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تــقــديــم

صــلاح �لتربــوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة،  يتصــف �ل�إ  

�ل�أمــر �لــذي �نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات 

�ل�جتماعيــة، و�لعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى 

�لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�آمــال، ويلامــس 

ــات و�ل�أهــد�ف.    ــق �لغاي ــو لتحقي ــي، ويرن �ل�أمان

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة   

عــد�د لجيــل  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى 

�لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــة، وصــول�ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع  ــي �لمعرف ــة تلّق ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطي  

لعديــد �لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق 

رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، 

ــاً. ــاً وفكري ــاً وتربوي ــر�ً عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفي فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبي

ــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــزّز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــررّة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس؛  ثّمــة مرجعيــات تؤطّ  

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي  لتــو�زن �إبد�عــي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا  طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

ــى مجمــل �لمخرجــات. عل

ــة،  ــف و�لمر�جع ــرق �لتاألي ــة جميعهــا؛ مــن ف ــم �لعامل ــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�ق ــع �إنجــاز هــذه �لمرحل وم  

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون  و�لتدقيــق، و�ل�إ

مــن تو�صــل هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية
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مــقــدمــة

صــلاح �لتربــوي مــن �لقضايــا �لحيويــة فــي �لمجتمــع؛ ل�أهميتهــا فــي بنــاء نظــام تعليمــي قــادر علــى مو�جهــة  تُعــد مســاألة �ل�إ  

�لتحديــات، ومو�كبــة متغيــر�ت �لعصــر �لتــي تتســم بالتســارع و�لتنــوع فــي مجــال�ت �لحيــاة كافــة. ولكــي تحافــظ �لعمليــة �لتربويــة علــى 

مبــرر�ت �ســتمر�رها فهــي مطالبــة دومــا �ل�أخــذ بعيــن �ل�عتبــار �لمســتجد�ت و�لتطــور�ت حتــى تكــون �أد�ة للتحــول �ل�جتماعــي �لو�عــي 

ــة. ــة و�لثقافي ــب �ل�قتصادي ــى �لجو�ن ــا عل ــي تنعكــس �إيجاب ــة �لت ــي �لمتجــدد و�لتطــور�ت �لتقني ــع �لتر�كــم �لمعرف ــم م �لمتناغ

نســانية- ضمــن خطــة  نضــع بيــن �أيديكــم �لجــزء �ل�أول مــن كتــاب �لدر�ســات �لتاريخيــة للصــف �لحــادي عشــر- �لعلــوم �ل�إ  

�لــوز�رة فــي تطويــر �لمناهــج �لتعليميــة، وقــد �عتمدنــا فيــه منهجيــة علميــة تنســجم مــع رؤيــة وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لعالــي، وتســتند علــى 

تفعيــل دور �لمتعلــم فــي �لغرفــة �لصفيــة وخارجهــا، مــن خــلال �ل�أنشــطة �لتعليميــة �لتعلميــة �لتــي تُعــزز �لتعلــم �لذ�تــي لديــه، وجــاءت هــذه 

�ل�أنشــطة علــى شــكل نصــوص تاريخيــة وخر�ئــط وصــور �إيضاحيــة يتبعهــا قضايــا عديــدة تهــدف �إلــى تنميــة مهــار�ت �لتحليــل و�لتفســير 

ــا �لحيويــة �لتــي تناولهــا �لكتــاب، وتوظيــف هــذه  و�ل�ســتنتاج، وعقــد �لمقارنــات و�ل�ستكشــاف، وتبنــي مو�قــف �إيجابيــة تجــاه �لقضاي

يجابيــة فــي خدمــة �لقضيــة �لوطنيــة �لتــي تحتــاج �إلــى تضافــر �لجهــود علــى �لمســتويين �لرســمي و�لشــعبي بهــدف �لتحــرر  �لمو�قــف �ل�إ

و�ل�ســتقلال وبنــاء �لدولــة �لفلســطينية �لمســتقلة وعاصمتهــا �لقــدس �لشــريف. وقــد ضــم �لجــزء �ل�أول مــن �لكتــاب وحدتيــن در�ســيتين 

علــى �لنحــو �ل�آتــي:

ــة مــا بعــد �ل�ســتعمار، و�شــتملت علــى �لــدروس �ل�آتيــة: �ل�ســتعمار: مفهومــه، دو�فعــه  ــو�ن �ل�ســتعمار، ونظري �ل�أولــى: بعن  

ســباني للمغــرب، �لحمايــة �لفرنســية علــى تونــس و�لبريطانيــة علــى مصــر، �ل�نتــد�ب �لفرنســي علــى  و�أشــكاله، �ل�حتــلال �لفرنســي و�ل�إ

ســوريا ولبنــان، �ل�نتــد�ب �لبريطانــي علــى �لعــر�ق و�ل�أردن وفلســطين، �لتبعيــة و�آلياتهــا.

ــوم  ــتيطاني: �لمفه ــتعمار �ل�س ــة: �ل�س ــدروس �ل�آتي ــى �ل ــتملت عل ــه، و�ش ــتيطاني وتطبيقات ــتعمار �ل�س ــو�ن �ل�س ــة: بعن �لثاني  

و�لدو�فــع، �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني �ل�أوروبــي فــي �أمريــكا، �ســتيطان �لبيــض فــي جنــوب �أفريقيــا، �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني �لفرنســي فــي 

يطالــي فــي ليبيــا. �لجز�ئــر، �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني �لصهيونــي فــي فلســطين، �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني �ل�إ

فــادة منهــا فــي �لطبعــة �لقادمــة  �إننــا نضــع بيــن �أيديكــم ثمــرة جهــد متو�ضــع علــى �أمــل تزويدنــا باآر�ئكــم وملاحظاتكــم للاإ  

وحــده. للــه  فالكمــال  تعالــى...  �للــه  بــاإذن 

فريق التاأليف
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الـــوحــدة األولى

 االستعمار ونظرية ما بعد االستعمار

نتاأّمل، ونفّكر: 

لكي ل� نكون مستعَمرين يجب اأن نتخلّص من قابليتنا للاستعمار.
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سيتمكن �لطلبة بعد در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها من توضيح مفهوم �ل�ستعمار ونظرية ما بعد   

�ل�ستعمار و�لدو�فع �ل�ستعمارية و�لسياسات �ل�ستعمارية في �لمستوطنات وربط ما تعلّموه بو�قع حياتهم �لفلسطينية 

�لتي ما ز�لت تعاني من �ل�حتلال وسياساته �لظالمة، و�لتصدي لها ومقاومتها، �إضافة �إلى تنمية قدر�تهم على قر�ءة 

�ل�أحد�ث �لتاريخية وتحليلها وتفسيرها، ونقدها ومحاكمتها، وتوظيفها في مو�قف حياتية، وتنمية �لحس �لوطني 

وتعزيز قيم �لمو�طنة لديهم.

ويتم ذلك من خلال تحقيق ال�آتي:

ممارسة �لتعلم �لذ�تي من خلال �ل�أنشطة ومصادر �لمعرفة �لمختلفة.. 1

نقد �ل�أحد�ث �لتاريخية وتحليلها وتفسيرها.. 2

�تخاذ مو�قف �إيجابية تجاه �لقضايا �لوطنية و�لقومية و�لعالمية.. ٣

�إد�رتها.. 4 تنظيم �لدور�ت �لعلمية و

�عتماد منهجية علمية في �لوصول �إلى �لمعلومات تستند �إلى �لقر�ءة، و�لتحليل، و�ستنتاج �لحقائق.. ٥

توظيف مهار�ت حياتية كالتعاون و�لعمل �لجماعي، و�لحو�ر و�لنقاش، و�حتر�م �لر�أي و�لر�أي �ل�آخر و�لتسامح.. ٦

تنفيذ مشاريع تربوية مرتبطة بالمحتوى �لتعليمي بالوحدة.. ٧

�قتر�ح حلول للحد من تغلغل �لهيمنة �ل�أجنبية باأشكالها �لمختلفة.. ٨

�إعد�د �لتقارير و�ل�أبحاث �لعلمية.. ٩

عمل مطويات )بروشور�ت( تتناول قضايا حياتية مرتبطة بالمحتوى �لتعليمي.. 10
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:
تعريف �ل�ستعمار، ونظرية ما بعد �ل�ستعمار.. 1
توضيح �لعلاقة بين �ل�ستعمار و�ل�مبريالية.. 2
ذكر �أمثلة على �لدول �ل�ستعمارية و�لمستعمر�ت في �لعالم.. ٣
�ستنتاج دو�فع �ل�ستعمار.. 4
تبيان �أشكال �ل�ستعمار.. ٥
وصف �لسياسات �ل�ستعمارية.. ٦
�ستنتاج �آثار �ل�ستعمار.. ٧
تبيان موقف �لقانون �لدولي من �ل�ستعمار وممارساته.. ٨

المقدمة:

�نتشــرت فــي �أوروبــا منــذ �لقــرن �لســادس عشــر حركــة سياســية عســكرية توســعية، �أْطِلــَق عليهــا �ســم )�لحركة   
�ل�ســتعمارية(، وتز�مــن �نتشــارها مــع �نطــلاق حركــة �لكشــوف �لجغر�فيــة �لتــي قادتهــا دول �أوروبيــة كالبرتغــال، 
ــد �نتشــار  ــن بع ــن �لثامــن عشــر و�لتاســع عشــر �لميلاديي ــد�، وتطــورت هــذه �لحركــة خــلال �لقرني و�إســبانيا، وهولن
ــا  ــا، وفرنســا، وكان هدفه ــم، كبريطاني ــا و�لعال ــي �أوروب ــى مســرح �ل�أحــد�ث ف ــدة عل ــرت دول جدي ــة، وظه �لصناع

ــتر�ليا. ــن، و�أس ــا، و�ل�أمريكيتي �إفريقي ــيا، و ــي �آس ــا ف ــتغلال ثرو�ته ــى �لشــعوب، و�س �لســيطرة عل

�إن ظاهــرة �ل�ســتعمار ليســت جديــدة؛ فقــد شــهد �لعالــم �لقديــم نشــوء �إمبر�طوريــات كبيــرة ســيطرت علــى   
مبر�طوريــة �ل�أشــورية، و�لمصريــة، و�لبابليــة، و�لفارســية، و�لرومانيــة، وغيرهــا. ــا، كال�إ مناطــق و�ســعة خــارج �أر�ضيه

ال�أسئلة  المحورية:

مــا �لمقصــود بال�ســتعمار؟ مــاذ� تعنــي نظريــة مــا بعــد �ل�ســتعمار؟ مــا دو�فــع �ل�ســتعمار و�أشــكاله؟ مــا �لسياســات 
�ل�ســتعمارية �لتــي �تبعتهــا �لــدول �ل�ســتعمارية فــي مســتعمر�تها؟ مــا �ل�آثــار �لتــي تركهــا �ل�ســتعمار فــي �لمســتعمر�ت؟ 

مــا موقــف �لقانــون �لدولــي مــن �ل�ســتعمار؟ 

الدرس ال�أول: ال�ستعمار: مفهومه، ودوافعه، واأشكاله

مبريالية، نظرية ما بعد �ل�ســتعمار، �لخطاب �ل�ســتعماري، �ل�حتلال �لعســكري،  �لمفاهيم و�لمصطلحات: �ل�ســتعمار، �ل�إ
�ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني، �لحماية، �ل�نتد�ب، �لغزو �لثقافي، �لســيطرة �ل�قتصادية، �لوصاية، �لسياســات �ل�ســتعمارية.
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لماذ� تم تهجير �لشعب �لفلسطيني عام 1٩4٨م.	 
صف شعورك لو كنت و�حد�ً من هؤل�ء �لظاهرين في �لصورة.	 

نشاط )1/ب(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

معنــى كلمــة �ســتعمار فــي �للغــة �لعربيــة: �لتعميــر، و�لســعي؛ لتحقيــق �لُعمــر�ن، فالكلمــة فــي معناهــا تــدّل علــى �لبنــاء،   
و�لتعميــر. وورد فــي �لمعجــم �لوجيــز حــول معنــى كلمــة �ســتعمار: �ســتعَمره فــي �لمــكان: جعلــه ُيعّمــره، و�ســتعمر �ل�أرض: 
ــًة �أخــرى؛ �أي فرضــت عليهــا ســيادتها، و�ســتغلتها. ــٌة دول ــة، و�ســتعمرت دول ــدي �لعامل ــى �أمّدهــا بمــا ُيطورهــا مــن �ل�أي بمعن

مفهوم ال�ستعمار: 

نشاط )1/اأ(: نلاحظ الصورة، ونستنتُج، ثّم نُجيب ال�أسئلة التي تليها:

ــة �أخــرى، �أو  ــة بالقــوة علــى دول ــا �صطلاًحــا، فقــد �أجمــع �لباحثــون علــى �أّن �ل�ســتعمار يعنــي �ســتيلاء دول �أّم  
شــعب �آخــر؛ لنهــب ثرو�تــه، و�ســتغلال �أرضــه، وتســخير طاقــات �أفــر�ده لمصالــح �لمســتعِمرين، وير�فــق ذلــك فــي �لغالــب 
تنفيــذ مخططــات تهــدف �إلــى تحويــل هــذ� �لشــعب عــن دينــه ومبادئــه و�أخلاقــه وســلوكه �لفــردي و�ل�جتماعــي �إلــى مــا 

ــة �لشــعب �لمســتعِمر.                               ــه دول علي

نناقش �ل�ختلاف �لذي ورد في توضيح معنى كلمة �ستعمار في �لمعجم �لوجيز.	 
ما �لعناصر �لتي �أغفَلها قاموس �أكسفورد، وفًقا لتفسير مصطلح �ل�ستعمار.	 

ورد فــي قامــوس �أكســفورد تفســير لكلمــة �ســتعمار، باأنهــا مشــتقة مــن كولونيــا )Colonia(، بمعنــى: مزرعــة،   
�أو مســتعمرة، ومنهــا كلمــة )Colonialism(: مســتعمرة فــي بلــد جديــد، ومجموعــة مــن �لنــاس يســتقرون فــي موقــع 
جديــد، ويشــكلون جماعــة خاضعــة لدولتهــا �ل�أم �أو مرتبطــة بهــا، وهكــذ� تتشــّكل �لجماعــة، وتتاألــف مــن �لمســتوطنين 

ــة �ل�أم مســتمرة. ــع �لدول ــا �أّن �لر�بطــة م ــم طالم �ل�أساســيّين، و�أحفادهــم، وو�رثيه
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ـُل نظريــة مــا بعــد �ل�ســتعمار )مــا بعــد �لكولونياليــة( �لخطــاب �ل�ســتعماري،�لذي يبحــث فــي �ل�آثــار  تَُحلِـّ  
ــدول �ل�ســتعمارية باأنهــا تحمــل رســالة  ــد �دعــاء�ت �ل ــة لتركــة مــا بعــد �ل�ســتعمار، وتفنّ ــة و�لثقافي �لسياســية و�ل�قتصادي
حضاريــة للشــعوب �لضعيفــة وتعيــد قــر�ءة �لتاريــخ مــن وجهــة نظــر �لمســتعَمر، وُيعــّد �لمفّكــر �لفلســطيني �إدو�رد ســعيد 
مــن رو�دهــا فــي كتابــه )�ل�ستشــر�ق( ، وتُعــّد مــن �لحقــول �لمعرفيــة �لحديثــة �لتــي تعــود �إلــى ســبعينيات �لقــرن �لعشــرين.

ــر مــن  ــه كثي ــا يحــّذر من ــرة �ل�ســتعمارية، وهــذ� م ــي �لفت ــي تل ــرة �لت ــى �لفت ــى �إل ــة �ل�أول ــح للوهل ويشــير �لمصطل  
�لنقــاد و�لباحثيــن؛ �أي �لوقــوع فــي فــخ �لـــ )مــا بعــد( �لتــي توحــي بالتعاقبيــة �أو �لمرحليــة، بمعنــى: تطابــق مصطلــح 
)مــا بعــد �ل�ســتعمار( مــع مصطلــح )مــا بعــد �ل�ســتقلال(، و�لســبب فــي ذلــك �متــد�د �آثــار �ل�ســتعمار �لسياســية 

ــا بعــد �ل�ســتعمار.  ــة م ــة لمرحل و�لثقافي
تعددت تعريفات نظرية ما بعد ال�ستعمار )ما بعد الكولونيالية(، ويمكن تلخيصها في ال�آتي:

ــون خلالهــا علــى �لمســتعِمر و�لمســتعَمر فــي �آن و�حــد، ويســعى  ــذ �ســتعمارها، ويركــز �لباحث - در�ســة �لمســتعمر�ت من
جاهــًد� �إلــى تفكيــك �لخطــاب �ل�ســتعماري، ويوّضــح �لدو�فــع �لحقيقيــة للاســتعمار، و�أغر�ضــه �ل�قتصاديــة و�لثقافيــة. 
ــام  ــا ع ــلال �لفرنســي له ــذ �ل�حت ــر من ــي �لجز�ئ ــتعمار ف ــد �ل�س ــا بع ــة م ــك: يكــون مجــال در�ســات نظري ــال ذل ومث

1٨٣0م.
- در�ســة حالــة �لمســتعمر�ت مــا بعــد �ل�ســتقلال، ويركــز �لباحثــون خلالهــا علــى �لتد�عيــات �لسياســية و�لثقافيــة و�لدينيــة 
للــدول �لمســتقلة عــن �ل�ســتعمار، وتتمحــور حــول �لثقافــة، و�للغــة، و�لُهوِيَّــة، و�ل�نتمــاء، ومثــال ذلــك: تبــد�أ در�ســات 

نظريــة مــا بعــد �ل�ســتعمار فــي �لجز�ئــر منــذ �ل�ســتقلال عــام 1٩٦2م.

:)Postcolonialism( نظرية ما بعد ال�ستعمار

نشاط )1/ج(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

مبريالية: العلاقة بين ال�ستعمار وال�إ

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

مبر�طوريــات �لقديمــة، كالمصريــة، و�ل�أشــورية، و�ليونانيــة، و�لرومانيــة،  مبرياليــة فــي عصــر �ل�إ �ســُتْخِدَمت كلمــة �ل�إ  
وهــي مشــتقة مــن �لمصطلــح �للاتينــي )Imperium(، وتعنــي: �إمبر�طوريــة، و�ســُتْخِدَم لوصــف و�جبــات �لســلطة 

مبر�طوريــة، وضمــان حقوقهــم، وحمايتهــم، وصيانــة مصالحهــم. �لحاكمــة تُجــاه مو�طنــي �ل�إ

ــى  ــارة �إل ش ــية؛ للاإ ــات �لماركس ــي �لكتاب ــر ف ــرن �لتاســع عش ــبعينيات �لق ــي س ــح ف ــتخد�م �لمصطل ــاع �س ــد ش وق  
سياســة �ل�ســتيلاء بالقــوة علــى �أر�ٍض شاســعة؛ لنهــب ثرو�تهــا، و�ســتغلال �لقــوى �لبشــرية فيهــا، وجعلهــا �أســو�ًقا �ســتهلاكية 
مبريالــي بيــن �لــدول �لصناعيــة  لمنتوجاتهــا؛ لخدمــة �لمصالــح �ل�قتصاديــة للدولــة �لمســتعِمرة؛ مــا �أدى �إلــى �زديــاد �لتنافــس �ل�إ
�لر�أســمالية، ونشــوب �لحــروب �لمدمــرة، كالحــرب �لعالميــة �ل�أولــى �لتــي عّدهــا لينيــن حرًبــا �إمبرياليــة، بمعنــى: حرًبــا مــن 
ــْن  ــاك َم ــم، �أو �إعــادة �قتســام �لمســتعمر�ت، ومناطــق �لنفــوذ �لر�أســمالي. ولكــن فــي �لوقــت نفســه، هن �أجــل �قتســام �لعال
ــن �لر�أســمالية مــن جهــة، و�ل�ســتعمار و�لحــروب �ل�ســتعمارية مــن جهــة �أخــرى. ــة مــا بي يرفــض �لتفســير �لماركســي للعلاق

نوضح �لمقصود بنظرية )ما بعد �ل�ستعمار( �أو )ما بعد �لكولونيالية(. 	 
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الدول ال�ستعمارية والمستعمرات في العالم:

نشاط )3(: نلاحظ الخريطة، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

نستعين بخريطة �لعالم ونَصنُِّف في جدوٍل �أسماَء بعض �لدول �ل�ستعمارية و�لمستعمر�ت �لتي خضعت لسيطرتها. 	 
نَُبيُِّن �لمناطق/ �لدول �لتي لم تخضع للاستعمار �ل�أوروبي حتّى نهاية �لقرن �لتاسع عشر.	 

ــات �لقديمــة، كمــا  مبر�طوري ــه �ل�إ ــد عرفت ــى نشــاأة �لر�أســمالية، وق يّدعــي �لبعــض �أّن �ل�ســتعمار كان ســابًقا عل  
ــرة نضــج �لر�أســمالية،  ــي فت ــت ف ــي حدث ــع �لرئيســة لمعظــم �لحــروب �لت ــم تكــن هــي �لدو�ف ــة ل ــع �ل�قتصادي �أّن �لدو�ف
كالحربيــن �لعالميتيــن �ل�أولــى و�لثانيــة، �إضافــة �إلــى �أّن �لتنافــَس علــى �لمســتعمر�ت كان قــد ضُعــف قبيــل نشــوِب �لحــرب 

ــل نشــوبها. ــه قب ــد وصــل ذروت ــد �أن كان ق ــى، بع ــة �ل�أول �لعالمي

كمــا يرفــض هــؤل�ء فكــرة �أّن �ل�ســتعمار يــؤدي �إلــى �لصــر�ع بيــن �لــدول �ل�ســتعمارية؛ فقــد تــّم تســوية معظــم   
ــد�ن �ل�ســتعماري  ــي �لمي ــا ف ــر منافســي بريطاني �لصر�عــات �ل�ســتعمارية مــن خــلال �لعمــل �لدبلوماســي، كمــا �أّن �أكب
جمــاع علــى �أّن هــذه �لحــروب قــد نشــبت خــلال  كانــا حليفيــن لهــا فــي �لحــرب �لعالميــة �ل�أولــى، وعلــى �لرغــم مــن �ل�إ

ــة.  ــي �لمناطــق �لخاضعــة لتلــك �لهيمن ــا تكــون ف ــل م ــت �أق ــة �لر�أســمالية، لكنهــا كان ــر�ت �لهيمن فت

مبريالية.	  نُفرّق بين �لمفهوم �لقديم و�لحديث للاإ
نُوضح �لعلاقة بين �ل�ستعمار و�ل�مبريالية.	 
بر�أيكم، هل �لتفسير�ت �لو�ردة في �لنص كافية لرفض فكرة �لعلاقة بين �ل�ستعمار و�لر�أسمالية؟ لماذ�؟	 
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خريطة )1(: �ل�ستعمار �ل�أوروبي في �لعالم
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حســاس بالتفــوق �لحضــاري و�لتطــور �ل�قتصــادي لــدى معظــم �ل�أوروبييــن يحــرّك فيهــم روح �لهيمنــة،  ظــل �ل�إ  
ورغبــة �ل�حتــلال حتــى �لحــرب �لعالميــة �لثانيــة 1٩٣٩م؛ ذلــك �أّن �ل�ســتعمار فــي نظرهــم ليــس عامــًلا �أساســيًّا 
للازدهــار �ل�أوروبــي فحســب، بــل عامــًلا لتطويــر �لبلــد�ن �لُمســتعَمرة كذلــك، فمفهــوم �ل�ســتعمار عنــد بعــض �لفقهــاء 
�ل�ســتعماريين يعنــي: "�ل�تصــال بالبلــد�ن �لجديــدة؛ ل�ســتغلال �إمكاناتهــا �لمتنوعــة، و�ســتثمارها لفائــدة �لوطــن )�لدولــة 
�لُمســتعِمرة(، ونقــل محاســن �لثقافــة �ل�جتماعيــة و�لعلميــة و�ل�أخلاقيــة و�لفنيــة و�لتجاريــة و�لصناعيــة �لتــي هــي َوْقــف 

ــة �إليهــا".   ــاس �لمتفوّق ــى �ل�أجن عل
 تاريخ �ل�ستعمار و�لتحرر في �إفريقيا و�آسيا، 200٩م.

دوافع ال�ستعمار ال�أوروبي الحديث:

نشاط )4(: نقراأ  النص ال�آتي، ثم نجيب عّما ياأتيه:

ــر فــي �لصناعــة خــلال �لقــرن �لتاســع  ــار �لر�أســماليين �لصناعييــن، بســبب �لتقــدم �لكبي ظهــرت طائفــة مــن كب  
عشــر، وهــؤل�ء �أغرقــو� �ل�أســو�ق �ل�أوروبيــة بمنتجاتهــم �لهائلــة، فلــم تســتطع �ل�أســو�ق �لمحليــة �أن تســتهلَكها، فــكان لز�ًمــا 
نتــاج، فترتّــب علــى ذلــك  علــى هــؤل�ء �أن يبحثــو� عــن �أســو�ق جديــدة؛ ليضمنــو� تصريفهــا، و�زد�د �لتنافــس بازديــاد �ل�إ
كســاد فــي �لتجــارة؛ مــا �أدى بالشــركات �لصغــرى �إلــى �ل�ندمــاج فــي �لمؤسســات �لكبــرى، وظهــرت طبقــة جديــدة مــن 
�لر�أســماليين �لكبــار، ر�أو� �أن يســتثمرو� �أمو�لهــم فــي �لبــلاد �لمتاأخــرة �لتــي تحتــاج �إلــى مــّد �لســكك �لحديديــة فيهــا، 

�إنشــاء �لمصــارف و�لبيــوت �لماليــة. و

نستنتُج دو�فع �ل�ستعمار.	 
كيــف نــرّد علــى �دعــاء �لــدول �ل�ســتعمارية باأنّهــا تحمــل رســالة حضاريــة للشــعوب �لضعيفــة بقصــد 	 

باأوضاعهــا؟   و�لنهــوض  تمدينهــا 

اأشكال ال�ستعمار:

تنوّعت �أشــكال �ل�ســتعمار، و�أســاليبه، و�أدو�ته، وتطورت بتطور �لظروف �لموضوعية في �لدول �ل�ســتعمارية و�لمســتعمر�ت،   
وبــد�أ تدريجيًّــا يبتعــد عــن �ل�أســاليب �لتقليديــة، وظهــر بعــد �لحــرب �لعالميــة �لثانيــة مــا يعــرف بـــ )�ل�ســتعمار �لجديــد( �لــذي �نتهــج 
�أســاليب �أخــرى فــي �لســيطرة و�ل�ســتغلال، كالســيطرة �ل�قتصاديــة، مــن خــلال �لشــركات متعــددة �لجنســيات، وتصديــر رؤوس 
�ل�أمــو�ل و�ســتثمارها، وتقديــم �لقــروض و�لمســاعد�ت �لماليــة، �إضافــة �إلــى �لســيطرة �لثقافيــة، مــن خــلال تصديــر ثقافــات �لــدول 

�ل�ســتعمارية، وطمــس معالــم �لثقافــة و�لُهوِيّــة �لوطنيــة. 

نبحُث عن �لمناطق/ �لدول �لعربية �لتي خضعت للاستعمار �ل�أوروبي في �لقرن �لعشرين.	 

قضية بحثية
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نشاط )٥(: نلاحظ الشكل، ونستنتُج، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

نُبيُِّن �أشكال �ل�ستعمار، ونعطي مثاًل� على كل منها.	 
لماذ� تعددت �أشكال �ل�ستعمار؟	 
ما �ل�أدو�ت �لتي يعتمد عليها �ل�ستعمار في �لسيطرة �لثقافية؟	 

عدم وضع فلسطين تحت �لوصاية �لدولية بعد �لحرب �لعالمية �لثانية.	 

السياسات ال�ستعمارية:

نشاط )٦(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

ــال، و�لســجن،  ــي و�ل�عتق ــى �لنف ــم �ل ــل �لجماعــي �لمنظَّ ــة، فمــن �لقت ــلاف �لحال ــون باخت ــا فيختلف ــا �لضحاي �أّم  
ــي �ل�أجهــزة  ــخرة ف ــى �ل�ســتعباد و�لسُّ ــى �لتعذيــب �لجســدي، �أو فقــد�ن �أحــد �أعضــاء �ل�أســرة، �أو �إبادتهــا بالكامــل، �إل �إل
همــال �لصحــي، و�لقهــر �لثقافــي،  �لعســكرية و�لمدنيــة، ويدخــل فــي ِعــد�د �لمتضرريــن ضيــاع فــرص �لتعليــم و�لعمــل، و�ل�إ
حســاس بالدونيــة و�ل�حتقــار، و�ل�أضــر�ر �ل�قتصاديــة و�لنفســية و�لجســدية و�لثقافيــة  و�لتمييــز �لعرقــي، و�لتعصــب �لمذهبــي، و�ل�إ

ــا.                      ــي فــي ليبي يطال ــاء �ل�ســتعمار �ل�إ ــم �لتاريخــي �أثن ــة �لتــي نجمــت عــن مظاهــر �لظل ــة كاف و�ل�جتماعي

نستنتج �لمقصود بالسياسة �ل�ستعمارية.	 
نذكر �أمثلة على �لسياسات �ل�ستعمارية.	 
نقارُن سياسة �لدول �ل�ستعمارية في �لمستعمر�ت مع سياسة �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين.	 

�لشكل )1(: �أشكال �ل�أستعمار

قضية للنقاش
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ــو  ــدو�م للنم ــى �ل ــة عل ــم تكــن مو�تي ــي ظــروف ل ــي ف ــن �ل�ســتعمار �ل�أوروب ــي نشــاأت ع تســبّبت �ل�أوضــاع �لت  
ســلامية -علــى ســبيل �لمثــال- نفســها بعــد �ل�ســتقلال �أمــام �أزمــات  و�لتقــدم و�ل�زدهــار، فقــد وجــدت �لــدول �لعربيــة و�ل�إ
قامــة هيــاكل  د�رة و�لفســاد، و�نعــد�م �لشــروط �لموضوعيــة ل�إ كبيــرة؛ نتيجــة لشــيوع �لفقــر، و�لجهــل، و�لمــرض، وســوء �ل�إ
جديــدة للدولــة �لمســتقلة، وقــد ترتــب علــى تلــك �ل�أوضــاع مشــكلات كثيــرة ظلــت تتفاقــم، فتعطلــت عمليــة �لنمــو 

ــي مناطــق �أخــرى، وتباطــاأت فــي معظــم �ل�أقطــار. ــرت ف ــي بعــض �لمناطــق، وتعث ف
سلامي و�لغرب: �لتحديات و�لمستقبل، 200٩م. �لعالم �ل�إ

اآثار ال�ستعمار:

نشاط )٧(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

ــا  ــه تكنولوجي ــن خــلال جلب ــة لســكان �لمســتعمر�ت م ــد جانبي ــق فو�ئ ــتعمار حق ــاأن �ل�س ــي ب ــن يّدع ــاك م هن  
ــا �لطبيــة. وقــد ذهــب كثيــرون �أيًضــا �إلــى �أّن  �أفضــل، كالمطبعــة، و�لمحــركات �لبخاريــة، وبشــكل خــاص، �لتكنولوجي
ــة  ــي نهاي ــة، وف د�رة �لحديث ــة، و�أســاليب �ل�إ ــرّّق، و�أخــذو� بالنظــم �لقانوني ــو� �ل ــنو� �لمؤسســات، و�ألغ ــد حّس ــن ق �ل�أوروبيي
�لمطــاف، بَنــو� �لمؤسســات �لديمقر�طيــة �لحديثــة، و�أكــدو� علــى �أّن تحســين �لمؤسســات �ل�قتصاديــة، ل� يعنــى �إلغــاء 
� للصر�عــات  نــو� حقــوق �لملكيــة، وبــدؤو� فــي �إنشــاء �لمــد�رس، وكانــت غيــر موجــودة. ووضعــو� حــدًّ �لــرّّق فقــط، بــل �أمَّ

ــي �لســابق.     ــت متفاقمــة ف ــى كان ــي �لت فريق د�خــل �لمجتمــع �ل�إ
�ل�ستعمار و�لتنمية في �إفريقيا، 2012م

نقارُن بين مضموني �لنّّصْين.	 
يدعي �لبعض باأن للاستعمار فو�ئد �إيجابية في �لمناطق �لمستعَمرة. كيف نرّد على هذ� �ل�دعاء.	 
�كتب فقرة �أصف فيها مستقبل �لمناطق �لمستعَمرة لو لم يتم �حتلالها و�ستعمارها.	 

عــلان 	  نســان �لتــي وردت فــي �لنــص، مــن خــلال �لرجــوع �إلــى �ل�إ نبحــُث عــن: �نتهــاكات �ل�ســتعمار لحقــوق �ل�إ

نســان. �لعالمــي لحقــوق �ل�إ

قضية بحثية
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ال�ستعمار في القانون الدولي:

نشاط )8(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

نمــاء �ل�جتماعــي،  �إذ تــرى عــن �قتنــاع �أّن �ســتمر�ر �ل�ســتعمار يعيــق �إنمــاء �لتعــاون �ل�قتصــادي �لدولــي، و�ل�إ و  
�إذ تؤكــد  و�لثقافــي، و�ل�قتصــادي للشــعوب �لتابعــة، ويناقــض ُمثـُـل �لســلام �لعالمــي �لــذي تطمــح �إليــه �ل�أمــم �لمتحــدة، و
�إذ تعتقــد �أنّــه ل� يمكــن مقاومــة عمليــة �لتحــرر،  �أّن للشــعوب حــّق �لتصــرف بحرّيــة فــي ثرو�تهــا، ومو�ردهــا �لطبيعيــة، و
�إذ ترّحــب بنيــل عــدد  وقلبهــا، و�أنّــه يتحتّــم وضــع حــد للاســتعمار، وجميــع �أســاليب �لفصــل، و�لتمييــز �لمقترنــة بــه، و
كبيــر مــن �ل�أقاليــم �لتابعــة �لحريــة و�ل�ســتقلال فــي �لســنو�ت �ل�أخيــرة، وتــدرك �ل�تجاهــات متز�يــدة �لقــوة نحــو �لحريــة فــي 
ــا ثابًتــا فــي �لحريــة �لتامــة، وفــي ممارســة ســيادتها،  �إذ تؤمــن بــاأّن لجميــع �لشــعوب حقًّ �ل�أقاليــم �لتــي لــم تنــِل �ســتقلالها، و
وفــي ســلامة تر�بهــا �لوطنــي. فاإنهــا تعلــن رســميًّا ضــرورة �لقيــام ســريًعا، ودون �أيـّـة شــروط، بوضــع حــد للاســتعمار بجميــع 

صــوره ومظاهــره.
�لجمعية �لعامة، قر�ر 1٥14/ د1٥، �إعلان منح �ل�ستقلال للبلد�ن و�لشعوب �لمستعمرة، 14 كانون �لثاني/ ديسمبر 1٩٦0م

�إذ تؤكــد مــن جديــد �أّن �ســتمر�ر �ل�ســتعمار فــي جميــع �أشــكاله ومظاهــره، كمــا ورد فــي قــر�ر �لجمعيــة �لعامــة  و  
ــا طبيعيًّــا فــي  رقــم )2٦21/ د2٥( فــي 12 تشــرين �ل�أول )�أكتوبــر( 1٩٧0م، هــو جريمــة، و�أّن للشــعوب �لمســتعَمرَة حقًّ
ــر  ــًة بذلــك حّقهــا فــي تقري ــة، ممارَِس ــدول �ل�ســتعمارية و�لســيطرة �ل�أجنبي ــي تعرفهــا ضــد �ل ــكل �لوســائل �لت �لنضــال ب
�إعــلان مبــادئ �لقانــون �لدولــي بشــاأن �لعلاقــات �لوُّّديــة و�لتعــاون  �لمصيــر �لــذي �عتــرف بــه ميثــاق �ل�أمــم �لمتحــدة، و

ــا لميثــاق �ل�أمــم �لمتحــدة.  بيــن �لــدول، وفًق
�لجمعية �لعامة، قر�ر رقم )٣10٣/ �لدورة 2٨( بتاريخ 12 كانون �ل�أول )ديسمبر( 1٩٧٣م.

ــُص �لمبــرر�ت �لتــي دعــت �ل�أمــم �لمتحــدة �إلــى �إصــد�ر قر�رهــا عــام 1٩٦0م بمنــح �ل�ســتقلال للبلــد�ن 	  نَُلخِّ
و�لشــعوب �لمســتعَمرة.

نقارُن بين مضموني �لقر�رَين.	 

�عتبــرت �ل�أمــم �لمتحــدة �أن �لنضــال و�لتحــرر حــّق طبيعــي للشــعوب �لمســتعَمرة، �أو �لخاضعــة للاحتــلال بكافــة 	 

�لوســائل �لمتاحــة لهــا.

قضية للنقاش
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�ل�ســتيطاني،  �ل�ســتعمار  �لعســكري،  �ل�حتــلال  �لكولونياليــة،  بال�آتــي:  �لمقصــود  ــُح  �أَوضِّ
مبرياليــة،  نظريــة مــا بعــد �ل�ســتعمار. �ل�إ

ُر دو�فع �ل�ستعمار �ل�قتصادية. �أَفسِّ

ُح �لمقصود بالخطاب �ل�ستعماري؟ وكيف �أردُّ عليه.  �أَوضِّ

�أذكُر �أشكال �ل�ستعمار، مع مثال على كل منها.

 �أعلُِّل �ل�آتي:
�أ- تهجير سكان �لدول �ل�ستعمارية �إلى مستعمر�تها.
ب- ُيعّد �ل�ستعمار �نتهاًكا لقو�عد �لقانون �لدولي.

�أقر�أ �لنص �ل�آتي ثّم �أجيب:

ــتعمار  ــى �ل�س ــي للقضــاء عل ــد �لدول ــم �لمتحــدة �لعق ــة للاأم ــة �لعام ــت �لجمعي �أعلن  
)1٩٩0-2000م( �لــذي تضّمــن خطــة عمــل محــددة. وتــلا ذلــك، فــي عــام 2001، �لعقــد 
�لدولــي �لثانــي للقضــاء علــى �ل�ســتعمار، وتز�منــت نهايــة �لعقــد �لثانــي مــع �لذكــرى �لخمســين 
عــلان منــح �ل�ســتقلال للبلــد�ن و�لشــعوب �لمســتعَمرة. وفــي �لوقــت نفســه، �أعلنــت �لجمعيــة  ل�إ
�لعامــة �لفتــرة مــن )2011- 2020م( بوصفهــا �لعقــد �لدولــي �لثالــث للقضــاء علــى �ل�ســتعمار.

بر�أيك، لماذ� لم تتمكن �ل�أمم �لمتحدة من �إنهاء �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين؟	 

السؤال
ال�أول 
   

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

السؤال
السادس

السؤال
السابع

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
ما المصطلحات ال�أوروبية التي تقابل ال�ستعمار في اللغة العربية؟. 1

    �أ- �لتعمير و�لسعي لتحقيق �لعمر�ن.                  ب- فرض �لسيادة و�لبناء.

   ج- �ستيلاء دولة بالقوة على دولة �أخرى.             د- �لكولونيالية و�ل�مبريالية.

ما الدولة التي احتلت الجزائر عام 1830م؟. 2

ــا.          ــبانيا.              د- فرنس ــا.              ج- �إس ــا.             ب- �إيطالي     �أ- بريطاني
3. متــى ظهــر ال�ســتعمار الجديــد؟

    �أ- بعد �لحرب �لعالمية �ل�أولى عام 1٩1٨م.   ب- بعد �لحرب �لعالمية �لثانية عام 1٩4٥م. 
    ج- بعد نكبة عام 1٩4٨م.               د- �أثناء �لعدو�ن �لثلاثي على مصر عام 1٩٥٦م. 

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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�لمفاهيم و�لمصطلحات: �ل�تفاق �لُوّدي، �أزمة �أغادير، نظام طنجة �لدولي، معركة �أنو�ل. 

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:

سباني للمغرب.. 1 تبيان �لسياق �لتاريخي للاحتلال �لفرنسي و�ل�إ

حتلال �لمغرب. . 2 �ستنتاج دو�فع كل من فرنسا و�إسبانيا ل�إ

سبانية في �لمغرب. . ٣ وصف �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسي و�ل�إ

توضيح موقف �لمغاربة من تقسيم بلاد �لمغرب و�حتلاله.. 4

المقدمة:

  
ســتقر�ر �لسياســي منــذ �لقــرن �لســادس عشــر حتـّـى نهايــة �لقــرن �لتاســع  حافــظ �لمغــرب علــى حالــة مــن �ل�إ  
عشــر، وظــل وحــدة مســتقلة قبــل �ل�ســتعمار �ل�أوروبــي، وفــرض �لحمايــة عليــه، ويتمتــع بكامــل �لســيادة، ول� يوجــد 
�أّي كيــان منفصــل عنــه، ولــم يعــرِف �لمغــرب تجربــة �ل�حتــلال �ل�أجنبــي �إل� متاأخــًر� منــذ بد�يــات �لقــرن �لعشــرين، 

ــي ســبتة ومليلــة. باســتثناء مدينَت

ال�أسئلة المحورية:

ســباني للمغــرب؟ لمــاذ� تو�فقــت �إســبانيا وفرنســا علــى تقســيم  مــا �لســياق �لتاريخــي للاحتــلال �لفرنســي و�ل�إ  
�لمغــرب؟ مــا دو�فــع �إســبانيا وفرنســا مــن �حتلالهمــا للمغــرب؟ مــا �لسياســات �لتــي �ســتخدمتها فرنســا و�إســبانيا فــي 

ــلال �لمغــرب؟  ــة مــن �حت ــت �لمو�قــف �لمحلي �لمغــرب؟ كيــف كان

سباني  الدرس الثاني: ال�حتلال الفرنسي وال�إ
للمغرب )مراكش(
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نشاط )1/اأ(: نلاحظ الخريطة، ونستنتُج، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

نشاط )1/ب(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

نُبيُِّن �لمناطق �لتي �ستعمرتها فرنسا و�إسبانيا في �لوطن �لعربي. 	 
لماذ� �هتّمت فرنسا في منطقة شمال �إفريقيا.	 

بــد�أ �لتدخــل �لتجــاري �ل�أوروبــي يتز�يــد فــي �لمغــرب بعــد معركــة )�إيســلي( �لتــي شــنّتها فرنســا علــى �لمغــرب عــام   

1٨44م؛ بحجــة تقديــم �لدعــم للثــو�ر �لجز�ئرييــن خاصــة �ل�أميــر عبــد �لقــادر �لجز�ئــري، ثــّم كانــت حــرب )تطــو�ن( مــع 

�إســبانيا عــام 1٨٦0م، بذريعــة �لهجــوم �لــذي نّفذتــه قبائــل �أنجــرة �لمغربيــة �لمحاذيــة لمدينــة ســبتة، و�ســتنزفت خزينــة 

�لمغــرب، وتســببت فــي �أزمــة ماليــة، بســبب �لغر�مــة �لباهظــة �لتــي فرضتهــا �إســبانيا بموجــب معاهــدة �لســلم. �إضافــة �إلــى 

�أّن �لمغــرب وقــع �تفاقيــات تجاريــة مــع �ل�أوروبيــن. ونتيجــة لهــذه �ل�تفاقيــات، �متلكــت �لجماعــات �ل�أوروبيــة قــوة ضغــط 

وتاأثيــر فــي �لقضايــا �لمحليــة، وتمّكــن �لتّّجــار �ل�أوروبيــون مــن �متــلاك عقــار�ت و�ســعة خاصــة فــي �لمــدن �لســاحلية

و�أثرّت بشكل كبير على �ل�أوضاع �ل�قتصادية و�ل�جتماعية في �لمغرب.

ــر،  ــد �حتلــت �لجز�ئ ــت ق ــي �لمغــرب، وكان ــل بســير �ل�أحــد�ث ف ــي �لتعجي ــة �لمصلحــة ف ــت فرنســا صاحب كان  
وتونــس، ووصلــت مــن هنــاك غرًبــا �إلــى حــدود �لمغــرب، وتــر�ءت لهــا �إمبر�طوريــة فرنســية فــي شــمال �إفريقيــا  ومنــذ عــام 
يطاليــة بموجــب �تفاقيــة تخلــت فيهــا فرنســا عــن ليبيــا مقابــل موقــف مماثــل 1٩01م، �أوقفــت فرنســا �ل�أطمــاع �ل�إ

حمر �لبحر �ل�أ

الخليج العربي

سباني للمغرب:  السياق التاريخي للاحتلال الفرنسي وال�إ
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خريطة )1(: �ل�ستعمار �ل�أوروبي في �لوطن �لعربي
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يطاليــا بخصــوص �لمغــرب. وفــي �لعــام �لتالــي، �قترحــت فرنســا علــى �إســبانيا �تفاقيــة تحتفــظ بموجبهــا فرنســا لنفســها   ل�إ
ســبانيا �لســيادة علــى منطقــة فــاس، وتــازة، وحــوض ســبو، وشــمال �لبــلاد كلــه.  بالنفــوذ علــى منطقــة مر�كــش، وتُخــوَّل ل�إ
قــد�م علــى �لتصــرف دون  وقبلــت �إســبانيا �لعــرض �ل�ســتعماري �لفرنســي �لمفيــد بالنســبة لهــا؛ بســبب تخوّفهــا مــن �ل�إ

علــم مــن �إنجلتــر�. 

�إنجلتــر� �تفاقيــة ســرّية )�ل�تفــاق �لــُوّدي( بينهمــا عــام 1٩04م، �عترفــت �نجلتــر� بموجبهــا بــاأّن  عقــدت فرنســا و  
ــلاد �لمغــرب منوطــة بفرنســا ذ�ت �لمســتعمر�ت �لمتاخمــة لهــذ� �لبلــد، و�أعلنــت  مهمــة �لحفــاظ علــى �لنظــام فــي ب
فرنســا مــن جهتهــا �أنّهــا لــن تضــَع عر�قيــل �أمــام نشــاط �إنجلتــر� فــي مصــر. ونــّص �لبنــد �ل�أخيــر علــى �أّن �لبلديــن، بد�فــع 
ــا لمصالــح هــذ� �لبلــد �لناتجــة عــن موقعــه �لجغر�فــي،  �لشــعور بصد�قــة مخلصــة تُجــاه �إســبانيا، يعيــر�ن �هتماًمــا خاصًّ
وعــن ممتلكاتــه علــى �لســاحل �لمغربــي فــي �لبحــر �لمتوســط، وســتتوصل �لحكومــة �لفرنســية �إلــى �تفاقيــة بشــاأنها مــع 

ســبانية.                          �لحكومــة �ل�إ

ستعماري �ل�أوروبي في �لمغرب.	  نُبيّن �لظروف �لد�خلية �لتي مهدت للتدخل �ل�إ
ر تفاهمات �لدول �ل�ستعمارية �ل�أوروبية بشاأن �لمغرب؟	  كيف تُفسِّ
ما �لذي يتحكم في علاقات �لدول مع بعضها بعضاً في عصرنا �لحالي؟	 

فريقيــة؛ لــذ� ســارع  لقــد �أثــارت هــذه �ل�تفاقــات �ألمانيــا �لتــي كانــت تتطلّــع للحصــول علــى مكاســب لهــا فــي �لقــارة �ل�إ
�إمبر�طورهــا )غليــوم �لثانــي( بزيــارة �إلــى مينــاء طنجــة عــام 1٩0٥م، و�أّكــد فــي خطابــه: »�إّن �لهــدف مــن زيارتنــا �أْن يعلــَم 
�لجميــع �أنّنــا مصممــون علــى بــذل كل مــا �أوتيــت �أيدينــا مــن �أجــل صيانــة مصالــح �ألمانيــا فــي �لمغــرب. وبمــا �أنّنــا نعتبــر 

ــا نريــد �لتفاهــم معــه؛ للحفــاظ علــى هــذه �لمصالــح«. �لســلطان يمثّــل كامــل �لســيادة و�ل�ســتقلال، فاإنّن

� في تاأكيده على سيادة �لمغرب؟ لماذ�؟	  مبر�طور �ل�ألماني جادًّ هل كان �ل�إ

ــرة �لخضــر�ء  ــة؛ مــا �أدى �إلــى عقــد مؤتمــر �لجزي ــارة �أزمــة دوليــة؛ عرفــت بال�أزمــة المغربي لقــد �أثــارت هــذه �لزي  
ــم �لشــرطة و�لجمــارك  ــّص علــى: تنظي ــة، ون ــر �لمغــرب، وحــل �ل�أزمــة �لمغربي ــرّر مصي ــذي ق فــي �إســبانيا عــام 1٩0٦م، �ل
فــي �لمغــرب، ووقــف تهريــب �لســلاح، و�إعطــاء �متيــاز�ت للبنــوك �ل�أوروبيــة، و�لحــّد مــن نفقــات �لقصــر، و�ســتمر�ر تــد�ول 
ســبانية فــي �لمغــرب، و�إعطــاء �لحــقِّ للاأوروبييــن فــي تملُّــك �ل�أر�ضــي فــي �لمغــرب، وفــرض �لضر�ئــب؛ لتمويــل  �لعملــة �ل�إ

ــة. �لمشــاريع �لعام

و�فــق �لســلطان عبــد �لعزيــز علــى قــر�ر�ت مؤتمــر �لجزيــرة، وعّدهــا نصــًر� للدبلوماســية �لمغربيــة فــي حمايــة �لمغــرب   
و�ســتقلاله، ولكــّن �لشــعب �لمغربــي رفضهــا، و�أعلــن �لثــورة علــى �لســلطان، وخلعــه، وخلفــه �لســلطان مــول�ي عبــد 
عــلان بمثابــة ميثــاق وطنــي ودســتوري مــن �لدرجــة  عــلان عــن ذلــك فــي مدينــة فــاس، وقــد ُعــدَّ هــذ� �ل�إ �لحفيــظ، وتــّم �ل�إ
ــة عــن �لحــدود  ــذل كل �لجهــود ل�ســترجاع �لمناطــق �لمفصول ــة: ب ــد �لشــروط �ل�آتي ــك �لجدي ــى �لمل ــرض عل ــى، ف �ل�أول
�إلغــاء معاهــدة �لجزيــرة �لخضــر�ء �لتــي لــم ُيســهم �لشــعب فيهــا،  �لمغربيــة، و�ل�ســتعد�د لطــرد �لغــز�ة مــن �ل�أماكــن �لمحتلــة، و
و�لعمــل علــى �إلغــاء �متيــاز�ت �ل�أجانــب، وعــدم �ستشــارتهم فــي قضايــا �ل�أمــة، وعــدم �إبــر�م معاهــد�ت ســلمية �أو تجاريــة 

معهــم دون �ستشــارة �ل�أمــة.

قضية للنقاش
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نناقش موقف كل من �لسلطان عبد �لعزيز و�لشعب �لمغربي من مؤتمر �لجزيرة.	 

بقــر�ر�ت مؤتمــر  تلتــزم فرنســا و�إســبانيا  لــم   

و�لقصــر  �لعر�ئــش  �إســبانيا  �حتلّــت  فقــد  �لجزيــرة، 

�لكبيــر عــام 1٩0٧م، و�حتلــت فرنســا �لــد�ر �لبيضــاء،  

فاأرســلت �ألمانيــا بارجــة حربيــة �إلــى مينــاء �أغاديــر علــى 

ــت �أّن �لبارجــة ســتعود  �ل�أطلســي عــام 1٩11م، و�أعلن

بعــد عــودة �لهــدوء فــي �لمغــرب؛ مــا �أدى �إلــى عــودة 

ولكنّهــا  �لدوليــة،  �لســاحة  علــى  �لمغربيــة(  )�ل�أزمــة 

�نتهــت بعقــد �تفــاق فرنســي- �ألمانــي، تنازلــت بموجبــه 

�ألمانيــا عــن �لمغــرب، مقابــل �لحصــول علــى �أر�ٍض 

مــن �لكونغــو �لفرنســي. 

�لمغــرب  �لحمايــة علــى  نظــام  فرنســا      فرضــت 

ــدة مــع فرنســا فــي �لعــام نفســه، و�أضفــت  ــة جدي بموجــب معاهــدة فــاس فــي �آذ�ر عــام 1٩12م، ووقعــت �إســبانيا �تفاقي

ــَمت �لمغــرب �إلــى ثــلاث  هاتــان �ل�تفاقيتــان �لصفــة �لشــرعية علــى �ســتعمارهما تحــت �ســم �لحمايــة، وبموجبهمــا، فقــد قُسِّ

ســبانية، و�لمنطقــة �لوســطى تحــت �لحمايــة  مناطــق: �لمنطقــة �لشــمالية )�لريــف( و�لصحــر�ء �لمغربيــة تحــت �لحمايــة �ل�إ

ــا(. ــا، و�إســبانيا، و�ألماني ــي )فرنســا، وبريطاني ــا تحــت �إشــر�ف دول ــة وتكــون �إد�رته ــة طنجــة �لدولي �لفرنســية، ومنطق

سباني للمغرب: دوافع ال�حتلال الفرنسي وال�إ

تضافــرت دو�فــع عديــدة جعلــت �لمغــرب فريســة للقــوى �ل�ســتعمارية �ل�أوروبيــة �لتــي �أصابتهــا حّمــى �ل�ســتعمار   

ــرب،  ــا خــاص بالمغ ــل بعضه ــرن �لعشــرين، وهــذه �لعو�م ــع �لق ــرن �لتاســع عشــر ومطل ــة خــلال �لق ــارة �ل�أوروبي خــارج �لق

وبعضهــا �ل�آخــر خــاص بالــدول �ل�ســتعمارية. 

قضية للنقاش

ستعمار �ل�أوروبي في �لمغرب خريطة )2(: �ل�إ
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فريقـــية، و�إشـر�فــه علـى مسطحــات مائــية كبـرى، كالبحـر  �إّن موقــع �لمغــرب فـي �لجــزء �لشمالـي للقـارة �ل�إ  

�لمتوســــط، و�لمحيــط �ل�أطلســي، و�متلاكــه �إمكانـــــات �قتصاديــة هــائلــــة، �إضـافـــة �إلـــى تحّكمــــه فـــي مضــــيق جبــل 

طــــارق �لـــذي ُيعــــّد مـــن �أهــــم �لمنافــــذ �لبحريـــة �لتي تتحكـــم فـــي �لمـلاحــــة و�لتجــــارة �لدولـــية، كــل هــــذ�، �أكسبــه 

�إيـطـالـيـا، و�إسـبـانـيـا،  �أهمــية كبـرى جعلــه عرضــة للاأطمــاع �ل�ستعمارية، خاصــة مـن جانــب فرنسـا، وبـريطـانـيـا، و

و�ألـمـانـيـا.                                                    

كانــت فرنســا تطمــع فــي �حتــلال �لمغــرب منــذ �أِن �حتلَّــِت �لجز�ئــر عــام 1٨٣0م، وعّدتــه جــزًء� مــن �لمغــرب   

�لعربــي �لكبيــر �لــذي �أر�دت �لســيطرة عليــه؛ ل�ســتغلال ثرو�تــه �ل�قتصاديــة مــن جهــة، وتدعيــم نفوذهــا �ل�ســتعماري فــي 

�لجز�ئــر، وحمايــة حدودهــا �لغربيــة معــه مــن جهــة �أخــرى، وقــد تذرّعــت بقيــام مجموعــات مــن �لمغاربــة بتقديــم �لدعــم 

و�لمســاعدة للثــور�ت �لجز�ئريــة ضــد �ل�ســتعمار �لفرنســي فيهــا، خاصــة ثــورة عبــد �لقــادر �لجز�ئــري.

ت �إســبانيا شــمال �لمغــرب جــزًء� مــن �أر�ضيهــا، حتّــى �إنّهــا مــا ز�لــت تحتــل مدينَتــي ســبتة ومليلــة، كمــا  عــدَّ  

ســباني بقضيــة )حــرب �إفريقيــا(؛ لتعويــض خســائرها عــن مســتعمر�تها فــي شــرق  �أنّهــا عملــت علــى شــغل �لــر�أي �لعــام �ل�إ

ــلال  ــرون �أّن �حت ــن ي ــة. ولكــّن بعــض �لمؤرخي ــن �لمشــكلات �ل�قتصادي ســباني ع ــل �أنظــار �لشــعب �ل�إ �آســيا، وتحوي

ســباني، بــل كان نتيجــة �لوفــاق �لفرنســي- �لبريطانــي �لــذي  �إســبانيا للريــف �لمغربــي لــم يكــن ثمــرة �لعمــل �لسياســي �ل�إ

ــدة وضعيفــة نســبيًّا.                                            ــة محاي ــة لجبــل طــارق لدول ر�عــى �لشــرط �لبريطانــي، بمنــح �لضفــة �لجنوبي

نُبيّن �ل�أهمية �لجغر�فيّة و�ل�قتصادية للمغرب.	 
سباني للمغرب.	  نُلخص دو�فع �ل�ستعمارين �لفرنسي و�ل�إ

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

لماذ� لم تتمكن فرنسا من �حتلال �لمغرب عندما �حتلت �لجز�ئر عام 1٨٣0م؟

قضية بحثية
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رســم �ل�ســتعمار �لفرنســي �ســتر�تيجيته �لمنبثقــة مــن تجربـــة فرنســـا �لتاريخيــة، �لتــي طبعــت حركتهــا �ل�ســتعمارية،   
فقـــد وقــع �ل�ســـتعمار �لفرنســي تحــت تاأثيــر فكرتيــن: ال�أولــى: �ل�ندفــاع فــي �ل�حتــلال دون �لتفكيـــر فــي �ل�ســتعمار 
و�لتنظيــر لــه. والثانيــة �ســتمر�ر تاأثـّـره باإرثــه �لقديــم، و�ل�عتــز�ز بال�نتمــاء لثورته �لفرنســية، وقيمهـــا فـــي �لمســـاو�ة، و�لحريـــة، 
نســان. كل ذلــك عبـّـرت عنــه طبيعــة �لسياســات �ل�ســـتعمارية �لفرنســية فــي �لمغــرب: �لتمديــن، و�لتجنيــس،  وحقــوق �ل�إ
ــة �لتــي ل�زمــت �ســتر�تيجية  ــق �لتاريخي ــة، ومــن �لحقائ ــتيطان، و�لحمايـ ــة، و�ل�سـ دمــاج، و�لسياســة �لبربري و�لعنــف، و�ل�إ
ــعها كونيًّــا، و�إن  ــخ ظاهــرة �ل�ســتعمار وتوسُّ �ل�حتــلال قــدرة فرنســـا علـــى تلـــوين سياســـاتها وتطويعهــا؛ كــي تتــلاءم وترسِّ
�إذ�بــة  كانــت جميــع �لسياســات و�لممارســات تهــدف �إلــى �بتــلاع �ل�أرض �لمغربيــة، وتفكيــك قو�عــد �لُهويــة �لوطنيــة، و

�لشــخصية �لمغربيــة.                               
د�رة  بقــاء علــى �ل�إ تظاهــرت �إســبانيا باأنّهــا تعمــل علــى �لمســاو�ة بيــن �لمغاربــة و�ل�أوروبييــن، مــن خــلال �ل�إ  
ــا ســامًيا يســاعده خمــس  ــة، وعيّنــت مندوًب ــة و�لقضائي ــة، خاصــة �لديني ــة، وعــدم �لتدخــل فــي شــؤونها �لد�خلي �لمحلي
نيابــات )وز�ر�ت(، شــملت مناحــي حيــاة �لســكان. لكــّن �لســلطات �ل�ســتعمارية لــم تلبــث �أْن لجــاأت �إلــى �ســتخد�م 
ــا،  ــة دوليًّ ــادة؛ لمو�جهــة حــركات �لمقاومــة �لوطنيــة، باســتخد�مها �أســلحة محرّم ب �لعنــف و�لقــوة �لتــي وصلــت حــّد �ل�إ
كالغــاز�ت �لســامة، وبــد�أت تظهــر فــي �لمغــرب �أصــو�ت تطالــب بالتحقيــق فــي هــذه �لجر�ئــم، باعتبارهــا جر�ئــم ضــد 

ــادم. ــانية ل� تســقط بالتق نس �ل�إ

السياسة ال�ستعمارية في المغرب:

نشاط )3/اأ(:نقراأ النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

نناقُش �أسس �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسية في �لمغرب.	 
نستنتُج �أهد�ف �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسية في �لمغرب.	 
سبانية في �لريف �لمغربي و�لسياسة �لصهيونية في فلسطين.	  نقارن بين �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�إ

 المادة )23(:
ــات  ــّم، �أو �ل�أســلحة �لّســاّمة، �أو �ســتخد�م �ل�أســلحة و�لقذ�ئــف �لتــي مــن شــاأنها �إحــد�ث �إصاب ــع �ســتخد�م �لسُّ  ُيمن

ــرر لهــا. و�آل�م ل� مب
 المادة )43(: 

مــكان،  ــن علــى هــذه �ل�أخيــرة، قــدر �ل�إ ــة �إلــى يــد قــوة �ل�حتــلال، يتعيّ �إذ� �نتقلــت ســلطة �لقــوة �لشــرعية بصــورة فعلي
ــلاد، �إلّ� فــي حــال�ت �لضــرورة �لقصــوى.  ــر�م �لقو�نيــن �لســارية فــي �لب ــه، مــع �حت تحقيــق �ل�أمــن و�لنظــام �لعــام، وضمان

نشاط )3/ب(: نقراأ المواد ال�آتية من اتفاقية ل�هاي سنة 190٧م،  ثّم نُجيب عّما ياأتيه:
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سباني في �لمغرب، َوْفَق معاهدة ل�هاي.	  نستنتُج �ل�نتهاكات �لتي قامت بها سلطات �ل�ستعمار �لفرنسي و�ل�إ
ُر ما ياأتي:	  نَفسِّ
�أهمية وجود قانون ُينظّم سلوك �لمتحاربين.. 1
عدم �ل�لتز�م بتطبيق �ل�تفاقيات �لمتعلقة بتنظيم سلوك �لمتحاربين �أثناء �لنز�عات �لمسلحة.. 2

نساني.                                                                                                              	  نسان و�لقانون �لدولي �ل�إ نبحث ونكتب تقريًر�، نبيُِّن فيه �لفرق بين �لقانون �لدولي لحقوق �ل�إ

موقف المغاربة من تقسيم المغرب واحتلاله:

نشاط )4(: نقراأ النص، ونلاحظ الصورتين، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

ســباني  عبّــر �لشــعب �لمغربــي عــن رفضــه للاحتــلال �لفرنســي و�ل�إ  
بالمقاومــة؛ لــذ� ظهــرت ثــور�ت عديــدة، مــن �أشــهرها ثــورة �لريســولي، 
وثــورة �ل�أميــر عبــد �لكريــم �لخطابــي عــام 1٩21-1٩2٦م فــي منطقــة �لريــف، 
ســبان و�لفرنســيين، �ألحقــو�  �ســتخدم �لثــو�ر فيهــا حــرب �لعصابــات ضــد �ل�إ
خلالهــا عــدًد� مــن �لهز�ئــم  بالمســتْعِمر، محققيــن عــدًد� مــن �ل�نتصــار�ت، 
وكانــت معركــة )�أنــو�ل( �أبــرز �لمعــارك �لتــي خاضهــا �لمغاربــة ضــد �ل�ســتعمار 
ســباني، وكبّدتهــم فيهــا خســائر فادحــة، ولــم تتمّكــْن �إســبانيا مــن �لقضــاء  �ل�إ

علــى �لمقاومــة، �إلّ� بعــد مســاعدة فرنســا لهــا. 

ســباني لــن  كان �لخطابــي يؤمــن بــاأن �ل�نتصــار علــى �ل�حتــلال �ل�إ  
ــه �لعمــل  ــة وتاأمينهــا، فكانــت �أولــى مهمات ــاء �لجبهــة �لد�خلي يكــون �إل�ّ ببن
�لجماعــي، و�إقامــة وحــدة شــعبية وطنيــة تتجــاوز حــدود �لــول�ء�ت �لمحليــة 
و�لقبليــة. وفــي �لوقــت نفســه لجــاأ �إلــى تعبئــة �لجماهيــر �لمغربيــة وبــث 
ــة. ــة و�لديني ــاء �لخطــب و�لمحاضــر�ت �لوطني ــي نفوســهم باإلق ــاس ف �لحم
ــة  ــورة، و�أنشــاأ مر�كــز فرعي ــادة �لث ــي مركــز�ً رئيســا لقي ــار �لخطاب و�خت  
ــة  ــن عــن تشــكيل حكوم ــم �أعل ســبانية. ث ــو�ت �ل�ســتعمارية �ل�إ ــة �لق لمر�قب
ســبان فــي معركــة �أنــو�ل،  وطنيــة مســتقلة فــي �لريــف بعــد �نتصــاره علــى �ل�إ
و�أعلــن عــن تاأســيس جمعيــة وطنيــة لوضــع ميثــاق قومــي، تلاهــا سلســلة مــن 

صلاحــات �ل�جتماعيــة و�لماليــة و�لقضائيــة و�لتعليميــة بغــرض تدعيــم نفــوذ �لحكومــة �لناشئة.�ســتمّر �لشــعب �لمغربــي  �ل�إ
فــي مقاومتــه، ورفضــه للاحتــلال بُمْخَتِلــِف �لطــرق �لنضاليــة، �إلــى �أن �أجبــر فرنســا و�إســبانيا علــى �إلغــاء �لحمايــة، 

و�ل�عتــر�ف باســتقلال �لمغــرب، ووحــدة �أر�ضيــه عــام 1٩٥٦م.

قضية بحثية

سباني.	  نذكر �أمثلة على �لثور�ت �لمغربية ضد �ل�حتلالين �لفرنسي و�ل�إ
نُناقش نجاعة �لسياسة �لتي �ستخدمها عبد �لكريم �لخطابي في مقاومة �ل�حتلال.	 

مقاتلون مغاربة 

عبد �لكريم �لخطابي
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جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أختار رمز �ل�إ
ما الدولة التي استعمرت الريف المغربي؟. 1

          �أ- فرنسا          ب- �إسبانيا       ج- بريطانيا        د- �ألمانيا 

ما الدولة التي تسّببت في اأزمة اأغادير عام 1911م؟. 2
          �أ- هولند�         ب- بريطانيا      ج- �ألمانيا         د- فرنسا

سباني والفرنسي في المغرب؟ . 3 من قاد حركة المقاومة ضد ال�حتلال ال�إ
         �أ- عبد �لكريم �لخطابي.                     ب- عبد �لقادر �لجز�ئري.  
         ج- �لحاج �أمين �لحسيني.                   د- سلطان باشا �ل�أطرش. 

ُح �لمقصود بال�آتي: �ل�تفاق �لُوّدي، �أزمة �أغادير، نظام طنجة �لدولي، معركة �أنو�ل.  �أَوضِّ

�أبيُِّن دور فرنسا في تسوية �ل�أزمة �لمغربية لصالحها.

ُح دو�فع �ستعمار �لمغرب.   �أَوضِّ

 �أستنتُج �أسس �لسياسة �ل�ستعمارية في �لمغرب �لعربي.

�أقر�أ �لنّّص �ل�آتي، و�أجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:
ــة �لقــرن �لعشــرين حو�لــي )٦( ملايــن شــخص،  بلــغ عــدد ســكان �لمغــرب مــع بد�ي  
ــي  ــة ف ــد�رس ثانوي ــلاث م ــاك ســوى ث ــم يكــن هن ــه ل ــل �أنّ ــم بدلي ــت �لتعلي �إلّ� �أّن فرنســا �أهمل
�لمغــرب: و�حــدة فــي فــاس، وو�حــدة فــي مر�كــش، وو�حــدة فــي �لربــاط، ومــدة �لدر�ســة فيهــا 
)4( ســنو�ت، ومدرســة و�حــدة للبربــر، ومــدة �لدر�ســة فيهــا ســنتان، كمــا لــم توجــد فــي �لمغــرب 

ــة و�حــدة.  ســبانية مدرســة ثانوي �ل�إ
        �أ- لماذ� �أهملت فرنسا �لتعليم في �لمغرب.

       ب- ما دور �لتعليم في نهضة �لشعوب وتطورها.

السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

السؤال
السادس

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:
توضيح �لسياق �لتاريخي لفرض �لحماية �لفرنسية على تونس و�لبريطانية على مصر.. 1
تحليل دو�فع فرض �لحماية �لفرنسية على تونس و�لبريطانية على مصر. . 2
�لمقارنة بين �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسية في تونس و�لبريطانية في مصر. . ٣
بيان �لموقف �لوطني تُجاه �لحماية �لفرنسية على تونس و�لبريطانية على مصر.. 4

المقدمة:  

    تنافســت فرنســا وبريطانيــا لفــرض ســيطرة عســكرية 
و�قتصاديــة علــى تونــس ومصــر، فقــد عقــدت فرنســا 
معاهــد�ت تجاريــة مــع تونــس، تخوّلهــا �أحّقيّــة �ل�متياز 
علــى بقيــة �لــدول �ل�أخــرى، وحمايــة �لمســيحيين 
ــى مصــر عــام  ــون �إل ــة نابلي فيهــا، كمــا �أرســلت حمل
1٧٩٨م، ووقفــت لهــا بريطانيــا بالمرصــاد، وتمكنــت 
معركــة خليــج  فــي  �لبحــري  �أســطولها  تدميــر  مــن 
�إفشــال �لمشــروع  �أبــي قيــر عــام 1٧٩٩م؛ بغــرض 
�إلــى  مو�صلاتهــا  وتاأميــن  �لفرنســي،  �ل�ســتعماري 

�لشــرق، ثــّم �أرســلت بريطانيــا حملــة فريــزر �إلــى مصــر عــام 1٨0٧م، وعندمــا شــعرت �لــدول �ل�ســتعمارية �أّن �ســتخد�م 
�لقــوة لفــرض �لحمايــة �أمــر صعــب، لجــاأت �إلــى سياســات �أخــرى تمّهــد لتحقيــق �أهد�فهــا.

ال�أسئلة المحورية: 

مــا �لســياق �لتاريخــي لفــرض �لحمايــة �لفرنســية علــى تونــس و�لبريطانيــة علــى مصــر؟ مــا �لدو�فــع �لتــي �أّدت �إلــى فــرض �لحمايــة 
�لفرنســية علــى تونــس،  و�لبريطانيــة علــى مصــر؟ مــا �لسياســة �ل�ســتعمارية �لتــي �ســتخدمتها فرنســا فــي تونــس، وبريطانيــا فــي 

مصــر؟ مــا �لموقــف �لوطنــي مــن فــرض �لحمايــة �لفرنســية علــى تونــس، و�لبريطانيــة علــى مصــر؟

الدرس الثالث: الحماية الفرنسية على تونس 
والحماية البريطانية على مصر

�لمفاهيم و�لمصطلحات: لجنة �لكومسيون، �للجنة �لثنائية، عهد �ل�أمان، سياسة �لفرنسة، معركة �لتل �لكبير، �لثورة �لعر�بية.

خريطة )1(: موقع مصر وتونس في �لوطن �لعربي
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السياق التاريخي للحماية الفرنسية على تونس، والحماية البريطانية على مصر:

تشــابهت �لظــروف �لتــي مــرّت بهــا كّل مــن تونــس ومصــر قبــل فــرض �لحمايــة عليهمــا مــن فرنســا وبريطانيــا، خــلال   
د�رة،  ــلاد، كاإصــلاح �لجيــش، و�ل�إ عامــي1٨٨1م و1٨٨2م، فقــد قــام حــكام تونــس ومصــر باإدخــال �إصلاحــات فــي �لب
صلاحــات دفعتهمــا  ومــّد خطــوط �لســكك �لحديديــة، وحفــر قنــاة �لســويس، �إلّ� �أّن �لعجــز عــن دفــع مســتحّقات ديــون �ل�إ

للاســتد�نة مــن �لبنــوك �ل�أوروبيــة.

نشاط )1(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه: 

كانت فرنسا وبريطانيا منذ عهد محمد علي تتنافسان للسيطرة على طرق �لمو�صلات؛ لتربط �لتجارة �لمصرية   
سكندرية– �لسويس، كما �ستطاعت  بالتجارة في بلادها، وقد �ستطاعت بريطانيا �لحصول على �متياز سكة حديد �ل�إ
فرنسا �لحصول على �متياز حفر قناة �لسويس، وتحّملت مصر �أكبر قسط من نفقاته. وقناة �لسويس لها �أهمية تجارية 
�إلى  �لوصول  و�أوروبا من  �أمريكا،  �لقادمة من  �لسفن  �لسفن سنويًّا، ومّكنت  �آل�ف  فيها  تمّر  و�قتصادية كبيرة، حيث 
�لمحيط �لهندي، و�لتوجه نحو قارة �آسيا باأقصر �لسبل، ووفّرت �لقناة كثيًر� من �لوقت و�لتكاليف، كما �أّن �لسفن �لقادمة 

من �آسيا و�لجزيرة �لعربية �ختصرت �لطريق �إلى �أوروبا، و�أمريكا.                  

�أمــام عجــز تســديد �لديــون، شــّكلت فرنســا وبريطانيــا فــي تونــس لجنــة ماليــة ُعرَِفــت بلجنــة )�لكومســيون(، كمــا   
ــن،  ــة �لبلدي ــة مالي ــان بمر�قب ــد �أخــذت �للجنت ــه، وق ــا باإد�رت ــة(، وقامت ــة �لثنائي ــن )�للجن ْي ــدوق �لدَّ ــى مصــر صن ــرض عل فُ
ــا وفرنســا  ــوزر�ء. كمــا فرضــت بريطاني ــن �ل ــن، و�لتحكــم بتعيي ــى �لد�ئني ــع �لمــو�رد عل ــة، وتوزي ــة �لمالي و�لَتحكــم بالخزين
علــى مصــر وز�رة مختلطــة، ســمحت بدخــول مؤسســات �أوروبيــة ماليــة، وظهــور شــركات كبــرى لــم يســتطِع �لمصريــون 

ــب. ــد �ل�أجان ــف بي ــاز�ت خاصــة، وز�دت �لوظائ ــا بامتي منافســتها؛ لتمتُّعه

ــذي  ــرَِف بـــ )عهــد �ل�أمــان( �ل ــون �ل�أساســي، �أو مــا ُع ــاي تونــس علــى �إصــد�ر �لقان ــا ب ــرت فرنســا وبريطاني �أجب  
ســاوى بيــن �لمســلمين وغيرهــم �أمــام �لقضــاء د�خــل تونــس، وكان ذلــك تمهيــًد� ل�حتــلال تونــس، وفــرض �لحمايــة عليهــا 
عــام 1٨٨1م، بموجــب معاهــدة بــاردو، متذرعــة بحمايــة حقــوق �لفرنســيين و�أمو�لهــم، وحمايــة �لحــدود �لجز�ئريــة مــن 

ــة �لتونســية. هجمــات �لمقاوم

�أوضح �أهمية موقع مصر على طرق �لمو�صلات �لعالمية.	 
كيف مهدت بريطانيا وفرنسا ل�حتلال كل من مصر وتونس؟	 

نبحث عن �أهمية تاأميم قناة �لسويس عام 1٩٥٦م على سيادة مصر و�ل�قتصاد �لمصري. 	 

قضية بحثية



23

ــاط و�لجيــش مظاهــرة بزعامــة �أحمــد  ــم �لضب نظّ  
ــي  ــن بوقــف �لتدخــل �ل�أجنب ــة، مطالبي ــر �لحريي ــي وزي عر�ب

مصــر. شــؤون  فــي 

�لمصــري  �لجماهيــري  �لتحــرك  �أثــار  لقــد   

ســكندرية؛ بحجــة  بريطانيــا، فاأرســلت �أســطولها �إلــى �ل�إ

ــا تعرضــو� للخطــر بســبب  ــب �إذ� م ــا �ل�أجان ــة �لرعاي حماي

�ل�أزمــة �لقائمــة، وحمايــة �لخديــوي. تصــدى �لجيــش 

نجليــزي فــي  �لمصــري بقيــادة �أحمــد عر�بــي للاأســطول �ل�إ

ســكندرية، �إلّ� �أنـّـه ُهــزَِم فــي معركــة �لتــل �لكبير، بســبب  �ل�إ

نجليــزي فــي �لعتــاد و�لســلاح. ودخلــت  تفــوق �لجيــش �ل�إ

ــا مصــر عــام 1٨٨2م، وفرضــت ســيطرتها عليهــا،  بريطاني

�إلّ� �أنّهــا �أّخــرت �إعــلان �لحمايــة عليهــا حتـّـى عــام 1٩14م.عندمــا �ندلعــت �لحــرب �لعالميــة �ل�أولــى؛ بحجــة �لدفــاع عــن 

مصــر وشــعبها.

دوافع فرنسا وبريطانيا لفرض الحماية على تونس ومصر:

عيّة، و�أطماع �ستعمارية نحو تونس ومصر، وكان ور�ء هذه �ل�أطماع �عتبار�ت عديدة. تملّكت فرنسا وبريطانيا رغبة توسُّ

كيف نردُّ على �دعاء بريطانيا باأّن غرضها من فرض �لحماية كان �لدفاع عن مصر وسكانها؟	 

جلسة حوارية:

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثم نجيب عّما ياأتيه:

دوافع فرنسا لفرض الحماية على تونس:
كانــت فرنســا ترغــب فــي �لســيطرة علــى �لمــو�د �لخــام �للازمــة للصناعــة مــن حديــد وفوســفات، �إضافــة �إلــى   
نتــاج �لزر�عــي مــن زيــوت وقطــن، �إضافــٍة �إلــى �أر�دت فرنســا �لحصــول علــى تونــس؛ مــن �أجــل �لتعويــض عــن �إقليمــي  �ل�إ
�ل�ألــز�س و�للوريــن �للذيــن ســيطرت عليهمــا �ألمانيــا. وتز�يــد �أصــو�ت �لــر�أي �لعــام �لفرنســي �لمطالبــة باإبقــاء مركــز فرنســا 
كدولــة �ســتعمارية عظمــى تقــف علــى قــدم �لمســاو�ة مــع �لــدول �ل�ســتعمارية �ل�أخــرى، كمــا �أّن فرنســا كانــت تنظــر 

ــة تفصــل بينهمــا.                   ــه ل� يوجــد حــدود طبيعي ــر، ول� ســيما �أنّ ــد�د طبيعــي للجز�ئ ــا �مت ــى �أنّه ــى تونــس عل �إل

خريطة )2(: �ل�حتلال �لبريطاني لمصر عام 1٨٨2م  



24

دوافع بريطانيا لفرض الحماية على مصر: 
�هتمــت بريطانيــا بتاأميــن �لســيطرة علــى قنــاة �لســويس �لتــي فتحــت �لبــاب علــى مصر�عيــه �أمــام �أســاطيل �أوروبــا   
�لحربيــة و�لتجاريــة  بهــدف �لوصــول �إلــى �لمنطقــة، و�أذكــت �لتنافــس �ل�ســتعماري فيمــا بينهــا، لــذ� ســارعت بريطانيــا 
عــام 1٨٧٥م لشــر�ء كل �أســهم مصــر فــي قنــاة �لســويس، مقابــل �أربعــة ملاييــن مــن �لجنيهــات، كانــت ســبباً مباشــر�ً فــي 

ــلاد.  ــا �لعســكري للب ــلال بريطاني �حت
ــا، وز�دت  ــي �أوروب ــع �لنســيج ف ــازة لمصان ــة �لممت ــص ذي �لنوعي �أصبحــت مصــر مصــدر� رئيســا للقطــن �لرخي  
صــادر�ت مصــر منــه، ونشــطت زر�عتــه، كمــا �أن رؤوس �ل�أمــو�ل �ل�ســتعمارية ســعت �إلــى توفيــر �أربــاح �أكثــر باســتغلالها 
فــي �لمســتعمر�ت ببنــاء مشــاريع �قتصاديــة مثــل �لســكك �لحديديــة، و�لبحــث عــن �أســو�ق جديــدة لهــا فــي �لعالــم.                                                                              

نقارُن بين دو�فع فرنسا من فرض حمايتها على تونس، ودو�فع بريطانيا على مصر. 	 
لو كنت مكان �لخديوي في مصر. هل تقبل ببيع �أسهم مصر في قناة �لسويس؟ لماذ�؟	 

السياسة ال�ستعمارية الفرنسية في تونس، والبريطانية في مصر: 

�ختلفــت �لسياســة �ل�ســتعمارية �لفرنســية عــن �لسياســة �لبريطانيــة، فقــد لجــاأت فرنســا �إلــى حكــم مســتعمر�تها   
ــر �لمباشــر، مــن خــلال  ــا �ل�أســلوب غي د�رة، بينمــا �عتمــدت بريطاني بطريقــة مباشــرة؛ بفــرض ســيطرتها علــى �لحكــم و�ل�إ
�لســلطات �لمحليــة فــي �لمســتعمر�ت، مــع تعييــن حاكــم �إنجليــزي فــي �لمســتعمرة، و�ل�عتمــاد علــى �لشــركات �لتجاريــة. 
لجــاأت فرنســا �إلــى سياســة فرنســة شــعوب �لمســتعمر�ت، ودمجهــا فــي �لثقافــة �لفرنســية، وطمــس معالــم �للغــة و�لثقافــة 

ــي مســتعمر�تها. ــم ف ــاء �ل�جتماعــي �لقائ ــى �لبن ــة عل ــن �أبقــت �لســلطات �ل�ســتعمارية �لبريطاني ــي حي ــة، ف �لوطني

نشاط )3(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

ــات  ــى �لغاب ــور، وعل ــن �ل�أرض �لب ــة م ــلاك �لدول ــى �أم ــى �ل�قتصــاد �لتونســي، فاســتولت عل ســيطرت فرنســا عل  
و�ل�أر�ضــي �لمملوكــة للاأفــر�د �لذيــن ل� يســتطيعون �إثبــات ملكيتهــم لهــا، ثــم �أر�ضــي �لقبائــل، و�ل�أوقــاف، وســّمت هــذه 
ــى  ــة؛ فاأســندت �إل ــروة �لمعدني ــى �لث �لِمســاحات �لشاســعة للشــركات �لفرنســية و�لمســتوطنين �لفرنســيين، وعمــدت �إل

ــا.                                      ــا، و�لحصــول عليه ــة �لبحــث عنه ــية مهم ــركات �لفرنس �لش
بلــغ عــدد �لموظفيــن فــي تونــس مــن �لفرنســيين )1٦0( �ألًفــا، بينمــا ل� يزيــد عــدد �لتونســيين عن خمســة �آل�ف، عد� عن �لفرنســيين 

يطالييــن �لذيــن تجنّســو� �أيًضــا بالفرنســية، ومــن �لطبيعــي �أن يؤلــف هــؤل�ء �ل�أجانــب كيانا و�حد� يقــف �أمام �لوطنيين.                                                                        و�ل�إ

نجليــز علــى شــؤون مصــر �لسياســية و�ل�قتصاديــة و�ل�جتماعيــة و�لماليــة و�لعســكرية، وســرّحو� �لجيــش  ســيطر �ل�إ  
�لمصــري، وشــكلو� بــدًل� منــه جيًشــا صغيــًر�  قو�مــه )٩( �آل�ف جنــدي تحــت قيــادة �إنجليزيــة، و�نحصــرت مهامــه فــي 
ــار رجــال  ــة. و�نكــب كب ــور�ت و�ل�نتفاضــات �لوطني ــح جمــاح �لث ــة، وكب ــى �لحركــة �لوطني حفــظ �ل�أمــن، و�لقضــاء عل
نجليزيــة، ورفــع  نجليــز يدرســون �لقو�نيــن �لجديــدة �لتــي يجــب �أن تطبّــق فــي مصــر، وصبــغ مصــر بالصبغــة �ل�إ �لقانــون �ل�إ
نجليــز، وجعلــو� �لوظائــف �لكتابيــة  شــاأن �للهجــات �لعاميــة؛ للقضــاء علــى �للغــة �لعربيــة، وملــؤو� �لوظائــف بالموظفيــن �ل�إ
نجليزيــة، و�لشــركات  �لصغــرى فــي يــد �لمصرييــن، وفرضــو� علــى مصــر �قتصاديــات �رتبطــت ماليًّــا وتجاريًّــا بالصناعــات �ل�إ

�لتجاريــة �لبريطانيــة.                    
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ــا  ــا �إد�ريًّ ــوي فــي مصــر، و�أقامــت كل منهمــا نظاًم ــاي فــي تونــس، و�لخدي ــا علــى منصــب �لب حافظــت فرنســا وبريطاني
ــا بهــا؛ لتصريــف شــؤون �لبــلاد، فقــد �أوجــدت فرنســا فــي تونــس منصــب �لمقيــم �لعــام، و�أنشــئت �إد�ر�ت مركزيــة  خاصًّ
يديرهــا فرنســيون للاأشــغال و�لماليــة و�لتعليــم و�لفلاحــة، بينمــا �أوجــدت بريطانيــا فــي مصــر منصــب �لمعتمــد �لبريطانــي، 
ــا بريطانيًّــا يشــرف علــى �أمــور �لــوز�رة، كمــا �أصبحــت  وجعلــت بجانــب كل وزيــر مصــري مستشــاًر� بريطانيًّــا، ومفتًشــا عامًّ
معظــم �لوظائــف �لمهمــة و�لعاليــة بيــد �لموظفيــن �لبريطانييــن. كمــا �أّن �ل�ســتعمار فــي تونــس ومصــر ل�حــق �لوطنييــن 

بال�عتقــال، و�لنفــي، و�لقتــل، وهــدم �لبيــوت، وفــرض �لغر�مــات �لعاليــة علــى �لســكان.  

نِصُف �لسياسات �ل�ستعمارية لكل من فرنسا في تونس وبريطانيا في مصر.	 
ُر ما ياأتي:	  نَفسِّ
منحت فرنسا �ل�أر�ضي �لمصادرة للمستوطنين �لفرنسيين.. 1
حلّت بريطانيا �لجيش �لمصري بعد �حتلالها مصر.. 2

ــَدي �لصــدر  ــة بيــن ي ــر �لول�ي ــا: "لقــد وضعــت مصيــري ومصي ــة �لعثمانيــة، مخاطًب �ســتغاث بــاي تونــس بالدول  
جــر�ء�ت �لســريعة للتوســط،  نســانية، �لمســاعدة مــن جلالتكــم حتـّـى تتبنـّـو� �ل�إ �ل�أعظــم و�لســلطان، �إنّنــا نســترحم باســم �ل�إ
و�لتــي تتكفــل بوضــع حــّد لويــلات �لحــرب �لتــي �كتســحت �لول�يــة �ل�آن، و�لوصــول �إلــى تصريــح �أوروبــي مشــترك يضمــن 
ــي  ــة �لت ــة خــلال مســيرته �لنضالي ــق مختلف ــر �لشــعب �لتونســي عــن رفضــه للاســتعمار بطر�ئ ــد. عبّ مســتقبل هــذ� �لبل
�ســتمرت حتــى �ل�ســتقلال عــام 1٩٥٦م، تمثّلــت بالثــور�ت و�لمقاومــة �لمســلحة �لتــي كانــت تشــتد �أحياًنــا، وتتر�جــع 

ــان و�لشــيوخ. ــرة، وبعــض �ل�أعي ــة �لفقي ــات �ل�جتماعي ــا �أخــرى، معتمــدة علــى �لفئ �أحياًن

عــادت �لحركــة �لوطنيــة �إلــى �لظهــور علــى �لســاحة �لمصريــة �أو�خــر �لقــرن �لتاســع عشــر، متّخــذة مــن �لنضــال   
�لسياســي نهًجــا لمقاومــة �ل�حتــلال �لبريطانــي، فقــد ظهــر مصطفــى كامــل �لــذي �أصــدر صحيفــة �للــو�ء؛ لنشــر �أفــكاره، 

ــلاد عــام 1٩٥٦م.  ــق �لجــلاء عــن �لب ــى حّق ــي، و�ســتمّر نضــال �لشــعب �لمصــري حتّ و�أّســس �لحــزب �لوطن

الموقف الوطني من الحماية الفرنسية على تونس، والحماية البريطانية على مصر:

نشاط )4(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما يليه:

نُو�زن بين موقف كل من �لشعبين �لتونسي و�لمصري من �ل�حتلال �ل�أجنبي لبلديهما. 	 
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جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
متى فُرضت الحماية الفرنسية على تونس؟. 1

        �أ- 1٨٣0م.       ب-1٨٨1م.         ج- 1٨٨2م.            د- 1٩12م.

من القائد المصري الذي تصّدى لبريطانيا في معركة التل الكبير؟. 2
        �أ- عبد �لكريم �لخطابي.   ب- سعد زغلول.  ج- �أحمد عر�بي.  د- عمر �لمختار.

 
ما اللقب الذي اأْطِلَق على الحاكم البريطاني لمصر اأثناء فترة ال�ستعمار؟. 3

        �أ- �لمعتمد.         ب- �لباي.          ج- �لخديوي.        د- �لمقيم. 

ــُح �لمقصــود بال�آتــي: لجنــة �لكومســيون، �للجنــة �لثنائيــة، معركــة �لتــل �لكبيــر، �لثــورة  �أَوضِّ
�لعر�بيــة، سياســة �لفرنســة.

�أقارُن بين تذرُّع فرنسا ل�حتلال تونس، وتذرّع بريطانيا ل�حتلال مصر.

ُر:  �أَفسِّ
 �أ-  قيام فرنسا وبريطانيا بفرض لجان مالية على كل من تونس ومصر.

ب- هزيمة �لمصريين في معركة �لتل �لكبير.
جـ- تاأخر بريطانيا في فرض حمايتها على مصر عام 1٩14م.

�أستنتُج دور �للجان �لمالية في تونس ومصر.

�أناقش ما ياأتي:
ــلال مصــر،  ــى �حت ــه عل ــب ســفير فرنســا بال�أســتانة عــام 1٨٧1م، يحــث حكومت كت  
ــا جــاء فــي رســالته: �إّن جيــش مصــر ضئيــل، و�لجنــود لــم يقفــو� فــي ميــد�ن حــرب  وكان مّم

منظمــة، وليــس لديهــم مدفــع و�حــد".

السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

السؤال
السادس

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:
توضيح �لسياق �لتاريخي لفرض �ل�نتد�ب �لفرنسي على سوريا ولبنان.. 1
ذكر دو�فع فرنسا من فرض �نتد�بها على سوريا ولبنان.  . 2
وصف �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسية في سوريا ولبنان. . ٣
تفسير �لمو�قف �لدولية و�لوطنية تجاه �ل�نتد�ب �لفرنسي على سوريا ولبنان.  . 4

المقدمة:

تابعــة  عربيــة  ول�يــات  ولبنــان  ســوريا  ظلّــت   
للدولــة �لعثمانيــة حتّــى مطلــع �لقــرن �لعشــرين، علــى 
منــذ  فيهــا  �ل�أجنبــي  �لتغلغــل  محــاول�ت  مــن  �لرغــم 
نهايــة �لنصــف �ل�أول مــن �لقــرن �لتاســع عشــر، عندمــا 
تدخلــت �لــدول �ل�أوروبيــة لوقــف �لتوســع �لمصــري فــي 

عهــد محمــد علــي باشــا.

بــد�أت  �ل�ســتعمارية  �ل�أوروبيــة  �لــدول  ولكــّن   
�نــدل�ع  عنــد  �ل�تفاقيــات  وتعقــد  �لمؤمــر�ت،  تُحيــك 
ــى عــام 1٩14م؛ بهــدف �قتســام  ــة �ل�أول �لحــرب �لعالمي
�لتركــة �لعثمانيــة فــي �لول�يــات �لعربيــة �ل�آســيوية، وقــد 
ــى  ــرض ســيطرتها �ل�ســتعمارية عل ــي ف نجحــت فرنســا ف

1٩4٦م. عــام  �ســتقلالهما  حتــى  ولبنــان  ســوريا 

ال�أسئلة المحورية:

مــا �لســياق �لتاريخــي لفــرض �ل�نتــد�ب �لفرنســي علــى ســوريا ولبنــان؟ مــا دو�فــع �ل�نتــد�ب �لفرنســي علــى ســوريا   
لبنــان؟ كيــف كانــت �لسياســة �ل�ســتعمارية �لفرنســية فــي ســوريا ولبنــان؟ لمــاذ� �ختلفــت �لمو�قــف �لدوليــة و�لوطنيــة مــن 

�ل�نتــد�ب �لفرنســي علــى ســوريا ولبنــان؟.

الدرس الرابع: ال�نتداب الفرنسي على سوريا ولبنان

�لمفاهيــم و�لمصطلحــات: جمعيــة �ل�تحــاد و�لترقــي، وثيقــة )بروتوكــول( دمشــق، �تفاقيــة ســايكس– بيكــو، معاهــدة 
ســان– ريمــو، معركــة ميســلون، �لجيــو- �ســتر�تيجي.

خريطة )1(: سوريا ولبنان
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السياق التاريخي لفرض ال�نتداب الفرنسي على سوريا ولبنان:

نشاط )1/اأ(:نقراأ النّّص ال�آتي، ونلاحُظ الخريطة، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

مارســت جمعيــة �ل�تحــاد و�لترقــي �لتــي   

عــام  �لعثمانيــة  �لدولــة  حكــم  �إلــى  وصلــت 

1٩0٩م، بعــد �أن عزلــِت �لســلطان عبــد �لحميد 

�لثانــي، سياســة متشــّددة تجــاه �لعــرب فــي 

ــدف  ــي ته ــك �لت ــرض سياســة �لتتري ســوريا، بف

ثقافتهــم  مــن  �لعــرب  �لســكان  تحويــل  �إلــى 

�لتركيــة  و�للغــة  �لثقافــة  �إلــى  �لعربيــة  ولغتهــم 

ــى فــرض �لضر�ئــب،  ــة �إل بطريقــة قســرية، �إضاف

ومصــادرة    �ل�أمــلاك و�ل�أمــو�ل �لعامــة، و�إعــد�م 

�ل�أحــر�ر، وتشــتيت �لجنــود �لعــرب فــي �لول�يــات 

ــى  ــاظ عل ــدف �لحف ــر�ت؛ به ــات، و�ل�أحــز�ب، و�لمؤتم ــذه �لسياســة باإنشــاء �لجمعي ــى ه ــرّد عل ــم لل ــا دفعه ــدة؛ م �لبعي

ــة، وشــكَّل منتســبو  ــة �لعثماني ــاء �لدول ــة و�لمســاو�ة، �أســوة باأبن ــة و�لعد�ل ــة بحقوقهــم فــي �لحري ــة، و�لمطالب ُهويتهــم �لعربي

ــا  ــة دمشــق؛ �أو م ــن �لحســين وثيق ــر فيصــل ب ــت للاأمي ــي قّدم ــة �لت ــة �لعربي ــة �لوطني ــو�ة �لحرك ــات و�ل�أحــز�ب ن �لجمعي

يعــرف بـــ )بروتوكــول دمشــق( لتكــوَن �أساًســا لتفــاوض و�لــده �لشــريف حســين مــع بريطانيــا.

 
نستنتُج �أثر سياسة �ل�تحاد و�لترقي في ظهور �لحركة �لوطنية �لعربية.	 
نُحدد �لدولة �لعربية حسب ما ورد في )بروتوكول دمشق(.	 

بــد�أت بريطانيــا بوضــع �أســس لدولــة عربيــة جديــدة بــدًل� مــن �لدولــة �لعثمانيــة تحــت رقابــة �أوروبيــة، فبــد�أت   
مر�ســلاتها مــع �لشــريف حســين، مــن خــلال �لســير هنــري مكماهــون فيمــا ُعــرف تاريخيــا بمر�ســلات �لحســين - مكماهــون، 
بخصــوص ثــورة عربيــة فــي �لمناطــق �لعربيــة �ل�آســيوية علــى �لدولــة �لعثمانيــة، مقابــل تاأييــد بريطانيــا �إقامــة مملكــة عربيــة فــي 

�لمشــرق �لعربــي، و�أكــد �لشــريف حســين خلالهــا علــى �لمطالــب �لعربيــة، كمــا وردت فــي وثيقــة دمشــق.

ــا وفرنســا وروســيا  ــورة �لبلشــفية �لتــي �ندلعــت فــي روســيا عــام 1٩1٧م �ل�تفــاق �لســري بيــن بريطاني كشــفت �لث  
ــة  مبر�طوري ــار �ل�إ ــي حــال �نهي ــا ف ــوذ كل منه ــة ســايكس– بيكــو، حــول تقاســم مناطــق نف ــروف باتفاقي عــام 1٩1٦م �لمع

�لعثمانيــة.

ُر: عقدت بريطانيا �تفاقيات مع جهات مختلفة متناقضة خلال �لحرب �لعالمية �ل�أولى.	  نَُفسِّ

خريطة )2(: حدود �لدولة �لعربية حسب بروتوكول دمشق
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�تفاقيــة ســايكس-بيكو عــام 1٩1٦)�لبنــود �لخاصــة 
بســوريا ولبنــان(:

�ســتيلاء فرنســا علــى غــرب ســوريا ولبنــان وول�يــة 	 
�أضنــة.

�لمنطقــة �لمحصــورة بيــن �ل�أقاليــم �لتــي تحصــل 	 
عليهــا  تحصــل  �لتــي  وتلــك  فرنســا،  عليهــا 
ــة  ــة �أو دول�ً عربي ــا تكــون �تحــاد دول عربي بريطاني
موّحــدة، ومــع ذلــك فــاإن هــذه �لدولــة تقســم �لــى 
ــة وفرنســية، ويشــمل �لنفــوذ  مناطــق نفــوذ بريطاني
�لفرنســي شــرق بــلاد �لشــام وول�يــة �لموصــل، 
ــى شــرق �ل�ردن  ــد �ل ــي يمت بينمــا �لنفــوذ �لبريطان
و�لجــزء �لشــمالي مــن ول�يــة بغــد�د حتــى �لحــدود 

ــة. �ل�ير�ني
سكندرونة حر�ً.	  يصبح ميناء �ل�إ

نشاط )1/ب(:نقراأ النّّص ال�آتي، ونُلاحُظ الخريطة، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

نذكر بنود �تفاقية سايكس - بيكو �لمتعلقة بسوريا ولبنان.	 
نُقارُن بين بنود �ل�تفاقية وحدود �لدولة �لعربية �لتي تم �ل�تفاق بشاأنها مع بريطانيا.	 

يرى �لبعض باأّن �لدول �لعربية حاليًّا تتعرض ل�تفاقية سايكس- بيكو جديدة. 	 

دخلــت �لقــو�ت �لعربيــة، برفقتهــا قــو�ت بريطانيــة دمشــق وبيــروت فــي شــهر تشــرين �ل�أول عــام 1٩1٨م، وظهــرت   
حكومــة عربيــة فــي دمشــق برئاســة علــي رضــا �لركابــي، وكان يمثلهــا فــي لبنــان شــكري باشــا �ل�أيوبــي، �إلّ� �أّن �للّنبــي قائــد 
�لقــو�ت �لبريطانيــة �أظهــر �نزعاجــه مــن وجــود �ل�أعــلام �لعربيــة فــوق �لمؤسســات �لعامــة، و�أمــر باإنز�لهــا فــي دمشــق وبيــروت، 
وقــام بتقســيم �لمنطقــة �إلــى ثــلاث مناطــق �أو �أقســام، و�أطلــق علــى لبنــان و�لســاحل �لســوري �ســم �لمنطقــة �لغربيــة مــن بــلاد 

�لعــدو �لمحتلــة.

لــم ُيعــِط مؤتمــر �لصلــح �لمنعقــد فــي باريــس عــام 1٩1٩م، �هتماًمــا لمطالــب �لعــرب �لتــي قدمهــا �ل�أميــر فيصــل   
بالحصــول علــى �ل�ســتقلال، وتاأســيس مملكــة عربيــة فــي �لمناطــق جنوبــي تركيــا، بمــا فيهــا جبــل لبنــان، ولــم يكتــرْث �أيضــا 

ــر مصيرهــا.  ــادئ ويلســن )�ل�أربعــة عشــر(، �لتــي �أّكــدت علــى حــقِّ �لشــعوب فــي تقري لمب
و�أحكمــت �لــدول �ل�ســتعمارية �لمؤ�مــرة، بــاأن عقــدت �تفاًقــا �آخــر )ســان - ريمــو( فــي نيســان عــام 1٩20م، �لــذي نــّص 

علــى وضــع ســوريا ولبنــان تحــت �ل�نتــد�ب �لفرنســي.

خريطة )٣(: �تفاقية سايكس بيكو عام 1٩1٦م
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     دخلت �لقو�ت �لفرنسية دمشق في 24 تموز عام 1٩20م بعد �إرسال 
�لقائــد �لفرنســي )غــورو( �إنــذ�ًر� �إلــى �ل�أميــر فيصــل بــن �لحســين، حــّدد فيــه 
مطالبــه، وتصــدت �لقــو�ت �لعربيــة بقيــادة يوســف �لعظمــة للفرنســيين فــي 
معركــة ميســلون، ولكنّهــا لــم تنجــح فــي حمايــة ســوريا ولبنــان مــن �لســيطرة 

�لفرنســية �لتــي �ســتمرت حتـّـى �ســتقلالهما عــام 1٩4٦م.

دوافع فرنسا لفرض ال�نتداب على سوريا ولبنان:

ــي  ــم �مبر�طوريتهــا ف      وّجهــت فرنســا �أنظارهــا نحــو �لســاحل �لســوري؛ لتدعي
شــمال �إفريقيــا، و�لحصــول علــى مركــز متميــز فــي شــرقي �لمتوســط، تُســيطر مــن 

خلالــه علــى �لجانــب �ل�آســيوي مــن �لوطــن �لعربــي. 

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

 تكمــن �أهميــة ســوريا بموقعهــا �ل�ســتر�تيجي �لهــام، �لــذي تطــل منــه علــى علــى �لبحــر �لمتوســط �لــذي يشــكل نقطــة 

قتصاديــة �لتــي تعــد مــورد�ً طبيعيــاً  �إفريقيــا و�أوروبا.وتمتــاز ســوريا بوحدتهــا �لجغر�فيــة و�ل�إ لتقــاء و�لربــط بيــن �آســيا و �ل�إ

ــه. ــه ونهــب ثرو�ت ــث �لســيطرة علي ــاً، تحــاول دول �ل�ســتعمار �لحدي وغذ�ئي

سياسة ال�ستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان:

ضعــاف �ل�تجاهــات �لوحدويــة و�لوطنيــة، وتمزيــق وحــدة �لشــعب �لعربــي �لســوري،  مارســت فرنســا سياســة �لتجزئــة، ل�إ  
و�لســيطرة علــى �لبــلاد، و�إضعــاف �لثــور�ت، و�ســتغلال مــو�رد �لبــلاد وخير�تهــا، و�لحصــول علــى مركــز مميــز فــي شــرقي �لبحــر 

�لمتوســط.
وشــرعت فرنســا فــي تقســيم ســوريا �إلــى ســت دويــلات مذهبيــة وطائفيــة، ولــكل منهــا علــم، وعاصمــة، وحكومــة،   
ســكندرونة �لــذي منحتــه فرنســا لتركيــا عــام 1٩٣٩م،  وبرلمــان، وعيــد وطنــي، وطو�بــع ماليــة وبريديــة خاصة،)منهــا لــو�ء �ل�إ
لتنشــاأ عليــه جمهوريــة عرفــت باإســم هاتــاي(، كمــا �أنّهــا �تبعــت سياســة متناقضــة بالتعامــل مــع �لمســلمين و�لمســيحيين فــي 

لبنــان؛ بهــدف تغذيــة �لنزعــات �لطائفيــة بيــن بعضهمــا بعًضــا.  

�أبلــغ �لجنــر�ل �لفرنســي )غــورو( رئيــس وزر�ء ســوريا فــارس خــوري �أن فرنســا جــاءت �إلــى ســوريا لحمايــة   
مســيحيي �لشــرق، فقصــد فــارس �لخــوري �لجامــع �ل�أمــوي فــي دمشــق، وصعــد �إلــى منبــره وقــال: �إذ� كانــت فرنســا 
تّدعــي �أنهــا �حتلــت ســوريا لحمايتنــا نحــن �لمســيحيين مــن �لمســلمين، فاأنــا كمســيحي مــن هــذ� �لمنبــر �أشــهد �أن 
ــاء دمشــق  ــى �أحي ــه �إل ــوه علــى �ل�أكتــاف، وخرجــو� ب ــو �لجامــع �ل�أمــوي، وحمل ــه مصل ــل علي ــه ... فاأقب ــه �إل� �لل ل� �إل

ــلاً. ــه دمشــق طوي ــي تذكرت ــي مشــهد وطن ــة ف �لقديم

نستنتُج دو�فع فرنسا من �حتلال سوريا ولبنان.	 
نُقيم موقف مسيحيي �لشرق من �ل�حتلال �لفرنسي خاصة، و�ل�ستعمار �ل�أوروبي عامة.	 

يوسف �لعظمة
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خريطة )٥(: لو�ء �ل�سكندرونةخريطة )4(: تقسيم سوريا ولبنان عام 1٩20م

نشاط )3(: نلاحُظ الخريطتين، ونقراأ النص، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

�أذ�ع �لجنــر�ل )غــورو( فــي تمــوز عــام 1٩20م بياًنــا، تضمــن �إعــلان �ل�أحــكام �لعرفيــة فــي �لبــلاد، وفــرض علــى   
�لشــعب �لســوري دفــع غر�مــة ماليــة حربيّــة تقــدر بعشــرة ملاييــن فرنــك فرنســي، ونــزع ســلاح �لجيــش �لســوري، وتقديــم 
عشــرة �آل�ف بندقيــة للجيــش �لفرنســي، وتســليم كبــار �لمدنييــن و�لعســكريين �لســوريين للمثــول �أمــام �لمحاكــم �لعرفيــة 
ــي فيهــا.  �إنهــاء �لحكــم �لعرب عد�مــات دون محاكمــة، ومصــادرة �أمــلاك عــدد مــن �لقــادة، و ــا بال�إ ــي �أصــدرت �أحكاًم �لت
عمــدت فرنســا فــي �لســنو�ت �ل�أولــى �إلــى )فرنســة( ســوريا ولبنــان؛ بفــرض �للغــة �لفرنســية، وجعلهــا رســمية �إلــى   

جانــب �للغــة �لعربيــة، وطمــس معالــم �لثقافــة، و�لحضــارة �لعربيــة، و�ســتبد�لها بالثقافــة و�لحضــارة �لفرنســية.    

�أصــدرت فرنســا عــام 1٩21م قــر�ر�ً بتشــكيل دولــة لبنــان �لكبيــر �لــذي يتاألــف مــن متصرفيــة جبــل لبنــان، ولــو�ء   
بيــروت �لــذي يضــم صيــد�، وصــور، ومرجعيــون، وكذلــك منطقــة طر�بلــس �لتــي تضــم قضــاء عــكار، ثــم �أربعــة �أقضيــة، 
هــي: بعلبــك، و�لبقــاع، وحاصبيــا، ور�شــيا، وقــد �أخــذت مــن ول�يــة دمشــق، وُعيِّــَن حاكــم فرنســي لهــا، وُجِعَلــت لغــُة 

ــم بالفرنســية.                                                        �لتعلي

نُبيُِّن �لتجزئة �لسياسية �لتي �تبعتها فرنسا في سوريا ولبنان.	 
ُر: تلجاأ �لدول �ل�ستعمارية �إلى تقسيم �لمستعمر�ت على �أسس عنصرية وطائفية.	  نَُفسِّ
نستنتج �لمقصود بال�أحكام �لعرفيّة في �لنّّص �لّسابق، مع �ل�أمثلة.	 
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ــدول  ــًة لســيادة �ل ــى( خاضع ــة �ل�أول ــرة )�لعالمي ــْد نتيجــًة للحــرب �ل�أخي ــم َتُع ــي ل ــم �لت �إّن �لمســتعمر�ت و�ل�أقالي  
�لتــي كانــت تحكمهــا ســابًقا، و�لتــي تقطنهــا شــعوب ل� تســتطيع �لنهــوض وحدهــا فــي ظــروف �لعالــم �لحديــث، يجــب 
ــَق عليهــا �لمبــد�أ �لقائــل: �إّن رفاهيــة هــذه �لشــعوب وتقّدمهــا ُيعــدُّ �أمانــة مقّدســة فــي عنــق �لمدنيــة، ويجــب �أن  �أن ُيَطبَّ
�إّن �أحســن وســيلة لتنفيــذ هــذ� �لمبــد�أ عمليًّــا هــو �أْن يعهــَد بالوصايــة  يضمــَن هــذ� �لعهــد ضمانــات لحمــل هــذه �ل�أمانــة. و
ــى �أمــم متقدمــة، �أن تاأخــَذ علــى عاتقهــا هــذه �لمســؤولية علــى �أحســن وجــه، ويكــون لديهــا  علــى هــذه �لشــعوب �إل
�ســتعد�د لقبولهــا، ويجــب عليهــا �أن تمــارَس هــذه �لوصايــة بوصفهــا دوًل� منتدبــة بالنيابــة عــن عصبــة �ل�أمــم، وتلتــزم هــذه 

قليــم �لمنتــَدب. �لــدول برفــع تقاريــر ســنوية عــن وضــع �ل�إ

ُح �لهدف من فرض نظام �ل�نتد�ب، َوْفَق ما ورد في ميثاق �لعصبة.	  نَُوضِّ
�أفُسر عدم �لتز�م �لدول �لمنتِدبة بمسؤولياتها تُجاه �لشعوب �لمنتَدبة، َوْفَق �لمادة )22( من ميثاق �لعصبة.	 
�أبيُِّن �لموقف �لوطني من �ل�حتلال �لفرنسي لسوريا ولبنان.	 

م �لجيــش �لفرنســي �ســتياء �لجهــات �لرســمية و�لشــعبية، فدعــا فيصــل �إلــى عقــد �جتمــاع  ــار تقــدُّ ــارت �أخب �أث  
لمناقشــة �لموقــف، فــكان �إجمــاع �لــر�أي علــى مقاومــة �لتقــدم �لفرنســي، كمــا �نعقــد �لمؤتمــر �لســوري عــام 1٩20م، 
ــد �إلّ� �لســلام، و�لمحافظــة علــى شــرفنا و�ســتقلالنا،  ــا ل� نري ــه: "�إنّن ــان �لحكومــة �لــذي جــاء في ــة بي ــر �لحربي فقــّدم وزي
ــلات �لحســنة مــع حلفائنــا، �إنّنــا نرفــض �لمفاوضــات، ونقبــل كل حــّل ل� يمــّس �ســتقلالنا  خــلال بالصِّ �إنّنــا ل� نريــد �ل�إ

ــا". ــاع عــن شــرفنا وحقوقن ــى �لدف وشــرفنا، ونحــن مســتعدون ومصممــون عل

ــاح 2٨  ــه صب ــة �لفرنســية مــن �لملــك فيصــل ضــرورة مغــادرة ســورية باأســرع وقــت، وحــّددت ل طلبــت �لحكوم  
تمــوز؛ ليكــوَن �آخــر موعــد للمغــادرة، فاحتــّج فيصــل، و�أكــد �أنـّـه ل� يعتــرف للحكومــة �لفرنســية بــاأي حــق فــي نــزع �لســلطة 
ــاأن )�للّنبــي( ســيتدّخل لدعمــه ضــد  ــا، وكان ياأمــل ب ــه مؤتمــر �لصلــح، وحــاول �ل�ســتنجاد ببريطاني ــه، و�لتــي منحهــا ل من
�لقــو�ت �لفرنســية، �إلّ� �أّن �لســلطات �لبريطانيــة لــم تقــدْم �أي شــيء، فعــزم علــى �لرحيــل، وغــادر دمشــق فــي �ليــوم �لتالــي، 

ــة بعــد �أربعــة �أشــهر مــن قيامهــا.         ــر ذلــك، ســقطت �لحكومــة �لعربي ــى �إث وعل

�حتــل �لفرنســيون �لبــلاد بعــد معركــة ميســلون عــام 1٩20م، ود�فــع �لســوريون عــن بلادهــم و�ســتمرت �لحــركات   
�لوطنيــة وظهــرت ثــور�ت عديــدة، كثــورة �لشــيخ صالــح �لعلــي فــي جبــل �لعلوييــن، وثــورة �إبر�هيــم هنانــو فــي حلــب عــام 
1٩21م، و�أخــذت �لمقاومــة تشــتّد، وتتّســع حتّــى تحولــت �إلــى ثــورة عامــة فــي ســوريا عــام 1٩2٥م، ُعرَِفــت باســم �لثــورة 

ــتقلال.  س ــق �ل�إ ــى تحقي ــة حت ــة �لوطني ــتمرت �لمقاوم ــا �ل�أطــرش، و�س ــلطان باش ــادة س ــرى بقي �لســورية �لكب

عقــد �للبنانيــون مؤتمــر و�دي �لحجيــر �لــذي دعــا �إليــه عبــد �لحســين شــرف �لديــن، وحضــره وجهــاء جبــل عامــل   
ــة ضــد  ــه �إطــلاق �لمقاوم ــلال �لفرنســي، وكان �لهــدف من ــن �ل�حت ــن �أعي ــًد� ع ــام 1٩20م، بعي ــي نيســان ع ــّو�ره ف وث
�ل�نتــد�ب، وتقســيم �لوطــن �لعربــي، و�لتاأكيــد علــى �ل�ســتقلال �لتــام، و�ل�نضمــام �إلــى �لوحــدة �لســوريّة بزعامــة فيصــل.                                                                                       

المواقف الدولية والوطنية من فرض ال�نتداب الفرنسي على سوريا ولبنان:

�أقــرّت �لــدول �لتــي �جتمعــت فــي ســان- ريمــو �ل�حتــلال �لفرنســي لســوريا ولبنــان، كمــا �أقــرّت عصبــة �ل�أمــم نظــام   
ــي: ــا ياأت ــى م ــّص عل ــذي ن ــا �ل ــن ميثاقه ــَق �لمــادة )22( م ــد�ب، َوْف �ل�نت

 

نشاط )4(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:
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�أقارُن بين مضموني وثيقتي سايكس– بيكو، وسان– ريمو بخصوص سوريا ولبنان.

ُح �لسياسات �ل�ستعمارية �لفرنسية في سوريا ولبنان. �أَوضِّ

�أبين �لموقف �لوطني من �ل�حتلال �لفرنسي لسوريا ولبنان.

السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

�أقر�أ �لنّّص �ل�آتي، ثّم �أجيب عن �ل�أسئلة �لتي تليه:
كان �لحريــر و�لقطــن �أكثــر �لمــو�د �لخــام �أهميــة للاقتصــاد �لفرنســي، فتطويــر هاتيــن �لمادتيــن 
ــذ�ت ســوف يســاعد فــي عــلاج �قتصــاد �لحــرب �لمتدهــور فــي فرنســا؛ نتيجــة  �لســوريتين بال

�لحــرب �لعالميــة �ل�أولــى، مــع �حتماليــة ظهــور �لنفــط فيهــا.
�أستنتُج دو�فع �ل�ستعمار �لفرنسي لسوريا ولبنان.	 
�أناقُش دور �لنفط في �إذكاء �لتنافس �ل�ستعماري.	 

السؤال
السادس

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
ما الدول المشاركة في اتفاقية سايكس –بيكو؟. 1

         �أ- فرنسا، وبريطانيا، و�ألمانيا.                ب- فرنسا، وبريطانيا، وروسيا. 
        ج- روسيا، و�لنمسا، وفرنسا.                 د- روسيا، وبريطانيا، و�ألمانيا.  

متى ُطرحت فكرة حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للدولة العثمانية؟ . 2
         �أ- مؤتمر �لصلح 1٩1٩م.                      ب- معاهدة سيفر.     

        ج- سان– ريمو.                                د- وثيقة دمشق.
ما اسم المعركة التي على اأثرها احتلت فرنسا سوريا؟ . 3

         �أ- ود�ي �لحجير.              ب- باب �لو�د.         ج- �أنو�ل.           د- ميسلون.   

�أعلُِّل �ل�آتي:
�أ- �نضمام �لعرب �إلى �لجمعيات و�ل�أحز�ب قبيل �لحرب �لعالمية �ل�أولى. 

ب- مر�سلات �لشريف حسين – مكماهون. 

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:

توضيح �لسياق �لتاريخي لفرض �ل�نتد�ب �لبريطاني على �لعر�ق و�ل�أردن وفلسطين. . 1
تفسير دو�فع �ل�نتد�ب �لبريطاني على �لعر�ق و�ل�أردن وفلسطين.  . 2
وصف �لسياسة �ل�ستعمارية �لبريطانية في �لعر�ق و�ل�أردن وفلسطين. . ٣
تبيان �لموقف �لوطني تجاه �ل�نتد�ب �لبريطاني على �لعر�ق و�ل�أردن وفلسطين.. 4

المقدمة: 

لحكــم  �لشــام  وبــلاد  �لعــر�ق  خضعــت   
�لســادس  �لقــرن  بد�يــة  منــذ  �لعثمانيــة  �لدولــة 
عشــر، فقــد ســيطر �لعثمانيــون علــى شــمال �لعــر�ق 
عــام 1٥14م، وســيطرو� علــى بــلاد �لشــام عــام 
�لعــر�ق  بقيــة  علــى  ســيطرتهم  و�كملــو�  1٥1٦م. 
عــام 1٥٣٣م، و�ســتمر �لحكــم �لعثمانــي للمنطقــة 
ــى، وتعرضــت  ــة �ل�أول ــاء �لحــرب �لعالمي ــى �نته حتّ
فلســطين و�لعــر�ق وشــرقي �ل�أردن خــلال ســنو�ت 
�لحــرب للاحتــلال �لبريطانــي، ثــّم �ل�نتــد�ب �لــذي 
�ســتمر فــي �لعــر�ق و�ل�أردن حتّــى �ســتقلالهما، �أّمــا 
فلســطين فمــا ز�لــت تــرزح تحــت نيــر �ل�حتــلال 

�لصهيونــي.      

ال�أسئلة المحورية:

ــا لفــرض �ل�نتــد�ب  مــا �لســياق �لتاريخــي لفــرض �ل�نتــد�ب �لبريطانــي علــى �لعــر�ق وفلســطين و�ل�أردن؟ مــا دو�فــع بريطاني
علــى �لعــر�ق و�ل�أردن وفلســطين؟ كيــف كانــت �لسياســة �ل�ســتعمارية �لبريطانيــة فــي �لعــر�ق؟. مــا �لموقــف �لوطنــي تجــاه 

�ل�نتــد�ب �لبريطانــي علــى �لعــر�ق و�ل�أردن وفلســطين؟

الدرس الخامس: ال�نتداب البريطاني على 
العراق وال�أردن وفلسطين

د�رة �لمدنية. د�رة �لعسكرية، �ل�إ �لمفاهيم و�لمصطلحات: �لهلال �لخصيب، وعد بلفور، �ل�إ

خريطة )1(: �لهلال �لخصيب

ش
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السياق التاريخي لفرض ال�نتداب البريطاني على العراق وال�أردن وفلسطين:

بــد�أ �لنفــوذ �لبريطانــي فــي �لعــر�ق تجاريًّــا، مــن خــلال شــركة �لهنــد �لشــرقية �لبريطانيــة منــذ منتصــف �لقــرن �لســابع   
عشــر، �لتــي �أقامــت لهــا مركــًز� فــي �لبصــرة، وعيّنــت وكيــًلا فيهــا، ثــّم �أصبــح هــذ� �لنفــوذ تجاريًّــا وسياســيًّا عندمــا منحــت 
ــًلا بالدرجــة نفســها فــي بغــد�د، ومنحتــه صلاحيــات و�ســعة  ــا، كمــا عيّنــت لهــا وكي �لوكيــل لقــب قنصــل لدولتــه بريطاني
منــذ مطلــع �لقــرن �لتاســع عشــر، وقامــت باإنشــاء شــركة بحريــة بخاريــة للملاحــة �لنهريــة فــي نهــرَي دجلــة و�لفــر�ت )شــركة 
لنــش(، ومــّدت خطــوط �لبــرق و�لبريــد فــي �أنحــاء مختلفــة مــن �لشــو�طئ �لســورية، ومدينــة حلــب، وصــوًل� �إلــى شــو�طئ 

�لخليــج �لعربــي، ثــّم �لهنــد.

بــد�أ �لتغلغــل �لبريطانــي فــي فلســطين وشــرقي �ل�أردن منــذ �فتتــاح بريطانيــا قنصليــة لهــا فــي �لقــدس عــام 1٨٣٩م؛   
ــة فــي بعــض �لمــدن �لفلســطينية، كمدرســة  نجليزي ــاح �لمــد�رس �ل�إ ــا بافتت ــا، كمــا قامــت بريطاني لمتابعــة مصالــح بريطاني
ــا بمــدن  �لمطــر�ن فــي �لقــدس، ومــد�رس للبنــات فــي بيــت لحــم، و�لناصــرة، ويافــا، و�أخــذت بريطانيــا تبــدي �هتماًمــا خاصًّ

ــي �لتجــارة مــع �لغــرب.  ــا؛ لدورهمــا ف ــي حيفــا، وياف �لســاحل �لفلســطيني، كمدينت

نشاط )1/اأ(: نُلاحظ خريطة اتفاقية سايكس بيكو في صفحة 29، ونقوم بما ياأتي:

نُبيّن �لمناطق �لتي خضعت لبريطانيا في �ل�تفاقية. 	 

نفسر سبب خضوع جنوب �لعر�ق لبريطانيا. 	 

د�رة �لدولية في �تفاقية سايكس– بيكو. 	  وضع فلسطين تحت �ل�إ

لقــد �أثــار دخــول �لدولــة �لعثمانيــة �لحــرب �لعالميــة �ل�أولــى �إلــى جانــب �ألمانيــا، و�إعلانهــا �لنفيــر �لعــام، وتدهــور   
�ل�أوضــاع �ل�قتصاديــة موجــة و�ســعة مــن تذمــر �لســكان فــي �لعــر�ق و�لشــام، ومنحــت �لدولــة �لعثمانيــة جمــال باشــا قائــد 
�لجيــش �لر�بــع صلاحيــات عســكرية ومدنيــة و�ســعة منــذ تشــرين �لثانــي 1٩14م، فاأعلــن �ل�أحــكام �لعرفيــة فــي �لول�يــات 

ــك.  ــي سياســة �لتتري ــى �ســتمر�ره ف ــة �إل ــة، �إضاف ــة �لعربي ــة، وقمــع �لتنظيمــات �لوطني ــى �لمحاكــم �لمدني ــة، و�ألغ �لعربي

ــا و�لشــريف  ــن بريطاني ــاق بشــاأنها بي ــم �ل�تف ــي ت ــة �لت ــة �لعربي ــن �لدول ــر�ق جــزًء� م ــت �ل�أردن وفلســطين و�لع وكان  
� مــع حلفائهــا  حســين، مقابــل �إعــلان �لثــورة �لعربيــة علــى �ل�أتــر�ك، وكانــت بريطانيــا فــي �لوقــت نفســه تعقــد �ل�تفاقيــات ســرًّ
فــي �لحــرب )فرنســا، وروســيا(؛ بهــدف تقســيم �لمنطقــة نفســها، وقــد كشــفت �لثــورة �لبلشــفية وثائــق �تفاقيــة ســايكس– 
يقــاع بينهــا وبيــن �لعــرب، و�أنّــه ل�  بيكــو، و�قتنــع �لشــريف حســين بتبريــر بريطانيــا باأنهــا محاولــة مــن �لدولــة �لعثمانيــة للاإ

ــة. �أســاس لهــذه �ل�تفاقي
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ســعْت بريطانيــا لضمــان نفوذهــا فــي بــلاد �لشــام و�لعــر�ق، مــن خــلال �لســير فــي ثلاثــة �تجاهــات متعارضــة متضاربــة،   
ولــم تبــاِل بهــذ� �لتعــارض كثيــًر� فــي ســبيل تحقيــق �أهد�فهــا و�ل�نتصــار فــي �لحــرب: �ل�أول: �لتفــاوض مــع �لشــريف حســين 
عــلان �لثــورة علــى �لعثمانييــن، مقابــل وعــود  �أميــر �لحجــاز )مر�ســلات حســين– مكماهــون 1٩1٥– 1٩1٦م(؛ بهــدف دفعــه ل�إ
باســتقلال �لمناطــق �لعربيــة فــي جزيــرة �لعــرب وبــلاد �لشــام و�لعــر�ق تحــت زعامتــه، و�لثانــي: كان �لتفــاوض مــع فرنســا بشــاأن 
مســتقبل �لعــر�ق وبــلاد �لشــام. وقــد تــم �ل�تفــاق بينهــم فيمــا يعــرف بمعاهــدة )ســايكس- بيكــو( عــام 1٩1٦م، و�لثالــث: كان 
ــة حــول مســتقبل فلســطين. وقــد دفعهــم �إلــى ذلــك حاجتهــم �لماّســة ل�ســتخد�م �لنفــوذ  �لتفــاوض مــع �لمنظمــة �لصهيوني

�لصهيونــي فــي �لول�يــات �لمتحــدة؛ لدفعهــا �إلــى دخــول �لحــرب �إلــى جانــب بريطانيــا وحلفائهــا.             
�لقضية �لفلسطينية، ص، )٣2– ٣4(. 

نشاط )1/ب(: نقراأ النص ال�آتي، ونُجيب عّما ياأتيه:

نبيّن �ل�تجاهات �لثلاث �لو�ردة في �لنص.	 

لو كنُت مكان �لشريف حسين، هل �أستمرُّ في تاأييد بريطانيا؟ لماذ�؟	 

�حتلــت �لقــو�ت �لعســكرية �لبريطانيــة شــبه جزيــرة �لفــاو فــي ميــاه شــط �لعــرب فــي تشــرين �لثانــي عــام 1٩14م،   
وزحفــت شــماًل� باتجــاه �لمــدن �لرئيســة فــي �لعــر�ق، ومــع نهايــة �لحــرب، كانــت قــو�ت �ل�حتــلال �لبريطانــي قــد �أكملــت 
ــت  ــد �حتل ــة ق ــو�ت �لبريطاني ــت �لق ــت نفســه، كان ــي �لوق ــام 1٩1٨م. وف ــد�د، و�لموصــل ع ــى �لبصــرة، وبغ ســيطرتها عل
ــت  ــام 1٩1٧م، و�أكمل ــون �ل�أول ع ــن كان ــع م ــي �لتاس ــدس ف ــت �لق ــن فلســطين، و�حتل ــة و�لوســطى م ــق �لجنوبي �لمناط

ــام 1٩1٨م. ــول ع ــي �أيل ــرقي �ل�أردن ف ــمال فلســطين، وش ــا لش �حتلاله

قامــة وطــن قومــي  اأصــدرت بريطانيــا )وعــد بلفــور( فــي 2 تشــرين الثانــي عــام 191٧م، تعهــدت فيــه باإ  
ــي  ــى تاأســيس وطــن قومــي لليهــود ف ــن العطــف اإل ــك تنظــر بعي ــة المل ــة جلال ــة: اإّن حكوم لليهــود الصهاين
فلســطين، وســتبذل جهدهــا فــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة، علــى اأن يفهــم جليــًا اأنــه لــن يؤتــى بعمــل مــن 
شــاأنه اأن يغّيــَر الحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع بهــا الطوائــف غيــر اليهوديــة المقيمــة فــي فلســطين، ول� 

الحقــوق اأو الوضــع السياســي الــذي يتمتــع بــه اليهــود فــي البلــدان ال�أخــرى.

مظاهر �لتمييز �لعنصري في وعد بلفور.. 1
وجــود دعــو�ت فلســطينية وعربيــة تطالــب بريطانيــا بال�عتــذ�ر للشــعب �لفلســطيني، علــى �لرغــم مــن مــرور مئــة . 2

عــام علــى �إصــد�ر �لوعــد. 
ــا لــم تكــن تملــك �لحــق فــي �إصــد�ر �لوعــد . ٣ ــا فــي �لمحاكــم �لدوليــة؛ ل�أنّه رفــع دعــوة قضائيــة علــى بريطاني

ــة. للحركــة �لصهيوني

قضية للنقاش

قضايا للنقاش
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ــرت  ــي )هرب ــة، وَعيَّنــت �ليهــودي �لصهيون د�رة �لمدني ــى �ل�إ ــا حكمهــا �لعســكري فــي فلســطين �إل ــت بريطاني حوّل  
صموئيــل( مندوًبــا ســامًيا علــى فلســطين، وتــم �إدر�ج وعــد بلفــور فــي صــك �ل�نتــد�ب عــام 1٩22م، وتتعهــد فيــه بريطانيــا 
بتســهيل بنــاء �لوطــن �لقومــي �ليهــودي، كمــا جــاء فــي �لمــادة �لثانيــة مــن صــك �ل�نتــد�ب علــى فلســطين: »تكــون �لدولــة 
�إد�ريــة و�قتصاديــة تضمــن �إنشــاء �لوطــن �لقومــي �ليهــودي، وترقيــة  �لمنتدبــة مســؤولة عــن وضــع �لبــلاد فــي �أحــو�ل سياســية و
مؤسســات �لحكــم �لذ�تــي، وتكــون مســؤولة عــن صيانــة �لحقــوق �لمدنيــة و�لدينيــة لســكان فلســطين كافــة، بغــض �لنظــر 

عــن �لجنــس و�لّديــن«.
ــا �إمــارة شــرقي �ل�أردن فقــد تاأسســت عــام 1٩21م برئاســة �ل�أميــر عبد�للــه بــن �لحســين، وخضعــت لســلطة �ل�نتــد�ب  �أّم

�لبريطانــي فــي فلســطين.

دوافع ال�نتداب البريطاني على العراق وال�أردن وفلسطين:  

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونُجيب عّما ياأتيه:

سبب تعيين )هربرت صموئيل( مندوًبا سامًيا على فلسطين.	 

جلسة حوارية:

ورد في تقرير �ل�ستر�تيجية �لبريطانية في �لشرق �ل�أوسط 1٩0٧م: 

ــّد  ــة �لمشــتركة ل� ب ــح �ل�أوروبي ــة ناجحــة للمصال ــا، وكل حماي ــح بريطاني ــوي لمصال      �إّن �لبحــر �لمتوســط شــريان حي
لهــا مــن �لســيطرة عليــه، وعلــى شــطاآنه �لجنوبيــة و�لشــرقية، وكل مــن يســيطر علــى هــذه �لمنطقــة يســيطر علــى �لعالــم. 
ويكمــن �لخطــر فــي هــذه �لمنطقــة فــي تحريرهــا، وتثقيــف شــعوبها، وتطويرهــا، وتوحيــد �تجاهاتهــا، وعلــى �لــدول ذ�ت 
�إبقــاء شــعوبها متفّككــة جاهلــة متناحــرة، وعلــى محاربــة �تحــاد  رهــا، وتجزئتهــا، و �لمصلحــة �أن تعمــَل علــى �ســتمر�ر تاأخُّ
�إيجــاد �لوســائل �لعمليــة لفصلهــا بعضهــا عــن بعــض، ويجــب �إقامــة حاجــز )كيــان بشــري( قــوي مانــع  هــذه �لجماهيــر، و
فريقيــة، بتشــكيل قــوة صديقــة لبريطانيــا، وعــدّوة لشــعوبها. غريــب؛ لفصــل �لبلــد�ن �لعربيــة �ل�آســيوية عــن �لبلــد�ن �لعربيــة �ل�إ
وثائق فلسطينية، منظمة �لتحرير �لفلسطينية، ص )٨1(.

ــة �لقــرن  ــة، وفــي بد�ي ــل �لزر�عي ــة، ومصــدًر� لتزويدهــا بالمحاصي ــع �لبريطاني       كانــت �لعــر�ق ســوًقا لتصريــف �لبضائ
�لعشــرين، �ســتورد �لعــر�ق ثلثــي و�رد�تــه مــن بريطانيــا، وصــّدر حو�لــي ثلــث صادر�تــه �إليهــا، و�عتمــد �إنتــاج �لمحاصيــل 
ريــَن �لبريطانيّيــَن �لذيــن كانــو� يقيمــون فــي بغــد�د و�لبصــرة. �لزر�عيــة وتصريفهــا، خاصــة �لقمــح و�لشــعير علــى �لُمَصدِّ

     بعــد �كتشــاف �لنفــط فــي �لعــر�ق عــام 1٩0٨م فــي �لموصــل وكركــوك، �زد�د �ل�هتمــام �لبريطانــي بالعــر�ق، وتطلّعــت 
ير�نيــة،  ــا بالعــر�ق قبــل �كتشــاف �لنفــط فــي �أر�ضيــه؛ لقربــه مــن منابــع �لنفــط �ل�إ للســيطرة عليــه، وكان �هتمــام بريطاني
وبــد�أت بتحويــل �عتمادهــا مــن �لفحــم �لحجــري �إلــى �لبتــرول �لــذي يزيــد مــن حاجتهــا �إلــى �لتنقيــب عــن �لنفــط، �لــذي 

�أشــارت �ل�أبحــاث باأنـّـه متو�فــر فــي �لعــر�ق بكميــات كبيــرة فيهــا. 
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دعــت بريطانيــا عــام 1٨40م علــى لســان رئيــس وزر�ئهــا )بالمرســتون( �إلــى �إنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي   
فلســطين، و�لــذي كتــب بــدوره رســالة �إلــى ســفيره فــي �إســتانبول يشــرح فيهــا �لفو�ئــد �لتــي مــن �لممكــن �أن تحصــَل 
عليهــا بريطانيــا و�لدولــة �لعثمانيــة جــّر�ء تشــجيعها هجــرة �ليهــود �إلــى فلســطين. كمــا �أرســل �ليهــودي )روتشــيلد( �إلــى 
)بالمرســتون(، يحثــه �إلــى �إنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين، و�أوضــح لــه �أّن هــذ� �لوطــن يســاعد فــي منــع تحقيــق 

ــن.     ــرب �لعربيي ــن �لمشــرق و�لمغ ــة بي �لوحــدة �لعربي

ُد �لمنطقة �لتي عناها تقرير �ل�ستر�تيجية �لبريطانية على خريطة �لوطن �لعربي.	  نُحدِّ
نستنتُج دو�فع بريطانيا من �حتلالها �لعر�ق، وفلسطين، �ل�أردن.	 

السياسة ال�ستعمارية البريطانية في العراق وال�أردن وفلسطين:  

نشاط )3(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثم نجيب عّما ياأتيه:

ــى �أســاس  ــن �لمســلمين عل ــق بي ــت �لتفري ــر�ق؛ فقــد حاول ــي �لع ــْد( ف ــرِّْق َتُس ــا سياســة )َف �ســتخدمت بريطاني  
مذهبــي بالمناصــب و�ل�أر�ضــي، و�أصــدرت قانوًنــا يســمح لزعمــاء �لعشــائر بتســجيل �أر�ٍض مشــاع باســمهم، وقانوًنــا �آخــر 
يمنــح لشــيوخ �لقبائــل صلاحيــة �لتصــرف كقضــاة علــى �أبنــاء عشــيرتهم، و�أصــدرت قانوًنــا يمنــع �لفّلاحيــن مــن �إهمــال 
قطــاع وشــيوخ �لقبائــل. و�ســتولى  �ل�أر�ضــي �لزر�عيــة، �أو مغادرتهــا، مــا لــم يســّددو� ديونهــم، و�لتز�ماتهــم تجــاه رجــال �ل�إ
جبــاري، وحظــرو� تجــارة �لمــو�د �لغذ�ئيــة،  نجليــز علــى جميــع �لوظائــف فــي �لدولــة، وجنّــدو� �لفلاحيــن للعمــل �ل�إ �ل�إ
�إلّ� بعــد تاأميــن حاجــة �لجيــش، ونفــو� زعمــاء �لعشــائر و�لضبــاط �لعــرب �لذيــن �شــتركو� فــي �لثــورة �لعربيــة �إلــى �لهنــد، 

وســيلان، ومصــر.                                                        

ــت  ــذ� عمل ــد فلســطين؛ ل ــى تهوي ــا �إل ــون منه ــي ينطلق ــية �لت ــم �ل�أساس ــور قاعدته ــح بلف ــز تصري نجلي ــل �ل�إ جع  
حكومــة �ل�نتــد�ب علــى فتــح �أبــو�ب فلســطين للهجــرة �ليهوديــة، وتســهيل �ســتيلاء �ليهــود علــى �ل�أر�ضــي، وســمحت 
للجنــود �ليهــود �لمســرَّحين �لذيــن كانــو� يعملــون فــي جيــش �أللنبــي بالمجــيء �إلــى فلســطين، ومعهــم �أســلحتهم �لخفيفــة، 
وســمحت لهــم باإنشــاء �لنــو�دي و�لجمعيــات و�لمؤسســات و�لمنظمــات �لســرية و�لعســكرية، وو�فقــت �لحكومــة علــى نقــل 

مقــر �لجمعيــة �لصهيونيــة �إلــى �لقــدس.
عد�مات،   نجليز لهم، و�ســتخد�م سياســة �لبطــش و�ل�عتقال�ت و�لقتــل و�ل�إ �أّمــا �لعــرب فــكان نصيبهــم �ضطهــاد �ل�إ  

ــبل و�لوســائل �لتــي تجعلهــم ضعفــاء �أمــام �لسياســة �ل�ســتعمارية  �إيجــاد �لسُّ وحرمانهــم مــن �لعمــل �لسياســي و�لتســلح، و
�لصهيونيــة، وفــي وضــٍع ل� يســتطيعون معــه مقاومــة �لغــزوة �لصهيونيــة. وعلــى �لرغــم مــن ذلــك، قــاوم �لعــرب فــي �ل�أقاليــم 
ــة  ــف �أشــكال �لمقاوم ــم، وبمختل ــي �أتيحــت له ــع �لوســائل �لت ــذه �لسياســة بجمي ــي فلســطين ه �لســورية، وخاصــة ف
�لمســلحة، و�لسياســية، و�لشــعبية، وغيرهــا، ولــم يتركــو� وســيلة �إلّ� لجــؤو� �إلــى �ســتخد�مها؛ مــن �أجــل تثبيــت حقوقهــم، 

و�لحفــاظ علــى وطنهــم وعروبتهــم.

نُبيُِّن سياسة بريطانيا في �لعر�ق.	 
نُقارُن بين سياسة بريطانيا مع �لحركة �لصهيونية، وسياستهم تجاه �لفلسطينيين.	 



39

الموقف الوطني من ال�نتداب البريطاني على العراق وال�أردن وفلسطين:

رفــض �لشــعب �لعر�قــي �ل�حتــلال، ورفــع �لعر�قيــون شــعار )�إّن �ل�ســتقلال يؤخــذ، ول� ُيعطــى(، وتجمعــت عو�مــل   
عديــدة �أدت �إلــى �نــدل�ع ثــورة �لعشــرين )1٩20م( فــي �لعــر�ق، منهــا: �نتشــار �لــروح �لوطنيــة، و�صطــد�م �ل�أمانــي بقــر�ر�ت 
نجليــز، و�لتاأثــر بالثــورة �لمصريــة عــام 1٩1٩م. وشــملت  ســان– ريمــو، وســقوط حكومــة فيصــل فــي ســوريا، وســوء معاملــة �ل�إ
نجليــز �لطائــر�ت، و�لغــاز�ت �لســامة؛ لوقفهــا،  �لثــورة جميــع �أجــز�ء �لعــر�ق، و�ســتمرت مــّدة ســتة �أشــهر، �ســتخدم خلالهــا �ل�إ

نتــد�ب �لبريطانــي برئاســة �لملــك فيصــل بــن �لحســين. وتــم تســوية �ل�أمــر بتشــكيل حكومــة وطنيــة تحــت �ل�إ

بــد�أت �لمقاومــة �لوطنيــة �لفلســطينية باأشــكال عديــدة، كالمؤتمــر�ت، و�ل�نتفاضــات، و�لثــور�ت �لمســلحة،   
ضر�بــات، فعقــد �لفلســطينيون �لمؤتمــر �لعربــي �لفلســطيني �ل�أول عــام 1٩1٩م فــي �لقــدس، �لــذي رفــض تقســيم بــلاد  و�ل�إ
�لشــام، َوْفــَق �لمصالــح �ل�ســتعمارية، وعــّد فلســطين جــزًء� مــن ســوريا، وطالــب باســتقلال ســوريا ضمــن �لوحــدة �لعربيــة، 
ــة  ــي و�لهجــرة �لصهيوني ــلال �لبريطان ــور�ت ضــد �ل�حت ــي فلســطين، و�ندلعــت �لمظاهــر�ت و�لث ــة ف ــة وطني وتشــكيل حكوم
لفلســطين، ومنهــا: ثــورة موســم �لنبــي موســى عــام 1٩20م، وثــورة يافــا عــام 1٩21م، وثــورة �لبــر�ق عــام 1٩2٩م، وثــورة عــز 

ــام 1٩٣٦م. ــرى ع ــورة �لفلســطينية �لكب ــام 1٩٣٥م، و�لث ــن �لقســام ع �لدي

 �ل�أساليب و�ل�أدو�ت �لتي �ستخدمها �لعرب في مقاومة �ل�ستعمار.	 

قضية للنقاش
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

السؤال
السادس

د�رة �لمدنية. د�رة �لعسكرية، �ل�إ ُح �لمقصود بال�آتي: وعد بلفور، �ل�إ �أَوضِّ

�أَعلُِّل �ل�آتي:

د�رة �لدولية على فلسطين في �تفاقية سايكس-بيكو. �أ- �ل�إ
ب- �إقامة حاجز بشري غريب في قلب �لوطن �لعربي.

ج- �إدر�ج وعد بلفور ضمن نصوص صّك �ل�نتد�ب على فلسطين.

�أستنتُج دو�فع بريطانيا من �حتلالها للعر�ق.

�أبيُِّن معالم �لسياسة �لبريطانية في فلسطين منذ �حتلالها عام 1٩1٧م.

ــا زمنيّــا يمثِّــُل �أهــّم تطــور�ت �ل�أحــد�ث فــي فلســطين منــذ �نــدل�ع �لحــرب �لعالميــة  �أرســُم خطًّ
�ل�أولــى حتّــى فــرض �ل�نتــد�ب �لبريطانــي عليهــا.

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ

متى خضعت بلاد الشام لحكم الدولة العثمانية؟. 1

 �أ- 1٥14م.            ب- 1٥1٦م.            ج- 1٥1٨م.            د- 1٥20م.

ما الوضع السياسي الذي فرضته الدول ال�ستعمارية على فلسطين في اتفاقية سايكس- بيكو؟. 2

د�رة �لفرنسية. د�رة �لدولية.                   ب- وُضعت تحت �ل�إ  �أ- وُضعت تحت �ل�إ

د�رة �لعربية. د�رة �لبريطانية.                 د- وُضعت تحت �ل�إ ج- وُضعت تحت �ل�إ

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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ياتها ة واآل الدرس السادس: التبعّي

ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:

توضيح �لمقصود بالتبعية. . 1
ذكر �أشكال �لتبعية.. 2
�لمقارنة بين �لتبعية �ل�قتصادية و�لتكنولوجية.. ٣
توضيح �لمخاطر �لمترتبة على �لتبعية.. 4

  المقدمة:

بــد�أت �لــدول و�لشــعوب �لتــي خضعــت للاســتعمار �ل�أوروبــي مرحلــة �لمقاومــة و�لتحرر �لوطني؛ لتحقيق �ســتقلالها   
ــد نجحــت معظمهــا فــي  ــة، وق ــة ســنو�ت طويل ــي مارســت عليهــا �لســيطرة �لفعلي ــدول �ل�ســتعمارية �لت وســيادتها عــن �ل
�لتحــرر، وتشــكيل �أنظمــة حكــم وطنيــة بطر�ئــق مختلفــة. وبــد�أت فيهــا بر�مــج �لتحديــث علــى �أمــل �لوصــول �إلــى �لتقــدم 

ــي بلد�نهــا.  و�لتطــور �ل�قتصــادي �لمنشــود، ومعالجــة �لمشــكلات �لناجمــة عــن �لتركــة �ل�ســتعمارية ف

كمــا �أّن �لــدول �لمتقدمــة بــد�أت منــذ �لحــرب �لعالميــة �لثانيــة تبتكــر �أســاليب جديــدة تضمــن لهــا   
ــد �أســهم �لتطــور  ــا، وق ــة ومســتمرة له ــة حاجــة د�ئم ــي حال ــدول ف ــذه �ل ــي ه ــت نفســه تُبق ــي �لوق ــا، وف مصالحه
�لتكنولوجــي بشــكل كبيــر فــي تكريــس تبعيــة �لــدول �لناميــة للــدول �لمتقدمــة، وز�دت مــن �رتباطهــا بهــذه �لــدول. 

  �ل�أسئلة �لمحورية:

مــا �لمقصــود بالتبعيــة؟ مــا �أشــكال �لتبعيــة؟ مــا �لعلاقــة بيــن �لتبعيــة �ل�قتصاديــة و�لتكنولوجيــة؟ مــا �لمخاطــر �لمترتبــة 
علــى �لتبعية؟ 

ــة،  ــي، منظمــات شــبه حكومي ــزو �لثقاف ــط و�ل�أطــر�ف، �لغ ــوع، �لمركــز، �لمحي ــة، �لمتب ــم و�لمصطلحــات: �لتبعي �لمفاهي
ــددة �لجنســية. ــة، شــركات متع �لمســاعد�ت �ل�أجنبي
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مفهوم التبعية:

عــرّف بعــض �لباحثــون �لتبعيــة باأنّهــا: نظــام سياســي و�قتصــادي، تخضــع بموجبــه �إحــدى �لــدول لدولــة �أخــرى؛ مــا   
يحــرم �لدولــة �لتابعــة مــن ممارســة مظاهــر ســيادتها علــى �لصعيديــن �لوطنــي و�لدولــي، وُيطلــق علــى �لــدول �لتابعــة مصطلــح 

ــة �لمتبوعــة مصطلــح )�لمركــز(. ــا تكــون هامشــية، ويطلــق علــى �لدول )�ل�أطــر�ف، �أو �لمحيــط(؛ ل�أنّه

نذكر �أمثلة على دول مركزية و�أخرى هامشية.	 
نستنتُج �لعلاقة بين دول �لمركز، و�لدول �لتابعة.	 

نشاط )1(: نُلاحُظ الشكل، ثم نُجيب عن ال�أسئلة المجاورة:

شكل)1(: يمثل �لعلاقة بين دول �لمركز ودول �لمحيط

نبحث عن تعريفاً �آخر للتبعية. 	 

قضية بحثية
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نشاط )2(: نلاحُظ الشكلين ال�آتيين، ثم نقوم بما ياأتي:

اأشكال التبعية:

شكل )2(: �أشكال �لتبعية

�لحماية، و�ل�نتد�ب، و�لمعاهد�ت �لسياسية غير �لمتكافئة، و�لدول �لمحايدة.

�ل�قتر�ض، و�لمساعد�ت �ل�أجنبية، و�لشركات �ل�ستثمارية �ل�أجنبية، و�لبنوك و�لمنظمات �لمالية.

�ستير�د �لمو�د �لغذ�ئية �ل�أساسية من �لخارج.

�لغزو �لفكري، و�نتشار �لثقافات �ل�أجنبية.

�لخبر�ت، و�لمعارف �لتقنية و�لتكنولوجية، و�ل�أدو�ت �لتقنية �لمختلفة.

�ل�أسلحة، و�لمعد�ت �لحربية.

لكتروني. نترنت، ووسائل �ل�تصال �ل�إ �لصحافة، و�لتلفاز، و�ل�إ

شكل )٣(: �أمثلة على �أشكال �لتبعية

نناقش �أشكال �لتبعية.	 
نختار لكل عبارة في �لشكل )٣( ما يناسبها من �أشكال �لتبعية في �لشكل )2(. 	 
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نشاط )3(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما يليه:

تقــاس �لتبعيــة �لتكنولوجيــة مــن خــلال مــدى �عتمــاد �لــدول �لناميــة علــى �لــدول �لصناعيــة �لمتقدمــة، فــي �لحصــول   
علــى �لعناصــر �لحيويــة �لتكنولوجيــة، وفــي مقدمتهــا: �لخبــر�ت، و�لمهــار�ت، و�لتقنيــة، و�ل�آل�ت و�لمعــد�ت �لعلميــة �لتــي 
نتــاج؛ �ل�أمــر �لــذي يــؤدي �إلــى ضعــف �لــدول �لناميــة، مقابــل �لــدول �لصناعيــة �لمتقدمة، وهــذ� يرجع  تتكــون منهــا عناصــر �ل�إ
�إلــى �أّن �قتصــاد �لــدول �لناميــة �قتصــاد متخلّــف، ويعتمــد بشــكل رئيــس علــى �لمــو�د �ل�أوليــة �لزر�عيــة، و�لمــو�د �لمســتخرجة.       

العلاقة بين التبعية ال�قتصادية والتكنولوجية:

بعــد �لتطــور �لتقنــي �لــذي شــهدته وســائل �ل�تصــال�ت، وســهولة �نتقــال �لمعلومــات وســرعتها، فيمــا يعــرف بالثــورة   
�لمعلوماتيــة، بــد�أ �لحديــث عــن مصطلــح �ل�ختــر�ق �لثقافــي، بديــًلا عــن �لغــزو �لفكــري، وهــو يعبِّــر عــن مجموعــة مــن 
علاميــة و�لفكريــة �لتــي توجههــا جهــة، �أو عــدة جهــات نحــو مجتمعــات وشــعوب معينــة؛ بهــدف  �ل�أنشــطة �لثقافيــة و�ل�إ
تكويــن �تجاهــات ســلوكية، وقيميــة، وفكريــة، ورؤى، وميــول لــدى تلــك �لمجتمعــات، بمــا يخــدم مصالــح تلــك �لجهــة، 
و�أهد�فهــا، �أو �لجهــات �لتــي تمــارس �ل�ختــر�ق �لثقافــي. ويهــدف �ل�ختــر�ق �لثقافــي �إلــى �لســيطرة علــى �لعقــل و�لنفــس 
�إفــر�غ �لُهويــة �لجماعيــة مــن كل محتــوى، وربــط �لنــاس  در�ك؛ بهــدف �لتطبيــع مــع �لهيمنــة، وتكريــس �لتبعيــة، و و�ل�إ

بعالــم ل� وطــن لــه، ول� �أمــة، ول� دولــة.             

ُر ما ياأتي: �ستمر�ر �لتبعية �لتكنولوجية في �لدول �لنامية.	  نَفسِّ
نستنتُج �لفرق بين �لغزو �لثقافي، و�ل�ختر�ق �لثقافي.	 

�لطر�ئق �لتي تُسهم في �لوقاية من �ل�ختر�ق �لثقافي على مستوى �لفرد، و�ل�أسرة، و�لمجتمع.	 

المخاطر الناجمة عن التبعية

تــؤدي �لمســاعد�ت �إلــى عجــز �لنظــام �لحاكــم عــن �إد�رة �أمــور �لبــلاد بنحــٍو مســتقل، ل�ســيما علــى مســتوى   
�لسياســة �لخارجيــة، وفشــل �أي مشــروع نهضــوي يصــّب فــي مصلحــة �لوطــن، حيــث ل� تهتــم هــذه �ل�أنظمــه �لتابعــة �إلّ� 
لمصالحهــا، كا �أن �لــدول �لكبــري تحــرص علــى عــدم نهــوض �لــدول �لتابعــة؛ خوًفــا مــن �أســتقلالها مســتقبلاً. يتغلغــل 
ــم تدريــب  ــرى، ويت ــه �لتابعــة، ومر�كــز �تخــاذ �لقــر�ر �لسياســي للقــوى �لكب ــع مؤسســات �لدول ــدول �لمتبوعــة فــي جمي �ل
طو�قــم خاصــة، وتاأهيلهــا علميــاً ومهنًّيــاً عــن طريــق �لبعثــات و�لمنــح �لدر�ســية فــي �لــدول �لمتبوعــة. �إضافــًة �إلــى �أن �عتمــاد 
للــدول �لتابعــة علــى �لقــروض و�لمعونــات �لخارجيــة يدّمــر �ل�قتصــاد �لوطنــي، ويمنــع �أي فرصــة للنمــو �أو �ل�كتفــاء �لذ�تــي، 
نتــاج �لد�خلــي، ويصبــح �لمجتمــع �ســتهلاكيًّا، وســوقاً لترويــج بضائــع �لقــوى �لكبــرى؛ مــا يــؤدي بــدوره �إلــى �نتشــار  �أو �ل�إ

�لفقــر، و�لغــلاء، و�لبطالــة، و�لتفــاوت �لطبقــي، وظهــور �لفئــات �لنفعيــة. 

نُناقُش مخاطر �لمساعد�ت �ل�أجنبية على �لدول �لمتلّقية لها.	 
فادة من هذه �لمساعد�ت في تحقيق �لتنمية �لمنشودة. 	  نقترح طرًقا محددة للاإ

نبحث ونكتب تقرير�ً نبين فيه �ل�آليات �لتي يمكن من خلالها مقاومة �لتبعية في �لمجتمع.	 

قضية بحثية

نشاط )4(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

قضية للنقاش
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الخامس

السؤال
الرابع

السؤال
السادس

ُح �لمقصود بال�آتي: �لتبعية، دول �لمركز، �لغزو �لثقافي، �ل�ختر�ق �لثقافي. �أَوضِّ

�أستنتُج �لعلاقة بين دول �لمركز و�لدول �لهامشية.

ُر ما ياأتي: �ستمر�ر �لتبعية �لتكنولوجية في �لدول �لنامية.  �أَفسِّ

�أذكُر �أشكال �لتبعية، و�أعطي مثاًل� على كل منها.

ُح مخاطر �لتبعية. �أَوضِّ

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
ما المصطلح الذي يطلق على الدولة المتبوعة؟. 1

    �أ-  �لمركز.             ب- �ل�أطر�ف.             ج- �لمحيط.           د- �لهامشية.
2. كيف تقاس التبعية التكنولوجية؟

    �أ- من خلال �ل�قتر�ض و�لمساعد�ت �ل�أجنبية.   
   ب- من خلال �ل�ستثمار�ت �ل�أجنبية. 

   ج- �ستير�د �لمو�د �لغذ�ئية �ل�أساسية من �لخارج.
    د- عبر �عتماد �لدول �لنامية على �لدول �لصناعية �لمتقدمة في �لحصول على �لتكنولوجيا.

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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الـــوحــدة الثانية

االستعمار االستيطاني وتطبيقاته

نتاأّمل، ونفّكر: 

امتلاكها  اإلى  قوة  من  اأوتي  ما  بكل  يسعى  فهو  ال�ستيطاني..  ال�ستعمار  محور  ال�أرض 

اإفنائهم. بادة السكان و وبمختلف الوسائل حتى لو كان ذلك باإ
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سيتمكن �لطلبة بعد در�سة �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها من �لتعرف على �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �لذي طبقته �لدول 

�إفريقيا، و�لجز�ئر، وليبيا، وفلسطين، وغيرها. و�لذي  �ل�ستعمارية في بعض بلد�ن �لعالم كما في �أمريكا، وجنوب 

سيمّكنهم من فهم حاضرهم من خلال قر�ءة �لماضي، ومعرفة موقعهم �لحالي بالنسبة لخط �لزمن، فالحاضر ما هو 

�إل� نقطة على خط �لتاريخ، فال�ستعمار �ل�ستيطاني منهج عالمي �ستخدم في �أماكن متعددة من �لعالم ولم يقتصر 

فادة منها، فدر�سة �لماضي  على فلسطين، �ل�أمر �لذي يمّكنهم من �ل�طلاع على تجارب �لشعوب �ل�أخرى للاإ

وقر�ءته تبّث فيهم توعية تجعلهم قادرين على تحليل �لحياة �ليومية وفهم �ل�أحد�ث �لسياسية �لتي يعيشها �لشعب 

�لفلسطيني، وتمّكنهم من تعميق �ل�عتز�ز و�ل�نتماء �لوطني. 

ويتم ذلك من خلال تحقيق ال�آتي:

ممارسة �لتعلم �لذ�تي من خلال �لبحث في مصادر �لمعرفة �لمختلفة. . 1

توظيف مهار�ت حياتية كالتعاون، و�لعمل �لجماعي، و�حتر�م �لر�أي و�لر�أي �ل�آخر، و�لتسامح.. 2

تحليل �ل�أحد�ث �لتاريخية ونقدها وتفسيرها.. ٣

قر�ءة �لنصوص �لتاريخية و�ستخلاص �ل�أفكار �لرئيسة منها وتحليلها.. 4

تصميم منشور�ت وملصقات عن مخاطر �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �لصهيوني في فلسطين. . ٥

�لدفاع عن �ل�أرض وحمايتها و�لمحافظة عليها.. ٦

�إد�رة �لحو�ر و�لنقاش و�حتر�م �لر�أي �ل�آخر.. ٧

تبنّي مو�قف �إيجابية تجاه �لقضايا �لوطنية.. ٨

�ل�ستفادة من تجارب �لشعوب �لتي عانت من �ل�ستعمار �ل�ستيطاني.. ٩

كتابة تقارير مختصرة عن �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �لصهيوني ومخاطره على �ل�أوضاع �لفلسطينية.. 10

رصد وتوثيق �نتهاكات �ل�حتلال و�ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.. 11

تنفيذ مشاريع تربوية مرتبطة بالمحتوى �لتعليمي للوحدة. . 12
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادين على:

تعريف �ل�ستعمار �ل�ستيطاني.. 1
تفسير دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني، و�أهد�فه.. 2
ما �لمخاطر �لمترتبة على �ل�ستعمار �ل�ستيطاني.. ٣

المقدمة:

ــه يســتولي علــى �ل�أرض مــن �أهلهــا، ول�  ــر �أشــكال �ل�ســتعمار خطــر�ً؛ ل�أنّ ــّد �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني مــن �أكث ُيَع  
�إنّمــا يقتلعهــم مــن �أرضهــم وديارهــم، �إّمــا باإبادتهــم، �أو تهجيرهــم، فهــو ُيحــوّل �لبــلاد �لتــي  يكتفــي باســتغلال �لســكان، و
يســتعمرها �إلــى )�أرض بــلا شــعب(؛ ليجعلهــا �أرًضــا خالصــة لــه، عــن طريــق �ســتئصال كل مــا ينتمــي �إلــى تلــك �ل�أرض 

ــة ومســتقلة للمســتوطنين.  ــة عنصري ــدف �إنشــاء دول ــا؛ به ــريًّا وحضاريًّ بش

ــى �ل�أرض  ــم، �أّن �ل�ســتيلاء عل ــد�ن �لعال ــي بعــض بل ــت ف ــي حصل ــُح حــال�ت �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني �لت توضِّ  
ــد مــن �لمســتوطنين �إليهــا،  ــم ســكان �لمســتعمرة، وهجــرة مزي ــي تضخُّ ــل ف ــة مســتمرة، تتمثّ ــل نقطــة �نطــلاق لعملي يمثّ
وطــرد �لســكان �ل�أصلييــن، و�ســتعبادهم. وتتجلـّـى هــذه �لعمليــة فــي سلســلة مــن �لمعــارك و�لحــروب �لتــي تبلــغ ذروتهــا فــي 
تمكُّــن �لمســتوطنين مــن فــرض �إر�دتهــم علــى �ل�أرض، وفــي بعــض �لحــال�ت، تتحــوّل �لمعــارك �إلــى عمليــة �إبــادة جماعيــة، 
ففــي �أمريــكا �لشــمالية، ُعرفــت هــذه �لحــروب باســم حــروب �لهنــود �لحمــر، وفــي �لمنطقــة �لعربيــة ُعرفــت باســم �لصــر�ع 

ــي.  ــي- �لصهيون �لعرب

ال�أسئلة المحورية:

مــا �لمقصــود بال�ســتعمار �ل�ســتيطاني؟ مــا �لدو�فــع و�ل�أهــد�ف مــن �إقامــة غربــاء فــي وســط �لســكان �ل�أصلييــن؟ مــا �لمخاطــر 
�لتــي ترتبــت على سياســة �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني؟ 

الدرس ال�أول: ال�ستعمار ال�ستيطاني: 
المفهوم، والدوافع

بادة �لجماعية، حق تقرير �لمصير، �لتمييز �لعنصري. �لمفاهيم و�لمصطلحات: �ل�ستعمار �ل�ستيطاني، �ل�إ
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مفهوم ال�ستعمار ال�ستيطاني:

نشاط )1/اأ(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

�ل�ســتيطان ظاهــرة ترجــع �إلــى �لتاريــخ �لقديــم، وتتلّخــص فــي وجــود غربــاء وســط محيــط مــن ســكان �لبــلاد   
�ل�أصلييــن، يشــعرون بالنقــاء، و�لتفــوق، ويمارســون �إز�ء �لســكان �ل�أصلييــن شــتّى �أنــو�ع �لتمييــز �لعنصــري، وُيْنِكــرون 

وجودهــم �لقومــي. ترّكــز هــذ� �لنمــط مــن �ل�ســتعمار فــي �لجز�ئــر، وجنــوب �إفريقيــا، وفلســطين، وغيرهــا.

يقــول �آرثــر بلفــور: )اإّن ال�ســتعمار ال�ســتيطاني هــو حــّق للرجــل ال�أبيــض فــي نقــل الحضــارة للشــعوب 
المتخلّفــة، وذلــك باحتــلال بلدانهــم، ولــو كان ثمــن ذلــك القضــاء علــى الســكان ال�أصلييــن(.

ــة منهــم، و�أنشــؤو� فــي  ــلال �ل�أرض مــن �لســكان �ل�أصلييــن، و�ســتعمارها، وجعلهــا خالي ــز �لمســتوطنون علــى �حت رّك  
�إبــادة �لســكان  هــذه �لبــلاد دولــة توطـّـدت قو�عدهــا علــى ثلاثــة عناصــر رئيســة: �ل�أرض، و�لعنصــر �لبشــري، وهــم �لمســتوطنون، و
�ل�أصلييــن، مثــل �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني فــي �أمريــكا تجــاه �لهنــود �لحمــر، وسياســة ترحيــل �لســكان �ل�أصلييــن خــارج �لحــدود 

ــر �لفلســطينيين، وتشــريدهم عــام 1٩4٨م. ــدول �لمجــاورة، كتهجي ــى �ل �إل

كيف ترد على مقولة �آرثر بلفور؟	 
نستنتج �لعلاقة بين عناصر �ل�ستعمار �ل�ستيطاني.	 
نذكر �أمثلة على �ل�ستعمار �ل�ستيطاني في �لعالم.	 

ــرق، �أو  ــى �أســاس �لِع ــوم عل ــل، يق ــد، �أو تفضي ــز، �أو �ســتثناء، �أو تقيي ــز �لعنصــري( تميي ــر )�لتميي ــُد بتعبي ُيْقَص  
نســان و�لحريــات �ل�أساســية �أو  ثنــي، ويســتهدف تعطيــل �ل�عتــر�ف بحقــوق �ل�إ �للــون، �أو �لنســب، �أو �ل�أصــل �لقومــي �أو �ل�إ
عرقلتهــا، �أو �لتمتــع بهــا، �أو ممارســتها، علــى قــدم �لمســاو�ة، فــي �لميــد�ن �لسياســي، �أو �ل�قتصــادي، �أو �ل�جتماعــي، 

ــاة �لعامــة. ــن �لحي ــد�ن �آخــر مــن ميادي ــي �أي مي �أو �لثقافــي، �أو ف
�تفاقية �لقضاء على كافة �أشكال �لتمييز �لعنصري، 1٩٦٩م.

بــادة �لجماعيــة �أيًّــا مــن �ل�أفعــال �ل�آتيــة �لمرتكبــة بقصــد �لتدميــر �لكلــي، �أو �لجزئــي لجماعــة قوميــة، �أو  تعنــي �ل�إ  
�إثنيــة، �أو عنصريــة، �أو دينيــة، بصفتهــا هــذه، مثــل قتــل �أعضــاء مــن �لجماعــة، �أو �إلحــاق �أذى جســدي، �أو روحــي خطيــر 
باأعضــاء مــن �لجماعــة، و�إخضــاع �لجماعــة عمــًد� لظــروف معيشــية ُيــر�د بهــا تدميرهــا �لمــادي كليًّــا، �أو جزئيًّــا، �أو فــرض 
تد�بيــر تســتهدف �لحيلولــة دون �إنجــاب �ل�أطفــال د�خــل �لجماعــة، �أو نقــل �أطفــال مــن �لجماعــة عنــوة �إلــى جماعــة �أخــرى. 
بادة �لجماعية، 1٩٥1م. �تفاقية منع جريمة �ل�إ

نشاط )1/ب(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

بادة �لجماعية.	  نوضح مفهومي �لتمييز �لعنصري، و�ل�إ
نعطي �أمثلة على مظاهر �لتمييز �لعنصري في �لمجالت �لسياسية و�ل�قتصادية و�ل�جتماعية و�لثقافية.	 
نناقش مظاهر �لتمييز �لعنصري �لذي يمارسة �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين.	 
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دوافع ال�ستعمار ال�ستيطاني:

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

� لكثيــر مــن �ل�أوبئــة �لتــي كانــت تفتــك      لقــد مّكنــت �لثــورة �لصناعيــة مــن �إنتــاج �أدويــة، وضعــْت حــدًّ
ــن ظــروف �لعمــل، بفعــل �ســتعمال �ل�آلــة؛ �ل�أمــر �لــذي �أدى  بعــدد كبيــر مــن �لســكان، �إضافــة �إلــى تحسُّ
ــة، ،  ــاد عــدد �لســكان، كمــا تطــورت �لمــدن بفعــل �لهجــرة �لريفي ــات، و�زدي ــى �نخفــاض نســبة �لَوَفي �إل
ســتعمارية �إلــى تشــجيع �لهجــرة نحــو �إفريقيــا، و�آســيا، و�ل�أمريكيتيــن؛ للتخلــص مــن  لــذ� عمــدت �لــدول �ل�إ
فائــض �لســكان، وعملــت �إنجلتــر� علــى �لتخلــص مــن بعــض �لعناصــر غيــر �لمرغــوب فيهــا كالمســاجين، 
و�لخطريــن علــى �ل�أمــن، باإرســالهم �إلــى مســتعمر�تها فــي �أمريــكا، �أو �لذيــن هربــو� مــن �ل�ضطهــاد، �أو �لقمــع 
�لسياســي �أو �لدينــي �أو �لقومــي، �أو �لتعــرض للمجاعــات و�ل�أخطــار �لطبيعيــة، �أو �ســتجابة لعو�مــل جاذبــة، 

وفــي مقدمتهــا رفــع مســتوى �لمعيشــة.           

    �لرغبــة فــي �لحصــول علــى �لمــو�رد �ل�أوليــة، وبشــروط ل� يمكــن للدولــة �لمســتعِمرة �لحصــول عليهــا مــن دولــة مثيلــة، 

كالنحــاس، و�لذهــب، و�لمطــاط، و�لســّكر، وغيرهــا، وتوفيــر �أســو�ق خارجيــة للبضائــع �لمصنّعــة و�لمنتجــات �لخاصــة بالــدول 

�لمســتعِمرة، وتشــغيل �أيــٍد عاملــة رخيصــة؛ بغــرض تحقيــق �أكبــر عائــد مــن �ســتثمار�ت رؤوس �ل�أمــو�ل، لــذ� �هتمــت �لــدول 

�ل�ســتعمارية بتاأميــن طــرق �لمو�صــلات، ومحطــات �لنقــل �إلــى مســتعمر�تها، كمــا فعلــت �إنجلتــر� عندمــا �أّمنــت مو�صلاتهــا 

�إلــى مســتعمر�تها فــي �لهنــد، مــن خــلال �لســيطرة علــى بعــض �لمو�قــع �ل�ســتر�تيجية مثــل عــدن عــام 1٨٣٩م.                             

نصنف دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �إلى دو�فع �جتماعية و�أخرى �قتصادية.	 

المخاطر المترتبة على ال�ستعمار ال�ستيطاني: 

نشاط )3(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

فــرض �لمســتوطنون �أســلوب حياتهــم علــى �لســكان؛ �إذ كانــو� يؤمنــون بتدنـّـي مســتوى ثقافــة �لمناطــق �لُمســتعَمرة   

ــي  ــة �لرســمية ف ــة �للغ ــم �ل�أجنبي ــل لغته ــى جع ــدو� �إل ــا َعَم ــن ديانتهــم، كم ــرو� م ــو� �أن ُيغيّ ــى ثقافتهــم، وحاول ــا �إل قياًس

�لمســتوطنات، وممارســة سياســة �لتجهيــل تجــاه شــعوب �لمســتعمر�ت؛ مــا �أدى �إلــى �رتفــاع نســبة �ل�أميــة بيــن ســكان 

ــن. ــلاد �ل�أصليي �لب
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ســعت �لــدول �ل�ســتعمارية �ل�ســتيطانية �إلــى تشــجيع �لطائفيــة، و�تبــاع سياســة "فــرّق تُســد" وســن قو�نيــن   

ــة  ــز و�لتفرق ــن مــن �أبســط حقوقهــم، ومارســت سياســة �لتميي ــا محرومي ــة جعلــت مــن ســكان �لمســتعمر�ت رعاي عنصري

�لعنصريــة ضــد �لســكان �ل�أصلييــن، كمــا فعلــت �لــدول �ل�أوروبيــة فــي جنــوب �إفريقيــا.

عمــدت �لــدول �ل�ســتعمارية �إلــى �ل�ســتفادة مــن �لعو�ئــد �ل�قتصاديــة للمســتعمر�ت، مــن خــلال �عتمادها سياســة   

ــل  ــاج �لفلاحــي مــن �لمحاصي نت ــل �ل�إ ــي مصــادرة �ل�أر�ضــي، وتمليكهــا للمســتوطنين، و�تّبعــت سياســة تحوي ــل ف تتمثّ

�إقامــة صناعــات �ســتخر�جية بعــد �كتشــاف �لمــو�د �ل�أوليــة  �لمعيشــية، كالحبــوب �إلــى �لمنتوجــات �لصناعيــة، كالقطــن، و

ــا ينســجم مــع ثقافــة  ــا طبيعيًّ � �قتصاديًّ �لمتنوعــة، ونهبهــا، مثــل )�لذهــب، و�لمــاس فــي جنــوب �إفريقيــا(؛ مــا منــع نمــوًّ

شــعوب �لمســتعمر�ت وحاجتهــا، وفرضــت عملــة �لدولــة �ل�ســتيطانية كعملــة رســمية، �إضافــة لربــط �قتصــاد �لمســتعمر�ت 

باقتصــاد �لمســتعِمر، َوْفًقــا لمصلحــة �لدولــة �ل�ســتيطانية، ممــا �أدى �إلــى �إفقــار شــعوب �لمســتعمر�ت، وحرمانهــم مــن 

�لخدمــات �لصحيــة؛ �ل�أمــر �لــذي �أدى �إلــى تفشــي �ل�أمــر�ض و�ل�أوبئــة.

نُلخص �لمخاطر �لتي ترتّبت على �ل�ستعمار �ل�ستيطاني في �لمستعمر�ت.	 

موقف �لقانون �لدولي من �ل�ستعمار �ل�ستيطاني عامة، و�ل�ستعمار �ل�ستيطاني في فلسطين خاصة.	 

قضية بحثية
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

بادة �لجماعية. ُح �لمقصود بال�آتي: �ل�ستعمار �ل�ستيطاني، �لتمييز �لعنصري، �ل�إ �أَوضِّ

 �أستنتج �لعلاقة بين �لثورة �لصناعية و�ل�ستعمار �ل�ستيطاني.

 �أذكر عناصر �ل�ستعمار �ل�ستيطاني.

�أصنف مخاطر �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �إلى مخاطر �جتماعية و�أخرى �قتصادية.

ما شكل ال�ستعمار الذي ينطبق عليه الوصف ال�آتي: وجود غرباء وسط محيط من . 1
سكان البلاد ال�أصليين، يشعرون بالنقاء والتفوق، ويمارسون التمييز العنصري ضد 

السكان ال�أصليين؟

    �أ- �ل�حتلال �لعسكري.   ب- �ل�ستعمار �لثقافي.  ج- �ل�ستعمار �ل�ستيطاني.   د- �ل�نتد�ب.

لماذا مارست الدول ال�ستعمارية التمييز العنصري تجاه الشعوب المستعَمرة؟. 2

    �أ- �لتدمير �لجزئي للشعوب.             
   ب- تعطيل �لحريات و�لحقوق، وحرمان �لشعوب منها.  

   ج- �لسيطرة �لثقافية على �لشعوب.   
   د- �لتدمير �لكلي للشعوب �لتي تتعرض له.

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:
وصف �ل�أوضاع في �أمريكا قبيل وصول �لمستعِمرين �إليها، من حيُث موقُعها، وتسميُتها، وسكانُها �ل�أصليون.. 1

توضيح دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�أوروبي في �أمريكا.. 2

تبيان �لسياسات �ل�ستعمارية �ل�أوروبية في �أمريكا.. ٣

توضيح �لنتائج �لتي ترتبت على �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�أوروبي ل�أمريكا.. 4

المقدمة: 

ــرن  ــي �لق ــكا �لشــمالية ف ــى �أمري ــون �إل ــا وصــل �ل�أوروبي عندم  
ــه  ــه وتاريخــه وثقافت ــه حضارت �لخامــس عشــر، كان يقطنهــا شــعب ل
�لتــي شــّكلها خــلال ســنو�ت طويلــة، ربطــت بينــه وبيــن �أرضــه، وكانــو� 
ــمو�  ــلاد، و�تّس ــي �لب ــدة ف ــن متباع ــي �أماك ــة ف ــل متفرق يعشــييون قبائ
بالطيبــة و�لتو�ضــع، كمــا وصفهــم �لرّحالــة �ل�أوروبيــون، �أو �لمســتوطنون 

�أنفســهم �لذيــن شــاهدوهم، وعاشــو� معهــم.

ولكــّن �ل�أوروبييــن شــرعو� فــي �ســتئصال هــؤل�ء بطر�ئــق مختلفــة، وصلــت 
بــادة �لجماعيــة �لكاملــة لهم؛ بغرض �ل�ســتيلاء علــى �أرضهم  �إلــى حــد �ل�إ
�لغنيــة بثرو�تهــا، دون �أيــة �عتبــار�ت �إنســانية، مســتغلّين فــي ذلــك تفوقهــم 

�لعســكري علــى شــعب كانــت حياتــه بد�ئيــة فــي �أغلــب �ل�أحيــان. 

َيت بهــذ� �ل�ســم؟ َمــْن ســكانها �ل�أصليــون؟ مــا �لدو�فــع ور�ء  كيــف كانــت �أمريــكا قبــل وصــول �لمســتعمرين �إليهــا؟ لمــاذ� ُســمِّ
�ســتعمار �ل�أوروبييــن �أمريــكا بعــد �كتشــافها؟ كيــف تعامــل �لمســتعمرون �لجــدد مــع ســكانها �ل�أصلييــن؟ مــا تاأثيــر �ل�ســتيطان 

علــى �ل�أرض و�لســكان �لشــرعيين ل�أمريكا؟.

الدرس الثاني: ال�ستعمار ال�ستيطاني 
ال�أوروبي في اأمريكا

�لمفاهيم و�لمصطلحات: �لهنود �لحمر، �لحرب �لجرثومية.

ال�أسئلة المحورية:
خريطة )1(: �أمريكا �لشمالية



54

     عــاش �لهنــود �لحمــر حيــاة بســيطة، �عتمــدو� خلالهــا علــى �لصيــد، وزر�عــة �ل�أر�ضــي، وكوّنــو� ثقافــة خاصــة بهــم،  
وتميــزو� بال�هتمــام بالحضــارة �لروحيــة، وتمجيــد �ل�أخــلاق.

ــر مــن �لقبائــل، مثــل قبيلــة موهــاك، وشــيروكي، فتعــددت لغاتهــم، وتنوّعــت       تكــوَّن هــذ� �لشــعب مــن عــدد كبي
ر �لبعــُض �لعــدَد �ل�أصلــي لهــم مــا بيــن �أربعيــن �إلــى تســعين مليــون نســمة، صنــَع هذ� �لشــعب  عاد�تهــم، وتقاليدهــم، وَقــدَّ

ملابســه مــن جلــود �لحيو�نــات، و�ســتخدمو� �ل�أصــد�ف، و�لقــرون؛ لصنــع �أشــكال وعلامــات خاصــة بتقاليدهــم.

يطالــي �أمريكــو فسبوتشــي �إلــى �لســو�حل �ل�أمريكيــة، و�أعلــن �أّن �لبــلاد �لتــي وصــل �إليهــا هــي بــلاد       وصــل �لمــلاّح �ل�إ
�إنّمــا �أرض جديــدة مختلفــة عنهــا، و�أطلــق �لجغر�فيــون وو�ضعــو  جديــدة ليســت �لهنــد، كمــا ظــّن كريســتوفر كولومبــس، و

�لخر�ئــط �ســم )�أمريكــو فسبوتشــي( علــى �لقــارة �لجديــدة منــذ عــام 1٥0٧م، و�أصبحــت تســمى �أمريــكا؛ نســبة �إليــه.       
  

اأمريكا قبل وصول المستعمرين اإليها:

ُيطلــق �ســم �أمريــكا علــى �ل�أر�ضــي �لتــي تقــع   
فــي �لنصــف �لغربــي للكــرة �ل�أرضيّــة، ويطلــق عليهــا 
ــا مــن �أحــدث �لقــار�ت  ــم �لجديــد(؛ ل�أنّه �لغــرب )�لعال
ــَق علــى معظــم ســكان  �لتــي �كتشــفها �ل�أوروبيــون. �أْطِل
�ل�أمريكتيــن �ســم �لهنــود �لحمــر؛ بســبب �لخطــاأ �لــذي 
حملتــه  وصــول  عنــد  كولمبــس  كريســتوفر  فيــه  وقــع 
�ل�ستكشــافية عــام 14٩2م �إلــى شــو�طئ )�لهنــد �لغربيــة( 
فــي �لكاريبــي، وظنُّــه �أنـّـه وصــل �إلــى �لهنــد، وكان بعــض 
بطــلاء  �أنفســهم  �ل�أصلييــن يصبغــون  �لســكان  قبائــل 
�أحمــر، فاأطلــق عليهــم �لتجــار �ل�أوروبيــون هــذه �لصفــة، 

�أّمــا فــي �لحقيقــة، فــاإّن �لســكان لــم يكونــو� هنــوًد�، ول� حمــًر�. 
وبســبب �لشــبه �لعرقــي بيــن �لهنــود �لحمــر و�لجنــس �لمغولــي، ل� ســيما ســكان �لتبــت، و�أندونيســيا، فاإنـّـه ُيعتقــد �أّن �لهنــود 

وصلــو� �إلــى �أمريــكا مــن �آســيا عبــر مضيــق بيرنــج �لــذي يفصــل بيــن �لقارتيــن حينمــا كانتــا متصلتيــن. 

نشاط )1( نقراأ النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

نصف حياة �لهنود �لحمر في �أمريكا.	 
ُر سبب تسمية �أمريكا بهذ� �ل�سم.  	  نَُفسِّ
بر�أيك كيف تعاملت �لدول �ل�ستعمارية �ل�أوروبية مع �لسكان �ل�أصليين؟	 

       �لهنود �لحمر
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نشاط )2( نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

    كان للرغبــة فــي نشــر �لديانــة �لمســيحية خــارج �أوروبــا دور فــي تشــجيع �ل�ســتيطان فــي �لقــارة �لجديــدة، كمــا فعــل 
�لفرنســيون، وهــم يدعــون �إلــى �لمســيحية فــي حــوض نهــر �لمسيســيبي، ومنطقــة �لبحيــر�ت �لعظمــى باأمريــكا �لشــمالية. 
صــلاح �لدينــي، و�نتعــاش �لكاثوليكيــة، تعــرّض كّل  ونتيجــة ل�شــتد�د �ل�ضطهــاد �لدينــي فــي �أوروبــا �لناتــج عــن حركــة �ل�إ
قامــة �لعبــاد�ت  صــلاح �إلــى �ل�ضطهــاد، فــكان �لهــروب �إلــى �لعالــم �لجديــد �لحــّل �ل�أمثــل ل�إ �لخارجيــن عــن هــذ� �ل�إ

بحريـّـة تاّمــة. ولــم يقتصــر �ل�ســتيطان �لســكاني علــى �لهاربيــن مــن �ل�ضطهــاد �لدينــي فحســب.
    �أســهمت �لكثافــة �لســكانية �لعاليــة فــي �أوروبــا فــي �لتخلــص مــن هــذ� �لفائــض �لســكاني، مــن خــلال �لهجــرة �إلــى 
ــة �لمهاجــرة وجــدت �لفرصــة ســانحة للســيادة علــى �أصحــاب  نجليزي مــا ور�ء �لبحــار، كمــا �أّن بعــض �لجماعــات �ل�إ

�لبــلاد �لشــرعيين.

نناقُش دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�أوروبي للاأمريكيتين. 	 

دوافع ال�ستعمار ال�أوروبي في اأمريكا:

    �أدى وصــول �ل�أوروبييــن للاأمريكيتيــن �إلــى تنافــس شــديد بيــن �لــدول �ل�أوروبيــة؛ للســيطرة علــى ثرو�تهــا، كالذهــب 
و�لفضــة. و�ل�ســتيلاء علــى ِمســاحات و�ســعة مــن �ل�أر�ضــي لزر�عــة قصــب �لســكر و�لــكاكاو، و�لحصــول علــى �ل�أربــاح 
�لتجاريــة، و�ســتثمار رؤوس �ل�أمــو�ل مــن خــلال �إقامــة �لشــركات �لتجاريــة، مثلمــا فعلــت هولنــد� بتاأســيس شــركة �لهنــد 

�لهولنديــة.

السياسة ال�ستعمارية ال�أوروبية في اأمريكا:

نشاط )3(:نقراأ النص ال�آتي، ونناقش، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

 

   

ــون  ــام �أرض �ل�أحــلام �لغنيــة بالخيــر�ت، و�أن ســكانها �لبســطاء �لذيــن ل� يملك �أدرك �لمســتعمر �ل�أوروبــي �أنّــه �أم  
بــادة �لجماعيــة فــي �أرضهــم �أمــر يســير، فاســتخدمو� �لبنــادق، وقتلــو�  �لنســاء  ســلاح �لقتــال، وعمليــة �لتخلــص منهــم، و�ل�إ
ــود  ــو� �أبشــع �لمجــازر بحــق �لهن ــار، و�رتكب ــَك بهــم �لجــوع، وســّممو� �ل�آب ــل؛ ليفت ــو� �لمحاصي و�ل�أطفــال و�لشــباب، و�أحرق
ــة،  ــاء �لطاعــون، و�لحصب ــة بالجر�ثيــم، ووب ــود �لحمــر مئــات مــن �للُّحــف �لمحّمل ــام �لمســتعمرون باإهــد�ء �لهن �لحمــر، وق
و�لكوليــر�؛ لتحصَدهــم دون جهــد، هــذه �لحــرب �لجرثوميــة قضــت علــى حو�لــي )٨0%( مــن �لهنــود �لحمــر خــلال عقــود 
مــن �لزمــن، وكانــو� يشــعلون �لنــار فــي �أكو�خهــم وخيامهــم، فــاإذ� خرجــو� هاربيــن يتــّم تصفيــة �لرجــال منهــم بالبنــادق، فــاإذ� 
لــم يتبــقَّ ســوى �ل�أطفــال و�لفتيــات �أخذوهــم للعمــل فــي �لســّخرة، وحفــر مناجــم �لذهــب، ومــن تبقــى منهــم، مورســت عليــه 

ــز �لعنصــري كافــة.              �أشــكال �لتميي
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نستنتُج �لسياسة �لتي �تبعتها �لدول �ل�ستعمارية؛ لتعزيز سيطرتها في �لمستعمر�ت �ل�أمريكية.	 

النتائج المترتبة على ال�ستعمار ال�ستيطاني ال�أوروبي في اأمريكا:

نشاط )4(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

    تحــوَّل مركــز �لتجــارة مــن �أوروبــا عــن طريــق �لبحــر �لمتوســط �إلــى �لمحيــط �ل�أطلســي؛ لتدفــق �لذهــب و�لفضــة، وكانــت 
�أكبــر دولــة مســتفيدة هــي �إســبانيا، حيــث �إنّهــا كانــت تمتلــك ِمســاحات و�ســعة فــي �لعالــم �لجديــد، حتـّـى غــدِت �لســفن 
ــع،  وتصنيعــه وبيعــه فــي �أســو�ق �أوروبــا. وكذلــك �لــدول  ســبانية تحمــل عــدًد� كبيــًر� مــن ســبائك �لذهــب غيــر �لمصنَّ �ل�إ
ــا للمــو�د �لخــام،  ــدة مصــدًر� مهمًّ ــر�، وفرنســا. �أصبحــت �لمســتعمر�ت �لجدي �إنجلت ــد�، و ــل هولن ــة �ل�أخــرى، مث �ل�أوروبي
و�ســتثمار رؤوس �ل�أمــو�ل، وســوًقا لتصريــف هــذه �لمنتجــات. و�أخــذت �لمحاصيــل �لجديــدة تتدفّــق �إلــى �أوروبــا باأســعار 

رَة، و�لتبــغ، و�لــكاكاو. زهيــدة، كالبطاطــس، و�لــذُّ

ــم؛ �إذ قضــِت �لحــروب  ــة عظمــى عليه ــذ� �ل�تصــال كارث ــكان ه ــن �لمســتعمرين، ف ــًر� م ــون كثي ــلاد �ل�أصلي ــى ســكان �لب     عان
�إبــادة  �أعــد�د كبيــرة مــن �لســكان �ل�أصلييــن،  وحاولــت �لــدول �ل�ســتيطانية �أْن تفــرَض  و�ل�أمــر�ض و�ل�أوبئــة علــى �لهنــود �لحمــر،  و

ــي �لمســتعمر�ت.    نموذجهــا �لحضــاري، و�أشــكال ونمــط حياتهــا، وديانتهــا ف

ُح نتائَج:	  نَوضِّ
�ل�ستعمار �ل�ستيطاني في �أمريكا على �لدول �ل�ستعمارية.. 1
�ل�ستعمار �ل�ستيطاني في �أمريكا على �لسكان �ل�أصليين.. 2

ــل  ــي �ل�أرض، وعم ــون ف ــن يعمل ــد �لذي ــم �لعبي ــوج فه ــر و�لزن ــود �لحم ــا �لهن ــياد، و�أّم ــم �ل�أس ــبان ه س كان �ل�إ  
ســبان علــى �إدخــال حضارتهــم فــي �لبــلاد �ل�أمريكيــة �لتــي �ســتولو� عليهــا، فنشــرو� ثقافتهــم، ولغتهــم، وديانتهــم فــي  �ل�إ
�لقــارة �لجديــدة، وظهــرت مــدن �ســبانية جديــدة بجــو�ر مناطــق �لمناجــم و�لتعديــن، و�زدحمــت بالســكان، ولّمــا تطلـّـب 
�لتوســع فــي زيــادة �ل�أيــدي �لعاملــة، �أخــذ �لمســتعمرون يجلبــون �لعبيــد مــن �إفريقيــا، فجلبــو� فــي حــدود )20( مليــون 

ــرون.                  ــة ق ــن فــي مــدة ثلاث فريقيي ــوج �ل�إ نســمة مــن �لزن
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

السؤال
السادس

السؤال
السابع

ُح �لمقصود بال�آتي: �لهنود �لحمر، �لحرب �لجرثومية. �أَوضِّ

 �أذكُر �أهّم �لدول �ل�أوروبية �ل�ستعمارية في �أمريكا.

 �أبيُِّن �لدو�فع �ل�قتصادية و�لدينية و�لسكانية للاستعمار �ل�ستيطاني في �أمريكا.

 �أناقُش �لعبارة �ل�آتية: »�رتبطت �لمستعمر�ت �ل�أوروبية في �أمريكا بالوطن �ل�أم«.

ُح نتائج �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�أوروبي على �لسكان �ل�أصليين في قارة �أمريكا. �أَوضِّ

بــاد�ت �لجماعيــة �أبــًد� �أّي نقــاش حــول �ل�ســتعمار  �أناقــُش �لعبــارة �ل�آتيــة: ل� تفــارق مســاألة �ل�إ
�ل�ســتيطاني، فــال�أرض هــي �لحيــاة، �أو علــى �ل�أقــل هــي ضروريــة ل�أجــل �لحيــاة.

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ

ما المصير الذي اآل اإليه سكان اأمريكا ال�أصليين )الهنود الحمر(؟. 1
بادة �لجماعية بقتلهم، و�لقضاء عليهم.                        �أ- �ل�إ

ب- ترحيلهم �إلى �لدول �ل�أوروبية.   
ج- ترحيلهم �إلى قارة �إفريقيا، و�ستبد�لهم بالسكان �ل�أفارقة.

 د- �ل�ندماج مع �لمستعِمرين �لقادمين من �أوروبا.

بماذا تُفّسر وجود السلالة السوداء في اأمريكا الشمالية؟. 2
 �أ- �لسكان �لسود هم جزء من �لسكان �ل�أصليين في �أمريكا �لشمالية.
ب- تم ترحيلهم من �لقارة �ل�أوروبية �إلى �أمريكا �إثر �لكشوفات �لجغر�فية.

ج- �ستعان بهم �لمستعِمرون �ل�أوروبيون للقضاء على �لهنود �لحمر.
فريقية للعمل في �لمز�رع �لتي �أقامها �لمستعِمرون في �أمريكا. د- جلبهم من �لقارة �ل�إ

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد انتهاء الدرس اأن يكونوا قادرين على:
ذكر دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�أوروبي في جنوب �إفريقيا.. 1

تبيان �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�ستيطانية في جنوب �إفريقيا.. 2

تبيان �لمو�قف �لوطنية و�لدولية تُجاه �ل�ستيطان �ل�أوروبي، وممارساته �لعنصرية في جنوب �إفريقيا.. ٣

المقدمة:

حّققــت دولــة جنــوب �إفريقيــا تحــوًّل� كبيــًر� فــي عقــد �لتســعينات مــن �لقــرن �لماضــي؛ �إذ ُيَعــّد عــام   
ــا وفاصــًلا فــي تاريخهــا �لحديــث و�لمعاصــر، بعــد �أْن تمّكنــْت مــن �لقضــاء علــى نظــام  1٩٩4م عاًمــا ُمهمًّ
�لتمييــز �لعنصــري �لــذي عانــت منــه ســنو�ت طويلــة بزعامــة �لقائــد �لعظيــم �لر�حــل )نيلســون مانديــلا(، وحّققت 
فريقيــة �لمتقدمــة،   نجاحــات و�ضحــة فــي �لمجاَليــن �لسياســي و�ل�قتصــادي، و�أصبحــت مــن �لــدول �ل�إ
و�حتضنــت دولــة جنــوب �إفريقيــا �لــدورة )1٩( لــكاأس �لعالــم فــي بطولــة كــرة �لقــدم عــام 2010م، وهــي �أول 

ــا لقــر�ر �ل�تحــاد �لدولــي لكــرة �لقــدم )�لفيفــا(.  ــة، َوْفًق فريقي ــة تُنظــم فــي �لقــارة �ل�إ ــة دولي بطول

  مــا دو�فــع �لــدول �ل�أوروبيــة مــن �لســيطرة �ل�ســتعمارية علــى جنــوب �إفريقيــا؟ مــا �لسياســة �ل�ســتعمارية 
ــا؟ مــا  ــا؟ مــا مظاهــر سياســة �لفصــل �لعنصــري تُجــاه ســكان جنــوب �إفريقي �لتــي ُطبَِّقــت فــي جنــوب �إفريقي

�لمو�قــف �لوطنيــة و�لدوليــة مــن �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني لجنــوب �إفريقيــا؟ 

الدرس الثالث: استيطان البيض 
في جنوب اإفريقيا

 

�لمفاهيم و�لمصطلحات: �لبانتو، �لبوير، �لفصل �لعنصري )�ل�أبارتهايد(، �لبانتوستانت، نيلسون مانديلا.

ال�أسئلة المحورية:
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دوافع ال�ستعمار ال�ستيطاني ال�أوروبي في جنوب اإفريقيا:

حركــة  نشــاط  مــع  بالظهــور  �إفريقيــا  جنــوب  �أهميــة  بــد�أت   
�لكشــوف �لجغر�فيــة �ل�أوروبيــة فــي �لربــع �ل�أخيــر مــن �لقــرن �لخامــس 
عشــر، عندمــا نجحــت هــذه �لكشــوفات فــي �لــدور�ن حــول �لطــرف 
�لرجــاء  ر�أس  بطريــق  تاريخيًّــا  ُيعــرف  فيمــا  �إفريقيــا،  لقــارة  �لجنوبــي 
�لصالــح؛ بهــدف تاأميــن طــرق تجاريّــة ســهلة تصــل �إلــى ثــرو�ت �لشــرق 

و�لهنــد.

تُْقَســم جنــوب �إفريقيــا �إلــى �أربــع ول�يــات: �لناتــال، و�لتر�نســفال، و�لــكاب، و�ل�أورنــج، و�أطلــق عليهــا �لســكان   
�ل�أصليــون �ســم )�أز�نيــا( فــي لغــة �لبانتــو، وهــو �ل�ســم �لــذي �أطلقتــه منظمــات عديــدة للســود علــى بلادهــم، و�أطلــق عليهــا 
َيت )�تحــاد جنــوب �إفريقيــا(؛ بعــد �تحــاد ول�ياتهــا عــام  �ل�أوروبيــون جنــوب �إفريقيــا فــي نهايــة �لقــرن �لتاســع عشــر، وُســمِّ

1٩10م، ثــّم �أصبحــت تَُســّمى )جمهوريــة جنــوب �إفريقيــا( منــذ عــام 1٩٦1م.

نشاط )1(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

تتمتــع جنــوب �إفريقيــا بموقــع �ســتر�تيجي مهــم، وتربــة ِخصبــة للزر�عــة، ومــن �أهــم �لمزروعــات فيهــا: �لقمــح،   
و�لفحــم. باليور�نيــوم،  �أيًضــا  غنيــة  وهــي  �ل�ألمــاس،  ومناجــم  �لذهــب،  ومناجــم  �لســكر،  وقصــب  رَة،  و�لــذُّ

بــد�أت �لهجــر�ت �ل�أوروبيــة �إلــى جنــوب �إفريقيــا و�ل�ســتيطان فيهــا عــام 1٦٥2م، عندمــا �أنشــاأت شــركة �لهنــد   
ــت  ــد�. وكان ــة مــن هولن ــب �لعمال ــى جل ــكاب(، ولجــاأت �إل ــة )�ل ــي منطق ــن لســفنها ف ــة محطــة تموي �لشــرقية �لهولندي
ــا مــن  ــة، �أو هرًب ــة و�لتجاري ــة �لسياســية و�لديني ــا عــن �لحري ــى �لعمــل، وبحًث ــع �لهجــرة و�ل�ســتيطان هــي �لحاجــة �إل دو�ف
نتــاج �لمتز�يــد للمســتوطنين، بــد�أ كثيــر منهــم �لبحــث  �لملاحقــة �لقانونيــة. وعندمــا عجــزت �لشــركة عــن �ســتيعاب �ل�إ
ــو� معهــم مــا ينتجــون مــن  ــن تبادل ــن �لذي ــن �أو تّجــار مــع �لســكان �ل�أصليي ــلاد،  و�لعمــل كصيادي ــه د�خــل �لب عــن رزق

منتجــات زر�عيــة وحيو�نيــة، وتحــوّل هــؤل�ء تدريجيًّــا �إلــى �لزر�عــة، و�أْطِلــق عليهــم تاريخيًّــا �ســم )�لبويــر �لرُّّحــل(.

نجليــز و�لبويــر فــي نهايــة �لقــرن �لتاســع  وبعــد �حتــلال بريطانيــا لمنطقــة �لــكاب عــام 1٧٩٥م بــد�أ �لصــر�ع بيــن �ل�إ  
عشــر، بعــد �كتشــاف مناجــم �لذهــب فــي منطقــة و�ترســتاند، ومناجــم �لمــاس فــي كمبرلــي، و�نتهــى �لصــر�ع بينهمــا بهزيمــة 
ــل �أبقــت  ــي �لمقاب ــي، ف ــاج �لبريطان ــاط بالت ــر �ل�رتب ــل �لبوي ــة، حيــث قب ــى تســوية تاريخي ــر عــام 1٩0٩م، و�ل�تفــاق عل �لبوي
ــى �لبيــض دون  ــه كان مقتصــًر� عل ــا، لكنّ ــا سياســيًّا دســتوريًّا برلمانيًّ ــر نظاًم ــر ولغتهــم، و�أنشــاأ �لبوي ــة �لبوي ــى ُهوِيّ ــا عل بريطاني

غيرهــم.

 
نبيُِّن �ل�أهمية �ل�قتصادية لجنوب �إفريقيا.	 

نستنتُج دو�فع �ل�ستيطان �ل�أوروبي في جنوب �إفريقيا.	 

خريطة )1(: جنوب �إفريقيا
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     ُيشــير مصطلــح �ل�أبارتهايــد �إلــى �لسياســات �لعنصريــة �لتــي مارســها �لحــزب �لوطنــي )�أصــول بريطانيــة وهولنديــة( 
منــذ تســلمه �لســلطة عــام 1٩4٨م، و�لتــي تقــوم علــى �أســاس �لعــزل �لعنصــري؛ �إذ تُْفــرَض علــى كل مجموعــة عنصريــة 
�أن تنمــَو بمعــزل عــن �لمجموعــات �لعنصريــة �ل�أخــرى، وكل مجموعــة عنصريــة تعيــش د�خــل مناطــق جغر�فيــة مخّصصــه 
ــن  ــض �لذي ــتوطنون �لبي ــاك �لمس ــرة، فهن ــون �لبش ــيم �لســكان حســب ل ــى تقس ــد عل ــة �ل�أبارتهاي ــد سياس ــا. وتعتم له
يتمتعــون بامتيــاز�ت فــي مختلــف �لمجــال�ت، و�لهنــود فــي �لمنزلــة �لثانيــة، ثــّم �لســود �لذيــن يمثّلــون �لغالبيــة، و�أصحــاب 

�لبلــد �لشــرعيون، �إلّ� �أنّهــم ُحرِمــو� مــن �لحقــوق �لتــي كانــت تتمتــع بهــا �لعناصــر �ل�أخــرى. 

     تمثّلــت مظاهــر �لفصــل �لعنصــري فــي �لتعليــم، وكان �إجباريًّــا بالنســبة للبيــض، رضافــة �إلــى منــع �لســود مــن �لتملــك 
قامــة فيهــا. مــن �رتيــاد دور �لســينما و�لمقاهــي و�لمطاعــم و�لمتنزهــات �لخاصــة  فــي �ل�أماكــن �لمخصصــة للبيــض، �أو �ل�إ
بالبيــض، وعــدم �لســماح لغيــر �لبيــض بالســفر �إلــى �لخــارج، وفــرض عليهــم حمــل تصاريــح خاصــة للمــرور �أثنــاء �لتنقــل 
ــز �لعنصــري �لخدمــات  ــَع تنقلهــم �لد�خلــي �ل�إ باإجــاز�ت مــرور )تصاريــح خاصــة(  كمــا شــمل �لتميي ــلاد، وُمِن د�خــل �لب
�لصحيــة؛ �ل�أمــر �لــذي �أدى �إلــى �نتشــار �ل�أمــر�ض بيــن �لســكان �ل�أفارقــة. �إضافــة �إلــى تفــاوت �ل�أجــور بيــن �لبيــض وغيرهــم 
مــن �لعمــال �لســود و�لهنــود، وُحــرَِم �لســود مــن حقــوق �لملكيــة، و�لعمــل، و�لــزو�ج مــن �لبيــض، وحــق �ل�نتخــاب، و�لعمــل 

�لنقابــي، و�قتصــرت �لســلطة علــى �لبيــض فقــط.

َيت )البانتوســتانات(، بحيــث ل� يحــق لهــم �ل�تصــال مــع  فريقييــن �لعيــش فــي مناطــق منعزلــة، ُســمِّ     فـُـرض علــى �ل�إ
غيرهــم مــن �لبيــض. وصــدر قانــون �لبانتوســتان عــام 1٩٥٩م �لــذي يتعلــق بتوزيــع �ل�أر�ضــي، ويقضــي بعــزل �لســود فــي 

مناطــق خاصــة.

نُناقُش مظاهر �ل�أبارتهايد �لذي يمارسه �ل�حتلال �لصهيوني ضد �لشعب �لفلسطيني.	 

السياسة ال�ستعمارية ال�ستيطانية في جنوب اإفريقيا:

نشاط )2(: نقراأ النص ال�أتي، ونستنتُج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

نوضح �أُسَس �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�ستيطانية في جنوب �إفريقيا.	 

نذكر مظاهر سياسة �لفصل �لعنصري في جنوب �إفريقيا منذ عام 1٩4٨م.	 

يّدعــى �لبيــض �أّن تطبيــق سياســة �ل�أبارتهايــد ضــد �لســكان �لســود كانــت وســيلة لحمايتــم، وحفــظ 	 

ُهويتهــم. كيــف نــرّد علــى ذلــك؟

قضية للنقاش
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المواقف الوطنية والدولية من ال�ستعمار ال�ستيطاني، وممارساته العنصرية في جنوب اإفريقيا:

نشاط )3/اأ(:  نقراأ النص ال�آتي، ونلاحظ الصورة، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

عملــت �لعناصــر غيــر �ل�أوروبيــة علــى مقاومــة �لسياســة �لعنصريــة، وقامــت بتنظيــم حمــلات تمثّلــت فــي �لعصيــان   
�إز�ء ذلــك، عملــت حكومــة �لبيــض علــى تشــريع قو�نيــن �أخــرى تهــدف �إلــى معاقبــة كل مــن  �لمدنــي، وتحــّدي �لقو�نيــن، و
ــة تهــدف �إلــى �إحــد�ث تغييــر سياســي �أو �جتماعــي �أو  ــام بمحاول يحــاول �لخــروج علــى قو�نيــن �لتفرقــة �لعنصريــة، �أو �لقي

ــا. ــوب �إفريقي �قتصــادي فــي جن

�أز�ح �لفلســطينيون �لســتار عــن تمثــال �لزعيــم �لر�حــل )نيلســون   
مانديــلا( فــي حــي �لطيــرة بمدينــة ر�م �للــه، فــي نيســان عــام 201٦م؛ 
ليكــون رمــًز� للزعيــم �ل�أســود �لــذي شــّكل بنضالــه �لطويــل نموذًجــا 
نســانية فــي �لعالــم. �أمضــى مانديــلا �أكثــر  للســلام و�لحريــة و�لكر�مــة �ل�إ
مــن )2٧( عاًمــا مــن عمــره فــي �لمعتقــلات؛ بســبب مناهضتــه لنظــام 
�لفصــل �لعنصــري فــي جنــوب �إفريقيــا، وكان قــد �نضــّم �إلــى حــزب 
فريقــي خــلال ســنو�ت �لحــرب �لعالميــة �لثانيــة، وقــاد  �لمؤتمــر �لوطنــي �ل�إ
�لنضــال ضــد �لنظــام �لعنصــري، ونجــح عــام 1٩٩٣م فــي تفكيــك هــذ� 
�لنظــام، وفــاز فــي �نتخابــات عــام 1٩٩4م برئاســة دولــة جنــوب �إفريقيــا؛ 

ــي عــام 201٣م. ــذ تاأسيســها، وتوف ــس �أســود لهــا من ليكــون �أول رئي

نستنتج مفهوم �لعصيان �لمدني.	 

نُوضح �لموقف �لوطني من �ل�ستعمار �ل�ستيطاني وممارساته �لعنصرية.	 

 ميد�ن نيلسون مانديلا - ر�م �لله

نبحُث عن �سم �ل�أسير �لفلسطيني �لملقب بـ )مانديلا فلسطين(.	 

قضية بحثية
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نُوّضح �لتدخل �لدولي في مقاومة �لتمييز �لعنصري في جنوب �إفريقيا.	 

بر�أيكــم، هــل �ســتطاعت �لقو�نيــن �لدوليــة �لقضــاء علــى سياســة �لفصــل �لعنصــري )�ل�أبرتهايــد( فــي �لعالــم. 	 

لماذ�؟

نُقيُّم �لموقف �لدولي من �لممارسات �لعنصرية للاحتلال �لصهيوني في فلسطين.	 

�أقــرّت �لجمعيــة �لعامــة للاأمــم �لمتحــدة �ل�تفاقيــة �لدوليــة �لتــي قر�رهــا )٣0٦٨(؛ لقمــع جريمــة �لفصــل   
تمــوز 1٩٧٦م. فــي  �لتنفيــذ  �ل�تفاقيــة حيــز  �لثانــي 1٩٧٣م، ودخلــت  فــي تشــرين  و�لمعاقبــة عليهــا  �لعنصــري، 

قضية للنقاش

�تخــذت �ل�أمــم �لمتحــدة ممثَّلــة بالجمعيــة �لعامــة، ومجلــس �ل�أمــن قــر�ر�ت عديــدة بشــاأن سياســة �لتمييــز �لعنصــري   
�لتــي تنتهجهــا حكومــة جنــوب �إفريقيــا تُجــاه �لعناصــر غيــر �ل�أوروبيــة. فقــد �أصــدر مجلــس �ل�أمــن �لدولــي �لقــر�ر )1٨1( 
فــي �آب 1٩٦٣م، يدعــو فيــه �لــدول كافــة �إلــى �لكــف عــن بيــع �ل�أســلحة و�لذخيــرة و�لمركبــات �لعســكرية �إلــى جنــوب 
ــع  ــّم طالبــت جمي ــا فــي تشــرين �لثانــي 1٩٧٧م، ث ــا، وشــحنها، و�أصبــح �لحظــر �لمفــروض علــى �ل�أســلحة �إلز�ميًّ �إفريقي
�لــدول و�لمؤسســات تعليــَق مبادل�تهــا �لثقافيــة و�لتعليميــة، وغيرهــا مــع نظــام �لفصــل �لعنصــري، و�لمؤسســات �لتــي تمــارس 

�لتمييــز �لعنصــري فــي جنــوب �إفريقيــا.

نشاط )3/ب(:  نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

  �أستنتُج دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني في جنوب �إفريقيا.

�أوضح �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�ستيطانية في جنوب �إفريقيا.

�أفّسر: نجاح �لحركة �لوطنية في جنوب �إفريقيا في مناهضة �لتمييز �لعنصري، وتفكيكه.

�أقيم �لموقف �لدولي تجاه �ل�ستعمار �ل�ستيطاني وممارساته �لعنصرية في جنوب �إفريقيا.

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ

من الذي اأطلق على جنوب اإفريقيا هذا ال�سم في القرن التاسع عشر؟. 1
   �أ- �لسكان �ل�أصليون )�لبانتو(.     ب- فاسكو دي جاما.     ج- �ل�أوروبيون.     د( �ل�أفارقة.

ما ال�أصول السكانية التي ينحدر منها البوير؟. 2
   �أ- هولندية.               ب- فرنسية.              ج- �إفريقية.       د- �إنجليزية.

ماذا يعني مصطلح ال�أبارتهايد؟. 3
بادة �لجماعية.      ج- �لبانتوستانات.      د- �لتمييز �لعنصري.    �أ- �لحرب �ل�أهلية.     ب- �ل�إ

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:

د�ري في �لجز�ئر قبيل �ل�حتلال �لفرنسي.. 1 وصف �لوضع �لسياسي و�ل�إ

تحليل دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �لفرنسي في �لجز�ئر.. 2

تبيان مظاهر �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�ستيطانية في �لجز�ئر.. ٣

المقدمة: 

ُيَعــّد �ل�ســتعمار �لفرنســي للجز�ئــر مظهــًر� مــن مظاهــر �لصــر�ع بيــن �لقــوى �ل�ســتعمارية �ل�أوروبيــة مــن   
�إيالــة �لجز�ئــر مــن جهــة �أخــرى، وكان لصالــح �لــدول �ل�ســتعمارية، خاصــة بعــد  جهــة، و�لدولــة �لعثمانيــة و
ظهــور �لثــورة �لصناعيــة �لتــي �أحدثــت �نقلاًبــا جذريًّــا فــي نمــط �لحيــاة �ل�قتصاديــة و�ل�جتماعيــة و�لسياســية فــي 
�أوروبــا، حيــث �أدى ذلــك �إلــى تفــوق �ل�أوروبييــن عســكريًّا و�قتصاديًّــا؛ مــا ســمح لهــم بامتــلاك زمــام �ل�أمــور، 
ــت  ــة عربيــة خضع ــر �أول دول ــت �لجز�ئ ــذ، فكان ــتعمارية موضــع �لتنفي ــن وضــع �أطماعهــم �ل�س و�لتمكــن م

ــام 1٨٣0م. للاســتعمار �لفرنســي ع

كيــف كانــت �أوضــاع �لجز�ئــر قبيــل �ل�ســتعمار؟ مــا دو�فــع فرنســا ومبرر�تهــا مــن �لســيطرة �ل�ســتعمارية   
علــى �لجز�ئــر؟ مــا �لسياســة �ل�ســتعمارية �لتــي ُطبَِّقــت علــى �لجز�ئرييــن شــعًبا و�أرًضــا؟ 

الدرس الرابع: ال�ستعمار ال�ستيطاني 
الفرنسي في الجزائر

�لمفاهيم و�لمصطلحات: �لباي، �لد�ي، حادثة �لمروحة، �إيالة �لجز�ئر، قانون �ل�أهالي. 

ال�أسئلة المحورية:
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ُر: ُيعد عصر �لد�يات �أهّم �لمر�حل في تاريخ �إيالة �لجز�ئر.	  نَُفسِّ

د�ري للجز�ئر في ظل �لحكم �لعثماني.	  نبيّن �لوضع �ل�إ

نُعيّن �لول�يات �لجز�ئرية على خريطة جغر�فية للجز�ئر.	 

دوافع ال�ستعمار ال�ستيطاني الفرنسي للجزائر:

ز�دت �ل�أطمــاع �لفرنســية فــي �لجز�ئــر بعــد تحطيــم �ل�أســطول �لبحــري �لعثمانــي �لجز�ئــري، و�أخــذت تتحيّــن   
�لفرصــة لتحقيــق �أهد�فهــا فــي �ل�ســتيلاء علــى �لجز�ئــر، وكان ذلــك حينمــا طالــب �لــد�ي حســين )حاكــم �لجز�ئــر( مــن 
رَت  �لقنصــل �لفرنســي بديــون �لجز�ئــر �لمســتحقة علــى فرنســا، ثمًنــا للقمــح �لــذي �شــترته مــن حكومــة �لجز�ئــر،  و�لتــي قـُـدِّ
بـــ )20( مليــون فرنــك ذهبــي، فــد�رت مشــاّدة كلاميــة بيــن �لقنصــل �لفرنســي ود�ي �لجز�ئــر؛ مــا �أغضــب د�ي �لجز�ئــر، 
ــه بهــا، فقــرر �لملــك �لفرنســي شــارل �لعاشــر �إرســال �أســطول  ــد ضرب ــد�ي ق ــه، و�ّدعــى �لقنصــل �أّن �ل ــه بمروحت و�أشــار �إلي
ــة  ــة حاصــرت �لعاصم ــَلْت حمل ــد�ي حســين، فاأرِْس ــن �ل ــام م ــاأر لشــرف فرنســا، و�ل�نتق ــزو بالث ــة �لغ ًر� عملي ــرِّ بحــري، مب
ــي  ــي خضــع للاســتعمار �ل�أوروب ــد عرب ــر �أول بل ــك تكــون �لجز�ئ ــة، و�ضطر �لد�ي للتســليم في عــام 1٨٣0م، وبذل �لجز�ئري

ــى عــام 1٩٦2م. �لــذي �ســتمر حتّ

خريطة )1(: �لجز�ئر

داري للجزائر قبيل ال�حتلال الفرنسي:  الوضع السياسي وال�إ

نشاط )1(: نقراأ النص ال�آتي، ونلاحظ الخريطة، ثّم نُجيب عّما ياأتيهما:

خضعــت �لجز�ئــر للحكــم �لعثمانــي فــي عهــد �لســلطان   
ــد  ــليم قائ ــلطان س ــن �لس ــث عيّ ــام 1٥1٨م، حي ــليم �ل�أول ع س
ــة  يال ــتقبلت �ل�إ ــا، و�س ــا عليه ــروس حاكًم ــن برب ــر �لدي �لبحــر خي
مســاعد�ت ماليــة وعســكرية مــن �لدولــة �لعثمانيــة، وحمــل حاكــم 
�لجز�ئــر �ألقاًبــا مختلفــة كالبــاي، و�لباشــا، و�ل�آغــا، و�لــد�ي. 

تَُعــّد مرحلــة حكــم �لد�يــات فــي �لقــرن �لســابع عشــر   
�أهــّم مرحلــة مــن مر�حــل �إيالــة �لجز�ئــر، حيــث �أصبحــت �لجز�ئــر 
ــاب  ــا بالب ــة، وعلاقته ــة �لعثماني ــن �لدول ــؤونها ع ــي ش ــتقلة ف مس

ــة فقــط. وقــد عــدَّ حــكام �لجز�ئــر �أنفســهم حلفــاء للســلطان �لعثمانــي وتعاملــو� مــع �لــدول �ل�أوروبيــة  �لعالــي �ســميّة، ودينيّ
بصفــة مباشــرة، و�أبرمــو� معهــم �تفاقيــات تجاريــة. وقــد تــم تقســيم �لجز�ئــر �إد�ريًّــا �إلــى ثــلاث مقاطعــات، ســميت بايلــكات، 
ــيير  ــي تس ــعة ف ــات و�س ــه صلاحي ــاي، ل ــى �لب ــم يدع ــة حاك ــى ر�أس كّل مقاطع ــة. وعل ــنطينة، ومدي ــر�ن، وقس ــي: وه وه

شــؤون �لمقاطعــة.

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:
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ــام  ــة، ورجــوع �لنظ ــار �ل�مبر�طوري ــي �نهي ــت ف ــة، تمثّل ــية د�خلي ــة سياس ــش �أزم ــت فرنســا ســنة 1٨٣0م تعي كان  
ــام  ــر�أي �لع ــر �ل ــي تغيي ــر ف ــى �لجز�ئ ــة �لعســكرية عل ــهم �لحمل ــك �لفرنســي شــارل �لعاشــر �أن تُس ــاأر�د �لمل �لملكــي، ف
�لفرنســي لصالــح �لملكيــة، ووســيلة لحــّل مشــاكله �لسياســية �لد�خليــة، �إضافــة �إلــى �لظــروف �لسياســية �لســيئة �لتــي 
كانــت تعيشــها فرنســا؛ فقــد عانــت مــن تفاقــم �أزمــة �لديــون �لخارجيــة. �أّمــا ســكانيًّا فقــد تز�يــدت �أعــد�د ســكان فرنســا؛ 
مــا نتــج عــن ذلــك �نتشــار �لفقــر و�لبطالــة. وتطلعــت فرنســا ل�متــلاك �أر�ٍض جديــدة تعوّضهــا عّمــا فقدتــه مــن مســتعمر�ت 

ــا.                                                      ــد، ومصــر، و�أوروب ــم �لجدي فــي �لعال

تطلّعــت فرنســا �إلــى ثــرو�ت �لجز�ئــر �لزر�عيــة و�لمعدنيــة كالرصــاص و�لحديــد، و�لملــح و�لبــارود، و�أســو�قها   
�لتجاريــة، كمــا ورد فــي تقريــر وزيــر �لحــرب �لفرنســي �لجنــر�ل كليرمــون �إلــى شــارل �لعاشــر فــي عــام 1٨2٧م: "توجــد 

مــر�ٍس عديــدة علــى �لســو�حل �لجز�ئريــة �لطويلــة �لتــي يعــّد �ل�ســتيلاء عليهــا مفيــًد� لفرنســا.                        

نستنتُج دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �لفرنسي للجز�ئر.	 

منــذ �ســتعمار فرنســا للجز�ئــر، بــد�أ �ل�ســتغلال �لكامــل لثرو�تهــا �لطبيعيــة: مــن معــادن، وغابــات، وبشــرية تقــوم   
علــى تســخير �ليــد �لعاملــة �لجز�ئريــة، وصــادر �ل�ســتعمار �أجــود �ل�أر�ضــي، و�أخصبهــا، و�هتــّم بالدرجــة �ل�أولــى بالزر�عــات 
�لتجاريــة �لتــي تــدّر �لمــال �إلــى خزينــة �ل�ســتعمار. وعملــت فرنســا علــى ربــط �قتصــاد �لجز�ئــر باقتصادهــا؛ مــا �أدى �إلــى 
ــك قضــت �لســلع  ــح �لمســتوطنين �لفرنســيين، وبذل ــي تخــدم مصال ــة بالمنتجــات �لفرنســية �لت �إغــر�ق �لســوق �لجز�ئري
�لفرنســية علــى �لمنتجــات �لمحليــة؛ مــا تولـّـد عــن ذلــك �زدهــار طبقــة ر�أســمالية مــن �لمســتوطنين، وطبقــة فقيــرة تعيــش 

�لمجاعــة و�لتخلــف مــن �لجز�ئرييــن.

بــادة �لجماعيــة؛ فقــد �أبــادت �أكثــر مــن مليــون جز�ئــري خــلال �لفتــرة �لممتــدة  �تّبعــت فرنســا سياســة �لقتــل و�ل�إ  
بــادة �لفكريــة، و�ل�أخلاقيــة؛ بنشــر �لجهــل و�ل�أميــة.  بيــن 1٨٣0- 1٩4٥م، ثــم و�صــل �ل�ســتعمار هــذه �لسياســة فــي �ل�إ
فقــار، و�لثانيــة نتيجــة سياســة  و�نتشــرت ظاهــرة �لهجــرة و�لتهجيــر، فال�أولــى كانــت �إر�ديــة؛ هروًبــا مــن سياســة �لتعســف و�ل�إ
ــى �نتشــار  ــك �إل ــة، �أدى ذل ــة، وســوء �ل�أوضــاع �ل�قتصادي ــة �لصحي �لنفــي و�لطــرد �ل�ســتعمارية، وبســبب �نعــد�م �لوقاي
�ل�أمــر�ض، وخاصــة وبــاء �لكوليــر� �لــذي قتــل �أعــد�ًد� كبيــرة مــن �لجز�ئرييــن. و�تبــع �ل�ســتعمار �لفرنســي سياســة �لتجهيــل، 
ومحــو �للغــة �لعربيــة، و�إصــد�ر قو�نيــن تتحكــم فــي سياســة �لتعليــم )قانــون 1٩٣٨م( �لــذي َيُعــدُّ �للغــة �لعربيــة لغــة �أجنبيــة 
ــة وملاحقتهــم. ومارســت  ــن و�لطلب ــل �لمعلمي ــد عــن )200( مدرســة، وقت ــا يزي ــى �إغــلاق م ــر، وعملــت عل ــي �لجز�ئ ف
سياســة �لتفرقــة �لعنصريــة ضــد �لشــعب �لجز�ئــري �لتــي تمثلــت فــي حرمانهــم مــن تولـّـي وظائــف �لدولــة، وعملــت علــى 

تشــجيع �ل�ســتيطان �لفرنســي فــي �لجز�ئــر.

نشاط )3(: نقراأ  النص ال�آتي، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

مظاهر السياسة ال�ستعمارية الفرنسية في الجزائر:
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نُصنُِّف �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسية في �لجز�ئر، مع �ل�أمثلة.	 

ما �ل�أساليب �لتي �عتمدتها فرنسا للقضاء على �لُهوية �لجز�ئرية.	 

نسان.	  نستنتُج خطورة �ل�ستيطان على �ل�أرض و�ل�إ

قضية للنقاش

نقارن بين سياسة �ل�ستيطان �لفرنسي في �لجز�ئر، وسياسة �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.	 

ــلاك �لوقــف  ــن �ســتهدفت ضــّم �أم ــن؛ بســّن مر�ســيم وقو�ني ــى مصــادرة �أر�ضــي �لجز�ئريي �أقدمــت فرنســا عل  
ســلامية، و�أر�ضــي �لدولــة، و�أر�ضــي �لقبائــل �لتــي قاومــت �ل�حتــلال. و�تبعــت سياســة تغييــر �لمزروعــات مــن غذ�ئيــة  �ل�إ
ــط  ــة؛ لرب ــة، و�لطــرق �لبري ــّد شــبكة مــن خطــوط �لســكك �لحديدي ــح �ل�ســتعمارية، وم ــة، تخــدم �لمصال ــى تجاري �إل

ــر. ــرو�ت �لجز�ئ ــتغلال ث ــا؛ ل�س ــى فرنس ــر �إل ــئ �لتصدي ــاج بمو�ن نت ــق �ل�إ مناط
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

ُح �لمقصود بال�آتي: �إيالة �لجز�ئر، حادثة �لمروحة.  �أَوضِّ

�أبين �لدو�فع �لمختلفة للاستعمار �ل�ستيطاني �لفرنسي �لجز�ئر.

�أستنتج �أسس �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�ستيطانية �لفرنسية في �لجز�ئر.

ــة �لعســكرية  ــد �لحمل ــد�ي حســين، وقائ ــن �ل ــة بي ــود وثيقــة معاهــدة �ل�ستســلام �لمبرم مــن بن
ســلامية تكــون حــرة، ول� يقــع �أّي مســاس  �لفرنســية �لموقعــة عــام 1٨٣0م: �إقامــة �لشــعائر �ل�إ
بحقــوق �لســكان وحريتهــم مــن مختلــف �لطبقات، ل� بدينهــم، ول� بممتلكاتهم، ول� بتجارتهم، 

وتُْحَتــرُم نســاؤهم.

�أفنُِّد هذ� �لبند �عتماًد� على ما درسته عن �لسياسة �ل�ستعمارية �لفرنسية في �لجز�ئر.

ما اسم اأول دولة عربية خضعت للاستعمار ال�أوروبي؟. 1
    �أ- �ليمن.                ب- �لجز�ئر.                ج- موريتانيا.               د- �لسود�ن.

متى خضعت الجزائر للاستعمار الفرنسي؟. 2
    �أ- 1٨20م.          ب-  1٨2٥م.                ج- 1٨٣0م.              د- 1٨٣٥م.

بادة الفكرية؟. 3 ماذا يعني مصطلح ال�إ
    �أ- �إبادة �لسكان و�لقضاء عليهم.                

   ب- تهجير �لعقول و�لكفاء�ت �لعلمية �لجز�ئرية �إلى فرنسا.
   ج- جعل �للغة �لفرنسية لغة رسمية �إلى جانب �للغة �لعربية.        

   د- نشر �لجهل و�ل�أمية بين �لجز�ئريين.

اأَقيُِّم َتَعلُّمي

جابة �لصحيحية فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:

توضيح �لمقصود بال�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.. 1
تحليل دو�فع �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.. 2
�ستنتاج �لسياسات �ل�ستيطانية �لصهيونية في فلسطين.. ٣
ذكر �أبرز �لمشاريع �ل�ستيطانية �لصهيونية في فلسطين.. 4
تبيان �لمو�قف �لدولية و�لوطنية من �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �لصهيوني في فلسطين.. ٥
توضيح نتائج �ل�ستيطان �لصهيوني، و�آثاره على فلسطين.. ٦

المقدمة:

ــم �ل�أساســية لتثبيــت  ــز�ل، �إحــدى �لدعائ ــا ي ــي فــي فلســطين، وم شــّكل �ل�ســتعمار �ل�ســتيطاني �لصهيون  
ــا فــي تحقيــق �أهــد�ف  �ل�حتــلال، ومحاولــة فــرض �ل�أمــر �لو�قــع �أمــام �لــر�أي �لعالمــي. وقــد لعــب �ل�ســتيطان دوًر� مهمًّ
ــة  ــول �ل�أرض؛ �إذ ر�أت �لحرك ــدور ح ــي ي ــي �لصهيون ــول �ل�أرض و�لحــدود، خاصــة �أّن �لصــر�ع �لعرب ــة ح �لصهيوني
�لصهيونيــة منــذ �لبد�يــة �أّن �أفضــل وســيلة للوصــول �إلــى �أهد�فهــا يكــون ببنــاء شــبكة مــن �لمســتوطنات �لتــي تشــّكل 
قاعــدة �أساســية للدولــة �ليهوديــة، بحــّد زعمهــم. فــال�أرض هــي محــور �لصــر�ع بيــن �لمحتــل و�لشــعب �لــذي يقــع 
ــه هــو �إقامــة �لمســتوطنات، فال�ســتيطان مــن �أخطــر  ــل �أهد�ف ــَق �لمحت ــى؛ ليحقِّ ــلال. و�لوســيلة �لمثل تحــت �ل�حت

ســماته �أنــه وســيلة وهــدف فــي �آن و�حــد.

�أسئلة محورية:

ــات  ــا �لسياس ــي فلســطين؟ م ــي ف ــتيطان �لصهيون ــع �ل�س ــا دو�ف ــي؟ م ــتيطان �لصهيون ــا �لمقصــود بال�س م  
�ل�ســتيطانية �لصهيونيــة فــي فلســطين؟ مــا �أبــرز �لمشــاريع �ل�ســتيطانية فــي فلســطين؟ مــا �لموقــف �لدولــي و�لوطنــي 
مــن �ل�ســتيطان �لصهيونــي فــي فلســطين؟ مــا �ل�آثــار و�لنتائــج �لمترتبــة علــى سياســة �ل�ســتيطان علــى �ل�أرض و�لشــعب 

�لفلســطيني؟ 

الدرس الخامس: ال�ستعمار 
ال�ستيطاني الصهيوني في فلسطين

�لمفاهيــم و�لمصطلحــات: �ل�ســتيطان �لصهيونــي، قانــون �لعــودة، قانــون �لجنســية، سياســة �لترنســفير، جــد�ر �لضــم 
و�لتوســع �لعنصــري، �ســتر�تيجية �لفصــل و�لوصــل �ل�ســتيطانية، قــر�ر 2٣٣4.

ال�أسئلة المحورية:
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مفهوم ال�ستيطان الصهيوني، وعناصره:

نشاط )1/اأ(: نلاحُظ الصور، ونستنتُج، ثّم نُجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

نُناقُش �أهمية �لمو�قع �لتي �أقام عليها �ل�حتلال �لصهيوني هذه �لمستوطنات.	 

ُر �ختلاف نمط بناء �لمستوطنات �لصهيونية في �لقدس عن غيرها من �لمستوطنات.	  نَُفسِّ

ما �لمقصود بال�ستيطان �لصهيوني.	 

1 2 

3 4 



71

نشاط )1/ب(: نقراأ النص ال�آتي، ونُلاحُظ الشكل، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

يشــّكل �ل�ســتيطان منطلًقــا �أساســيًّا فــي �لفكــر   
ــذ� يمكــن  ــة، ل ــي للصهيوني ــق �لعمل ــي، و�لتطبي �لصهيون
تطبيقــاً  �لعمــل؛  حالــة  فــي  �لصهيونيــة  باأنّــه  وصفــه 
لمقولتهــم "�إّن �لحقيقــة هــي ل� صهيونيــة دون �ســتيطان، 
ول� دولــة يهوديــة دون �إخــلاء �لعرب، ومصادرة �أر�ضيهم، 

وتســييجها". 
مــن  غيــره  عــن  �لصهيونــي  �ل�ســتيطان  تميــز  لقــد 
�ل�ســتيطان �لحديــث باأنـّـه ل� يقتصــر علــى عمليــة �لبنــاء 
فقــط، بــل يتــلازم ذلــك مــع هــدم �لمجتمــع �لعربــي 
�لفلســطيني؛ �نســجاًما مــع فلســفة �لفكــر �لصهيونــي 

جــلاء  �لعنصريــة �لمبنيــة علــى �أســاس نفــي �ل�آخــر، و�قتلاعــه، ل� �لتعايــش معــه، �أو �لقبــول بوجــوده؛ ل�أّن غايتــه هــي �ل�إ
حــلال، وتهجيــر �لشــعب �لفلســطيني؛ مــن �أجــل توطيــن �لو�فديــن �لصهاينــة بــدل�ً منهــم فــي فلســطين. و�ل�إ

ــا فــي مشــروعها؛ �إذ قامــت علــى ثلاثــة  لقــد �رتبطــت �لصهيونيــة بال�ســتيطان، باعتبــاره جــزًء� منهــا، و�أساًســا مهمًّ  
�دعــاء�ت ز�ئفــة: ال�أولــى: �إن �ليهــود، علــى �لرغــم مــن �نتمائهــم لــدول ومجتمعــات عديــدة، يمثّلــون قوميــة و�حــدة، 
تتميــز بصفــات عرقيــة ســامية. والثانيــة: �إّن علاقــة �ليهــود مــع �لشــعوب �ل�أخــرى تقــوم علــى �لعــد�ء و�لصــر�ع، وتلّخصهــا 
ظاهــرة معــاد�ة �لســامية. والثالثــة: �إّن �لمشــكلة �ليهوديــة ل� حــّل لهــا �إلّ� باإقامــة دولــة يهوديــة، و�أّن هــذه �لدولــة تتمثـّـل 
فــي �أرض �لميعــاد )فلســطين(، و�ل�ســتيطان فيهــا. فال�أصــل فــي �ســتمر�ر �لصهيونيــة ل� يكــون �إلّ� مــن خــلال �ســتمر�ر 

�ل�ســتيطان فــي فلســطين.

نستنتُج �لعلاقة بين �ل�ستيطان و�لصهيونية.	 

نُوضح �لعلاقة بين �ل�دعاء�ت �لصهيونية، وعناصر �ل�ستيطان.	 

قضية بحثيةقضية بحثية:

نبحث ونكتب تقريًر� مختصًر� عن �لمشاريع �لمائية �لتي نّفذها �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين.	 

عناصر 
ال�ستيطان 
الصهيوني

نسانال�أرض الموارد )المياه(ال�إ

شكل )1(: عناصر �ل�ستيطان �لصهيوني
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�رتبطــت �لسياســة �ل�ســتيطانية �لصهيونيــة بالتطــور�ت �لسياســية و�ل�أمنيــة �لتــي مــرّت بهــا فلســطين، وكانــت   
تعتمــد علــى �لعناصــر �ل�آتيــة: �ل�ســتيلاء علــى �ل�أرض، باعتبارهــا �لقاعــدة �ل�أساســية للاســتيطان، و�لهجــرة �لصهيوينــة 
�إلــى فلســطين، باعتبارهــا �لقاعــدة �لديمغر�فيــة )�لســكانية( للاســتيطان، وتفريــغ فلســطين مــن ســكانها �ل�أصلييــن بشــتى 
ــذ عقــد  ــة من ــلا �أرض". وعملــت �لحركــة �لصهيوني ــلا شــعب، لشــعب ب ــة: "�أرض ب ــا للمز�عــم �لصهيوني �لوســائل، تحقيًق
مؤتمرهــا �ل�أول عــام 1٨٩٧م، علــى تنفيــذ برنامجهــا �لــذي يدعــو �إلــى �لعمــل علــى �ســتعمار فلســطين، بوســاطة �لعمــال 

�لزر�عييــن و�لصناعييــن �ليهــود، َوْفــَق �أســس مناســبة، وتغذيــة �لمشــاعر �ليهوديــة، و�لوعــي �لقومــي �ليهــودي. 

السياسات ال�ستيطانية الصهيونية في فلسطين:

نشاط )3(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

يقــوم �لفكــر �لسياســي �لصهيونــي علــى �إيجــاد دولــة يهوديــة نقيّــة، يجتمــع فيهــا يهــود �لعالــم كافــة، لذلــك ســعت   
ــن،  ــن ســكانها �ل�أصليي ــا م ــك �إفر�غه ــى فلســطين، ويقتضــي ذل ــة �إل ــى تشــجيع �لهجــرة �ليهودي ــز�ل، �إل ــا ت ــة، وم �لصهيوني
وتجريدهــم مــن حقوقهــم، وتغييــر �لطابــع �لتاريخــي و�لحضــاري و�لدينــي ل�أرض فلســطين، وتحقيــق �لتفــوق �لديمغر�فــي 
قامــة فيهــا، وهــذ� يتطلــب بطبيعــة �لحــال �إقامــة �لمســتوطنات؛  فيهــا مــن خــلال زيــادة �أعــد�د �ليهــود، وتشــجيعهم علــى �ل�إ

ل�ســتيعاب �لمهاجريــن. 

ــى  ــة �إل ــى �ل�أر�ضــي �لفلســطينية كاف ــدة عل ــي "مــن خــلال شــبكة �ل�ســتيطان �لممت ــلال �لصهيون ســعى �ل�حت  
تحقيــق �أهــد�ف �أمنيــة، وهــذ� و�ضــح مــن خــلال �ختيــار مو�قــع �ل�ســتيطان، و�لنقــاط �لعســكرية فــي �لمرتفعــات، وكذلــك 
�لحو�جــز �لمنتشــرة فــي �أنحــاء �لضفــة �لغربيــة كافــة، وشــّق �لطــرق �ل�لتفافيــة، و�لحصــار �لمفــروض علــى قطــاع غــزة، 
وبنــاء جــد�ر �لضــم و�لتوســع �لعنصــري؛ ليؤكــد هــذ� �لد�فــع، و�أطلقــت علــى بعــض �لكتــل �ل�ســتيطانية )�لمســتوطنات 

ــة مــع �ل�أردن. ــي �ل�أغــو�ر �لفلســطينية �لحدودي ــة(، كمــا �لحــال ف �ل�أمني

ــا؛  ــن �لوصــول �إليه ــَع �لفلســطينيون م ــي، وُمِن ــا �لعرب ــن محيطه ــل ع ــدس بالكام ــي �لق ــلال �لصهيون ــزل �ل�حت ع  
ــِد  ــم َيُع ــة، ول ــة كاف ــذ �لمدين ــّم �إغــلاق مناف ــي �نتفاضــة �ل�أقصــى عــام 2000م، فقــد ت ــة، خاصــًة ف ــة و�هي بحجــج �أمني
�لفلســطينيون مــن �لضفــة �لغربيــة يســتطيعون �لوصــول �إليهــا؛ بســبب �لحو�جــز �لعســكرية �لثابتــة �لمقامــة علــى مد�خلهــا 
كافــة، كمــا �أّن �لمســتوطنات و�لجــد�ر طوّقــو� �لمدينــة مــن كل ناحيــة، وضيّقــو� علــى �لمقدســيين؛ بغــرض ترحيلهــم عنهــا. 

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

دوافع ال�ستيطان الصهيوني في فلسطين:

نناقُش �لدو�فع �ل�أمنية و�لسياسية للاستيطان �لصهيوني في فلسطين.	 

ُر �هتمام �لسياسة �ل�ستيطانية �لصهيونية في مدينة �لقدس.	  نَُفسِّ

نبحث ونفنُّد بال�أدلة �ل�دعاء �لديني و�لتاريخي للصهيونية في فلسطين.	 

قضية بحثية
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ركــزت �لسياســة �ل�ســتيطانية �لصهيونيــة منــذ نهايــة �لقــرن �لتاســع عشــر علــى �إقامــة �لمســتوطنات فــي �أر�ضــي   
ــة، وبيســان،  ــة �لقــدس، و�لجليــل �ل�أســفل، وســهل �لحول مــرج �بــن عامــر، و�لســهل �لســاحلي، وغــور �ل�أردن، ومدين
و�لربــط بيــن هــذه �لمســتوطنات. ودخــل �ل�ســتيطان �لصهيونــي مرحلــة �أخــرى بعــد عــام 1٩4٨م كانــت �أكثــر �تســاًعا 
وتنظيًمــا، و�متــّد مــن �لجليــل شــماًل� حتـّـى �لنقــب جنوًبــا. ولجــاأ �ل�حتــلال �لصهيونــي �إلــى ســّن �لتشــريعات �لعنصريــة 
ل�متــلاك �ل�أرض مــن �أصحابهــا �لشــرعيين، وتشــجيع هجــرة �لصهاينــة �إلــى فلســطين، مثــل قانــون "�لعــودة" )حــق كل 

ســر�ئيلية(. يهــودي بالعــودة �إلــى فلســطين(، وقانــون "�لجنســية" �لــذي يمنــح �ليهــود "�لعائديــن" �لجنســية )�ل�إ

ر�فــق �ل�ســتيطاني �لصهيونــي عمليــات تـرحـيــــل )تـــر�نسفير(، وطــرد منظــّـم للســكان �لعــرب مــن فلســطين.   
ــوم جولدمــان عــام 1٩4٨م �لتــي يقــول فيهــا: "�إّن  ــُن هــذه �لصــورة رســالُة موشــي شــاريـــت �إلـــى ناحـ و�أوضــُح مــا يبيِّ
�إخــر�ج �لعــرب هــو حــدث ر�ئــع فــي تاريــخ )�إســر�ئيل(، �إضافــــة �إلــى مــا كتبــه �لوســيط �لدولــي �لكونــت برنــادوت �لــذي 
�غتيــل علــى يــد منظمــة "ليحــي" �لصهيونيــة: "�إّن عــرب فلســطين لــم يغــادرو� ديارهــم، ويهجــرو� ممتلكاتهــم طوًعــا، 
رهــاب"، و�أعلــن بــن غوريــون بــاأّن علــى )�إســر�ئيل( عمــل كل شــيء لضمــان  �أو �ختيــاًر�، بــل نتيجــة ل�أعمــال �لعنــف و�ل�إ
�ألّ� يعــود �أحــد مــن �لفلســطينيين �لمطروديــن �إلــى بيوتهــم. وقــد ز�د عــدد �لقــرى �لتــي تــم تدميرهــا عــن )٥00( قريــة، 

ــة مليــون فلســطيني. كان يقطنهــا قر�ب

�ســتمرّت �لسياســة �ل�ســتيطانية بعــد �حتــلال بقيــة فلســطين عــام 1٩٦٧م، وكانــت تهــدف �إلــى قطــع   
�لتو�صــل و�ل�ســتمر�ر بيــن �لتجمعــات �لســكانية �لفلســطينية، و�أصبحــت وظيفــة �لمســتوطنات تحويــل �لضفــة �لغربيــة 
�إلــى كانتونــات ممزّقــة مفصولــة )�ل�أبرتهايــد(، ل� تربطهــا ســوى ممــر�ت محــدودة تحيــط بهــا �لمســتوطنات و�لثكنــات 
و�لحو�جــز �لعســكرية للاحتــلال �لصهيونــي، بحيــث ل� يســتطيع �لفلســطينيون �لتحــرك بحريــة د�خــل �ل�أر�ضــي �لمحتلــة، 
وبالفعــل قامــت �لمســتوطنات �لموزعــة فــي كتــل، �أو �أطــو�ق بخدمــة �ســتر�تيجية �لفصــل و�لوصــل �ل�ســتيطانية، فال�أطــو�ق 
�ل�ســتيطانية �لمحيطــة بالقــدس تؤّمــن �لتو�صــل فيمــا بينهــا، وتفصــل �لقــدس عــن ســائر �لضفــة �لغربيــة، كمــا تفصــل 
شــمال �لضفــة عــن جنوبهــا فــي �آن و�حــد، كمــا �أّن �لشــريط �ل�ســتيطاني �لمحــاذي للخــّط �ل�أخضــر يشــكل �ســتمر�ًر� 
�إقليميًّــا لفلســطين �لمحتلــة ســنة 1٩4٨م، وعــازًل� بيــن �لفلســطينيين علــى جانَبــي �لخــط، وينطبــق �ل�أمــر نفســه علــى 
كتلَتــي �ل�ســتيطان فــي جنــوب مرتفعــات �لجــول�ن وشــمالها، وعلــى كتلــة مســتوطنات )�إيــرز( فــي شــمال قطــاع 
غــزة، �أّمــا كتلــة قطيــف �ل�ســتيطانية فــي جنــوب �لقطــاع فتشــكل تطويًقــا لمــدن �لقطــاع، وعــازل�ً صهيونيًّــا علــى 
�لحــدود �لفلســطينية �لمصريــة. ومــن �لجديــر ذكــره �أّن �ل�حتــلال قــام بال�نســحاب مــن قطــاع غــزة عــام 200٥م 

فــي خطــوة �أحاديــة �لجانــب.

نُناقُش �لسياسة �ل�ستيطانية �لصهيونية في فلسطين.	 

ُح �لمقصود باستر�تيجية �لفصل و�لوصل �ل�ستيطاني.	  نُوضِّ

كيف ترى �ل�أرض �لفلسطينية �لمحتلة منذ عام 1٩٦٧م في ظل �ستمر�ر �ل�ستيطان.	 



74

نســتعين بخريطــة لفلســطين، ونعيّــن عليهــا �لمناطــق �لجغر�فيــة �لمســتهدفة فــي مشــاريع �ل�ســتيطان 	 
�لصهيونــي.

المشاريع ال�ستيطانية الصهيونية في فلسطين:

نشاط )4(: نلاحُظ الشكل، ثّم نُجيب عّما يليه:

ال�ستيطان في قطاع غزة 19٧0م

ويشمل مشروع �ل�أفرع �أو �ل�أصابع عبر 

تقسيم �لقطاع �إلى كتل �ستيطانيه عازلة 

بين �لتجمعات �لسكانية �لفلسطينية

مشروع األون 19٦8م 
خطة شاملة للاستيطان في �لضفة 
�لغربية وقطاع غزة، وتم تنفيذه على 
شكل حز�م من �لمستوطنات على 

�إمتد�د �لغور. 

مشاريع ال�ستعمار 
ال�ستيطاني الصهيوني

مشروع القدس الكبرى 19٦٧م 

يهدف �إلى ضم �لمدينة وتهويدها، 

�إقامة  �إنشاء �أحياء صهيونية فيها، و و

حز�م من �لمستوطنات حولها. 

خطة غوش اإيمونيم 19٧8م

وتشمل �إقامة 12 مستوطنة في �لمناطق 

�لماأهولة بالسكان �إستكمال� للمشاريع 

�لسابقة

مشروع شارون 19٧٧م 

�إقامة حز�م من �لمستوطنات يقطع 

مرتفعات �لضفة �لغربية من �لشمال �إلى 

�لجنوب

نشاط تطبيقي:

نستنتج �ل�ستر�تيجية �لصهيونية في �إقامة مشاريع �ل�ستيطان في فلسطين.	 

شكل)2(: �لمشاريع �ل�ستيطانية �لصهيونية
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المواقف الدولية والوطنية من ال�ستيطان الصهيوني:

نشاط )٥/اأ(: نلاحُظ الشكل، ونقراأ النص، ونستنتج، ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليهما:

"ورد فــي ديباجــة �لقــر�ر )2٣٣4(: يؤكــد مجلــس �ل�أمــن علــى �نطبــاق �تفاقيــة جنيــف �لمتعلقــة بحمايــة �ل�أشــخاص 
�لمدنييــن فــي وقــت �لحــرب عــام 1٩4٩م، علــى �ل�أر�ضــي �لفلســطينية، بمــا فيهــا �لقــدس �لشــرقية، و�ل�أر�ضــي �لعربيــة 
�ل�أخــرى �لمحتلــة منــذ عــام 1٩٦٧م، مســتذكًر� �لــر�أي �ل�ستشــاري �لصــادر فــي تمــوز 2004م مــن محكمــة �لعــدل 
ــدس  ــا �لق ــا فيه ــة، بم ــطينية �لمحتل ــي �ل�أرض �لفلس ــتيطانية ف ــع �ل�أنشــطة �ل�س ــى �أّن جمي ــد عل ــذي يؤك ــة �ل �لدولي
�لشــرقية، غيــر قانونيــة بموجــب �لقانــون �لدولــي، وتشــّكل عقبــة رئيســة �أمــام تحقيــق �لســلام علــى �أســاس حــّل 
ســر�ئيلية، �إنّمــا ُيعــرّض حــّل �لدولتيــن  �إذ ُيْعــرِب عــن بالــغ �لقلــق مــن �أّن �ســتمر�ر �ل�أنشــطة �ل�ســتيطانية �ل�إ �لدولتيــن، و
للخطــر علــى �أســاس حــدود 1٩٦٧م. ويديــن جميــع �لتد�بيــر �ل�أخــرى �لر�ميــة �إلــى تغييــر �لتكويــن �لديمغر�فــي، وطابــع 
�ل�أرض �لفلســطينية �لمحتلــة، ووضعهــا منــذ �لعــام 1٩٦٧م، بمــا فيهــا �لقــدس �لشــرقية، بمــا يشــمل جملــة �أمــور: بنــاء 
ســر�ئيليين، ومصــادرة �ل�أرض، وضّمهــا بال�أمــر �لو�قــع، وهــدم �لمنــازل،  �لمســتوطنات وتوســيعها، ونقــل �لمســتوطنين �ل�إ

نســاني �لدولــي و�لقــر�ر�ت ذ�ت �لصلــة. و�لنقــل �لقســري للمدنييــن �لفلســطينيين، فــي �نتهــاك للقانــون �ل�إ

شكل)٣(: �لقر�ر�ت �لدولية �لخاصة بال�ستيطان �لصهيوني في فلسطين
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ــي بخصــوص �ل�ســتيطان 	  ــة �لعامــة، ومجلــس �ل�أمــن �لدول ــة �لصــادرة عــن �لجمعي ــُش �لقــر�ر�ت �لدولي نناق
ــي فــي فلســطين. �لصهيون

ُر ما ياأتي: 	  نَُفسِّ
تنطبق �تفاقية جنيف على �ل�أر�ضي �لفلسطينية �لمحتلة عام 1٩٦٧م.. 1
عدم تطبيق قر�ر�ت �لشرعية �لدولية بخصوص �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.. 2

نسان.	  نساني، وحقوق �ل�إ ُح �نتهاكات �ل�ستيطان �لصهيوني للقانون �لدولي �ل�إ نَوضِّ

قضية بحثية

نبحُث عن �لدولة �لتي عارضت قر�ر )2٣٣4(، ونبين �لسبب.	 

 نشاط )٥/ب(: نلاحُظ الصور، ونستنتُج، ثم نجيب عن السؤال الذي يليها:

نناقش �لجهود �لرسمية و�لشعبية لمقاومة �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.	 

نقترُح �آليات لمقاومة �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.	 

1 

قضية للنقاش

2 

3 4 



77

نتائج ال�ستعمار ال�ستيطاني الصهيوني، واآثاره في فلسطين:

نشاط )٦(: نلاحُظ ال�أشكال، ونقراأ النص، ونستنتُج، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

نُبيُِّن �ل�آثار �لناجمة عن �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.	 

ُر ما ياأتي: 	  نَُفسِّ

تز�يد �عتد�ء�ت �لمستوطنين �لصهاينة في �لقدس، ونابلس، و�لخليل.. 1

�رتفاع نسبة مصادرة �ل�أر�ضي في �أريحا، وبيت لحم.. 2

     تَُعــّد قضيــة �ل�ســتيطان مــن �لقضايــا �لمركزيــة فــي مفاوضــات �لحــل �لنهائــي، وقــد تعّمــد �ل�حتــلال �لصهيونــي 
تاأجيــل �لبحــث فيهــا، وعــدم طرحهــا فــي �تفاقيــات �أوســلو عــام 1٩٩٣م. وقــد بــدت نو�يــا �ل�حتــلال و�ضحــة مــن 
خــلال �لممارســات �ل�ســتيطانية علــى �ل�أرض، و�ل�ســتمر�ر فــي سياســاتها �ل�ســتيطانية بعــد �أوســلو، وفــرض �ل�أمــر 
ــة وسياســية، وتحــاول  �لو�قــع مــن خــلال �لقــوة �لعســكرية، و�إعطــاء �ل�ســتيطان �لصهيونــي �أبعــاًد� تاريخيــة وَعَقِديّ
�متــلاك �أور�ق ضغــط �إضافيــة علــى �لفلســطينيين فــي �أيّــة مفاوضــات محتملــة معهــم مــن خــلال �لمســتوطنات. 
ــار  ــُه مــن �آث ــّد �لشــغل �لشــاغل للفلســطينيين؛ لمــا ُيلحُق ــاإّن �لتخلــص مــن �ل�ســتيطان ُيَع ــي �لوقــت نفســه، ف وف

سر�ئيلي في �لضفة �لغربية.تدميريــة علــى مجمــل �لحيــاة �لفلســطينية. �ل�ستيطان �ل�إ
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السؤال
 ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

السؤال
السادس

ــُح �لمقصــود بالمفاهيــم و�لمصطلحــات �ل�آتيــة: �ل�ســتيطان �لصهيونــي، ،�لتر�نســفير،  �أَوضِّ
قانــون �لعــودة، �ســتر�تيجية �لفصــل و�لوصــل �ل�ســتيطاني.

�أبيُِّن �ل�أسس �لتي �عتمد عليها �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين منذ نهاية �لقرن �لتاسع عشر.

ُح �لسياسة �ل�ستيطانية �لصهيونية في فلسطين. �أَوضِّ

ــرّد علــى هــذه  ــة للاســتيطان �لصهيونــي فــي فلســطين. وكيــف ت �أناقــُش �لدو�فــع �لسياســية و�ل�أمني
ــاء�ت؟ دع �ل�إ

ــي  ــي ف ــر�ر�ت بخصــوص �ل�ســتيطان �لصهيون ــن �لق ــي مجموعــة م صــدر عــن �لمجتمــع �لدول
فلســطين. فــي ضــوء ذلــك:

�أناقُش �لقر�ر�ت �لدولية �لتي صدرت عن هيئة �ل�أمم �لمتحدة.	 
�أستنتُج عدم تطبيق �لقر�ر�ت �لدولية بخصوص �ل�ستيطان �لصهيوني في فلسطين.	 

ما الذي تعنيه ظاهرة معاداة السامّية؟. 1

    �أ- ُيمثل �ليهود قومية و�حدة تتميز بصفات عرقية سامية. 

   ب- علاقة �لعد�ء و�لصر�ع بين �ليهود و�لشعوب �ل�أخرى خاصة �ل�أوروبية منها.

    ج- حل �لمشكلة �ليهودية من خلال �ل�ستيطان في فلسطين، وتهجير �لفلسطينيين من �أرضهم.

   د- حل �لمشكلة �ليهودية بالتعايش مع �لفلسطينيين في �ل�أر�ضي �لفلسطينية عام 1٩٦٧م.

بماذا تُفّسر اهتمام استراتيجية ال�ستيطان الصهيوني بمدينة القدس؟. 2

    �أ- بسبب مكانتها �لدينية و�لتاريخية للديانات �لسماوية �لثلاث.

   ب- عزلها عن محيطها �لعربي، ومنع �لفلسطينيين من �لوصول �إليها.

  ج- تفريغها من سكانها �لمقدسيين، و�إحلال �لصهاينة بدل�ً منهم ل�دعائهم �أنها عاصمة لهم.

  د- تحقيق �لتوز�ن �لديمغر�في بين �ليهود و�لعرب في �لقدس.

اأَقيُِّم َتَعلُّمي

جابة �لصحيحة فيما ياأتي: �أختار رمز �ل�إ
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ُيَتَوقَُّع من الطلبة بعد ال�نتهاء من الدرس اأن يكونوا قادرين على:
يطالي لليبيا.. 1 ذكر دو�فع �ل�حتلال �ل�إ
يطالي لليبيا.. 2 تبيان �لظروف �لدولية �لتي مهدت للاحتلال �ل�إ
يطالية في ليبيا.. ٣ توضيح �لسياسة �ل�ستعمارية �ل�إ
يطالي، و�آثاره في ليبيا. . 4 �ستكشاف نتائج �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�إ

الدرس السادس: ال�ستعمار 
يبيا يطالي في ل ال�ستيطاني ال�إ

�لمفاهيم و�لمصطلحات: �ل�أسرة �لقرمنلية، معاهدة �أوشي لوز�ن، �لمحكمة �لطائرة، سياسة �لحديد و�لنار.

حققــت �إيطاليــا وحدتهــا �لسياســية فــي �لرُّبــع �ل�أخيــر مــن �لقــرن   
ــا وعســكريًّا،  �لتاســع عشــر، وشــهدت �ســتقر�ًر� سياســيًّا وتطــوًر� �قتصاديًّ
ولكنّهــا لــم تكــن قــادرة علــى مجــار�ة �لــدول �لكبــرى و�لدخــول فــي ميد�ن 
�لتنافــس �ل�ســتعماري، وكانــت تحدوهــا �لرغبــة فــي �متــلاك مســتعمر�ت 
ــا �أصبحــت  ــا. وعندم ــي و�جهته ــن معالجــة �لمشــكلات �لت ــا م تمّكنه
قــادرة علــى �لقيــام بهــذ� �لــدور تطلّعــت �إلــى ليبيــا �لول�يــة �لعثمانيــة فــي 
ــا لتحقيــق �أطماعهــا �ل�ســتعمارية، خاصــة  شــمال �إفريقيــا، لتكــون ميد�ًن
بعــد �أن �حتلــت فرنســا تونــس عــام 1٨٨1م، و�حتلــت بريطانيــا مصــر عــام 

1٨٨2م.

�ل�أسئلة �لمحورية:

مــا دو�فــع �إيطاليــا ومبرر�تهــا مــن �لســيطرة �ل�ســتعمارية علــى ليبيــا؟ مــا �لظــروف �لدوليــة �لتي مهدت للاســتعمار   
يطالــي فــي ليبيــا؟ مــا �لسياســة �ل�ســتعمارية �لتــي ُطبَِّقــت علــى ليبيــا شــعًبا و�أرًضــا؟ مــا �لنتائــج و�ل�آثــار �لتــي خلّفهــا  �ل�إ

يطالــي علــى ليبيــا؟. �ل�ســتعمار �ل�إ

المقدمة:

ال�أسئلة المحورية:

�إيطاليا        موقع ليبيا و
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يطالي في ليبيا: دوافع ال�ستعمار ال�ستيطاني ال�إ

نشاط )1(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

يطالييــن نتيجــة عجزهــم عــن تحقيــق توســع �ســتعماري، فــي �لوقــت �لــذي  كان �لشــعور بالنقــص �لــذي نشــاأ بيــن �ل�إ  

تســابقت فيــه �لــدول �ل�أوروبيــة �إلــى �متــلاك �لمســتعمر�ت، وتكويــن �مبر�طوريــات �ســتعمارية شاســعة، بينمــا �أفلــت مــن �أيــدي 

يطالييــن فــرص عديــدة جعلتهــم يشــعرون باأنهــم ل� يز�لــون فــي مصــاّف �لــدول �لصغيــرة، فــكان ل� بــّد مــن �لقضــاء علــى  �ل�إ

هــذ� �لشــعور، فتــرددت شــعار�ت فــي �إيطاليــا مناديــة بالنــزول �إلــى ميــد�ن �ل�ســتعمار، ومشــاركة �لــدول �ل�أوروبيــة �ل�أخــرى فــي 

�إعــادة �أمجــاد �ل�مبر�طوريــة �لرومانيــة.    تكويــن �إمبر�طوريــة �ســتعمارية فــي �إفريقيــا، و

ــة �لتــي دفعتهــا باتجــاه �ل�ســتعمار؛ لتحصــل علــى نصيبهــا مــن  ــا مجموعــة مــن �لظــروف �لد�خلي �أحاطــت �إيطالي  

ــادة �لســكانية،  ــة �حتياجــات �لزي ــد عــدد ســكانها، وعجــز �ل�أر�ضــي �لصالحــة للزر�عــة عــن تلبي �لمســتعمر�ت، منهــا: تز�ي

ــو�د �لخــام و�ل�أســو�ق.  ــن �لم ــا م ــى مقوماته ــة �إل يطالي ــة �ل�إ ــة، وحاجــة �لصناع ــد �لبطال ــاض مســتوى �لمعيشــة، وتز�ي و�نخف

يطاليــا طموحــات فــي تطويــر �قتصــاد ليبيــا؛ لتكــون مصــدًر� للقمــح، كمــا كانــت فــي عصــر �ل�مبر�طوريــة �لرومانيــة،  وكان ل�إ

يطالييــن فــي �ســتثمار �أمو�لهــم فيهــا.  و�ســتغلال ثروتهــا �لطبيعيــة و�لمعدنيــة، كالفوســفات، و�لكبريــت، و�لملــح، ورغبــة �ل�إ

يطاليــة، ول�أّن ليبيــا كانــت �لدولــة �لوحيــدة فــي  وقــد وضعــت �إيطاليــا خطتهــا للســيطرة علــى ليبيــا؛ لقربهــا مــن �لســو�حل �ل�إ

ــة دولــة غربيــة.               ــا �لتــي لــم تخضــع لنفــوذ �أيّ شــمال �إفريقي

يطالي في ليبيا. 	  نوضح دو�فع �ل�ستعمار �ل�ستيطاني �ل�إ

يطاليين نحو ليبيا ل�ستعمارها. 	  لماذ� �تجهت �أنظار �ل�إ

�ّدعــت �إيطاليــا �أمــام �لعالــم و�لشــعب �لليبــي باأنّهــا تريــد تحريرهــا مــن �لحكــم �لتركــي، ووّجهــت �إنــذ�ًر� �إلــى تركيــا   

يطاليــة �لعــرب باأنّهــم يمنعون �لمســيحيين  بــاأّن �نعــد�م �ل�أمــن فــي ليبيــا يهــّدد مصالحهــا �ل�قتصاديــة، و�تّهمــت �لصحــف �ل�إ

مــن ممارســة شــعائرهم �لدينيــة، علــى �لرغــم مــن �عتــر�ف �لرّّحالــة �ل�أجانــب بالتســامح �لــذي يلقــاه �لمســيحيون فــي كنــف 

�ل�أهالــي �لمســلمين. ومــن �ل�ّدعــاء�ت �لتــي قّدمتهــا �إيطاليــا �أّن �لدولــة �لعثمانيــة ل� تنظــر �إلــى �إيطاليــا كدولــة كبــرى، و�أنـّـه 

�أصبــح مــن و�جــب �إيطاليــا �إرغــام �لدولــة �لعثمانيــة علــى �حتر�مهــا.
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كانــت رغبــة �إيطاليــا فــي �حتــلال بلــد�ن عربيــة فــي شــمال �إفريقيــا، ولكنّهــا �صطدمــت بمصالــح �لــدول 	 

ــتعمارية، خاصــة فرنســا.  ــة �ل�س �ل�أوروبي

يطالي في ليبيا: الظروف الدولية التي مّهدت للاحتلال ال�إ

نشاط )2(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتج، ثّم نُجيب عّما ياأتيه:

كان �لتوســع �لفرنســي فــي شــمال �إفريقيــا منــذ مؤتمــر برليــن عــام 1٨٧٨م، يثيــر قلــق �لــدول �لكبــرى، خاصــة تلــك   

�لتــي كانــت تطمــع فــي �لمنطقــة نفســها، مثــل �إيطاليــا، فلمــا ســبقت فرنســا �إلــى �ســتعمار تونــس �لتــي كانــت تطمــع فيهــا 

ــي  ــادي لفرنســا، وف ــي �لنمســاوي �لمع ــف �ل�ألمان ــى �لحل ــام 1٨٨2م �إل ــام ع ــك بال�نضم ــى ذل ــرة عل ــا، رّدت �ل�أخي �إيطالي

عــام 1٨٨٧م، عقــدت معاهــدة ضمــت �إيطاليــا، و�ألمانيــا، و�لنمســا، وبريطانيــا، و�إســبانيا، وكانــت موجهــة ضــد �أّي توســع 

فرنســي فــي ليبيــا، �أو مر�كــش، و�أخــذت �إيطاليــا ترّكــز جهودهــا علــى ليبيــا. فعملــت �إيطاليــا علــى �لحصــول علــى مو�فقــة 

ــا صفقــة مــع روســيا تقضــي  ــا و�إســبانيا، وعقــدت �إيطالي ــى مو�فقــة بريطاني ــا، فحصلــت عل ــرى؛ للانفــر�د بليبي ــدول �لكب �ل

ــاأن  ــة مــع فرنســا ب ــل، و�لبســفور(، وعقــدت صفق ــة )�لدردني ــق �لتركي ــي �لتحكــم بالمضائ ــا لروســيا ف بعــدم معارضــة �إيطالي

تطلــق يدهــا فــي مر�كــش، مقابــل �إطــلاق يــد �إيطاليــا فــي ليبيــا.

كيف ساعد �لوضع �لدولي �إيطاليا على �حتلالها لليبيا؟	 

يطالية �لليبية حتّى توقيع معاهدة �أوشي لوز�ن.	  نبيُِّن تطور�ت �لوضع �لعسكري و�لسياسي في ليبيا منذ �لحرب �ل�إ

نناقُش تبعات �إعلان �لسلطان �لعثماني �ستقلال ليبيا على كلٍّ من �لدولة �لعثمانية، وليبيا.	 

وجهــت �إيطاليــا �إنــذ�ًر� �إلــى �لدولــة �لعثمانيــة عــام 1٩11م، و�أنزلــت �إيطاليــا قو�تهــا �لعســكرية علــى �لســو�حل �لليبيــة،   

يطاليــة- �لليبيــة فــي وجــه مقاومــة عثمانيــة ضعيفــة؛ ل�أّن �لحكومــة �لعثمانيــة ســحبت جــزًء� مــن  معلنــة بذلــك �لحــرب �ل�إ

يطالــي �لعســكري �لبحــري و�لبــري �إلــى ســقوط �لمــدن �لســاحلية  قو�تهــا فــي ليبيــا، و�أرســلتها �إلــى �ليمــن، و�أدى �لتفــوق �ل�إ

�لليبيــة:  طر�بلــس، ودرنــة، وبنغــازي؛ �ل�أمــر �لــذي �أجبــر �لدولــة �لعثمانيــة علــى عقــد معاهــدة )�أوشــي لــوز�ن( عــام 1٩12م، 

تعهــدت فيهــا �لدولتــان باإيقــاف حالــة �لحــرب بينهمــا، وســحب قو�تهمــا مــن جبهــات �لقتــال، فتســحب �لدولــة �لعثمانيــة 

قو�تهــا مــن طر�بلــس، وبرقــة، وتســحب �إيطاليــا قو�تهــا مــن �لجــزر �لعثمانيــة �لتــي �حتلتهــا فــي بحــر �إيجــة. وســحبت �لدولــة 

ــا، وبذلــك  ــا �ســتقلاًل� تامًّ ــا، و�أعلــن �لســلطان �لعثمانــي منــح ليبي د�رييــن �لعامليــن فــي ليبي �لعثمانيــة جميــع �لموظفيــن �ل�إ

يطالــي لبلادهــم. ــون وحيديــن فــي مو�جهــة �ل�حتــلال �ل�إ �أصبــح �لليبيّ

قضية للنقاش
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ــى  ــازل، وتخريــب �لمســاجد، وتحويلهــا �إل ــا علــى �لمــز�رع و�لبســاتين، ولجــاأت �إلــى حــرق �لمن �ســتولت �إيطالي  

ــر  ــتغلال �ل�أر�ضــي، وتهجي ــة؛ ل�س ــة، و�أنشــاأت �لمؤسســات �لزر�عي ــدو�ّب، و�حتكــرت �لتجــارة و�لصناع ــلات لل �صطب

�لطليــان وتوطينهــم فــي �لمناطــق �ل�ســتر�تيجية، خاصــة �لســاحلية منهــا. وبلغــت سياســة �إيطاليــا ذروة �لعنصريــة عندمــا 

ِت �لليبييــن �إيطاليــي �لجنســية،  ســلبت �لليبييــن حريتهــم، وجنســيتهم �لعربيــة، وجعلــت ليبيــا جــزًء� مــن �إيطاليــا، فعــدَّ

ــن،  يطاليي ــاد مقاهــي �ل�إ ــن �رتي ــم م ــة، وحرمته ــة �لعنصري ــة، فمارســت ضدهــم سياســة �لتفرق ــن �لدرجــة �لثاني ولكــن م

ــرت �أســماء  ــو�دي، �أو تاأســيس �لصحــف، وغيّ ــح �لن ــن فت ــرب م ــع �لع ــون، ومن ــات يســوقها �إيطالي ــي عرب �أو �لركــوب ف

�لشــو�رع و�لمياديــن �إلــى �أســماء �إيطاليــة، كمــا ركــزو� علــى تنصيــر �لســكان، وتصاعــدت �لسياســة �لعنصريــة مــع وصــول 

يطاليــة، و�ل�عتقــال�ت،  )�لفاشــية( �لذيــن �ســتخدمو� سياســة )�لحديــد و�لنــار( بالقتــل �لجماعــي، و�لنفــي �إلــى �لجــزر �ل�إ

و�لتعذيــب �لجســدي، و�لترحيــل، حيــث قامــت بتاأســيس �لمحاكــم �لطائــرة، وهــي محاكــم عســكرية متنقلــة مــن 

يطاليــة، وتحاكــم َمــْن يقــع �أســيًر�، وتصــدر �أحكاًمــا، وتنّفذهــا �أمــام �لنــاس،  مــكان �إلــى �آخــر، حســب �أو�مــر �لقيــادة �ل�إ

همــال �لصحــي، و�لقهــر �لثقافــي، ونقــص �لقــدر�ت �لبشــرية، و�أعمــال �لســخرة فــي �لجيــش، �أو �ل�أعمــال  �إضافــة �إلــى �ل�إ

�لمدنيــة.

مارســت �إيطاليــا فــي ليبيــا سياســة تعليميــة هدفــت �إلــى فــرض مناهــج تربويــة تخــدم توجهــات �إيطاليــا وسياســتها   

يطاليــة،  يطالــي فــي �لبــلاد، بمــا فــي ذلــك تدريــس �للغــة �ل�إ قــد�م علــى فــرض نظــام �لتعليــم �ل�إ �لتعليميــة، مــن خــلال �ل�إ

ووضعــت مناهــج تعليميــة تتحــّدث عــن �أمجــاد �إيطاليــا وحضارتهــا، وتاأكيــد �أبجديــات �لحضــارة �لغربيــة، وصــول�ً �إلــى 

�لهــدف �لنهائــي، وهــو )طلينــة �لجيــل �لناشــئ( مــن �لليبييــن، و�لقضــاء علــى �لــروح �لوطنيــة، وطمــس �لُهويــة �لعربيــة 

ســلام، و�أشــاعت فــي �لوقــت  �لليبيــة لديهــم، و�إشــعارهم منــذ �لطفولــة باأنّهــم �إيطاليــون ل� تربطهــم �أي علاقــة بالعروبــة و�ل�إ

نفســه �أّن هدفهــا نقــل �لشــعب �لليبــي مــن �لتخلــف �إلــى �لتقــدم.

يطالية في ليبيا: ستيطانية ال�إ السياسة ال�ستعمارية ال�إ

نشاط )3(: نقراأ النص ال�آتي، ونستنتُج، ثّم نجيب عّما ياأتيه:

نوضح مظاهر �لتمييز �لعنصري �لتي مارستها �إيطاليا في ليبيا.	 
بين �لمقصود بمفهوم �لطلينة.	 
لماذ� تلجاأ �لدول �ل�ستعمارية �إلى �لتدخل في �لتعليم في �لمناطق �لمحتلة؟	 
�لتي 	  �لحديدية(  )�لقبضة  وسياسة  ليبيا،  في  �إيطاليا  �ستخدمتها  �لتي  و�لنار(  )�لحديد  سياسة  بين  نقارُن 

�ستخدمها �ل�حتلال �لصهيوني في فلسطين، خلال �ل�نتفاضة �لشعبية عام 1٩٨٧م.
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يطالي، واآثاره في ليبيا: نتائج ال�ستعمار ال�ستيطاني ال�إ

نشاط )4(: نقراأ النص ال�آتي، ونقارن، ونستنتُج، ثم نجيب عّما ياأتيه:

عملــت ســلطة �ل�ســتعمار علــى ربــط �قتصــاد ليبيــا باقتصــاد �إيطاليــا، َوْفــَق مصالحهــا، وجعلتهــا ســوًقا �ســتهلاكية   
ــل  ــر �لعو�م ــر �لســكان تحــت تاأثي ــى تهجي ــت عل ــا عمل ــا، كم ــي فيه يطال ــال �ل�إ ــتثمار ر�أس �لم ــاًل� ل�س ــا، ومج لمنتوجاته
�لطــاردة، مــن �ضطهــاد، وتجنيــد �جبــاري، وتمييــز عنصــري، و�نتشــار �لفقــر و�لبطالــة بعــد �ل�ســتيلاء علــى مصــادر عيشــهم، 
وحرمانهــم مــن �لخدمــات �لصحيــة؛ �ل�أمــر �لــذي �أدى �إلــى �نتشــار �ل�أمــر�ض و�ل�أوبئــة، وســّن مجموعــة مــن �لقو�نيــن 
�لعنصريــة، تجعــل مــن �لشــعب �لليبــي رعايــا محروميــن مــن �أبســط حقوقهــم، �إضافــة ل�نتشــار �لجهــل و�ل�أميــة، مــن خــلال 
ــن  ــر�ر �ل�آل�ف مــن �لليبيي ــه، وف ــي ولغت يطال ــة �لمســتعِمر �ل�إ ــة، و�نتشــار ثقاف يطالي ــة �ل�إ ــد �للغ ــى مــن يجي ــم عل حصــر �لتعلي
فــر�غ �لبلــد مــن ســكانها،  يطاليــة؛ ل�إ لــدول �لجــو�ر؛ هرًبــا بدينهــم، ولغتهــم، وثقافتهــم �أمــام قو�نيــن �لطلينــة، وفــرض �لثقافــة �ل�إ
يطاليــون �إلــى تمزيــق �لنســيج �ل�جتماعــي، باتّبــاع سياســة �لتفريــق بيــن �لعــرب و�لبربــر، وبلغــت نســبة �ل�أميــة  كمــا عمــد �ل�إ
يطاليــة �إلــى )٩٨%( مــن مجمــوع �لســكان �لبالــغ عددهــم حو�لــي )٩1٥،440( نســمة،  مــع نهايــة �لحقبــة �ل�ســتعمارية �ل�إ

ــًلا مــع نهايــة �لوصايــة �ل�أمميــة عليهــا لتصــَل �إلــى )٩0%( مــن مجمــوع �لســكان. و�نخفضــت قلي

يطالي على ليبيا، ونصنُِّفها �إلى: سياسية، و�قتصادية، و�جتماعية، وثقافية.	  نناقش �آثار �ل�ستعمار �ل�إ

يطالــي، وقــاد �أحمــد �لسنوســي �لمقاومــة فــي ليبيــا خــلال �لحــرب �لعالميــة       �أّمــا �لشــعب �لليبــي فقــد قــاوم �ل�حتــلال �ل�إ
�ل�أولــى، ثــم تولـّـى عمــر �لمختــار قيــادة �لحركــة �لوطنيــة حتّــى �ستشــهاده 1٩٣1م، وخــلال �لحــرب �لعالميــة �لثانيــة، قــاد 

�لحركــة �لوطنيــة محمــد �إدريــس �لسنوســي، وفــي عهــده حصلــت ليبيــا علــى �إســتقلالها عــام 1٩٥1م.

قضية بحثية

قضية للنقاش

هل يلتزم �ل�حتلال �لصهيوني بمضمون �لمادة ٥0 من �تفاقية جنيف �لر�بعة لسنة 1٩4٩م؟ ولماذ�؟	 

المادة )٥0( من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م:
تكفــل دولــة �ل�حتــلال، بال�ســتعانة بالســلطات �لوطنيــة و�لمحليــة، ُحســن تشــغيل �لمنشــاآت �لمخصصــة لرعايــة 
�ل�أطفــال وتعليمهــم. وعليهــا �أن تتخــذ جميــع �لتد�بيــر �للازمــة لتيســير �لتحقــق مــن ُهويــة �ل�أطفــال، وتســجيل نســبهم، 
ول� يجــوز لهــا بــاأّي حــال �أن تغيِّــر حالتهــم �لشــخصية، �أو �أن تلحَقهــم بتشــكيلات، �أو منظمــات تابعــة لهــا. فــاإذ� كانــت 
�لمؤسســات �لمحليــة عاجــزة، وجــب علــى دولــة �ل�حتــلال �أن تتخــذ �إجــر�ء�ت  لتاأميــن �إعالــة �ل�أطفــال، وتعليمهــم، 

علــى �أن يكــون ذلــك كلمــا �أمكــن بوســاطة �أشــخاص مــن جنســيتهم، ولغتهــم، ودينهــم  

يطالي.	  نعد تقرير�ً مختصر�ً عن عمر �لمختار، وقيادته حركة �لمقاومة و�لجهاد ضّد �ل�حتلال �ل�إ
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السؤال
ال�أول

السؤال
الثاني

السؤال
الثالث

السؤال
الرابع

السؤال
الخامس

ُح �لمقصود بال�آتي: سياسة �لطلينة، �لمحاكم �لطائرة، سياسة �لحديد و�لنار. �أَوضِّ

عملــت �إيطاليــا علــى �لحصــول علــى مو�فقــة �لــدول �لكبــرى؛ لكــي تنفــرد باحتــلال ليبيــا. فــي ضــوء 
هــذه �لعبــارة، �أناقــش مــا ياأتــي: 

يطالية في ليبيا.	  موقف �لدولة �لعثمانية من �ل�أطماع �ل�إ
�أسباب تطلع �إيطاليا �إلى �حتلال ليبيا.	 
كيف �نفردت �إيطاليا بليبيا عن طريق �لتحالف مع �لدول �لكبرى؟	 

�أبيُِّن �لسياسات �ل�ستعمارية �لتي �تبعتها �إيطاليا في ليبيا.

يطالي لليبيا. ُح �ل�آثار �لتي نجمت عن �ل�ستعمار �ل�إ �أَوضِّ

�أقر�أ �لنص �ل�آتي، ثّم �أجيب:
ــة  ــلات، و�ســتغلت مجموع ــي �لمعتق ــن ف ــن �لليبيي ــر م ــدد كبي ــة بع يطالي ــت �لســلطات �ل�إ زّج
ــي  ــم �لعمــل دون �أجــر ف ــرَِض عليه ــث فُ ــخرة، حي ــال �لسُّ ــي �أعم ــة ف ــن �لشــر�ئح �ل�جتماعي م
ــر  ــة زلطــن، وكان مصي ــدن، كمدين ــض �لم ــو�ر بع ــاء �أس ــرق، وبن ــغ �لســفن، ورصــف �لط تفري
ــل  ــن يرفضــون �لعم ــال �لذي ــد�م �لعم �إع ــا، و ــم قمعه ــام يت ــذ� �لنظ ــى ه ــرد عل ــة للتم �أي محاول
ــا وصــل  ــا، عندم ــي ليبي ــا ف ــة ذروته ــام زملائهــم. وبلغــت �لسياســة �لعنصري ــا بالرصــاص �أم رمًي
يطالــي، وشــرع فــي تطبيــق برنامــج �لتعقيــم؛  )موســوليني( �إلــى �لحكــم �لــذي ُيبّجــل �لجنــس �ل�إ
ــق  ــى نطــاق ضي ــق �إلّ� عل ــم ُيطبَّ نجــاب، �إلّ� �أّن هــذ� �لبرنامــج ل ــن مــن �ل�إ ــع �لليبيي بهــدف من
عــام 1٩2٩م فــي مدينــة سوســة فــي �لجبــل �ل�أخضــر، ومعتقــلات ســلوق، و�لمقــرون، و�لبريقــة 

تحــت �إشــر�ف )غر�تســياني(.

يطالي في ليبيا، مســتعيًنا 	  ــُح �ل�نتهــاكات �لتــي قامــت بها ســلطة �ل�ســتعمار �ل�إ �أَوضِّ
نســاني. نســان و�لقانون �لدولي �ل�إ باإحــدى �ل�تفاقيــات �لناظمــة لحقــوق �ل�إ

ـة لمحاكمــة �إيطاليــا علــى 	  �أتشــارُك مــع زملائــي فــي تشــكيل محكمــة ُصَورِيَـّ
جر�ئمهــا فــي ليبيــا، مبيًّنــا �لقو�نيــن و�لمبــادئ �لتــي تــّم �نتهاكهــا. 

اأَقيُِّم َتَعلُّمي
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شكل من �أشكال منهج �لنشاط؛ يقوم �لطلبة )�أفر�د�ً �أو مجموعات( بسلسلة من �ألو�ن �لنشاط �لتي يتمكنون خلالها من 
تحقيق �أهد�ف ذ�ت �أهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على �أنه: سلسلة من �لنشاط �لذي يقوم به �لفرد �أو �لجماعة لتحقيق �أغر�ض و�ضحة ومحددة في محيط 
�جتماعي برغبة ود�فعية.

ميزات المشروع:
 1- قد يمتد زمن تنفيذ �لمشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة و�حدة.

 2- ينّفذه فرد �أو جماعة.
 ٣- يرمي �إلى تحقيق �أهد�ف ذ�ت معنى للقائمين بالتنفيذ.

�إنما يمتد �إلى بيئة �لطلبة لمنحهم فرصة �لتفاعل مع �لبيئة وفهمها.  4- ل� يقتصر على �لبيئة �لمدرسية و
 ٥- يستجيب �لمشروع لميول �لطلبة وحاجاتهم ويثير د�فعيّتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

اأول�ً- اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:
 1- �أن يتماشى مع ميول �لطلبة ويشبع حاجاتهم.
 2- �أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبر�ت متنوعة.

 ٣- �أن يرتبط بو�قع حياة �لطلبة ويكسر �لفجوة بين �لمدرسة و�لمجتمع.
 4- �أن تكون �لمشروعات متنوعة ومتر�بطة وتكمل بعضها �لبعض ومتو�زنة، ل� تغلّب مجال�ً على �ل�آخر.

 ٥- �أن يتلاءم �لمشروع مع �إمكانات �لمدرسة وقدر�ت �لطلبة و�لفئة �لعمرية.
 ٦- �أن ُيخطّط له مسبقاً.

ثانيًا- وضع خطة المشروع:
يتم وضع �لخطة تحت �إشر�ف �لمعلم حيث يمكن له �أن يتدّخل لتصويب �أي خطاأ يقع فيه �لطلبة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
 1- تحديد �ل�أهد�ف بشكل و�ضح.

 2- تحديد مستلزمات تنفيذ �لمشروع، وطرق �لحصول عليها.
 ٣- تحديد خطو�ت سير �لمشروع.

 4- تحديد �ل�أنشطة �للازمة لتنفيذ �لمشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من خلال 
اإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(. المناقشة والحوار و

 ٥- تحديد دور كل فرد في �لمجموعة، ودور �لمجموعة بشكل كلّي.

المشروع:
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ثالثًا- تنفيذ المشروع:
�لحرية،  من  توفّره  لما  ومثيرة  ممتعة  مرحلة  وتعّد  �لعملية،  بالممارسة  �لخبر�ت  ل�كتساب  فرصة  �لمشروع  تنفيذ  مرحلة 
نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس �لمهم  و�لتخلص من قيود �لصف، وشعور �لطالب بذ�ته وقدرته على �ل�إ
�لوصول �إلى �لنتائج بقدر ما يكتسبه �لطلبة من خبر�ت ومعلومات ومهار�ت وعاد�ت ذ�ت فائدة تنعكس على حياتهم �لعامة.

دور المعلم: 
 1- متابعة �لطلبة وتوجيههم دون تدّخل.

 2- �إتاحة �لفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 ٣- �ل�بتعاد عن �لتوتّر مما يقع فيه �لطلبة من �أخطاء.

 4- �لتدّخل �لذكي كلما لزم �ل�أمر.

دور الطلبة:
 1- �لقيام بالعمل باأنفسهم.

 2- تسجيل �لنتائج �لتي يتم �لتوصل �إليها.
 ٣- تدوين �لملاحظات �لتي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 4- تدوين �لمشكلات �لطارئة )غير �لمتوقعة سابقاً(.

رابعًا- تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
 1- ال�أهداف �لتي وضع �لمشروع من �أجلها، ما تم تحقيقه، �لمستوى �لذي تحّقق لكل هدف، �لعو�ئق في تحقيق 

�ل�أهد�ف �إن وجدت وكيفية مو�جهة تلك �لعو�ئق.
للتنفيذ، ومرونة  �لمّحدد  بالوقت  �لتقيّد  �لتنفيذ،  �أثناء  �لخطة  �لتي جرت على  �لتعديلات   2- الخطة من حيث وقتها، 

�لخطة.
مكانات �للازمة، �لتقيد بالوقت �لمحدد.  3- ال�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة من حيث، تنوّعها، �إقبال �لطلبة عليها، تو�فر �ل�إ
قبال على تنفيذه بد�فعيّة، �لتعاون في عملية �لتنفيذ، �لشعور بال�رتياح، �إسهام   4- تجاوب �لطلبة مع �لمشروع من حيث، �ل�إ

�لمشروع في تنمية �تجاهات جديدة لدى �لطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
�أهد�ف �لمشروع وما تحقّق منها.  •  
�لخطة وما طر�أ عليها من تعديل.  •  

�ل�أنشطة �لتي قام بها �لطلبة.  •  
�لمشكلات �لتي و�جهت �لطلبة عند �لتنفيذ.  •  

�لمدة �لتى �ستغرقها تنفيذ �لمشروع.  •  
�ل�قتر�حات �للازمة لتحسين �لمشروع.  •  
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لجنة المناهج الوزارية:

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أّول من كتاب الدراسات التاريخية للصف الحادي عشر: 

�أ. شهيرة زيتاوي 

د. صبري صيدم

�أ. منيرة معالي

م. جهاد دريدي

�أ.صبحي عيسى

�أ. سميرة فرحات

د. شهناز �لفار

سطل �أ. محمد �ل�أ

�أ. �أسامة عياد

�أ. جمال رمضان

�أ. ثروت زيد

�أ. وفاء حجازي

�أ.توفيق حشاش

�أ. محمد حاتم عبد �لرحمن

م. فو�ز مجاهد

�أ. �أشرف شتيوي  

سطل   د. سامي �ل�أ

 �أ. سامر مصلح

د. بصري صالح 

�أ. موسى �لناطور

�أ.رسمي تمام

�أ. �بتسام حرب    

�أ. عز�م �أبو بكر

�أ. منى �لخزند�ر

�أ. سوسن �أبو محسن     

�أ. مفيد جلغوم

د. سمية �لّنخالة 

�أ. هناء طنينة

�أ. سهام �أبو مصطفى

�أ. علي مناصرة

�أ. علاء قويدر

�أ. شازمة طاليب

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات ال�جتماعية والتاريخية والجغرافية

�أ. محمود �أبو شمة د. موسى سرور   �أ. جمال سالم   �أ. منير عايش )منسقًا(  

د. نعيم بارود �أ. بشار دو�بشة   د. �أسامة �أبو نحل   د. خميس �لعفيفي   

�أ. �أكرم حلاحلة �أ. محمد عريدي   د. حسان �لقدومي   د. حسين �لريماوي   

�أ. عطية �أبو نمر د. �أمين �أبو بكر   د. خالد دعوس   د. عثمان �لطل   

�أ. زكي سلمان د. �أسامة عياد   �أ. محمد حاتم عبد �لرحمن  �أ. هدى عليان   

�أ. ڤينا �لديك �أ. سمر قعقور   �أ. فتحية ياسين   �أ. عبد �لباسط يوسف  

�أ. شازمة كامل


