مركز الزيتونة، بيروت، 2012م.

- صايغ ) فايز(، االستعمار الصهيوني في فلسطين ، مركز البحوث بمنظمة التحرير الفلسطينية.
- الصبــاغ ) ليلــى(، الجاليــات األوروبيــة فــي بــالد الشــام فــي العهــد العثمانــي، ط،1 ج 1-2، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

1989م. 
- الصباغ )ليلى(، المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 1973م.

- صليبا )جميل (، كتاب االتجاهات الفكرية في بالد الشام ،معهد الدراسات العربية العالية ، 1958م.
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- العياشــي )غالــب(، االيضاحــات السياســية وأســرار االنتــداب اإلفرنســي فــي ســورية، ط1، مطابــع أشــقر أخــوان، بيــروت، 

1955م.
- غــازي )علــي عفيفــي علــي (،الصــراع االجنبــي علــى العــراق والجزيــرة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر ، ط1 ، لبنــان، عــام 

2015م.
- غروبارد )ستيفن ( حرب السيد بوش، ترجمة خالد أيوب، عبد الرحيم الفرا، ط1، األهلية للنشر، االردن، 1992م. 

- فتوح )عيسى(، أديبات عربيات ، جمعية الندوة الثقافية النسائية ، دمشق، 1994م.
- فرومكيــن )ديفيــد(، نهايــة الدولــة العثمانيــة وتشــكيل الشــرق األوســط، ترجمــة: وســيم عبــدو، ط1، دار عدنــان، بغــداد، 

2015م.
- فواز) زينب(، الرسائل الزينبية، مؤسسة هنداوي، مصر.

- قجة)محمد(، اإلصالح االجتماعي والتربوي عند الكواكبي ،2002م. 
- قرني) عزت(، العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة، ط 1، عالم المعرفة، العدد 30، الكويت، 1980م.

- قساطلي )نعمان(، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ، ط1، دار الرائد العربي، بيروت ،1879م.
- قليالت )كمال أمين(، كتاب سيادة القومية العربية وسيطرتها على مقدرات البالد ومصائر الشرق األوسط، بيروت. 

- كات )فليــت(، التجــارة بيــن أوروبــا والبلــدان اإلســالمية فــي ظــل الدولــة العثمانيــة، ترجمــة :أيمــن االرمنــازي ، ط1، الريــاض، 
2004م. 
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- كحالة )عمر رضا(، أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت ،1959م.
- كرد علي )محمد(، خطط الشام، مكتبة النوري، ج 3، دمشق، 1983 م.

- كرد علي )محمد(، كنوز األجداد، ط2، دار الفكر، دمشق، 1970م. 
- كرد علي )محمد(، خطط الشام، مطبعة الترقي، ج4، دمشق ، 1926م. 

- كوثرانــي )وجيــه(، بــالد الشــام فــي مطلــع القــرن العشــرين قــراءة فــي وثائــق الدبلوماســية الفرنســية، ط3، المركــز العربــي 
بأبحــاث ودراســة السياســيات، 2013م.

- كوثراني )وجيه(، وثائق المؤتمر العربي األول 1913م، دار الحداثة، بيروت . 
- كوردسمان )أنتوني(، نحو استراتيجية فعالة في العراق، مجلة المستقبل العربي، العدد )313(، بيروت عام 2005م. 

- كيال )منير(، مآثر شامية في الفنون والصناعات الدمشقية، وزارة الثقافة دمشق ، 2007م.  
- كيال)منير(، فنون وصناعات دمشقية، ط1، وزارة الثقافة واالرشاد القومي. 

- الكيالــي ) عبــد الرحمــن( ، المراحــل فــي االنتــداب الفرنســي وفــي نضالــه الوطنــي ) 1926- 1939م( جــزء 1-4، ط1، 
مطبعــة الضــاد ، حلــب ، 1958م. 

- كيلي)جــون(، بريطانيــا والخليــج )1795 -1870(، جــزء1-2، ترجمــة محمــد أميــن عبــد اهلل، ط1، وزارة التــراث القومــي 
والثقافــة، ســلطنة عمــان.

- ليبو )ريتشارد(، لماذا تتحارب األمم؟ ترجمة: إيهاب عبد الرحيم علي، عالم المعرفة، العدد 403، الكويت، 2013م.
- مخير)ســامر(، خالــد حجــازي، أزمــة الميــاه فــي المنطقــة العربيــة الحقائــق والبدائــل الممكنــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

واآلداب، الكويت، 1978م.
- مــردم بيــك )ســلمى(، أوراق جميــل مــردم بيــك )اســتقالل ســوريا 1939-1945(، ط1، شــركة المطبوعــات، بيــروت، 

1994م.
- مصطفى )أحمد عبد الرحيم(، الواليات المتحدة والمشرق العربي، عالم المعرفة، ط1، العدد 4، الكويت، 1978م. 

- المعلم )وليد(، سورية التحدي والمواجهة، مطبعة عكرمة، ط1، دمشق، 1985م. 
- موسى )سليمان(، الحركة العربية، ط2، دار النهار، بيروت، 1977م. 

- مؤنس )حسين(، الحضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، ط 1، عالم المعرفة، العدد 1، الكويت،1978م.
- ناجي)عبد الجبار(، االستشراق في التاريخ، ط1، المركز األكاديمي لألبحاث، بيروت، 2013م.

- النايف )حسام(، لواء إسكندرونة، حكاية وطن ُسلب عنوة، منشورات وزراة الثقافة، دمشق 2013م. 
- نعيسة )يوسف(، مجتمع مدينة دمشق )1772-1840(، ط1، دار طالس، دمشق، 1986م.

- النعيمي )عبد الرحمن محمد(، الصراع علي الخليج العربي، ط1، دار الكنوز األدبية، 1994م.
- نللي )حنا(، مصر العثمانية والتحوالت العالمية، ترجمة مجدي جرجس، ط1، المركز القومي، القاهرة، 2016م.

- نــوار )عبــد العزيــز(، التاريــخ األوروبــي الحديــث مــن عصــر النهضــة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة األولــى، ط1، دار الفكــر 
العربــي، مدينــة نصــر، 1999م.

- الهزاط ) محمد(، احتالل العراق األهداف النتائج المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2003م. 
- هندي) إحسان(، كتاب معركة ميسلون، مطبعة وزارة الثقافة والسياحة واالرشاد القومي، 1967م.
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هندي )إحسان(، كتاب معركة ميسلون، مطبعة وزارة الثقافة والسياحة واالرشاد القومي، 1967م.
- ويلــز) جــون(، العالــم مــن 1450م حتــى 1700م، ترجمــة خلــود الخطيــب، ط1، هيئــة أبوظبــي للســياحة و الثقافــة، أبــو 

ظبــي، 2012م.
- ياسين )نمير طه(، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دار الفكر للنشر، عمان، االردن، 2010م.

- ياسين )عبد القادر(، نساء فلسطين في معترك الحياة، ط1 مكتبة الشروق الدولية، 2012م.
- ياغي )إسماعيل أحمد(، العالم العربي في التاريخ الحديث، ط 1، مكتبة العبيكات، الرياض،1997م.

- يحيى ) جالل(، المدخل إلى تاريخ العالم العربي الحديث، ط1، دار المعارف مصر، القاهرة، 1965م.   
- يونس )عبد اللطيف(، تاريخ الثورة وقائدها صالح العلي، مطابع ابي الفداء للنشر، حماة.

- حركة البعث المتجددة، سلسلة اإلصدارات الخاصة)1(، مطبوعات القيادة القومية، 2008م، 
- الحضارة اإلسالمية مقارنة بالحضارة الغربية، ط1، دار الوفاء، 1988م.  

- قصة الجالء عن سورية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 1962م. 
- المشكالت المعاصرة للتنمية العربية، عالم المعرفة، العدد 16، الكويت، 1979م.

وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية. 
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عدد الحصصعنوان القضية الشهر 

أيلول
9متغريات صنعت العرص الحديث

3تنبه فكري

12تنبه فكريترشين األول

12االسترشاق ظاهرة ثقافية وتاريخية ترشين الثاين

3تبدالت سياسيةكانون األول

12تبدالت سياسيةكانون الثاين

12تحديات املايض وبناء الحارضشباط 

آذار
6تحديات املايض وبناء الحارض

6كفاح مستمر

نيسان
4كفاح مستمر 

8بداية الواقع

أيار
2بداية الواقع 

2مراجعة 

توزيع منهاج ماّدة الّتاريخ للصّف الثالث الثانوي األديب




