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الدرس األول :الوضع السياسي و االقتصادي و االجتماعي في لبنان خالل الحرب العالمية االولى 

وضع لبنان السياسي خالل الحرب االولى 

دخل العثمانيون الحرب مع المحور ضد الحلفاء  -
و عين جمال باشا قائدا للحملة العسكرية في الشرق األوسط  -

. جعل من دمشق مركزا له  -
اغتنم الفرصة للقضاء على حركات االستقالل -

ارض الوالية :

طبق النظام السائد في االراضي العثمانية و فرض التجنيد اإلجباري على شبانها

المتصرفية :

خرق نظام المتصرفية عبر: 

ارسل جيشا الى الجبل و احتل كل مناطقه و جعل عاليه مركزا له (1
انشأ الديوان العرفي و اصدر االحكام العرفية  (2

تسلم السلطة و حل مجلس المتصرفية و سيطر على كل اركان الحكم  (3
ضايق المتصرف اوهانس باشا عين محله٣  مسلمين هم علي منيف اسماعيل حقي ممتاز بك تواليا و اصبح  (4

لبنان كله والية عثمانية 
الغى االمتيازات االجنبية و القى القبض على رعاياها و صادر ممتلكاتهم  (5

الغى امتيازات رجال الدين الموارنة و اجبر رجال الدين المسيحيين طلب الفرمان من السلطنة  (6

التنكيل السياسي و اضطهاد الوطنيين : 

اعتبر الوطنيين خطرا على السلطنة فحاربهم عبر : اقفال الصحف . حل الجمعيات . مالحقة الوطنيين و سجنهم و 
نفى بعضهم بعد الحكم عليهم عرفيا و اعدم الكثير منهم  في آب ١٩١٥ و ايار ١٩١٦ في ساحتي المرجة و الشهداء 

في دمشق و بيروت 

الوضع االقتصادي خالل الحرب : 

عانى اللبنانيون وضع اقتصادي صعب بسبب : 

ضيق المساحة الزراعية ( فصل السهول عن المتصرفية و جغرافية لبنان الجبلية )  (1
الحصار البحري ( اعتمد اللبنانيون على االستيراد و التصديرإضاقة الى تلقي المساعدات من المغتربين اال ان  (2

بريطانيا فرضت حصارا بحريا على شواطئ السلطنة و منها لبنان فتوقفت حركة االستيراد و التصدير و لم تصل 
مساعدات ذويهم من المغتربين فارتفعت االسعار)

التدابير العثمانية الجائرة :  (3
اصدرت البنكنوت و هي عملة متدنية القيمة ، ساوتها بالليرة الذهب و اجبرت الناس على استعمالها                         (i

لذلك خسر اللبنانيون ثرواتهم 
مصادرة الغذاء و تحويله الى الجيش و منع استيراد الحبوب من سوريا و معاقبة مهربيها  (ii

احتكار مواد االعاشة و بيعها بسعر عالي مما افشل نظام االعاشة  (iii
فرض نظام السخرة و التجنيد االجباري ادى لتوقف حركة العمل و حرمان االسر من مصدر المال  (iv

الجراد ( اجتاحت اسراب الجراد ١٩١٥لبنان عام ، خربت المزروعات و اكلت االخضر و اايابس )  (4

نتائج االزمة ( االوضاع االجتماعيه)



اننشار المجاعة ( مصادرة المواد الغذائية )  (1
انتشار االمراض ( الفقر و الجوع و قلة النظافة )  (2

كثرة الوفيات ( كثرة االمراض و المجاعة )  (3
زيادة اعداد المهاجرين ( سوء االوضاع االقتصادية و االجتماعية )  (4

نظام االعاشة ( انشأ جمال باشا نظام اعاشة لتوظيع الغذاء باسعار معتدلة لكنه فشل )  (5
توقف الحركة التعليمية ( اغالق المدارس و تحويلها لثكنات )  (6

محاوالت حل األزمة 

اضطر جمال باشا الى انشاء ادارة لتوزيع االغذية بعد ضغط الدول االوروبية و ازدياد الوفيات و المجاعة اال انها فشلت 
بسبب فساد القائمين عليها و احتكار التجار للسلع . حاولت الجمعيات من الداخل و الخارج و المغتربين مساعدة اللبنانيين ، لم 

يصل سوى القليل كم الموارد . كذلك حاةلت األديرة المساعدة فباعت ممتلكاتها لهذه الغاية .لكن كل المحاوالت لم توقف 
االزمة

الدرس الثاني :لبنان خالل فترة االنتقال من االحتالل العثماني لالنتداب الفرنسي 

تشكيل حكومات عربية في لبنان و دمشق 

حكومة بيروت :  (1
سلم الوالي اسماعيل حقي الحكم لعمر الداعوق رئيس بلدية بيروت بعد انسحاب العثمانيين. -

في 1 ت1 1918 شكل عمر الداعوق حكومة عربية مؤقتة بعد تلقيه برقية من سعيد الركابي رئيس  -
حكومة دمشق المؤقتة .

و قامت حكومات عربية في مناطق اخرى تبلية لنداء حكومة دمشق  -
حكومة الجبل :  (2

بعد يومين من ان سلم ممتاز بك الحكم الى حبيب فياض رئيس بلدية بعبدا  -
اجتمع موظفو الحكومة لينتخبو مالك شهاب و عادل ارسالن الدارة الحكومة المؤقتة -

حكومة دمشق :  (3
بعد انسحاب العثمانيين تشكلت حكومة عسكرية عربية برئاسة رضا الركابي  -

و بعد وصول االمير فيصل في ٣ ت١ ارسل شكري االيوبي ممثال له و واليا على لبنان -
. اعلن دخول لبنان في الحكم العربي الفيصلي و ثبت عمر الداعوق على بيروت و رفع العلم العربي  -

في السراي
اما في المتصرفية فقد دعا مجلس ادارة المتصرفية لالجتماع  -

و كلف حبيب باشا السعد لتولي الحكومة العربية بدل االميرين و رفع العلم العربي على السراي  -

دخول الحلفاء و انهيار الحكم العربي : 

في ٧ ت١ وصلت بيروت وحدات فرنسية عبر البحر و في ٨ت١ وصل الجنرال اللنبي عبر الساحل معه كتيبة  -
فرنسية بقيادة ديبياباب

سرعان ما اعترض الفرنسيون على الحكم العربي و انزلو العلم بعد موفقة اللنبي  -
و تسلم ديبياباب الحكم في بيروت الذي ارسل حاكما مؤقتا الى الجبل و انزل العلم عن سراي بعبدا ايضا  -

. حينها عاد شكري االيوبي الى دمشق و انهار الحكم العربي في لبنان . -
و اتفق اإلنكليز و الفرنسيون على حكم المنطقة حسب سايكس بيكو  -



تفسيم المنطقة بين الحلفاء : 

اتفق الفرنسيون و االنكليز على ادارة البالد حسب اتفاقية سايكس بيكو  -
و على حصر السلطة العسكرية و السياسية بيد اللنبي يعاونه فرنسيون اهمهم كوللندر و بيكو  -

في لبنان بعد مغادرة االيوبي و انزال للعلم العربي تسلم الحكم فرنسيون على رأسهم ديبياباب (حاكم المنطقة الغربية  -
)الذي اعتبر البالد بالد العدو المحتلة 

قسم الحلفاء المنطقة الى ٣ اقسام :

الغربية ( صور الى كليكيا +الجبل . مركزها بيروت . ادارة فرنسية بحكم ديبياباب )  (1
الجنوبية ( فلسطين و شرق االردن . ادارة بريطانية )  (2

الشرقية ( داخل سوريا من العقبة لحلب . مركزها دمشق . يحكمها االمير فيصل )  (3

موقف اللبنانيين من تقسيم بالدهم : 

الموقف األول ( موقف سكان الجبل القاضي باالستقالل عن اي دولة و اعادة ضم الجبل مع االقضية التي سلخت منه وقت 
المتصرفية مع مساعدة فرنسا لضمان اإلستقالل تم ارسال ٣ وفود لمؤتمر الصلح لنقل رأي سكان الجبل ) 

الوفد األول : 

برئاسة داود عمون -
الذي طالب باالستقالل التام و اعادة االراضي المسلوخة عن الجبل مع مساعدة فرنسية و انشاء مجلس نيابي  -

بنظام النسبية
اال انه لم يصل الى نتيجة  -

الوفد الثاني : 

برئاسة البطريرك الياس حويك معه وفد من رجال الدين المسيحيين ا -
لذي تشكل بعد نتائج كينغ كراين وغموض السياسة الفرنسية واقرار مبدأ االنتداب و قد طالب ب:  -

االعتراف باستقالل لبنان  (１
اعادة لبنان لحدوده الطبيعية و اعادة البقاع  (１

معاقبة المسؤلين عن جرائم الحرب تعويض تركيا للبنانيين (１
ان تنتدب فرنسا لبنان دون المس بسيادته و استقالليته  (１

النتيجة : تلقى وعودا من المسؤولين الفرنسيين و تسلم رسالة من كليمونصو تعتبر المطالب محقة و تتوافق مع تقاليد 
فرنسا الحرة 

الوفد الثالث : 

يترأسه  المطران عبد الله خوري -
وقد تشكل بعد اتفاق لويد جورج و كليمونصو و تطبيق سايكس بيكو واتفاقية فيصل كليمونصو و قد طالب  -

بنفس المطالب
و حصل على وعود بتحقيقها  -

الوفد الرابع : 

برئاسة وفد من مجلس ادارة الجبل -
هذا الوفد رفض االنتداب بشكل كامل ومطالب باالستقالل التام  -

اال ان فرنسا منعتهم من السفر من بيروت  -
فأرادو السفر سرا الى سوريا و منها الوروبا عبر مرفأ  حيفا -



اال ان علمت فرنسا بأمرهم فالقت القبض عليهم فالمديرج و حاكمتهم عسكريا -
تم فرض غرامات عليهم و نفيهم من لبنان لمدة يين ٦ و ١٠ سنين ( جزيرة ارواد . كورسيكا . باريس )  -

افرجو في ١٩٢٣

لجنة كينغ كراين : 

رحب الرئيس األميركي ولسن باقتراح األمير فيصل بانشاء لجنة دولية تتحقق من متطلبات سكان المشرق  -
عارض كليمونصو و لويد جورج هذا اإلقتراح  -

تم انشاء لجنة من عضوين اميركيين هما هنري كمغ و تشارلز كراين  -
باشرت عملها في فلسطين ثم اتجهت الى لبنان و تنقلت بيت مدنه و استطلعت اراء السكان -

انقسم الرأي اللبناني الى ٣ اراء :  -
اإلستقالل و توسيع الحدود تحت وصاية فرنسية  (1

اإلستقالل الذاتي ضمن الوحدة السورية  (2
اإلستقالل الذاتي دون تدخل اي طرف خارجي (3

رجحت كفة الرأي الثاني  -
اال ان نتائج اللجنة لم تغيير شيئا بسبب عودة الواليات المتحدة الى سياسة العزلة  -

استطاعت بريطانيا و فرنسا تحقيق اطماعها في المنطقة  -

الدرس الثالث : نظام االنتداب

تعريف نظام اإلنتداب : 

نظام جديد في العالقات الدولة وسط بين اإلستعمار و حق تقرير المصير  -
يقضي  وضع المستعمرات االلمانية السابقة و المناطق المنفصلة عن السلطنة العثمانية تحت اشراف  -

عصبة األمم
فتنتدبها احدى الدول المنتصرة في الحرب ادارة شؤونها + تحضيرها لالستقالل -

جاء بعد اقتراح الجنرال سمطس في مؤتمر الصلح الذي وافق عليه الرئيس االميركي وودر ولسون -
درست الدول الكبرى اقتراحه قبل فرضه في سان ريمو عام  -
1920 . قسمت البلدان المنتدبة ال 3 فئات حسب تطورها -

و كانت السلطنة العثمانية (أ) و لبنان منها اما مستعمرات اوقيانيا و افريقيا (ب) و (ج) -

مؤتمر سان ريمو :

اسباب انقاده :

في 7 اذار 1920 اجتمع المؤتمر السوري العام اقر ب: استقالل سوريا الطبيعية + رفض االنتداب +  -
اعالن الملكية السورية بزعامة فيصل

فالح الفرنسيون و االنكليز على مؤتمر الصلح لالنعقاد  -
فانعقد في نيسان 1920 في سان ريمو ايطاليا بحضور الدول ال5 الكبرى -

مقرراته :

فصل سوريا الطبيعية عن السلطنة و تقسيمها الى : سوريا و لبنان و فلسطين  (1
انتداب فرنسا على سوريا و لبنان  (2

انتداب بريطانيا على شرق االردن و العراق(+الموصل) و فلسطين  (3
تنفيذ وعد بلفور  (4

اخذ فرنسا 25% من نفط العراق مقابل انسحابها من الموصل (5



صك اإلنتداب :

تعريفه :

وثيقة دولية اصدرتها عصبة األمم -
تحدد دور الدولة المنتدبة و واجباتها  -

وضعت في لندن 1922 بدء تنفيدها اواخر ايلول  -
1923 تتألف من مقدمة + 20 مادة  -

الدول الكبرى اتفقت على : انتداب دولة باسم عصبة األمم إلرشاد شعوب لبنان و سوريا في إدارة البالد  -
اختارت فرنسا لهذه المهمة 

مضمونه :

على الدولة المنتدبة وضع دستور خالل 3 سنوات  (1
فرنسا فقط تمثل لبنان و سوريا فالخارج (2

على فرنسا حماية االراضي البنانية و السورية و صيانتها  (3
اللغتان الرسمييتان : العربية و الفرنسية (4

إلغاء االمتيازات االجنبية  (5
على الدولة المنتدبة وضع تقرير كل سنة عن وضع البالد و رفعه الى عصبة األمم (6

الدرس الرابع : دولة لبنان الكبير 

مراحل عهد اإلنتداب :

دام اإلنتداب 23 سنة :
 فرنسي مباشر ( 1920 الى 1926 ) :

عسكري : غورو / ويغان / ساراي 
مدني : دي جوفونيل 

حكم وطني في ظل اإلنتداب ( 1926 الى 1943 ) 
* اول عمل حصل في عهد اإلنتداب : إعالن دولة لبنان الكبير 1920 

دولة لبنان الكبير :

اسباب قيام دولة لبنان الكبير :

مطالب اللبنانيين باإلستقالل و ضم األراضي التي سلخت عنهم ، و قد عبرو عن مطالبهم عبر الوفود ال 3  (1
لمؤتمر الصلح 

وعود المسؤولين الفرنسيين للبنان بتحقيق اإلستقالل و توسيع األراضي  (2
بعد تعيين غوروحاول فرض اإلنتداب بالقوة على سوريا بعدانهاء حكم فيصل بعد معركة ميسلون قسمها  (3

الى 4 دويالت ثم قرر إعالن دولة لبنان الكبير 
اقتنع الفرنسيون ان الجغرافية المتصرفية غير قابل للحياة فتجاوبو مع مطالب اللبنانيين بإنشاء دولة  (4

موسعة 



 كيف تم قيام دولة لبنان الكبير ؟ 

1) خالل شهر اب 1920 اصدر غورو عدة قرارات تم بموجبها قيام دولة لبنان الكبير 
في 3 اب 1920 : فصل (بقاع – بعلبك – حاصبيا – راشيا ) عن دمشق و ضمها الى لبنان -

ثم 31  اب 1920 : حل والية بيروت و ضم القسم األكبر منها الى الجبل و تشكيل دولة لبنان الكبير  -
خطاب غورو : (2

اول ايلول 1920 في قصر الصنوبر في بيروت اقام غورو احتفال دعا اليه رجال الدين و كبار الشخصيات في لبنان 
اعلن قيام دولة لبنان الكبير 

المتغيرات التي عرفها لبنان : 
  جغرافياً : اتساع مساحته من 3500 كلم مربع الى 10452 كلم مربع 
           ازداد عدد سكانه من 414 الف الى 628 الف (ديموغرافي )

          تغير طابعه الطائفي ( مسيحي  توازن مسيحي مسلم ) (ديموغرافي )
: بيروت اصبحت العاصمة  ادارياً

: حصل على سهول خصبة ( البقاع – عكار – الساحل الجنوبي )   اقتصادياَ
           مرافئ تجارية ( بيروت – طرابلس – صيدا – صور )

           مقومات سياحية من مناطق غنية باالثار ( بعلبك – طرابلس – صيدا ... )

الدرس الخامس : نظام الحكم و تنظيم الدولة 

نظام الحكم في دولة لبنان الكبير :

بعد انشاء دولة لبنان الكبير حكم الفرنسيون لبنان حكم مباشر باشراف شكلي لعصبة االمم  -
فتعاقب غورو / ويغان / ساراي (عسكري ) دي جوفونيل (مدني) -

عرفت المرحلة بالحكم الفرنسي المباشر -
تم فيها وضع انظمة البالد السياسية و االدارية -

واصبحت بيروت العاصمة و مركز المفوضية الفرنسية العليا  -
. اما العلم فكان علم فرنسا تتوسطه ارزة خضراء -

.تألف جهاز الحكم من مفوض + حاكم عام + مساعدين + مجالس تمثيلي -

 المفوض السامي :

يتمتع بصالحيات مطلقة  -
يحكم حكم ديكتاتوري  -

مسؤول امام حكومة بالده  -
- بيده كل السلطات و قائد الجيش و يشرف على السياسات الخارجية و المالية و االقتصادية 

يوقع اتفاقات و معاهدات  -
استبد المفوضوع العسكرين في حكمهم و استندو الى االحكام العرفية  -

الحاكم العام و مساعدوه :

يعاون المفوض جهاز اداري واسع  -
بمثابة سلطة تنفيذية يرأسه الحاكم العام  -

الحاكم العام مسؤول مباشر امام المفوض  -
يعين الموظفين و المستشارين بموافقة المفوض  -
تساعده 9 دوائر على رأس كل منها مدير لبناني -



يساعد المدير موظفون لبنانيون و مستشارون فرنسيون  -

 المجالس التمثيلية (النيابية)

بعد حل غورو لمجلس ادارة المتصرفية 1920 -
انشأ لجنة ادارية من 17 عضو يمثلون جميع الطوائف  -

في 1922 حل اللجنة االدارية  -
انشأ مجلس تمثيلي اول 30 عضو ينتخبون عبر االقتراع العام  -

- 1925 حل ساراي المجلس التمثيلي
انتخاب مجلس تمثيلي جديد اصبح مجلس نواب  -

- للمجالس دور استشاري فقط ال حق تشريع / رقابة عالحاكم / انتخاب الحاكم

تنظيم الدولة :

تنظيمات ادارية و امنية : 

1920/9/1 اصدر مرسوم بانشاء 4 محافظات (شمال جنوب بقاع جبل )على رأس كل منها محافظ -
قسمت محافظات الى اقضية فمديريات فقرى

واعتبرت بيروت و طرابلس مدينتين ممتازتين -
وتم وضع قانون بلدي / عقاري / انتخابي تنظيم االمن (شرطة و درك و امن عام و الجيش) -

نظمت المحاكم و السجون انشأت المجلس العدلي -

الدرس السادس : نشأة الدستور اللبناني 

الظروف التي ادت لوضعه:

المادة االولى من صك االنتداب ، تضع الدولة المنتدبة للبنان و سوريا دستور للبالد يحدد طريقة الحكم فيها  .1
2. خوف الفرنسيين من تأزم الوضع في لبنان كما حصل في سوريا عندما جاء دي جوفنيل اراد ان يكافئ اللبنانيين 

على موقفهم السلمي و ذلك بوضع دستور
3. مطالب اللبنانيين بتحديد العالقة مع فرنسا الدستور ينقل لبنان من مرحلة االنتداب المباشر الى مرحلة الحكم الوطني

كيف تم وضعه ؟
بعد اقتناع دي جوفنيل بضرورة وضع دستور طلب من المجلس التمثيلي(التأسيسي) تشكيل لجنة نيابية وطنية تشارك لجنة 

فرنسية وضع دستور للبنان 
تشكلت لجنة من 12 عضو ابرزهم ميشال شيحا و بترو طراد 

استشارت اصحاب الراي في لبنان ( رجال فكر و دين و سياسة و قانون)
استعانت بمسودة دستور اللجنة الفرنسية المستوحى من الدستور الفرنسي 

بعد االتفاق على نصوص الدستور تشكلت لجنة صياغة مواده  برئاسة شارل دباس 

عرض على المجلس التأسيسي فعدل قليال 
اقر في 23 ايار 1926 بحضور دي جوفنيل 

اهم بنود الدستور :
* تألف من 102 مادة ابرزها :

لبنان دولة مستقلة ذات حدود معترف بها من فرنسا و عصبة االمم .1
لبنان الكبير اصبح الجمهورية اللبنانية و عاصمته بيروت .2

العلم اللبناني هو علم فرنسا تتوسطه ارزة  .3



العربية و الفرنسية لغتا الدولة الرسميتان .4
حرية االعتقاد المطلقة ، الدولة تحترم كل االديان و الطوائف .5

رئيس الجمهورية و الوزراء يتولون السلطة االجرائية .6

نظام الحكم بموجب الدستور :

نظام الحكم جمهوري برلماني ديموقراطي -
بيروت هي العاصمة  -

علم فرنسا تتوسطه ارزة لبنان  -
يقوم الحكم على 3 سلطات منفصلة : تنفيذية تشريعية قضائية  -

تنفيذية : رئيس الجمهورية + وزراء يقوم بتعيينهم 
تشريعية : مجلس الشيوخ و النواب 

قضائية : منفصلة عن السلطتين السابقتين تمثلت بالقضاة الذين يصدرون احكام باسم الشعب -

صالحيات المفوض السامي بموجب الدستور :

صالحياته الواسعة افسدت مظاهر الديموقراطية  -
كان الحاكم الفعلي للبالد 

له الحق في : عزل رئيس الجمهورية /الوزراء و تعيين غيرهم + حل المجلس النيابي + تعليق الدستور  -
+نقض القوانين + تمثيل لبنان في الخارج + يشرف على ادارة البالد + يمنح االمتياز للشركات 

ظل نظام االنتداب و صالحيات المفوض في صلب الدستور حتى 1943 عندما نال لبنان استقالله  -

الدرس السابع : أحداث لبنان في ظل الجمهورية

رئاسة شارل دباس :
في 26 ايار 1926 

اجتمع مجلسا النواب و الشيوخ و انتخبا شارل دباس اول رئيس للجمهورية في ظل االنتداب 
شارل دباس : اورثودكسي / درس حقوق في فرنسا / تزوج فرنسية / تعاطى المحاماة و الصحافة / اشتهر بالنزاهة و حسن 

اإلدارة / كان معتدل و مقبول من جميع االطراف / مقربا من فرنسا / انتخب  ل3 سنوات و بعدها 3 

ابرز منجزات عهده : 

- بدء العمل بالدستور / ممارسة الحكم الوطني / تشكيل اول حكومة دستورية برئاسة اوغست اديب
وضع النشيد الوطني (كتبه رشيد نخله لحنه وديع صبرا ) -

عدل الدستور للمرة االولى 1927  -
عدل مرة ثانية في 1929  -

اصالح االدارة و التعليم / وضع مناهج الباكالوريا / انشاء المتحف الوطني ببيروت  -

 االزمة الدستورية 1932 : 

نهاية والية شارل دباس حصل صراع قوي على منصبه بين اميل اده و بشارة الخوري ترشح الشيخ محمد الجسر  -
اال ان الفرنسيون رفضو ترشح الجسر فتفاقمت األزمة

اصدر هنري بونسو (المفوض السامي ) عدة قرارات : تعليق الدستور / حل مجلس النواب / اقالة الوزراء / تعيين  -
شارل دباس رئيسا لمدة سنة قابلة للتمديد 

تلقى شارل دباس انتقادات كثيرة لقبوله المهمة فقدم استقالته في ك2 1934 -
انتهت االزمة بتعيين حبيب باشا السعد رئيسا -

رئاسة حبيب باشا السعد :



في ت1 1933 عينت فرنسا دي مارتيل مفوضا بدل بونسو  -
اجرى انتخابات لمجلس نيابي جديد من 25 نائب عين 7 منهم -

وعين حبيب باشا السعد رئيسا  -
سياسي قديم / تقلب في عدة مراكز في عهد المتصرفية / رئاسة مجلس اإلدارة + رئاسة الحكومة العربية فالجبل -

حدثت في عهده ازمة بعد ان منح المفوض شركة تبغ فرنسية امتيازا لالستثمار -
احتج اللبنانيون بشدة و جرت مظاهرات و اضطرابات -

بعد انتهاء مدته تسلم اميل اده منصبه -

 اميل اده :

محامي و سياسي قديم /ساهم في النشاطات السياسية من الحرب العالمية االولى / شارك في الوفود الى مؤتمر  -
الصلح

انتخابه في مطلع ١٩٣٦ بعد اعادة العمل بالدستور جزئيا -
في عهده تم ( توقيع معاهدة ١٩٣٦ و اعادة العمل يالدستور و انتخاب مجلس نيابي جديد و اصبح كركز رئاسة  -

الوزراء بيد السنة )

معاهدة 1936 بين لبنان و فرنسا :
 ظروف :

داخلي :مطالب اللبنانيين بتحديد عالقتهم بالدولة المنتدبة  -
إقليمي : تأثر اللبنانيين بالجوار العربي ( معاهدات بين فرنسا و سوريا / بريطانيا و العراق / بريطانيا و مصر )  -

اراد اللبنانيون ان تعاملهم فرنسا مثل اخوتهم العرب 
دولي :اضطراب االوضاع السياسية في اوروبا التي انقسمت بين ديموقراطية و دكتانورية  -

دولي : قيام موسوليني بغزو الحبشة تحت تأييد هتلر االمر الذي هدد الحلفاء في الشرق االوسط فتقربوا من العرب  -
للحفاظ على مصالحهم فاستجابت فرنسا لمطالب لبنان و سوريا 

دولي :وصول الجبهة الشعبية اليسارية لحكم فرنسا -

بنودها:

تعترف فرنسا باستقالل لبنان و تتعهد بادخاله لعصبة االمم خالل 3 سنوات (1
ينشأ بين الطرفين تمثيل دبلوماسي يصبح المفوض سفير و لكن له اسبقية على باقي السفراء  (2

3) تمثل فرنسا لبنان حيث ال تمثيل دبلوماسي له
تقدم فرنسا مساعدات فنية و علمية التي يحتاجها  (4

تحافظ فرنسا على مصالحها الثقافية و االقتصادية في لبنان  (5
مدة المعاهدة 25 سنة قابلة للتمديد  (6

نتيجتها :

رغم كل مساؤها وافق عليها المجلس النيابي لكنها لم تعرض على البرلمان الفرنسي حتى وقوع الحرب العالمية 
الثانية و اُلغيت  

الدرس الثامن:لبنان اول الحرب العالمية الثانية

الوضع السياسي و العسكري في لبنان اول الحرب (قبل سقوط فرنسا): 

في ايلول ١٩٣٩ بدأت الحرب و دخلت فرنسا الى جانب الحلفاء ضد المانيا  -



تذرع المفوض الفرنس بيو بضرورات الحرب ( علق الدستور . اقال الحكومة . حل المجلس النيابي . ابقى اميل اده  -
رئيس محدود الصالحيات وبذلك اعاد لبنان للحكم العسكري المباشر فاعالن االحكام العرفية و حل االحزاب وشدد 

الرقابة على الصحف و النشاط السياسي و قام تداببر عسكرية :حالة الطوارئ . خنق االنوار . مراقبة الشاطئ.  
اقامة التحصينات عليها . فتح باب التطوع في الجيش) 

الوضع اإلقتصادي : 

خاف اللبنانيون من تكرار ازمة الحرب االولى .  -
سارعو لشراء المواد الغذائية و تخزينها . اخفاها التجار و رفعو االسعار = زاد االهتمام بالزراعة  -

حارب بيو اإلحتكار و راقب االسعار و فرض نظام اعاشة  -
لم يشعر اللبنانيون بأزمة اقتصادية  -

الوضع السياسي بعد سقوط فرنسا ( فيشي) 

انقسم الفرنسيون قسمان – المقاومة تحالفت من بريطاميا بقيادة ديغول – موالة المانيا بقيادة بيتان في فيشي  -
السلطات الفرنسية في لبنان اعلنت والئها لبيتان . خضعت البالد لتلك الحكومة  -

لم تطمئن حكومة فيشي لبيو فأقالته و عينت دانتز  -
وصلت اللجنة االلمانية االيطالية لمراقبة الهدنة الفرنسية االلمانية في البالد -

اللجنة سيطرت على الحكم ( عسكري سياسي اقتصادي اداري )  -
اجبرت دانتز على وضع مطاري الرياق و النيرب بتصرف الطائرات االلمانية لمساعدة الكيالني في العراق ضد  -

النكليز 
قام دانتز ب ( تقليص سلطات الحكام الوطنييين . مراقبة الصحف و االحزاب .)  -

اعلن اميل اده استقالته فعين الفرد نقاش محله  -
ساءت العالقات مع دول الجوار ذات النفوذ البريطاني  -

الوضع اإلقتصادي في عهد الفيشيين : 

ساءت االوضاع االقتصادية بسبب ( الحصار االنكليزي البحري  + منع وصول البترول العراقي الى لبنان )  -
برزت مشكلة النقل و انباع نظام المفرد و المزوج في ارقام السيارات المسموح بتحركها يوميا  -

ساءت العالقات االقتصادية مع دول الجوار التابعة لبريطانيا  -
فقد موارد عديدة و زادت االسعار و البطالة  -

اهتم اللبنانيون بالزراعة و تربية الماشية  -
اتخذت سلطات االنتداب تدابير لمنع االحتكار و لتجميد االسعار و فرض نظام اعاشة  -

اال ان الوضع ظل سيئا حتى دخول الحلفاء في ١٩٤١ -

الدرس التاسع:دخول الحلفاء الى لبنان 

اسباب حملة الحلفاء على لبنان : 

الحاح ديغول على تشرشل باالستعجال لطرد الفيشيين اال ان بريطانيا كانت تماطل النشغالها في ميدان شمال افريقيا  -
اال ان سير المعارك غير المفاهيم السياسية 

احتالل المحور للبلقان و اقترابهم من الشرق االوسط . تقدم االلمان نحو مصر نهددين قناة السويس  -
مساعدة االلمان رشيد الكيالني في ثورته ضد االنكليز عبر مطاري الرياق و النيرب و ارسال مساعدات له  -

خوف االنكليز من تطور الثورة العراقية االمر الذي يهدد منابع النفط لذلك اخمدو الثورة العراقية و وضعو خطة  -
"اكسبورتر الحتالل لبنان و سوريا 



سير الحرب : 

حشد االنكليز جيشا كبيرا ( فرق انكليزية و فرنسية و من جيش االمبراطورية )  -
حملة نفسية حيث وعد كاترو بمنح االستقالل للبنان و سوريا بعد طرد القوات الموالية اللمانيا  -

الهجوم من ٣ محاوراساسية و 2 ثانوية  -
- االول : ساحلي (فلسطين ناقورة صور صيدا بيروت). الثاني : وسطي( وسط فلسطين مرجعيون بعلك بعبدا  . 

الثالث : شرق االرد ثم دمشق عبر درعا . ثانوي ١ : بنت جبيل نبطية جزين بيت الدين . ثانوي ٢ : العراق نحو 
شمال سوريا و حلب 

وقع قتال عنيف من جبهتي الساحل و الوسط  -
اشرفت اللجنة االيطالية االلمانية  على سير المعركة الفيشيين  -

قام االسطول البريطاني بمساعدة الحلفاء من الساحل و غارت الطائرات على المدن و خاصة بيروت و اصابت  -
اهداف عسكرية و مدنية 

بعد ازدياد الوضع العسكري سوءا ابلغ دانتز الحلفاء عبر قنصل الواليات المتحدة قبول شروطهم لوقف الحرب  -

موقف اللبنانيين من الحرب 

عند اشتداد الحرب و قصف الطائرات للمدن الساحلية و خاصة بيروت خاف السكان و غادرو بيروت نحو الجبل  -
الموقف الشعبي : التظاهر امام قصر الجمهورية و تقديم عرائض لوقف القتال  -

الموقف الرسمي : طلب نقاش من دانتز وقف القتال و جعل بيروت مدينة مفتوحة اال انه رفض  -
عاشت بيروت ايام عصيبة  -

نهاية الحرب و اتفاقية عكا : 

غير دانتز رأيه عندما اشتدت االوضاع سوءا عليه ( قلة االمدادات بسبب منع تركيا مرور الفيشيين عبرها . عدم  -
اهتمام االلمان بهذا المحور ) 

رضخ دانتز و اوقف الحرب ٨ تموز ١٩٤١ -
وقعت اتفاقية عكا بين االنكليز و الفيشيين ١٤ تموز ١٩٤١  -

-- استسالم الفيشيين دون قيد او شرط  -
-- احتالل الحلفاء للبنان . تكريم الفيشيين تكريما عسكريا . اعطاءها حرية للعودة لفرنسا او االنضمام للحلفاء -

-- تسليم القوات الفيشية  االسلحة الثقيلة و تحتفظ بالخفيفة -
-- عدم مالحقة اللبنانيين و السوريين المتعاونين مع الفيشيين . تبادل اسرى  -

الصراع بين االنكليز و الفرنسيين ( موقف ديغول من االتفاقية ) 

لم يرد ذكر الفرنسيين االحرار في المعاهدة  -
ال يملك ديغول الحق بالحلول محل الفيشيين في لبنان و سوريا  -

غضب ديغول و ارسل برقيات احتجاج الى االنكليز  -
تعديل االتفاقية ( نقل االدارة و سلطات االنتداب الى الفرنسيين االحرار .. اعتراف بريطانيا بمركز ممتاز لفرنسا في  -

بالدنا )
بالرغم من التطمينات و الرسائل المتبادلة ظل الصراع بين فرنسا و بريطانيا حتى االستقالل  -

تحسن االوضاع االقتصادية 

فك الحصار البحري  -



فك الحصار على البترول العراقي -
عودة التبادل التجاري مع دول الجوار  -

دخول لبنان منطقة النقد االسترليني  -
تشغيل اليد العاملة و نشيط التجارة و حركة المقاوالت و البناء و التموين و النقل  -

وزع االنكليز االعاشة على اللبنانيين ازداد االنتاج الزراعي . نشأت المصانع لتأمين حاجات الجيوش المحلية و  -
االجنبية 

الدرس العاشر: لبنان اخر الحرب العالمية الثانية 

انتقال سلطة االنتداب الى الفرنسيين األحرار: 

تسلم الفرنسيون األحرار السلطة بعد دخول الحلفاء بالدنا في ١٩٤١ و اتفاق ديغول و تشرسل  -
استعادو حق االشراف على ( السياسة و الرقابة على الصحف و ادارة المصالح و اصدار المراسيم )  -

عين كاترو مفوضا ساميا . ظل الفرد نقاش رئيسا للدولة . و احمد داعوق امين سر الدولة في ظل تعليق الدستور  -

استقالل كاترو في ٢٦ ت٢ ١٩٤١ 

ظروف االستقالل:  

وعد كاترو اللبنانيين باالستقالل قبل بدء الحملة العسكرية على بالدنا  -
بعد نجاح حملة الحلفاء و انتقال السلطة إلى الفرنسيين االحرار  -
طالب اللبنانيون كاترو بتحقيق وعده و اعادة الحياة الدستورية  -

ساند االنكليز اللبنانيين في مطلبهم  -
حدد كاترو يوم ٢٦ ت٢ العالن االستقالل -

مضمون االستقالل : 

- اعلن كاترو االستقالل في السراي الصغير بحضور الرئيس الفرد نقاش و شخصيات هامة  -
- اقر ب ( وحدة االراضي اللبنانية . المساواة بين ابنائه . حقه بانشاء قوة عسكرية . حقه بالتمثيل الخارجي )  -

- اكد تمسكه بروح معاهدة ١٩٣٦ للحصول على مركز ممتاز في لبنان -
- ثبت الفرد نقاش في منصبه رئيسا للجمهورية  -

مكاسب لبنان من هذا االستقالل : 

رغم ان االستقالل كان مزيف اال ان اللبنانيين حققو من خالله مكاسب :  -
حق انشاء عالقات دبلوماسية مع الخارج  -

حق إنشاء قوة عسكرية خاصة بهم  -
ابالغ عصبة االمم باستقالل لبنان -

اعتراف الدول الكبرى باستقالل لبنان . و تعيين سفراء للدول في لبنان  -

مواقف اللبنانيين من االستقالل : 

موقف شعبي : 

اعتبروه غير تام و غير حقيقي ( دستور معلق . الفرنسيون هم من ثبتو نقاش في منصبه . لفرنسا حق  -
التدخل فس شؤون لبنان . ربط لبنان و فرنسا بمعاهدة شبيهة من ١٩٣٦ (رفض نقاش هذا األمر))

عارض اللبنانيون هذا االستقالل  -
عقدو عدة اجتماعات لدراسة مطالبهم  -



طالبو باستقالل لبنان التام و عودة الحياة الدستورية و اجراء انتخابات نيابية و رئاسية و بتشكيل حكومة  -
وطنية 

موقف رسمي : 

شكر نقاش المفوضية الفرنسية هلى االستقالل -
رفض ان يوقع اي معاهدة قبل االستقالل التام  -

ازمة النقاش و كاترو و عودة الحياة الدستورية 

طالب اللبنانيون بهودة الحياة الدستورية للقيام باالنتخابات  -
لكن فرنسا ماطلت متذرعة بظروف الحرب  -

بعد تراجع خطر االلمان لم يعد هناك حجة للفرنسيين  -
تقرر في لندن بحضور كاتر اجراء االنتخابات في سوريا و لبنان  -

اراد كاترو ايجاد مجلس نيابي يصدق على معاهدة ١٩٣٦  -
سعى العادة المجلس الذي حله بيو  -

بريطانيا و اللبنانيون رفضوا و اصروا على انتخاب مجلس جديد  -
اعتبر الفرد نقاش ان الحكومة اللبنانية وحدها من يملك حق الدعوة الى االنتخابات  -

و اعترض على تدخل فرنسا  -
ساءت العالقات بين كاترو و نقاش  -

طلب كاترو استقالة نقاش اال انه رفض  -
اصدر كاترو قرارا باعادة الدستور و اقالة نقاش و تعيين ايوب تابت رئيسا مؤقتا لالشراف على االنتخابات  -

الفترة االنتقالية : (تعيين ايوب و بترو طراد ) 

كانت مهمة تابت اجراء اإلنتخابات النيابية  -
عندما تسلم مهامه اصدر مرسوما حدد فيه اعضاء مجلس النواب ٥٤ ( ٣٢ مسيحي ٢٢ مسلم ) و اعطى المغتربين  -

حق التصويت
اثار ضجة في اوساط المسلمين و كادت ان تندلع فتنة  -

قال هيللو ( خليفة كاترو ) باقالة تابت و تعيين بترو طراد و اعطائه مهمة تابت  -
اصدر هيللو قرارا حدد فيه اعضاء المجلس النيابي ٥٥ ( ٣٠ مسيحي ٢٥ مسلم ) نسبة ٥:٦ -

في صيف ١٩٤٣ جرت االنتخابات  -
انتخب المجلس الجديد بشارة الخوري رئيسا للجمهورية  -

بعد معركة بين اميل اده المدعوم من فرنسا و بشارة المدعوم من بريطانيا  -
و هكذا لعبت بريطانيا دورا مهما في استقالل لبنان  -

الدرس ١١ :تحقيق االستقالل 

الممارسات الجديدة لحكومة االستقالل (تطبيق السياسة االستقاللية)

منذ ان تشكلت الحكومة الجديدة في السراي الحكوميةباشرت يتطبيق السياسة االستقاللية في لبنانوضعت تقاليد جديدة للحكم لم 
تكون سابقا

لم تقم الحكومة بزيارة المفوض السامي الفرنسي كما كان متبعا في السابق الن ذلك يتنافى مع مفهوم االستقالل  (1
و قد اعتبرت المفوض سفيرا لبالده في لبنان اذا زارها ردت له الزيارة (لكن هذا لم يحدث)



قامت الحكومة بوضع بيان وزاري بدون اشتراك المفوضية الفرنسيةأهم ما تضمنه هذا البيان، تعديل الدستور  (2
لتحقيق االستقالل التامو انهاء االنتداب رسميا

اصدار مذكرة تقضي باستخدام اللغة العربية في المعامالت الرسميةأدت الى تعطيل دور المستشارين الفرنسيين  (3
في دوائر الدولة و تعريب االوامر العسكرية الملقاة بالفرنسية على الدرك و الشرطة

طالبت المفوض الفرنسي بتسليم المصالح الخاصة و المشتركة و تخلي المفوضية الفرنسية عن صالحياتها و  (4
تحويلها الى سفارة رفض المفوض بحجة ضرورة االتفاق مع السوريين فوجئ باتفاقهم حول قضية تسليم 
المصالح طلب توقيع معاهدة مصادقة مشابهة ل١٩٣٦رفضت الحكومة الطلب قبل تحقيق االستقالل التام

نزلت في بر الياس قوة فرنسية لجمع الضرائب فأساءت هذه القوة معاملة السكان عندئذ، امر وزير الداخلية  (5
(كميل شمعون) قائد الدرك باخراج القوة الفرنسية من البلدة و بالقوة اذا لزم االمروقد لبى الفرنسيون هذا الطلب

أقرت مشروع قانون تعديل الدستور ١٩٤٣/١١/٥ و انهت االنتداب دستوريا دون موافقة الفرنسيين أحالت  (6
مشروع القانون الى المجلس النيابي القراره (١١/٨)

الميثاق الوطني:

اتفاق شفهي، غير مكتوب -
يعبر عن صيغة العيش المشترك بين المسلمين و المسيحيين في لينان الحر و المستقل -

كان المسلمون يتوجهون نحو االرتباط مع سوريا -
كان المسيحيون يتطلعون نحو الحماية االوروبية كضمانة وجودهم -

فلم يعد هذا جائزا بموجب الميثاق -
بل االتفاق على صيغة جديدة للعيش المشترك -

وبناء وطن لجميع ابنائهم -
عرفت الميثاق الوطني (١٩٤٣) ابرز ما تضمنه: -

لبنان جمهورية مستقلة ذات سيادةترفض الحماية االجنبية و ترفض التدخل الخارجي في شؤونه (1
لبنان ذو وجه عربي، و لغة عربية، وهو جزء من العالم العربي (2

لبنان موطن الحريات العامة يعيش فيه جميع ابناءه، على اختالف طوائفهم و معتقداتهمفي جو من الحرية  (3
و المساواة

يتم توزيع الطوائف و المراكز في الدولة توسيعا عادال على الطوائق (4
(لكن الميثاق ترك عنصر الطائفية من كيانه، مما اوجد ثغرة منعت تالحم الشعب اللبناني و انصهاره)

انهاء االنتداب دستوريا (تعديل ١٩٤٣/١١/٨):

رغم اعالن االستقالل (استقالل كاترو) -
و اعادة الحياة الدستورية ١٩٤٣/٣ -

ظلت سلطات االنداب تمارس االشراف على الحكم في لبنان -
لذلك كان ال بد من تعديل الدستور  -

إللغاء قيود االنتداب و جعل االستقالل كامال -
حدث خالف ما بين اللبنانيين و الفرنسيين حول تعديل الدستور و شرعيته -

قال الفرنسيون انه ال يحق التعديل من طرف واحد  -
و اللبنانيين اصروا على التعديل بصورة منفردة -

عرضت الحكومة مشروع قانون التعديل على المجلس النيابي -



الذي اجتمع في جلسة حاسمة ١٩٤٣/١١/٨ -
وافق فيها النواب باالكثرية الساحقة على الغاء او تعديل كل المواد التي تمس بسيادة و استقالل لبنان -

الغيت و عدلت المواد المتعلقة باالنتداب، الدول المندبة و عصبة االمم -
كما جعلت اللغة العربية لغة رسمية للبالد فقط -

في نفس اليوم وقع رئيس الجمهورية على قانون التعديل  -
نشر في اليوم التالي في ملحق خاص للجريدة الرسمية -

ردة الفعل الفرنسية:

غضب الفرنسيون من مواقف اللبنانيين الجريئة الهادفة لتحقيق االستقالل التام -
أبلغوا الحكومة انه ال يحق للبنانيين تعديل الدستور بمفردهم -

كما انهم سحبوا الدعوة التي كانت موجهة لحضور االحتفاالت بعيد الهدنة في ١١/١١ في السفارة الفرنسية -
أقدم المفوض هيللو في صباح ١٩٤٣/١١/١١ -

على اعتقال (بشارة الخوري-رياض الصلح-كميل شمعون-عادل عسيران-سليم تقال-عبد الحميد كرامي) الى  -
قلعة راشيا

اصدر ايضا قرارا بتعليق الدستور و حل المجلس النيابي -
ابطال مفعول التعديل و تعيين اميل اده رئيسا للجمهورية و الحكومة -

لم يتعاون اللبنانيون معه -

ردة الفعل اللبنانية:

على الصعيد الحكومي :

على الصعيد النيابي:

فور سماع نبأ االعتقال -
توافد النواب و الوزيران (حبيب ابي شهال-االمير مجيد ارسالن) الى منزل رئيس الجمهورية -
عقد جلسة تقرر فيها ان حبيب ابي شهال بصفته نائب رئيس الوزارة مهام رئيس الجمهورية -

و ان تشكل حكومة مؤقتة برئاسته -
يشاركه فيها الوزير مجيد ارسالن لتقوم مقام الحكومة المعتقلة -

دعا رئيس مجلس النواب صبري حمادة النواب لالجتماع في المجلس -
لم يستطع الوصول اال سبعة منهم -

ارسلوا مذكرات احتجاج الى الدول االجنبية و العربية -
قاموا بتغيير شكل العلم الى شكله الحالي -

قام جنود االنتداب باقتحام المجلس و طرد النواب الموجودين فيه -
توجه النواب الى منزل صائب سالم حيث انضم ٢٦ نائبا -

مثل امامهم الوزيران الباقيان خارج االعتقال -
ناال ثقة المجلس بوصفهما ممثلين للحكومة الشرعية -

على صعيد الحكومة

-انتقلت الحكومة الثنائية الى بشامونانضم اليها فيما بعد صبري حمادةلتعمل بحرية بعيدا عن ضغط سلطات 
االنتداب قامت حكومة بشامون باالعمال التالية:



تأكيد بان الدستور ما زال قائما و ان التفاوض يكون مع حكومة راشيا المعتقلة و رفض اجراءات  (1
هيللو و اعتبارها غير شرعية

اصدار مراسيم تنكر شرعية حكومة اميل ادة طلب من الموظفين االمتناع عن تأدية اعمالهم و  (2
مأمورياتهم تحت ظل حكومة غير شرعية و ان ال يطيعوا لها امرا

اصدرت قرارات تطلب من مدير مصرف سوريا و لبنان، و امين صندوق الخزينة اللبنانية عدم  (3
صرف اي مبلغ من الخزينة الى حكومة اميل اده

عينت لها مستشارين، و انشات حرس وطني للدفاع عن مقرها (4
ارسال مذكرات احتجاج الى الدول (5

اصدرت قرارا الى مدير التموين تطلب فيه المبادرة الى توزيع االعاشة  على االهلين عن شهر  (6
ت٢ باقرب وقت

على الصعيد الشعبي 

اندفع اللبنانيون الى الشوارع متظاهرين و تصادمو مع الفرنسيين   -
اضطربت المدن و اقفلت المدارس  -

نظم الشباب اللبناني االحزاب و المظاهرات و تعاون حزب النجادة و القوات لتنظيم العمل  -
موّل رجال التجارة المظاهرات  -

قامت مظاهرات نسائية و طالبية  -
قدمت مذكرات احتجاج الى المفوضيات المعتمدة في لبنان  -

فرض الفرنسيون رقابة شديدة على الصحف فأضرب اغلبها  -
حرر الشباب الوطني جريدة بعنوان ؟؟ الطالع الناس على المستجدات  -

الدرس ١٢:معركة الجالء االقتصادي و العسكري  

الجالء عن المصالح االقتصادية الخاصة و المشتركة 

ما هي هذه المصالح ؟ 

مؤسسات اقتصادية ذات نفع عام تخص اللبناننين  -
كانت تحت ادارة فرنسية خالل االنتداب و تسلمها لبنان بعد االستقالل . و هي نوعان :  -

خاصة بلبنان وحده مثل الكهرباء و الماء و التلفون و الترامواي  (1
مشتركة بين لبنان و سوريا مثل الجمارك المرافئ العملة السكك الحديدية و دائرة االثار  (2

كيف تم استردادها 

كان اللبنانيون قد طلبو من فرنسا تسليم ادارة المصالح العامة  -
اشترطت فرنسا االتفاق بين سوريا و لبنان و توقيع معاهدة تؤمن مركز ممتاز لفرنسا  -

فوجئت فرنسا باالتفاق بين سوريا و لبنان  -
بدأت فرنسا بالمماطلة  -

رفضت الحكومة اللبنانية الدخول في اي مفاوضات او توقيع اي معاهدة قبل االستقالل التام  -
بعد تحقيق االستقالل بدأت المفاوضات بين لبنان مع سوريا و كاترو  -

رفض الجانب اللبناني السوري المساومة  -
لم تستطع فرنسا الحصول على اي مكسب  -

في ٢٢ ك١ اتفقت االطراف على تسليم فرنسا المصالح للبنان و سوريا  -



في مطلع ١٩٤٤ بدأت عملية التسليم بموجب محاضر من طرف يوقعها ممثلون لبنان و سوريا و فرنسا -
تألفت لجنة لبنانية سورية لالشراف على المصالح المشتركة  -

اما المصالح الخاصة فكان يوقع عليها ممثل من لبنان و اخر من فرنسا  -

تسلم الجيش اللبناني :

في ١٧ حزيران ١٩٤٤ تسلمت الحكومة اللبنانية فوجا من المجندين اللبنانيين من القوات الفرنسية -
سلمت قيادة هذا الفوج الى القائد فؤاد شهاب  -

آب ١٩٤٥ سلمت باقي الفرق اللبنانية بكامل معداتها و ثكناتها الى الحكومة  -
عين فؤاد شهاب قائدا للجيش  -

تحقيق الجالء العسكري 

بالرغم من االستقالل السياسي و االقتصادي و االداري  -
ظلت بعض الوحدات العسكرية األجنبية في لبنان  -

طالب اللبنانيون بالجالء العسكري  -
ماطلت فرنسا و بريطانيا بذريعة الضرورات الحربية  -

و حاولت الضغط على سوريا و لبنان لضمان مركز ممتاز  -
قام الفرنسيون بتدبير بعض االحداث لبلبة الوضع الداخلي  -

الشكوى الى مجلس األمن : 

بعد انتهاء الحرب طالب اللبنانيون بتحديد موعد للجالء  -
اال ان بريطانيا و فرنسا كانتا تسعيان لتحقيق بعض المصالح  -

قررت سوريا و لبنان رفع شكوى لدى مجلس األمن  -
تشكل الوفد اللبناني (  حميد فرنجية رئيسا و رياض الصلح و كميل شمعود و يوسف سالم اعضاء )  -

القى فرنجية خطابا يعرض فيه المشكلة  -
قام الوفد باتصاالت واسعة مع بقية الوفود  -

عرضت القضية على مجلس االمن  -
نال االقتراح االميركي (اجراء مفاوضات بين االطراف لتحقيق الجالء) اكثرية االصوات  -

رفض المندوب الروسي قرار اميركا بالفيتو و طلب الجالء الفوري فرفض طلبه ايضا  -

المفاوضات ثم الجالء 

على الرغم من بطالن اقتراح اميركا  -
عملت االطراف بمضمونه انتقل الوفدان الى باريس إلجراء المفاوضات  -

بعد شهرين من المفاوضات المطولة  -
وافق الفرنسيون على توقيع اتفاقية الجالء  -

بدأ العمل بها في نيسان ١٩٤٦ و تم جالء اخر جندي في ٣١ ك١ من نفس السنة  -

الدرس 13:العرب و الدولة العثمانية اواخر القرن 19  

الجمعية العربية الفتاة : 

سرية  -
تأسست في باريس 1911على يد  طالب عرب -

انتقلت الى بيروت ثم دمشق  -



اهدافها : تحرير العرب / تحقيق اإلستقالل التام عن السلطنة  -
ننائجها : انعقاد المؤتمر العربي في باريس 1913 / قيام الثورة الهربية الكبرى  -

جمعية بيروت اإلصالحية : 

علنية  -
تأسست في بيروت 1912 -

اسسها شخصيات بيروتية من عدة طوائف -
هدفها : استقالل ذاتي للعرب عبر الالمركزية / جعل اللغة العربية لغة رسمية الى جانب التركية / تنظيم الخدمة  -

العسكرية للعرب / تحقيق اصالحات في ييروت و باقي الواليات 
بعد ان لقت ترحيبا كبيرا في األوساط العربية تم حلها و اعتقال رموزها من قبل االتحاديين  -

الدرس 14:المؤتمر العربي في باريس 

المؤتمر العربي في باريس : 

 ظروفه : 

ردة فعل على سياسة التتريك المتبعة من اإلتحاديين -
عدم تجاوب اإلتحاديين مع مطالب العرب  -

مساندة فرنا للعرب و السماح لهم بعقد المؤتم على اراضيها -

انعقاده : 

تم في فرنسا خوفاً من مالحقة العثمانيين لهم و إفشاله  -
دعا إليه شبان من جمعية الفتاة  -

تفاعل العرب و حضر ممثلون من عدة جمعيات و المستقلين و المغتربين و ممثل السلطنة "مدحت شكري  -
" بصفة مراقب 

انعقد من 18 الى 23 حزيران  -
اتخذوا قرارات معتدلة  -

مقرراته : 

اعتماد الحكم العربي الذاتي في مناطقهم اي انشاء ادارة ال مركزية في بالدهم  (1
اشراك العرب في االدارة المركزية ب 3 وزراء و 5 والة  (2

جعل العربية لغة رسمية في المناطق العربية  (3
تحقيق اصالحات حقيقية في السلطنة بمساعدة خبراء اجانب  (4

حصر خدمة العرب العسكرية في مناطقهم اال في الضرورات  (5
دعم مالية متصرفية لبنان من قبل العثمانيين و نفيذ اصالحات في والية بيروت (6

نتيجتها :

بعد نجاح المفوض العثماني في المفاوضات مع العرب -
اصطحب معه الى اسطنبول وفدا من العرب للتفاوض مع الحكومة  -

وافق السلطان العثماني على بعض المقررات و رفض بعضها  -
ماطل العثمانيون في تنفيذ القرارات  -

قرر العرب االنفصال عن السلطنة بالثورة المسلحة  -



وقعت الحرب االولى و لم يتحقق اي من المقررات  -

مراسالت الحسين ماكماهون : 

تبادل رسائل بين شريف حسين (ممثل العرب ) و هنري مكماهون مندوب بريطانيا السامي في مصر (ممثل  -
اإلنكليز )

تموز 1915 الى ك٢ 1916 -
بدأت بعد ارسال اإلنكليز بيانا موقعا من مكماهون يعدون فيه ب ( استقالل الجزيرة العربية / قيام خالفة عربية  -

إسالمية / تقديم المساعدات للعرب )
ارسل حسين رسالة إلى مكماهون طلب استقالل البالد العربية  -

رد مكمتهون برسالة مطولة يمتدح فيها الشريق و لكنه لم يعط جوابا واضحا  -
فرد الحسن مكررا طلبه  -

في 24 ت ١ 1915 رد مكماهون برسالة مهمة تعهد فيها ب : -
تأييد استقالل المنطقة العربية االسيوية باستثناء لبنان و سوريا و االسكندرون ليتم البت فيها بعد الحرب (1

تساعد بريطانيا في قيام حكم عربي فب العراق على ان تتبع البصرة و بغداد نظام بريطاني خاص (2
تتعهد بريطانيا بحماية االماكن المقدسة في فلسطين  (3
ال تعقد بريطانيا اي صلح ال يضمن حرية العرب (4

الدرس 15:الثورة العربية الكبرى 

الثورة العربية الكبرى 1916

اسبابها : 

سياسة التتريك التي اعتمدها اإلتحاديون دفع العرب للوقوف بوجه هذه السياسة بكل الطرق  -
دخول تركيا الى جانب المحور و إعالن الجهاد المقدس ، دفع اإلنكليز للبحث عن شخصية اسالمية قوية للقيام  -

بالثورة 
عدم وفاء األتراك بوعودهم في مقررات مؤتمر باريس دفع العرب الى التفكير باإلنفصال عنهم ولو عن طريق  -

الثورة المسلحة 
خالف الشريف مع األتراك حول السلطة و طموحه بأن يكون ملكا على العرب  -

نجاح مفاوضات الشريف مع اإلنكليز و تعدهم له بمنح اإلستقالل للمنطقة العربية مقابل تعاونه معهم ضد األتراك -
ظلم جمال باشا للبنانيين و السوريين (تعليق المشانق ) بسنتي 1915 و 1916 -

ننائجها :

 للعرب

إبراز القضية العربية و اظهارها للعالم  -
نمو الوعي القومي لدى الشبان العرب و سعيهم الى اإلستقالل -

اعتراف الحلفاء بالحجاز دولة مستقلة و الحسين ملكا عليها  -
وصول فيصل الى حكم سوريا 1920 ثم العراق 1921 . و وصول عبدالله الى حكم شرق األردن  -

لم تحقق هدفها الرئيسي بإنشاء دولة عربية مستقلة بسبب غدر البريطانيين إللتزامها بإتفاقية سايكس بيكو  -

للحلفاء

أمنت حليفا مسلما قويا اضعف الجهاد المقدس -



حماية البحر األحمر و طريق الهند من توسع المحور جنوبا -
جمدت تحرك العثمانيين نحو عدن و السيطرة على باب المندب مما سهل على األنكليز احتالل فلسطين و  -

سيناء
استغالل الثورة لتحقيق اهدافهم في الشام وفقا لسايكس بيكو  -

الحلفاء األوروبيون يتقاسمون امالك الدولة العثمانية و يغدرون بالعرب

حصة روسيا 

بعد دخول السلطنة الى الحرب بدأ الحلفاء يخططون لتقسيم اراضيها فيما بينهم  -
بدأت المحادثات في بطرسبورغ صيف 1914 -

جرت مفاوضات عدة تم اإلتفاق فيها : لروسيا اسطنبول و البسفور و الدردنيل و شرق األناضول و لفرنسا  -
و بريطانيا المشرق العربي

حصة ايطاليا 

عرض اإلنكليز و الفرنسيون غرب األناضول و جزر الدوديكانز على ايطاليا مقابل دخولها الى جانب  -
الحلفاء 

رغم دخولها الى جانبهم لم يف الحلفاء بوعودهم اليطاليا   -

اتفاقية سايكس بيكو 

تعريفها 

انفاقية سرية تم اإلتفاق عليها في 16 ايار 1916 بين مندوب بريطانيا و مندزب فرنسا  -
تقضي بتقسيم المشرق العربي بين الدولتين  -

مضمونها 

حصة فرنسا الساحل اللبناني و السوري من رأس الناقورة الى كليكيا تخضع لحكم فرنسي مباشر  -
حصة بريطانيا العراق من شمال بغداد الى جنوب الموصل على الخليج العربي تخضع لحكم بريطاني  -

مباشر
فلسطين تخضع حكم دولي بإشراف الحلفاء و الشريف حسين  -

منطقة أ :واليات حلب دمشق الموصل . دولة عربية . مركز ممتاز لفرنسا  -
منطقة ب : جنوب المنطقة أ حتى حدود نجد و الحجاز )شرق األردن و قسم من العراق . دولة عربية .  -

مركز ممتاز لبريطانيا

مصير اإلتفاقية 

بقيت سرية حتى نجاح الثورة الروسية و نشر البالشفة مستندات اإلتفاقية  -
قلق العرب و استوضحوا من بريطانيا  -

انكرت بريطانيا و طمأنت العرب  -
بعد نهاية الحرب عمل الحلفاء على تنفيذها  -

حصلت متغيرات سياسية غيرت اإلتفاقية و تعديلها ( انسحاب روسيا يعني انسحابها من اإلنفاقية / قيام  -
نظام اإلنتداب / حركة اتاتورك في تركيا )

طبقت حسب مؤتمر سان ريمو  -
تخلت فرنسا عن كليكيا لتركيا  -



ضم الموصل للعراق الذي اصبح مع األردن و فلسطين تحت انتداب بريطانيا  -
وضع كل سوريا و لبنان تحت حكم فرنسي ادى الى عدم ظهور الدولنين العريتين أ و ب -

وعد بلفور 

كتاب ارسله بلفور (وزير خارجية بريطانيا ) الى روتشيلد ( احد زعماء الحركة الصهيونية)  -
يتضمن وعد بريطانيا بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين  -

و ذلك لكسب اليهود الى جانبهم في الحرب  -
صدور هذا الوعد يشكل خيانة للعرب و للحلفاء من قبل بريطانيا  -

الدرس 16:قيام الدولة التركية  

إصالحات اتاتورك 

منذ استالم السلطة عمل على نحو تحويل تركيا للحضارة الغربية و قطع صلتها بالتاريخ و الثقافة اإلسالمية 

سياسيا:

الغى الخالفة  -
وضع دستورا جديدا مستمدا من قوانين غربية  -

اصبحت تركيا دولة جمهورية تتألف من 3 سلطات  -
وضع قوانين علمانية جديدة حلت محل الشريعة اإلسالمية  -

جعل انقرة عاصمة  -
انشأ عالقات دبلوماسية مع دول خارجية ( اإلتحاد السوفياتي .. ايران .. دول عربية )  -

دخل عصبة االمم -

اجتماعيا 

تحسين وضع المرأة ( الغى تعدد الزوجات / فرض السفور / منحها حق الطالق من الرجل / حق اإلنتخاب و  -
الترشح)

جعل التقويم الميالدي تقويما رسميا للبالد  -
فرض االزياء االوروبية  -

الغى االلقاب  -
وضع قوانين اجتماعية لتنظيم العمل -

تربيويا و ثقافيا 

محو األمية عبر جعل اإلبتدائي مجاني و الزامي  -
عزز التعليم العالي عبر تطوير جامعة اسطنبول و انساء واحدة في انقرة و زيادة عدد الكليات  -

استعمال األحرف الالتينية في كتابة التركية و كتابة تاريخ تركيا  -
حول مسجد ايا صوفيا الى متحف  -

دينيا 

الغى منصب الخالفة و وزارة الشريعة و األوقاف و منصب شيخ اإلسالم  -
اعلق زوايا و تكايا الدراويش  -



ترجمة القرآن و األذان الى التركية  -

اقتصاديا 

الغى اإلمتيازات األجنبية  -
أمّم الشركات االجنبية و الصناعات الكبرى -

وضع خطط لتطوير الصناعة  -
طور الزراعة عبر توزيع األراضي للفالحين و اوجد بنك التسليف الزراعي  -

تطوير طرق المواصالت -

الدرس ١٨:سوريا في ظل االنتداب 

الثورة السورية الكبرى ١٩٢٥ 

اسبابها 

رفض السوريين النتداب و رفض تقسيم البالد  -
سوء السياسة الفرنسية  -

تأثر السوريين بالجوار العربي (قيام مملكة العراق و رفع الحماية عن مصر )  -
اعتقال ادهم خنجر . اعتبر اهانة للدروز فرفعو السالح بوجع الفرنسيين  -

سوء حكم كاربييه حاكم الجبل السوري  -
اهانة ساراي لسلطان االطرش و امر اعتقاله و نفيه فجر غضب الدروز و قامو بالثورة المسلحة الكبرى -

نتائجها 

امتدت الثورة في جميع سوريا و بعض من لبنان  -
ايقنت فرنسا عدم جدوى المواجهة العسكرية  -

اقيل ساراي و عين ده جوفنيل لتهدئتها  -
فشل ده جوفنيل استقال و عين بونسو محله  -

اجرى مفاوضات فرنسية سورية لحل االظمة سلميا  -
هدأت الثورة و جرت اإلنتخابات  -

انبثق عنها مجلس تأسيسي وضع الدستور  -

معاهدة ١٩٣٦ السورية 

ظروفها

اضراب المدن السورية لمدة شهرين احتجاجا على اعتقال الوطنيين . اضطر ده مارتيل اطالق سراحهم و عقد  -
معاهدو مع السوريين (محلي)

تأثر السوريين بالجوار العربي . بريطانيا عقدت معادتين مع مصر و العراق . طالب السوريين بمعاهدة مشابه  -
تضمن استقاللهم (اقليمي)

اضطراب االوضاع في اوروبا انقسام بين ديموقراطية و دكتاتورية (دولي) -
غزو موسوليني للحبشة و اقترابه من العرب (دولي) -

وصول اليساريين لحكم فرنسا (دولي) -

بنودها 

تعترف فرنسا باستقالل سوريا و تدخلها عصبة االمم خالل ٣ سنوات  -



يتعهد الطرفان بعدم توقيع معاهدة تضر اآلخر -
تتشاور الدولتان باألمور العسكرية و الخارجية  -

تتعهد فرنسا بحماية سوريا و تتعهد سوريا بتقديم تسهيالت هسكرية لفرنسا في حالة الحرب  -
لفرنسا حق استخدام قاعدتي النيرب و المزة  -

تحتفظ فرنسا بقاعدتي جبل الدروز و بالد العلويين لمدة ٥ سنوات -
مدة المعاهدة ٢٥ سنة  -

نتيجتها 

وافق المجلس النيابي السوري . لم تعرض على المجلس الفرنسي بضغط من اليساريين  -
اعتبرت بحكم الملغاة  -

الدرس ١٩:قيام المملكة العراقية 

الثورة العراقية 

اسبابها 

تأثر العراق بالجوار العربي ( قيام الملكية السورية . ثورة مصر ضد االنكليز ) شجع العراقيين على الثورة و اقامة  -
حكومة وطنية 

فرض االنتداب البريطاني على العراق حرك مشاعر الوطنية عند العراقيين  -
سوء االدارة البريطانية  -

افتاء رجال الدين المعادين لبريطانيا بالجهاد للتخلص من البريطانيين  -
السبب الرئيسي : اعتقال احد شيوخ عشيرة بني حجيم دفع رجال قبيلته لمهاجمة مكان اعتقاله اطالق سراحه و قتل  -

الحراس االنكليز 

نهايتها 

بعد ان انتشرت الثورة في كل مدن العراق و كثرت الخسائر المادية و البشرية  -
اقتنعت بريطانيا بالسلوك الديبلوماسي الخماد الثورة  -

عينت كوكس مندوبا ساميا لها لمفاوضة الثوار  -
اتص٢ل كوكس بأعيان البالد النهاء الثورة و اقامة هيئة تأسيسية تضع دستورا للبالد  -
استطاع كوكس اقناع عبدالرحمن الكيالني نقيب اشراف بغداد بتأليف اول حكومة عربية -

الحق بكل وزارة مستشار بريطاني نافذ الكلمة  -

معاهدة ١٩٣٠ 

ظروفها 

مطالب العراقيين بتحديد العالقة مع بريطانيا عبر وضع معاهدة تضمن استقاللهم (محلي) -
اجرى الهراقيون ٣ معاهدات مع بريطانيا . كلها فشلت . لذلك طالبو برابعة تحقق لهم االستقالل التام (محلي) -

رغبة البريطانيين بالتوصل لحل يرضي العراقيين و يضمن لهم مصالحهم فالعراق (دولي) -

بنودها 

اعطاء العراق استقالله و ادخاله عصبة االمم بعد سنتين  -
تتشاور الدولتان في الشؤون السياسية الخارجية  -
يتعهد الطرفان بعدم عقد معاهدة تضر باالخر -



تحتفظ بريطانيا بقاعدتي الحبانية و الشعيبة طوال مدة المعاهدة  -
في حال نشوب حرب تقدم العراق لبريطانيا التسهيالت الالزمة  -

مدة المعاهدة ٢٥ سنة و تلغي المعاهدات السابقة  -
تساعد بريطانيا العراق ثقافيا ز عسكريا و اقتصاديا  -

نتيجتها 

عارض برلمان الدولتان هذه المعاخدة  -
اال انها وقعت  -

نال العراق استقالله و دخل عصبة االمم سنة ١٩٣٢ -

الدرس ٢٠ :قيام المملكة العربية السعودية 

قيام المملكة العربية لسعودية :

عام 1901 تمكن عبدالعزيز بن سعود من انتزاع الرياض من ال الرشيد  -
عام 1906 انهى النفوذ التركي في نجد -

عام 1913 استولى على االحساء و وقع معاهدة مع بريطانيا اعترفت فيها بعبدالعزيز سلطانا على نجد و االحسا و  -
القطيف

عام 1921 انتصر على ال شمر و استولى على حائل و وصل حدود العراق -
عام 1924 هاجم الحجاز و استولى على مناطقه الواحد تلو االخر و اخذها من ابناء الشريف حسين -

طمع اليمنيون بمنطقة عسير فاستنجد االدارسة بعبدالعزيز فلبى و وضع عسير تحت حمايته -
عام 1926 بايع السعوديون عبدالعزيز ملكا على الحجتز و اصبح يعرف ب ملك الحجاز و سلطان نجد و ملحقاته -

ايلول 1932 صدر مرسوم بتوحيد نجد و الحجاز و عسير في دولة واحدة هي المملكة العربية السعودية  -

انجازات الملك عبدالعزيز :

على الصعيد الداخلي :

التقرب من القبائل و اقناعها باضرار الغزو و تعويدها حياة االستقرار مقدما لهم المساعدات -
حارب المتطرفين دينيا و وطد االمن و امن طريق الحج -

وطن البدو و انشأ القرى حول منابع المياه -
شق الطرق و تشجيع الصناعة و الزراعة  -

انشاء الجامعات و المدارس و المستشفيات و ادخل الهلوم الجديدة الى المملكة مستعينا بخبراء عرب و اجانب -
(ساعده على ذلك تدفق االموال جراء اكتشاف النفط و استثماره في مملكته) -

على الصعيد الخارجي :

اقامة عالقة حسن جوار مع الدول المجاورة منهيا مشكلة تقسيم الحدود معها  -
اقامة عالقات ودية مع الدول الكبرى ( بريطانيا فرنسا الواليات المتحدة و تركيا ) -

توقيع اتفاقيات استخراج النفط -
االسهام في انشاء جامعة الدول العربية و ادخال مملكته الى هيئة االمم المتحدة  -

السيطرة على الحجاز :

استغل الخالف بين بريطانيا و الشريف حسين للسيطرة على الحجاز  -
وقعت صدامات حدودية بين نجد و الحجتز -



قامت مفاوضات بين االنكليز و عبدالعزيز قرروفيها احترام عبدالعزيز للوجود البريطاني في االردن مقابل استيالئه  -
على الحجاز

جهز حملة عسكرية كبيرة هاجم فيها الحجاز  -
تنازل عنها الشريف البنه علي  -

فسيطر عبدالعزيز على الطائف و مكه ثم جدة و المدينة  -
هرب علي الى العراق  -

اجتمع الناس و بايعو عبدالعزيز ملكا -

السيطرة على عسير :

كان االدارسة يحكمون عسير الواقعة بين اليمن و الحجاز  -
طمع اليمنيون في عسير فاستنجد االدارسة بعبدالعزيز لمساعدتهم  -

فوضعت تحت الحماية السعودية  -
19 ايلول 1932 صدر مرسوم بتوحيد الحجاز و نجد و االحساء و عسير و اعلن قيام المملكة العربية السعودية  -

عبدالعزيز بن سعود ملكا عليها  -

الدرس ٢١ :فتح قناة السويس

الحصول على االمتياز 

اجتمع المهندس الفرنسي ده لسيبس بصديقه سعيد باشا فور تنصيبه خديوي و اقنعه بأهمية حفر القناة  -
منحه سعيد امتياز انشاء و ادارة شركة عالمية للقيام بهذا المشروع  -

اإلمتياز :  -
تستغل الشركة القناة ل ٩٩ سنة بعد افتتاحها  (1

تستولي الشركة على االراضي الالزمة للمشروع  (2
تستغل الشركة العدد الالزم من الفالحين المصريين لحفر القناة  (3

تدفع الشركة ١٥ % من صافي االرباح للحكومة المصرية سنويا  (4

موقف االنكليز من المشروع 

عارض االنكليز المروع بشدة بسبب 

منافسة بريطانيا و فرنسا على مصر بسبب موقعخا الجغرافي الخام  (1
المشروع يفشل مشروع بريطانيا القاضي بمد سكة حديد بين السويس و االسكندرية  (2

خوف النكليز من عودة سيطرة فرنسا على مصر بعد المشروع  (3
خوف بريطانيا من وقوع طريق مستعمراتها فالشرق للخطر في حال سيطرة فرنسا على القناة و على  (4

مصر

عملت بريطانيا على عرقلة المشروع قبل بدءه من خالل تحريض السلطان العثماني للوقوف ضد حفر القناة عبر إقناعه 
ان فرسا تطمع بالسيطرة على مصر من خاللها 

-رفضت بريطانيا محاوالت ده لسيسبس ألقناعها بأن اشركة القتاة دولية و ان القناة منطقة دولية محايدة 

كيف حارب اإلنكليز المشروع : 

لم تساهم بريطانيا فالشركة و حاولت اقناع الدول االوروبية بعدم المشاركة  -
حاولت اقالة سعيد باشا و شنت حملة اعالمية ضد نظام السخرة الذي تعرض له الفالحون المصريون  -

اقنعت الخديوي اسماعيل بأن سحب الفالحين من الشركة و تشغيلهم في زراعة القطن افضل للخزينة المصرية  -



اقنعت اسماعيل بإعادة األراضي الممنوحة للقناة بالمجان  -
اقتنع اسماعيل برأي البريطانيين فطرح على ده ليسيبس تغيير اإلمتياز . رفض . تأزمت العالقة بين اسماعيل و ده  -
لسيبس . توقف العمل بعد منع السخرة . تدخل نابليون الثالث ليكون حكما بينهما . حكم نابليون بسحب ٨٠ % من 
الفالحين و إعادة ٦٠ الف هكتار لمصر مقابل ٨٤ مليون فرنك تعويض من مصر للشركة . وافق الطرفان . وافق 

السلطان العثماني . انصاعت بريطانيا لالمر الواقع 

موقف بريطانيا بعد حفر القناة 

تغير موقف بريطانيا ألن معارضته غير مجدية  -
ادركت اهمية القناة كممر حيوي لتجارتها بين مستعمراتها في الشرق و الغرب  -

ألنه يختصر الوقت و التكاليف  -
اصبح هدف بريطانيا السيطرة على القناة و على مصر  -

بدأت بالتدخل في شؤون مصر و اغرقته بالديون حتى شارفت مصر على االفالس  -

كيف سيطرت بريطانيا على الشركة 

اراد الخديوي بيع حصة بالده من الشركة بعد غرق بالده فالديون  -
ترددت فرنسا فالصفقة خوفا من ردة فعل بريطانية  -

اقتنع البريطانيون بشراء حصة مصر من الشركة خاصة ان ٨٠% من حركة المرور فيها تابعة لبريطانيا  -
ابلغت بريطانيا الخديوي انها تريد شراء حصة مصر ٤٤% مقابل ٤ مليون باوند -

وافق الخديوي على عرض بريطانيا . اصبحت بريطانيا المساهم الثاني فالشركة بعد فرنسا  -

الدرس ٢٣:محاوالت االستقالل في مصر 

معاهدة ١٩٣٦ بين مصر و بريطانيا 

ظروفها : 

اضطراب االوضاع في اوروبا و انقسامها بين ديموقراطية و دكتاتورية (دولي) -
بروز االنظمة النازيو و الفاشية المعادية الحلفاء (دولي) -

احتالل موسوليني للحبشة و تهديده للوجود البريطاني في مصر و السودان اجبرها على ترسيخ عالقتها بمصر  -
(دولي)

مطال المصريين باالستقالل و تحديد العالقة مع بريطانيا (محلي) -
تسلم حزب العمال الحكم في بريطانيا (دولي) -

بنودها 

انهاء االحتالل اابريطاني و تحقيق استقالل مصر  -
تحتفظ بريطانيا ب ١٠ االف جندي في منطقة القناة  -

تتعهد بريطانيا بضم مصر لعصبة االمم . مقابل ان يكون لسفيرها في مصر االسبقية  -
تتشاور الدول فالسياسة الخارجية  -

ال تعقد اي دولة معاهدة تضر باالخرى  -
تقدم مصل تسهيالت لبريطانيا في حالة الحرب  -

مدة المعاهدة ٢٠ سنة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين  -

مصيرها 

صادق عليها البرلمانان و صارت سارية المفعول  -
دخلت مصر عصبة االمم  -



الغي نظام المحاكم المختلطة و االمتيازات االجنبية  -
استمرت المعاهدة خالل الحرب و الغاها مصطفى نحاس سنة ١٩٥١  -

الدرس ٢٦:الثورة الحزائرية الكبرى 

اسباب الثورة الجزائرية الكبرى 

نقمة الجزائرين ضد الفرنسيين بسبب سياستهم االستعمارية السيئة في الجزائر  -
تأثرها بالجوار العربي بعد نيل اغلب الدول استقاللها و خاصة المجاورة لها و استقالل المستعمرات االفريقية  -

الوعي الثقافي الجزائري و تمسك شعبها بالثقافة و الهوية العربية رغم الفرنسة و اكتسابهم خبرة قتالية الشتراكهم  -
فالحروب مع فرنسا 

السبب الرئيسي قتل فرنسا ٤٥ الف شخص و تدمير القرى على رؤوس سكانها في قسطنطينة بعد قيام مظاهرات  -
كبيرة عام 

كيف انتهت الثورة (نتيجتها)

تأثيرها على االوضاع الداخلية الفرنسية 

على الرغم من ردة الفعل القاسية من الفرنسيين  -
خسرت فرنسا خسائر مادية و بشرية جسيمة  -

ثارت خالفات بين االحزاب الفرنسية  -
ادت الزمات وزارية وضعف الحكونة حتى سقوطها  -

قيام الجمهورية الخامسة برئاسة ديغول ١٩٥٨  -

دور الجنرال ديغول 

بسبب الضغط الخارجي و اشتداد الثورة فالداخل قرر ديغول وضع حد للثورة :  -
- اعترف بحق الجزائريين تقرير مصيرهم عبر االستفتاء ايلول ١٩٥٩  -

لم يعارض قيام حكومة جزائرية مستقلة رغم معارضة الضباط الفرنسيين الذين حاولو ا اإلطاحة به لكنه قضى  -
عليهم (ت٢ ١٩٦٠ )

وافق على التفاوض مع الحكومة الجزائرية المؤقتة بعد فوز االستقالل في االستفتاء رغم محاوالت المستوطنين  -
المعاكسة (نيسان ١٩٦١ )

انفاقية ايفيان 

بدأت في ايار ١٩٦١ في ايفيان  -
رفض الجزائريون انصاف الحلول  -

اصرو على االستمرار في اطالق النار حتى االستقالل التام  -
في ١٩٦١/٣/١٩ توقف اطالق النار و تم االعالن عن االتفاقية  -

- اعتراف فرنسا باستقالل الجزائر مع الصحراء اعتبارا من ١٩٦٢/٧/١ -
- جالء القوات الفرنسية من الجزائر خالل ٣ سنوات من االتفاقية  -

-لفرنسا وضع خاص فالجزائر 



بعد نجاح المفوضات و توقيع االتفاقية . توقفت الثورة  -
اعلن استقالل الجزائر في اول تموز بعد ثورة كلفتها ١مليون شهيد  -

اصبحت الجزائر جمهورية مستقلة برئاسة محمد بنبال  -
دخلت الى جامعة الدول العربية و الى هيئة االمم المتحدة  -

موفقين باإلمتحانات �

بعتذر على ايا خطأ إمالئي

االمين بنتن


