
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلخیص 
 تاریخمادة ال

 صف الثالث الثانوي
 " كلن كم یوم درس ... و عندك كل الصیفیة !"

  



 

 والعالم العربيلبنان 
 

للقضاء على  جمال باشا تدابیر( ولىة في لبنان خالل الحرب العالمیة األوضاع السیاسیّ األ -۱
 : )يالذاتستقالل اإل

   أرسلت السلطنة ف بھا، لبنان رـّ ، كان من الطبیعي أن یتأثافیھ ا ًولى ودخول العثمانیین طرفالحرب العالمیة األ ندالعإمع  -
 أن أعمالھ ناقضت أقوالھ. اللبنانیین،غیر متیازاتإسیحافظ على  أنھبصّرح الذي على لبنان وسوریا،  ا ًعامّ جمال باشا قائدا ً  
 البروتوكول : لمتصرفیة أوانظام  أيّ  ساسيبھا نظام لبنان األتدابیر التي خرق ال أبرز -
 

 : العسكریة التدابیر -
  .ثكنات عسكریةالى دیار واأل المدارسوعثمانیة  الجبل الى والیةل وّ فح الشویر ضھور -عن طریق زحلھ ا ًرسل جیشأ -
 

   : السیاسیة التدابیر -
ّ  سماعیلإ - بك ممتاز - مسیحیین(علي منیف غیر آخرینباشا وعیّن  عزل المتصرف المسیحي أوھانس -  ي) .◌ّ حقــ
 ونفى البعض ، فسجن البعضدارة الجبلإ المتصرف في یساعد الذي كان ا ًعضو۱۲ ف منـّ دارة المؤلحّل مجلس اإل -
 ك .اتراألمن  ، وعیّن مجلسا ًاآلخر  
 كـّـستدعى البطریرك الیاس الحویإسطنبول، كما إمن  فرمان التعیین بطریرك ومطارنة الموارنة على طلب أجبر -
 . األناضولنفى المطران بطرس شبلي الذي مات في كما وھدّده بالنفي،  في صوفرالیھ   
 . )عدامإ أو(نفي برمة أنشأ الدیوان العرفي في عالیھ لمحاكمة الوطنیین، وكانت أحكامھ مُ  -
 والمطبوعات والبرید . فرض الرقابة على الصحفو اتحزاب والجمعیّ األ حلّ ف ،للسلطنة اللبنانیین أعداءً  یععتبر جمإ -
 . الجیش بھدف تطویع اللبنانیین في ي والخّواتالبرّ  والحصار فرض السخرة -
 

 : رّدة فعل اللبنانیین -
 للمشاركة ان أوملأل ّما طلبا ًإ، قارة األمیركیةالو سوریا ومصر نحو فھاجروا قتصادیا ًإو ًللبنانیون سیاسیاتضایق ا -
  .الحلفاء في مصر أو ،في المقاومة من خالل الثورة العربیة في الحجاز  
 
 
 

 جتماعیة خالل الحرب:اإل - قتصادیةزمة اإلأسباب األ -۲
 والجنوب . والبقاع عكار ،مثلراضي الزراعیة الواسعة األ الى ضیق مساحة المتصرفیة التي كانت تفتقر -
 لعدّة مواسم . لمزروعاتاعلى  ىفقض أیام، الشمس لعدّة حجب نورو ۱۹۱٥ في ربیعالجراد الذي غزا لبنان  -
    سعاراأل ما رفع المغتربین موالأالغذائیة و المواد دخول سطول الحلفاء على طول الشاطىء، فمنعألالبحري  الحصار -
 حتكاریة . اراإلـبسبب سیاسة التجّ  ،جنوني  ٍلـبشك  
 لیھ.إمنع وصول الغالل فعلى الجبل الحصار البّري العثماني  -
    .ارـالتجّ  ھاورفض العملة قیمتھا ففقدت ،ات من النقد الورقي دون تغطیة ذھبیةـكمیّ  تنزلاُ  ،بسبب مصاریف الحرب -
  .ستخراج الملحإولسمك ا الناس من صید عوامنو ،فصادروا المواد الغذائیة والمواشي ،عیتجوالتراك سیاسة عتمد األإ -
 

 : زمةمحاولة معالجة األ -
 . سطول الفرنسيبواسطة األ سّرا ًرسلت اُ  )ملیون دوالر  ۲٦۰( عاتت تبرّ عجم المغتربون لجانا ً لــّ شك -
 طعام الجائعین ودفن الموتى .رھن البطریرك الماروني أمالك الكنیسة إل -
  .دارةاإل لم تنجح بسبب سوء لكنھاعاشة موا اإلـّ فنظ، ةمتصاص النقمإتراك بدورھم الى األ سعى -
   

 : زمةنتائج األ -
 ومصادرة المواد الغذائیة والغالء . والبحري والحصارین البّريالجراد بسبب جوعا ً سكان ال لثثـموت  -
 دویة .واأل طباءوالجوع ومصادرة األ الكولیرا والطاعون وذلك بسبب الفقركوبئة مراض واألاأل -
 ة األمیركیة.القارّ و البطالة، والھجرة الى البقاع  وسوریا ومصر -
 

       



 
 والجبل ودمشق : وتبیر یة فيـّـ الحكومات المحلقیام ونسحاب العثمانیین إ -۳
 دمشق. يفیصل فلل حكومة مؤقتة موالیة ــّ شكوم الوالي الحكم الى رئیس البلدیة عمرالداعوق لـّ : س      في بیروت -
    نتخبواإ م المتصرف العثماني الحكم الى رئیس بلدیة بعبدا حبیب فیاض، لكن مأموري الحكومةـلـّ س :       في الجبل -

 متصرفیة.لدارة شؤون امیرین مالك شھاب وعادل أرسالن إلاأل                      
 حیث رفع العلم العربي الى بیروتعنھا  مندوبا ً تأرسلفمیر فیصل حكومة عسكریة ل األـشكـّ  :      في دمشق -
 على الجبل.  لسعد حاكما ًاحبیب  تـبّ ـثجھ الى الجبل وأعاد العمل الى مجلس االدارة وعلى السراي، ثم توّ                       
    لبحر،ا طریق عن في بیروت ا ًمن فلسطین، وأنزل الفرنسیون جیش نكلیزتقدّم اإل ۱۹۱۸ خریففي  الحلفاء :دخول  -

 مندوب فیصل بیروت. فغادر على المناطق،اما ًحكـّ  وعیّنواالعربي بالفرنسي العلم  فإستبدلوا                      

 : تقسیم المنطقة -
  السامي الفرنسي ضیساعده المفوّ  ،للمنطقة برئاسة الجنرال البریطاني اللنبي  ًتاـّ مؤق داریا ًإ  ًعلن الحلفاء نظاماأ -
 :  وھي بیكو -تفاقیة سایكسإأقسام بحسب  ۳وقّسموا المنطقة الى  ،بیكو جورج  
 دارة فرنسیة .إ - حتى كیلیكیا لبنان والساحل السوري  :  المنطقة الغربیة  -
 نكلیزیة. إدارة إ - ردنفلسطین وشرقي اال  :  الجنوبیةالمنطقة  -
 دارة عربیة . إ - سوریا الداخلیة  :  المنطقة الشرقیة  -
 

 : مواقف اللبنانیین من سیاسة الحلفاء -
  : لحزبیةوانتماءاتھم الطائفیة إبسبب لم یكن اللبنانیون خالل ھذه الفترة موّحدي الرأي حول مستقبل لبنان  -
 ستقالل وبعودة الحدود التاریخیة للبنان .طالبوا باإل - أكثریة مسیحیة -سكان الجبل ف -
      دمشق. في الفیصليبالحكم   رتباطالذاتي مع اإل قاللستطالبوا باإل - سالمیةإأكثریة  - سكان المدنأّما  -
 أمیركیة .  برعایة بریطانیة أو ستقالال ًإوآخرون  ،امـّ ستقالل التبعض اللبنانیین أرادوا اإل -
 البریطانیة.نضمام الى سوریا تحت الوصایة البعض طالب باإل -
 
 

 :الى مؤتمرالصلح وباریس  الوفود اللبنانیة -٤
 : عمـّون)داوود (وفد  ۱۹۱۹ باریس فيول الى مؤتمرالصلح لبنان األوفد جبل  -
 نظر باریس بوجھة الصلح في من أن یأخذ مؤتمر فا ًوّ دارة جبل لبنان الذي كان متخإھذا الوفد حمل مطالب مجلس  -
 :  مطالبھ أبرز وكانت ضّم لبنان الى سوریالفیصل الداعیة  میراأل  
  أیام المتصرفیة . أراض ٍلخ عنھ من ـُـعادة ما سإو لبنان ستقاللإق یتحق -
 .نشاء مجلس نیابي على قاعدة التمثیل النسبيإ -
  .اطلب المساعدة من فرنس -
    ق أّي نتیجة . ھذا الوفد لم یحقـّ  -

                                                                                    

 : ك الى باریســّ برئاسة البطریرك الیاس الحوی الوفد الثاني -
 الى  ًضافةإ كراین، - لجنة كینغ وكشف مضمون ،نتدابمبدأ اإل قرارإول، وبعد غموض نتائج الوفد اللبناني األ ثرإ -
 مقابلة المسؤولین كـالیاس الحویّ الماروني  البطریرك دارةمجلس اإلكلـّف  .الى سوریا لبنان  فیصل ضمّ حاوالت م  
 اللبنانیة .    القضیة عن والدفاع الصلح في مؤتمر  
 نھا المطالب التالیة :الصلح ّضم مذكرة الى مؤتمر رجال الدولة الفرنسیة ورفع كبار البطریرك باریس، قابلفي  -
 ستقاللھ.إتوسیع حدود لبنان وتحقیق  -
 طلب المساعدة من فرنسا .ومحاكمة المسؤولین عن المجاعة ودرس التعویضات  -
 بتحقیق المطالب . لة بالوعودـكلیمنصو محمّ جورج عاد البطریرك برسالة من رئیس الوزراء الفرنسي  -
 

    : الخوري)عبدهللا  الوفد الثالث (وفد المطران -
    ف مجلسكلـّ  فیصل والتي قد تكون على حساب لبنان، میرواألالحلفاء عقد بین ـُ تفاقیات التي تبعد تزاید القلق من اإل -
 الى باریس . لیرأس وفدا ً جدیدا ً (سكرتیرالبطریرك) دارة المطران عبدهللا الخورياإل  
    رسالة من رئیس الوزراء دفى الوـّـ لقـالحدود لناحیة البقاع، توسیع المسؤولین الفرنسیین ومطالبتھ بت جتماعھ بكبارإبعد  -
     .ستقالل وتوسیع الحدودخرى باإلأ  ًد مرةعِ ـَ ت رانـّ ي میللالفرنس  
  .سنة خاللى ید الجنرال غورو لع سوف تتّحـقق الوعودھذه  -



 
 كراین :  -جنة كینغل -٥
 :رسالھا إظروف  -
 تقریرمصیرھا . ویلسون الداعیة الى حق الشعوب في ركيیممن مبادىء الرئیس األ نطالقا ًإ لت اللجنةـّـتشك -
 .ویلسون لرئیساقتراحات إ كراین، بسبب رفض فرنسا وبریطانیا میركیین ھنري كینغ وتشارلزمن األتألـّفت  -
 . المرغوبةحول شكل السلطة  وطرحت علیھم أسئلةالقوم  مت اللجنة الى الشرق، قابلت كبارقدِ  -
 

 : ومصیره تقریرالمضمون  -
 .حكم ذاتي للبنانو وحدة سوریا الطبیعیة -
 أمیركا على المنطقة . ا أوینتداب بریطانإ -
 وقف ھجرة الیھود الى فلسطین. -
 المنطقة . نتداب علىتّم فرض اإلف ،میركیین من المؤتمرنسحاب األإبسبب  الصلح بالتقریر لم یأخذ مؤتمر -
 
 
 

 ؟ ل الیھكیف تـّم التوّصـ المصیر) (حّق تقریر نتدابم اإلمفھو -٦
 .ستعمارستقالل واإلبین اإل ید في العالقات الدولیة، جاء حال ً وسطا ًھو نظام جد -
 الصلح في باریس . قترحھ جان سماتس رئیس وزراء جنوب أفریقیا أثناء مؤتمرإ -
 شراف على بلدان خاضعة لدول أمیركا) باإل - بریطانیا - مم دولة كبرى (فرنساعصبة األیقضي االنتداب بتكلیف  -
  ) .ج-ب  -(أ  الث فئاتـنتداب ثاإل. ستقاللواإل رعلى التطوّ  وذلك لمساعدتھا ،خسرت الحرب  

 

 ؟سان ریمو نتداب في مؤتمرلماذا وكیف تّم فرض اإل -
    تفقإفي سوریا،  ۱۹۲۰وروبیة وقیام النظام الملكي سنة الرافض للمطامع األالسوري العام  بعد موقف المؤتمر -
 على المجلس األ يَ عفدُ  بیكو، -تفاقیة سایكسإعلى تنفیذ  كلیمنصو) - بعد تفاھم (لوید جورج نكلیزالفرنسیون واإل  
    وباقي المنطقة ،الفرنسي نتدابوضع لبنان وسوریا تحت اإل تقّررو ا)ایطالی( نعقاد في سان ریموالصلح لإل لمؤتمر  
   .نتداب البریطانيتحت اإل  
 

 : نتداباإل صكّ  -
 ة.مادّ  ۲۰مة ومقدّ  وتتضّمن ۱۹۲۲ صدرت في تموز - ة وضعتھا لجنة من الدول الكبرى في لندنھو وثیقة دولیّ  -
 المقدّمة قیام دولتي لبنان وسوریا وقبول فرنسا اإلنتداب علیھما. تذكر -
 

  : مضمونھ -
 حیث ال تمثیل دیبلوماسي لھ . ل لبنان خارجیا ًــ◌ّ تمثـّ  - سنوات ۳للبالد خالل بة دستورا ًتضع الدولة المنتدِ  -
 . وصیانة ً تنقیبا ً ثارباآل تھتـّم - یاتیصون الحقوق والحرّ ا ً قضائی ا ًنظام  ضعت -
  تكون اللغتان العربیة والفرنسیة، لغتان رسّمیتان . -
  لفرنسا إبقاء جیشھا في لبنان طوال مدة اإلنتداب، وإستخدام كافـّة وسائل النقل والطرقات. یحقّ  -
 عن أعمالھا الى عصبة االمم . سنویا ً تقریرا ًترفع  -
 

 ؟ االنتدابم فرنسا بصّك التزإمدى  -
 قتصاد . مع ھیمنة على السیاسة واإل ،نتداب بصورة عامـّةلتزمت فرنسا بمضمون اإلإ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ظروف قیام دولة لبنان الكبیر : أسباب أو -۷
 لشكـّـ وقد راضي المسلوخة عن لبنان في عھد المتصرفیة،ستعادة األإالمطالبة اللبنانیة الدائمة بتوسیع الحدود و -
 الصلح . الى مؤتمر دارة ورافق الوفود اللبنانیة الثالثةرات مجلس اإلمقرّ  ھذا المطلب محور  
 ران الى المطران الخوري .ـّ ورسالة میلل كـالى البطریرك الحویّ  تجاوب فرنسا من خالل رسالة كلیمنصو -
 ت فرنسا ة، قررّ یّ الملك السوریونفبعد أن أعلن  ،فیصل میرمكانیة التعاون والتفاھم مع األإالیأس الفرنسي من  -
  من المطالب اللبنانیة.  ٍتحقیق جزء  

 

 مراحل قیام الدولة : عالن أواإلكیفیة  -
  قضیةاأل داریة قضت بفصلإالجنرال غورو سلسلة قرارات  أصدر ۹۲۰۱آب  ۳۱و ۳ :  بین مرحلة القرارات -
 المذكورة،  المناطق الیھا ضمّ و وتأسیس دولة لبنان الكبیر ،بیروتفي البقاع عن والیة دمشق، وحّل والیة  ربعةاأل 
 وطرابلس وصیدا وصوروالجنوب . ارـّ الى عك  ًضافةإ 
 
 

 :  عالنإلمرحلة ا -
 .الدة لبنان الكبیر و بیروت في قصرالصنوبر ي فيحتفال شعبّ إال غورو في أعلن الجنر ۱۹۲۰ أیلول سنة ۱ في -
 

 : عالنموقف اللبنانیین من ھذا اإل -
 وتجاه دولة لبنان الكبیر : ،نتدابنقسم اللبنانییون تجاه اإلإ -
 ستقالل .اإل نحوولى عتبارھا الخطوة األإعالن الدولة، بإنتداب وبأكثریة سكان الجبل رّحبت باإل -
 .المشاركة  الحقا ًالوحدة السوریة، ثم قبلت بولبنان الكبیر وطالبت  نتدابأكثریة سكان المدن عارضت اإل -
 

 : یةالبشرّ  -ةقتصادیّ اإل - ةرات الجغرافیّ المتغیّ  -
    : قتصادیةاإل - الجغرافیة -
 في عھد المتصرفیة . ۲كلم ۳٥۰۰كانت  بعد أن ۲كلم ۱۰٤٥۲أصبحت مساحة لبنان  -
  : كتسب لبنانإ -
 والجنوب . واسعة في البقاع وعكارمناطق زراعیة  -
 تسعت الواجھة البحریة .إومرافىء تجاریة في بیروت وطرابلس وصیدا،  -
 وت وبعلبك وصیدا وصور .یرثریة وتاریخیة في بأمناطق  -
 

 : رات البشریةلمتغیّ ا -
 . ألفا ً ٤۱٤ بعد أن كان ألفا ً ٦۲۸ سكان، فأصبحالزداد عدد إ -
 . درزیا ً - ًبعد أن كان مارونیا مسیحیا ً -سالمیا ًإأصبح التوازن  -
    ل السكاني الى الساحل بعد ان أصبحت بیروت العاصمة.ـل الثقـنتقإ -

                                          

 : نظام الحكم -
 .عاصمة ال بیروت وكانت مماأل لعصبة سميّ إشراف إتحت  مباشرا ً عسكریا ًنظام الحكم، كان  -
   أّما مؤسسات الحكم فكانت على الشكل التالي : -

                                                      

 : لمفوض الساميا -
 یشرف على كما  ،قتصادیةواإل الخارجیة المالیة السیاسة شرف علىیُ  یة، صالحیاتھ مطلقةسكان فرنسي الجن -
 ھو قائد الجیش .و ،القرارات والقوانین ویفرض الضرائب الداخلیة فیعّین الموظفین ویصدرالسیاسة   

 

  : الحاكم ومساعدوه -
 الذین كانوا  ومستشارون فرنسیون ل رأس السلطة التنفیذیة، یعاونھ مساعدون لبنانیونفرنسي الجنسیة یمثـّـ -
 ، وھو مسؤول أمام المفوض السامي .على زمام السلطة یقبضون  

 

 : المجالس التمثیلیة -
 طائفي.   ٍعلى أساس عضوا ً  ۱۷داریة من إدارة، وأنشأ لجنة حّل الجنرال غورو مجلس اإل ۱۹۲۰ سنة -
 لجنة تأسیسیة الى  ۱۹۲٦ الذي تّحول سنة ا ًعضو ۳۰من ا ًتمثیلی عاد وحّل ھذه اللجنة وأنشأ مجلسا ً بعد سنتین -
 لم یكن لھذه المجالس أیة سلطة تشریعیة . . عند وضع الدستور  
 



 
   : داریةأبرزالتنظیمات اإل -
  : داریةالتقسیمات اإل -
 الجنوب والبقاع) . الشمال، (الجبل، ربع محافظاتأقّسم الفرنسیون لبنان الى  -
 .وقرى  ٍّسمت كل محافظة الى أقضیة والقضاء الى نواحـُ ق -
  .ائمقامقكل قضاء لكل محافظة محافظ وول بیروت وطرابلس مدینتین ممتازتین، أصبحت -
 . ومناھج التعلیم وغیرھا والمساحة نتخاباتل قوانین: البلدیات واإلـداریة مثإكما وضع الفرنسیون قوانین  -

 

  : التنظیمات المالیة -
 .فرنكا ً فرنسیا ً عشرینقّسمت الى مئة قرش ومساویة لـُ فوضع الفرنسیون نظام اللیرة اللبنانیة،  -
 والرسوم الجمركیة موا الضرائبأوجدوا میزانیة للدولة ونظـّ و العملة، صداركما أنشأوا بنك سوریا ولبنان إل -
 وأسّسوا المصالح المشتركة بین لبنان وسوریا .   
 
 

                     

 لماذا وكیف تّم وضع الدستور في لبنان؟ -۸
 :أسباب وضعھ لماذا أو -
 ل البالد الى مرحلة الحكم الوطني .ـینق  ٍمطالبة اللبنانیین فرنسا بدستور -
 والعراق . لمصر رینكلیزیة التي ساھمت في وضع دساتاللبنانیین بالسیاسة اإل رـّ تأث -
 سنوات . ۳لزم فرنسا بوضع دستورخالل ت ُ نتدابة االولى من صك اإلالمادّ  -
 علیھم. ، بحیث أراد الفرنسیون مكافأة اللبنانیین ألنھم لم یثوروا۱۹۲٥ ندالع الثورة في سوریا سنةإ -
 

 ؟كیف تّم وضع الدستور -
 مع المستشار ) تتعاونمجلس تأسیسيتّحول الى (المجلس التمثیلي  منالمفوض السامي دوجوفینیل لجنة شكـّل  -
 القانوني في المفوضیة الفرنسیة .   
 .طراد میشال شیحا وبترو رالمفكـّ  : ء اللجنةأعضا من أبرز -
 : ھما أساسیین لوضع الدستور بمصدرین اللجنة ستعانتإ -
 .لجمھوریة الثالثةا مسّودة دستور -
  .خطـّیا ً جابة علیھالإل لبنانیین قتصادیینإالى سیاسیین وقانونیین وجـّھت  ُ مجموعة أسئلة -
 . ۱۹۲٦أیار  ۲۳في  الدستور والدة السامي المفوض أعلنالمسودّة،  المجلس التمثیليناقش  مابعد -
 

ّ  ،الدستور ظلّ في لبنان في نظام الحكم  -  : ق الحكم الوطنيومدى تحقـ
 سلطات منفصلة : ۳یقوم على  الحكم في لبنان دیموقراطیا ً جمھوریا ً برلمانیا ً نظام أصبح  -
 .تمنحھا تحجب الثقة عن الحكومة أو ،النواب والشیوخ، تشّرع القوانین لھا مجلسيّ ـّـثیم تشریعیة : -
 الجمھوریة . رالمعاھدات وتنتخب رئیستقـّ  ،تدرس الموازنة ،تراقب الحكومة وتحاسبھا -
 لھا رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء .ـّـیمث  تنفیذیة : -
 اللبناني . سم الشعبإحكام باأل صدرـُ العدالة وت قرارإل بالمحاكم، تسھرعلى ـّـقضائیة : مستقلة تتمث -
 العربیة .الى جانب  رسمیة ، واللغة الفرنسیةوطنیا ً ي داخلھ أرزة علما ًالعاصمة بیروت، والعلم الفرنس أصبحت -
  ورئیس لبالدلالحاكم الفعلي وع بصالحیات واسعة، ذ ظّل المفوض السامي یتمتـّ إق الحكم الوطني ـّـ م یتحقل -
  . یا ًسمّ إمم عصبة األ ظّل دوروالجمھوریة یخضع لھ،   

 

 : صالحیات المفوض السامي في ظّل الدستور -
 .قالة الحكومةإ - عزل رئیس البالد وتعیین غیره - حّل مجلس النواب -تعلیق الدستور -
 متیازات للشركات .منح اإل - شراف على السیاسة الدفاعیة والخارجیةاإل -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 من ھو شارل دبّاس ؟ -۹
 مجازفي الحقوق. أورثوذكسي من بیروت، )۱۹۲٦أیارالعام  ۲٦(إنتـُِخَب في  أول رئیس للجمھوریة اللبنانیة -
    مراكز ّ◌ىـّ وتول عمل في الصحافة والسیاسة من أجل القضیتین العربیة واللبنانیة، شارك في وضع الدستور -
 لعدلیة .امدیر أبرزھا ،دةیإداریة عد  

 

 ؟ أبرزمنجزات عھده -
 .الرسمیة فیھا متحاناتاإل مناھج البكالوریا اللبنانیة بقسمیھا، وبدایة - وضع النشید الوطني اللبناني -
 .نیالدستورمّرت تعدیل - داریةإصالحات مالیة وإتحقیق  - تأسیس المتحف الوطني -
  

 : الدستوریة ۱۹۳۲ وأزمة تعلیق الدستور -
  .ادّه میلإالخوري و على الرئاسة بین بشارة مسیحي -ع مسیحياصر اس الثانیة، برزـنتھاء والیة شارل دبّ إمع  -
     نسحب ادّه لمصلحتھ.إ، فالذي كان معتدال ً الشیخ محمد الجسرمال بعض النواب الى تأیید  -
  .والیة دباس سنة قابلة للتجدید وحّل مجلس النواب ومدّد ّ◌ق الدستورـّ ل المفوض السامي فعلخـّ تد -
    دفعت الدستور، بعودة  ًعارمة مطالبةھا نقمة شعبیة تقامت معارضة نیابیة لبنانیة في وجھ التمدید رافق ،ذلك ثرإ -
    لھ .  حبیب باشا السعد خلفا ًفعیّن الفرنسیون ، ستقالةاس الى اإلـدبّ بال  
 

                                             
                                       

  :۳٦۱۹ - ۲ت ۱۳الفرنسیة  -المعاھدة اللبنانیة -۱۰
 : أسبابھا أو ظروف وضعھا -
 سس واضحة .أدّد العالقة معھا على حسا بمعاھدة تنمطالبة اللبنانیین لفر -
 العربي، بعد المعاھدات البریطانیة مع العراق ومصر. تأثرھم بالجوار -
 الحبشة . حتلتإیطالیا التي إة في ة في المانیا والفاشیّ ة مع بروز النازیّ تأزم االوضاع السیاسیة الدولیّ  -
 وضاع المستعمرات .أل تفّھما ً ثرالى الحكم في فرنسا الذي كان أك وصول الیسار -

 

 : أبرزمضمونھا -
 أبرزھا : عسكریا ً مواد وملحقا ً ۹نت المعاھدة ـتضمّ  -
 سنوات من توقیع المعاھدة . ۳ مم خاللدخل فرنسا لبنان الى عصبة األـُ ت - ستقالل لبنانإتحقیق  -
 في لبنان .فرنسیة قتصادیة إأسبقیة سیاسیة و - للبنانتقدّم مساعدات فنیّة وعلمیة  -
 ل لبنان في الخارج حیث ال تمثیل دیبلوماسي لھ .ـتمثّ  -
 . بأّي طرف عدم عقد معاھدة تضروتتشاورالدولتان بشكل دائم،  -
 في حالة الحرب . راضي والمیاه اللبنانیةستخدام األإة المعاھدة وفي لبنان طوال مدّ  بقاء الجیش الفرنسي -
 سنة قابلة للتجدید.  ۲٥ة دمدّة المعاھ -
   وافق علیھا بسبب الیمین والجیش .تلم  فرنسالكن  جماع،وافق مجلس النواب اللبناني على المعاھدة باإل :ھامصیر -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                           



 
حزیران  - قبل سقوط فرنسا بید االلمان قتصادیة في لبنانوضاع السیاسیة واإلاأل -۱۱

 : ۱۹٤۰ أیلول -۱۹۳۹
 .ستبدلت فرنسا المفوض الساميإندالع الحرب في اوروبا، إمع  -
 إدّه میل إ مجلس النواب وأقال الحكومة، لكنھ أبقى على ّ الدستوروحلفعلـّق  ندالع الحربإغبریال بیو  لإستغـّـ -
  یھم.یعاونھ مجلس مدیرین برئاسة عبدهللا بَ  ،بصالحیات منقوصة رئیسا ً  
 ل:ـجراءات قمعیة مثإتخذ وإ ،أعلن حالة الطوارىء في البالد -
    ل :ـجراءات عسكریة مثإو ،ذاعةاإلوفرض الرقابة على الصحف  حّل االحزاب والجمعیات، -
 ع في الجیش .الى التطوّ  قامة المتاریس ودعوة الشبابإالشواطىء و نوار وحراسةخفض األ -

 

 : قتصادیةوضاع اإلاأل -
 على تخزین المواد الغذائیة . ولى، فأقبلوامأساة الحرب األ خاف اللبنانیون من تكرار -
 سعار . موا باألـّ كساسیة وتحالمواد األ حتكرواإالوضع ف ستغّل التجارإ -
 عاشة .إلوا الضبط الوضع ونظمّ  تخذ الفرنسیون تدابیرحازمةإ -
 بالزراعة وتربیة الماشیة . ھتمام الناسإالخارج وعاد  معصت التجارة تقـلـّ  -

 

 :حكومة فیشي سقوط فرنسا وقیام بعد قتصادیةوضاع السیاسیة واإلاأل -
 : السیاسیةوضاع األ -
 لمان وحكومة فرنسا الحّرة في لندن.حكومة فیشي الموالیة لأل : بعد سقوط فرنسا بید االلمان نشأت حكومتان -
 یطالیةإ - لمانیةأ لجنة ترافقھ ، الجنرال دانتز ،فأرسلت باریس ،أعلن الفرنسیون والءھم لفیشي ،في لبنان -
 .في العراق  نكلیزاإل بأعداءتصال مراقبة فرنسیي فیشي واإلل  
 . عتقاالت اإل بعضحزاب وحصول بعد التضییق على الصحف واأل تردّى الوضع داخلیا ً -
 حكومة ونھتعا فراد نقاشألستقالة وعیّنوا مكانھ فأجبره الفیشیون على اإل ،عتكف في منزلھإدهّ وإالرئیس  ستاءإ -
 تعلیق الدستور. ارستمرإ معحیادیة برئاسة أحمد الداعوق   
  

  : قتصادیةوضاع اإلاأل -
 النفط العراقي من حصارھم البحري وأوقفوا ضخّ  ، فشدّد االنكلیزقتصادي كثیرا ًفي ھذا الوقت ساء الوضع اإل -
    رتفعتإنقطعت المحروقات وإالغذائیة و ت الموادـلـّ نقطعت العالقات مع الجوارالعربي وقإالى مصفاة طرابلس، ف  
 سعارھا بشكل جنوني .  أ  
    التقنین نظام عاشة وفرضواموا اإلاالزمة، فنظـّ  حاول الفرنسیون معالجة. ضرابات والمظاھرات لبنان عّمت اإل -
 ستمّر حتى دخول الحلفاء.إوطبّقوا نظام المفرد والمزدوج على السیارات، لكن الوضع السيء   
 
 : من لبنان قتصادیة بعد خروج فیشيوضاع اإلاأل -
    البّري ینف الحصاروتوقـّـ سترلینيھ اإلقتصادیة، فدخل لبنان منطقة الجنیّ وضاع اإلمع دخول الحلفاء تحّسنت األ -
 .سواقضّخ النفط الى الشمال وعادت السلع الى األ .عاد العربي والبحري وعادت العالقات التجاریة مع الجوار  
  عاشة .موا اإلنظـّ و طحین) - رسكـّ  - (أرزّ  أدخل الحلفاء كمیات من المواد العذائیة -
   طت الصناعة نشُ  َسكة الحدید الساحلي كما خالل بناء خط ّ نكلیزنانیین مع اإلمام اللبأت مجاالت العمل فـّرتو -
 لبیة حاجات جیوش الحلفاء في المنطقة .ـوالزراعة لت  

 

 : على الصعید السیاسي -
 نكلترا. إنتداب الى فرنسا الّحرة وبدأ التنافس بین فرنسا ونتقال سلطات اإلإنسحاب الفیشیین وإا الى ت اتفاقیة عكـّ أدّ  -
 
 
 
 
 
 
 

                                                     



 
 :۱۹٤۱حملة الحلفاء على لبنان وسوریا صیف  -۱۲

  : أسباب الحملة -
    عدادإ نكلیزلّح على اإلـوالجنرال دیغول یُ  ،حكومة فیشيمنذ أن أعلن الفرنسیون في لبنان وسوریا والءھم ل -
  ٍثون بحّجة أن جیشھم في وضعـیتریّ  كانوا دائما ً نكلیزلمنطقة، لكن اإلالحلفاء على اعید سیطرة ـُ حملة عسكریة ت  
 :  منھاموقفھا  على تغییر ھاأجبرت ۱۹٤۱العام أن تطورات اال  ،دفاعي وال یریدون تشتیتھ  
 وقناة السویس.  مصرإقترابھ من فریقیا وألماني رومل في شمال القائد األ نتصارإ -
 على نفط الشرق االوسط. نكلیزتخّوف اإلو وسطان حتى حدود الشرق األقتقدّم االلمان في البل -
 لدعم الثورة. ستخدام مطارات لبنان وسوریاإو نكلیزاإل نجاح ثورة الكیالني في العراق ضد ّ -

 

 : محاورالقتال -
 محاور : ۳زحف الحلفاء من الجنوب وسلكوا  -
 جزین. -النبطیةو البقاع -الوسط عن طریق مرجعیون محور - تجاه بیروتإالساحل من الناقورة ب محور -
 مدینة درعا. ردن نحو دمشق عبرالشرق من األ محور الداخل أو رمحو -
 كما عبرت قوات بریطانیة من العراق الى حلب وتدمر .  -

 

 : وضع مدینة بیروت وموقف اللبنانیین -
 قدام األ علىسیرا ً  تجاه الجبلإمدنیّة وعسكریة في قلب العاصمة، فھرب السكان ب ھدافا ًأقصفت طائرات الحلفاء  -
  مدینة مفتوحة، عالن بیروت إبلب انقاش الذي ط الرئیس مام قصرأل، وقامت تظاھرات ـجورالنقأرتفاع إبسبب   
 .محاكمة الرئیس اللبنانيب الجنرال دانتزأوعزت الى لمانیة اإل - یطالیةن اللجنة اإلأ غیر 
 

 : اتفاقیة عكـّ إمضمون  -
 :ھاتّم توقیع الھدنة بغیاب مندوب فرنسا الحّرة ومن شروط -
 .الثقیلتسلیم السالح وشرط  وأستسالم دون قید إ -
 نضمام الى الحلفاء .اإل عادة من یرغب الى فرنسا أوإوعدم مالحقة المتعاونین مع قوات فیشي  ضمان -
 تسلیم فرق الشرق الخاصة المؤلفة من لبنانیین وسوریین . -

 

 : منھا حرارموقف الفرنسیین األ -
   تفاقیةعترفت في ملحق باإلإ الحلفاء، لكن بریطانیا الھدنة وھدّد بترك معسكر تفاقیةإالجنرال دیغول رفض  -
 لبنان وسوریا . علىنتداب اإلة سلط حرارّ◌م الفرنسیون األلـّ فرنسا الحّرة في لبنان وسوریا، وتس بمركز  

 

 ستقالل كاترو :إ وأول األ ستقالل لبنانإ -۱۳
 :  عالنظروف اإل -
 وذلك ،ستقالل لبنانإنتصارالحلفاء على الفیشیین ومطالبة اللبنانیین الحلفاء بتنفیذ وعدھم بإ
 ستقالل. باإل هوعد وتجدید ،زیارة الجنرال دیغول لبنانخالل و العسكریة على الفیشیین عشیة الحملة 
   معاھدة شبیھة رغبة فرنسا فيعن و ستقالل لبنانإمن السراي الصغیر  علن الجنرال كاتروأ ۱۹٤۱ ۲ت ۲٦ في -
 رئیسا ً. نقاش مع بقاء ۱۹۳٦بمعاھدة   
 

   : موقف اللبنانیین -
 الدستور.  ن المعاھدة تحتاج الى حكومة منبثقة منأ عتبارإرفض الرئیس نقاش الرغبة الفرنسیة ب -
    ومجلس النواب،  ًلـّقاالدستورمع یزال في وقت ال منقوصا ً ا اإلستقاللعتبروإحتّج اللبنانیون وإ ،في الداخل -
  ع بصالحیات واسعة .ـّ والمفوض السامي یتمت ، ًالـّ منح  
 نتخابات نیابیة .إجراء إبعودة الحیاة الدستوریة وب تطالبة التي لمعارضلجتماع في بكركي إقد عُ  ذلك إثر -
 .بیروت لىا سفراءھات وأرسل ھالدول الكبرى ب عترفتإو ،ستقاللمم باإلعصبة األ غتبلاُ  : ستقاللنتائج اإل -
 صبح من حق لبنان بقوات وطنیة وتمثیل دیبلوماسي في الخارج .أ -
 
 
 
 



 
 ربعة :ستقاللیة األخطوات ریاض الصلح اإل -۱٤

 یة للسلطة:ـّ البیان الوزاري والممارسة العمل ستقاللیة على صعیديّ إعتمدت حكومة الصلح سیاسة إ -
 كما ة،ـّ لـلیتناسب مع دستوردولة مستق دت الحكومة عزمھا على تعدیل الدستوركـّ أ:  على صعید البیان الوزاري -
 وبتعدیل قانون االنتخاب . بمعالجة الطائفیة وعدت  
  ة : ة للسلطـعلى صعید الممارسة العملیّ  -
 :  ستقاللیة أبرزھاإتخذت عدّة خطوات إونتداب اإل سلطاتحكومة التجاھلت  -
    عتبرت المفوض الساميإ كما جرت العادة، ألن الحكومة للتأیید طلبا ًض السامي ارة التقلیدیة للمفوّ یعدم القیام بالز -
 علیھ. وال ضرورة لعرض البیان الوزاري ،لبالده عادیا ًسفیرا ً  
 .ل دورالمستشارین الفرنسیین ـعطـّ ففقط في الدوائرالرسمیة،  ستعمال اللغة العربیةإصدارمذكرة تقضي بإ -
 ومشتركة بینھ وبین سوریا.أقتصادیة خاصة بلبنان، إنتداب أوجدت فرنسا مصالح خالل اإل -
 سفارة. ة الفرنسیة الىالجدیدة بھا مع طلب تحویل المندوبیّ ھذه المصالح طالبت الحكومة  -
    شترطإتفاق، اإل حصل اـتفاق الحكومتین اللبنانیة والسوریة، ولمّ إب ال ّإم المصالح ردّ الفرنسیون بأنھ ال یمكن تسلی -
  .مركزا ً ممتازا ً فرنسیون وضع معاھدة تعطیھمال  
 

 :  المیثاق الوطني -
    الحكومي الثقة وردت خطوطھ العریضة في خطاب رئیس الجمھوریة أمام النواب وفي بیان شفھيّ  تفاقإ ھو -
 ساسیة ویتساوى فیھ جمیع أبنائھ. ذو وجھ عربيات األـّل یحترم الحریّ ـنھ : لبنان وطن حّر مستقوأبرزما تضمّ   
 ي دولة .أندماج مع إو أجنبیة أحمایة  يّ أرفض وی ستعمارلإل مقّرا ً أو ممّرا ً الیكونویتفاعل مع الدول العربیة.  
 

 مضمون التعدیل الدستوري : -
    جتمع إالجلسة،  بعد الضغط الشعبي الذي طالب الحكومة بتعدیل الدستور، ورغم المحاوالت الفرنسیة لتعطیل -
    .جماع الحاضرینإب ل الدستور دّ وعُ  ۱۹٤۳ -۲ت ۸مجلس النواب في   
    نتداب وصك اإل ممنتداب وعصبة األقة باإلـّـتناول التعدیل الباب الخامس، فألغى جمیع المواد الدستوریة المتعل -
 .وجعل اللغة العربیة لغة رسمیة وحیدة   
 
 
 

 فعل الفرنسیة على التعدیل :لرّدة ا -۱٥
        ۲ ت ۱۱ -۱۰ ورغم التطمینات، أقدمت السلطات الفرنسیة لیل نتقامیا ًإإجراءا ًع اللبنانیون بعد التعدیل توقـّ  -
 وأودعتھم قلعة راشیا . والنواب  من الوزراء ا ًوعدد الحكومةورئیس  عتقال رئیس الجمھوریةإعلى  ۱۹٤۳  
 وأقال المجلس النیابي ألغى بموجبھ كل التعدیالت الدستوریة وحلّ  ـّو قرارا ًثّم أصدرالمفوض الفرنسي جان ھلل -
 بالرئاسة . إدّه مؤقتا ًمیل إف لحكومة وكلـّ رئیس الجمھوریة وا  
 

 ردود الفعل : -
 )حكومة بشامون المؤقتة :      (  على الصعید الرسمي -
   رئیس مجلس من وبدعم ال في بشامونفشكـّ عتقال، أبو شھال خارج اإلرسالن وحبیب أالوزیران مجید  ظلّ  -
  :لـمث شرعیة النواب صبري حماده حكومة مؤقتة فأصدرت القرارات كحكومة  
 تشكیل قّوة من الحرس الوطني -
  .مم والدول العربیةعصبة األ ليـحتجاج الى ممثإرفع مذكرات  -
  .وعدم التعاون معھا ره الحكومة غیرالشرعیةعتراف بما تقرّ عدم اإل -
  داریة ومالیة.إقرارات  صدارإ -
                                                    

  : دورمجلس النواب -
 ل دّ عأمنیة، سبابأل عقد جلسة في منزل صائب سالمو ،حكومة بشامونمجلس النواب أیّد 

  ة .الى الدول الصدیق حتجاجإشكل العلم اللبناني ورفع مذكرات  وغیّر الدستور ة الخامسة منالمادّ فیھا   
 
 
 



   
 : على الصعید الشعبي -
    حزابالطرقات. قادت األ دّتالمدارس والمحالت وسُ  ، واُقفلتعّمت التظاھرات العاصمة والمدن اللبنانیة كافة -
 .شامال ًضراب بقاء اإلإالتظاھرات وعملت على  (الكتائب والنجـّادة)  
 فت عن الصدور.ـّـتضامنت الصحف مع الحركة فتوقوشاركت المرأة في التظاھرات  -
   . الضحایا من من ووقع عددصطدم المتظاھرون مع رجال األإ -

                                                                

 : مررّدات الفعل الخارجیة ونھایة األ -
 لسلطات الشرعیة اللبنانیة. ا ًفرنسا وتأیید ضدّ حتجاج إموجة  الدول العربیة:عّمت  ًعربیا -
 : وقفت الدول الكبرى الى جانب لبنان ودانت العمل الفرنسي .  ًدولیّا -
 . تدخـّلت عسكریا ً واال فراج عن المعتقلینعادة الحیاة الدستوریة واإلإطالبتھا فیھ ب الى فرنسا نذارا ًإوّجھت بریطانبا  -
     لین فيـالمعتق عن جمیع كاترو الجنرالفرج فأعتقلة، الشرعیة المُ  مع الحكومة ال ّإن ال مفاوضات أفھم الفرنسیون  -
 و .ھللـّ  وألغى جمیع تدابیر ۱۹٤۳- ۲ت ۲۲  
 
  
 

   :  والجالء العسكري المصالحتسلم  -۱٦
 تعریفھا  : -
    ل : ـوحده مث بلبنان بعضھا كان خاّصا ً ،عام قتصادیة ذات نفعٍ إنتداب أوجد الفرنسیون مصالح خالل عھد اإل -
 الھاتف والترامواي.  - الكھرباء - المیاه -
 وسكك الحدید . ثاراآل - المرافىء -الجمارك ل :ـمث مشترك بین لبنان وسوریاو -
 

 ستردادھا :  إكیفیة  -
 . ًسوریا -لبنانیا ً تفاقا ًإشترطت إ ھافرنسا بتسلیم المصالح، لكن ،طالبت حكومة ریاض الصلح عند تشكیلھا -
 طالب الفرنسیون بتوقیع مشتركة، الصلح وسعدهللا الجابري رئیس الحكومة السوریة على تشكیل لجنة تفقإلّما  -
 مع لبنان .صداقة معاھدة   
 .ستقالل حداث معركة اإلأوتوقفت المفاوضات بسبب  ،ان توقیع المعاھدةنرفض لب -
   ستالمھا .إل وكولبروت نتھت الى توقیعإو فراج عن المعتقلین، تجدّدت المفاوضاتبعد اإل -
 دارتھا.إستالم المصالح وإسوریة ب - لبنانیة باشرت لجنة ۱۹٤٤ مع مطلع العام -
 

 الجالء العسكري عن لبنان : 
 من  كثرأنكلبزیة وفرنسیة) طالب لبنان بجالئھا إ( جنبیةأنتھاء الحرب العالمیة الثانیة بقیت في لبنان جیوش إبعد  -
   ركزمرة في اوروبا، كما حاول الفرنسیون الحصول على ثون بحّجة الحرب المستمّ ـّ كانوا یتریمّرة، لكن الحلفاء   
 و معاھدة مع لبنان . أ ممتاز  
   .االمم المتحدة في لندن لبنان رفع القضیة الى رفرق عسكریة جدیدة الى لبنان، قرّ  حضارإبعد وقوع حوادث متفرقة و -
 . نكلتراإمیركي یقضي بسحب الجیوش االجنبیة بعد مفاوضات مع فرنسا وأقتراح إ برز ،في لندن -
 البحث في الشكوى . فتوقف مفاوضات، دون نسحابٍ إب حق النقض (الفیتو) مطالبا ً المندوب السوفیاتي إستعمل -
 وجال آخر ،في باریس ناجحة جرت مفاوضاتفمیركي، قتراح األالمعنیون تنفیذ اإل رغم النقض السوفیاتي قّرر -
 نھرالكلب. صخور الذكرى بلوحة تذكاریة على خـُـلـّدت ، وقد۱۹٤٦  ۱ك ۳۱جنبي عن لبنان في أجندي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سیاسة التتریك وتوقـّف على جمعیتین عربیتین
 

 : ف على جمعیتین عربیتینـّ عّرف سیاسة التتریك وتوق -۱
 سیاسة التتریك : -
 :منھا  التتریك رفت بسیاسةعُ  ،سطنبول سیاسة عنصریة قومیةإستولوا على السلطة في إطبّق االتحادیون الذین  -
 بین رعایا السلطنة .  ھمال مبدأ المساواةإسالم) و(الطورانیة بدل اإل ةة التركیّ تمجید القومیّ  -
 .اللغة التركیة في المرافعات أمام المحاكم في الوالیات العربیة عتمادإ -
 الكریم الى اللغة التركیة  محاولة ترجمة القرآن -
 ستقالل ذاتي .إ الذي حرم الوالیات العربیة من أيّ  مرسطنبول، األإتطبیق نظام حكم مركزي صارم مرتبط ب -
 ،مجلس المبعوثان في النواب عدد یلقلتالعربي و خاءجمعیة اإلّل الضباط وح كبار ةوأقال العرب موظفینمعظم العزل  -
   . عددا ً تراكاألعلى العرب رغم تفّوق   
 أبرزھا : كان ،یة وعلنیةنشاء جمعیات سرّ إ ھذه السیاسة أثارت العرب ودفعتھم الى طریق المقاومة عبر -
 

 صالحیة :جمعیة بیروت اإل -
 .من مختلف الطوائف  عضوا ً ۸٦وتألفت من  ۱۹۱۲ست العام تأسة ـھي جمعیة علنیّ  -
 جعل اللغة العربیة رسمیة في الوالیات العربیة . -داریة ن : تطبیق الالمركزیة اإلتضمّ یو صالحیا ًإكان  برنامجھا -
 لت نشاطھا الى باریس .ـتحادیون ھذه الجمعیة فنقاإل حلّ  . ان العربتنظیم الخدمة العسكریة للشبّ  -
 

 جمعیة العربیة الفتاة : -
 . في بیروت ودمشق وكان لھا فروع ،باریس سھا طالب عرب فيأسّ ، تراكالمقاومة لأل السریّةالجمعیات  من أھمّ  -
  على أعواد المشانق. قواـُعـلـّ ن العدید من أعضائھا إیة فرغم محافظتھا على السرّ  -
 وروبي.مستوى األالالى رفع مستوى الشعوب العربیة  - الد العربیة من السیطرة التركیةتحریرالب: ھاأبرزأھداف -
 

 : ۱۹۱۳المؤتمرالعربي في باریس سنة  -۲
 : أسباب عقده ظروف أو -
 على ھذه السیاسة .  الردّ  ، وإعتبار المؤتمرمن سیاسة التتریك رباء العیستإ -
    .السلطنةعن ل ــّ ممثو، حزیران ۲۳و ۱۸ما بین  غتراباإل وبالد من المناطق العربیة الجمعیات ولـّـحضره ممث -
 

 :راتھأبرزمقرّ  -
 وروبیین .أستعانة بخبراء صالح داخل السلطنة مع اإلاإل -
 . والیات خمسام ضافةً الى حكـّ إ ،المركزیة الحكومة وزراء في ۳ ضمان الحقوق العربیة من خالل الحكم عبر -
 عربیة.ال اتوالیالیة في المركزّ ال تطبیق -
 في حالة الحرب. العرب في الوالیات العربیة، إال � الخدمة العسكریة للشبان -
     رات السلطنة.بالغ ھذه المقرّ إ - بل الحكومة التركیةمن قِ  جبل لبنان تحسین مالیة متصرفیة -

                                           

 :  نتائجھ -
 الذي  مرالباقي، األ تختزلإو نت بعض العرب في وظائف ثانویةـفعیّ  ،على المطالب إلتفـّت السلطنة  
 ستقالل .یسلكون طریق الثورة للوصول الى اإل ھمتوجعل ل العرباب أمخیّ   
 
 
 
 
 
 
 



 
 : ۱۹۱٦سنة الثورة العربیة الكبرى أسبابھا  -۳
 .الثاني یام السلطان عبد الحمیدأ التركیة - سعي العرب الى االستقالل بعد تفاقم الخالفات العربیة -
 .تطبیق سیاسة التتریك ةحاولومتحادیین اإل سیطرة -
 . ۱۹۱۳باریس سنة  ومؤتمر صالحفشل كل محاوالت اإل -
 .العرب كبار عدد من  شنقة التي مارسھا جمال باشا في لبنان وسوریا ووالمستبدّ السیاسة الظالمة  -
 دة في الشرق االوسط.موحّ  قامة دولة عربیةإبھدف  في مصر یة مع مكماھونمراسالت الشریف حسین السرّ  -
 .ضدھمالعثمانیون  سالمیة تحدّ من دعوة الجھاد الدیني التي أطلقھاإحاجة الحلفاء الى شخصیة  -
 تراك.ستقالل عن األباإل تھرغبوسالمیة المقدسة ماكن الدینیة اإلفھو من الساللة الھاشمیة وحامي األ ،مكانتھ الدینیةل -
 والجزیرة العربیة .  حمراأل والبحر م بالنسبة الى مصرالمھّ  موقع الحجاز -
 

 : نتائج الثورة بالنسبة للحلفاء -
 حتاللإو االحمر بحرالمنطقة  لوصول الىل وجّمدت خطط الجیش التركي ،الجھاد المقدسبطال دعوة إساعدت على  -
 لت المبادرة في الھجوم الى الحلفاء.ـعدن وباب المندب، فنق  
  .حتالل العقبة وفلسطین ودخول دمشقإ ،عمال عسكریة منھاأشاركت القوات العربیة في  -
 المسلمین تحت حكم الحلفاء . عایارلنت طریق الحّج لـأمّ  -
 
 بالنسبة للعرب : -
 حسین.الشریف بزعامة  ة في الحجازـّ لـعتراف بدولة عربیة مستقنكلیزعلى اإلوحمل اإل دولیا ًالقضیة العربیة  برازإ -
 ار قومي یطرح قضیة وحدة البالد العربیة.ـخلق تیّ  -
   عراق.ال الى عرش سقاطھإوبعد  االردن وشقیقھ فیصل الى عرش سوریامارة إعبدهللا الى  میروصول األ ًـنتأمّ  -
      قامة دولة عربیة موّحدة .إفشلت الثورة في  -
 

       
                        

  -  تفاقیة سایكس بیكوإ -٤
  المشرق العربيقاسم الحلفاء النفوذ في ت
 یطالیا إروسیا و -بریطانیا -فرنسا - الروسیة لتقسیم السلطنة العثمانیة بینضعت في مدینة بطرسبرغ تفاقیة سّریة وُ إھي  -
 وتم ّاالتفاق على  ،ومندوب فرنسا جورج بیكو ثم جرت مفاوضات سّریة بین مندوب بریطانیا مارك سایكس -
 قتسام النفوذ في الشرق المتوسط .إ  

 

 المنطقة العربیة على الشكل التالي :النفوذ في  نكلیزیتقاسم الفرنسیون واإل : امضمونھ -
  إدارة فرنسیة . -حتى كیلیكیا  لبنان والساحل السوريالمنطقة الزرقاء :  -
 إدارة بریطانیة. - البصرة وبغداد المنطقة الحمراء : تشمل والیتيّ  -
ّ المنطقة السمراء : تشمل فلسطین، منطقة دول -  شراف بریطاني.إیة محایدة بـ
 مباشر : غیر المنطقة الداخلیة الى منطقتي نفوذقّسمت  -
 لفرنسا. مباشر غیر وتشمل والیات دمشق حلب والموصل وینشأ فیھا حكم عربي مباشرمع نفوذ )أ(المنطقة -
 لبریطانیا. مباشر غیر نفوذ وینشأ فیھا حكم عربي مع حتى حدود نجد والحجاز )أ( د من المنطقةـّ وتمت) ب( المنطقة -
 

 تفاقیة؟ق من ھذه اإلماذا تحقـّـ -
 أتاتورك حركة الحرب وبروز روسیا من نسحابإسان ریمو بعد  مؤتمر فيدخلت مع تعدیالت اُ ھا ق معظم بنودـّ قتح -
 .االنتداب  نظام قرارإو في تركیا وقیام عصبة االمم  
 

 أبرزالتعدیالت :  -
 % من نفط العراق . ۲٥لبریطانیا مقابل عن الموصل و ي فرنسا عن كیلیكیا الى تركیالـّ تخ
 . مع االلتزام بتنفیذ وعد بلفور البریطاني المباشر نتدابوضع فلسطین تحت اإل -
 تفاقیة البالد العربیة فقط.طالت اإلف ناضول بكاملھا،حتفظ مصطفى كمال بمنطقة األإ -
  مباشر  ٍالمباشر، فحكموا المنطقة بشكل وغیر الحلفاء بین مناطق النفوذ المباشر زـلم یمیّ  -

 



 
 :مصطفى كمال  -٥
  .ة یتخّرج من الكلیة الحربیة العثمان .۱۸۸۱ ضابط عثماني ولد في سالونیك العام -
 .یات السّریة التي قاومت السلطان عبد الحمیدوروبیة وشارك في بعض الجمعّ بالحضارة األ تأثر -
 . من سوریا نسحاب الجیشإفي الحرب العالمیة االولى وأشرف على  برز -
   . ناضول بنجاحقیادة المقاومة في األ ىعارض الھدنة وتولـّ  -
 . ۱۹۳۸العام  حتى وفاتھ رئیسا ًظّل و وأعلن الجمھوریة فألغى معاھدة سیفر ،سطنبولإسیطرعلى آسیا الصغرى ودخل  -
 . تراكاأل "أبو   تاتوركأب بلقـّ  -
 

 صعدة :على كل األ وروبیةمھا على الطریقة األیة فنظـّ یة وعصرّ تاتورك الى بناء دولة قوّ أسعى  : تاتوركأصالحات إ -
 :  ًسیاسیا -
 .الثـالث جمھوریة علمانیة دیموقراطیة، وفصل بین السلطات ،كّرس فیھ تركیا جدیدا ًوضع دستورا ً -
 .عاصمة ال نقرهأحزاب وجعل لجمعیات واألنظـّم ا -
 : ًجتماعیاإ -
 :  منھاوروبیة من القوانین األ ةستوحاموضع مجموعة قوانین  
  .منع الحجاب وتعدّد الزوجاتوجتماعیة إسیاسیة و أعطى المرأة حقوقا ً ة،الشخصیّ  حواللأل قانون مدني -
 وروبي.الزّي األحد عطلةً رسمیة وفرض عتمد التقویم الغربي وجعل یوم األإ -
 : ًتربویا -
    عتمد الحرف الالتینيإعلمانیین، ف االمیّة وتنشئة مواطنین محولوضع البرامج للتعلیم مستوحاة من البرامج االوروبیة  -
 .وبرالأل  ًالمعلمین وبنى دارا المدارس ودور وفتح  
                                                          یا الى متحف .ـّ فتراك وّحول مسجد آیا صوخین على كتابة تاریخ األشّجع المؤرّ  -
 : ًدینیا -
 .دیان وأغلق زوایا الدراویشاأل زارةووسالم ومنصب شیخ اإلمنصب الخالفة ألغى  -
 ة .فرضھا بالقوّ ف ،جراءاتعارض رجال الدین ھذه اإل .فصل الدین عن الدولة وترجم القرآن الكریم الى اللغة التركیة -
 : ًقتصادیاإ -
 .رھا ل وطوّ ـوسائل النق ،الصناعات الكبرىو ،متیازات االجنبیة وأّمم شركاتھاألغى اإل -
 ین وأشرف على التجارة .شّجع الزراعة ووّزع االراضي على الفالحّ  -
 :  السیاسة الخارجیة في -
    والدول بالده مع الیونان ة خالفاتین من تسوـّ والبلدان العربیة وتمكیران إو تحاد السوفیاتيدة مع اإلأقام عالقات جیّ  -
 مم.عصبة األ ودخل المجاورة  

                      

  : من ھذا المشروع نكلیزموقف اإلوقناة السویس  -٦
 .موافقة السلطان العثماني بعد، الى الفرنسي فردیناند دي لیسبسسعید باشا  متیاز منحھ والي مصرھذا اإل -
 :   قبل التنفیذ -
   علیھ، ألن المشروععارضت بریطانیا المشروع وحّرضت السلطان العثماني على عدم الموافقة ۱۸٥۹ حتى العام -
  د علیھا.ـوسیؤدي الى وضع ید الیّ  فرنسا في مصر ي مركزوّ سیق  
 المالحة الدولیة . تطویر لمشروع فيابأھمیة  نكلیزاإلالسیاسة وقتصاد قناع رجال اإلإفشل دي لیسبس في  -

 

 : خالل التنفیذ -
 . ًاناـّ عمل مجللالعّمال  ستغاللإباشرالفرنسیون بنفیذه، وقد جرى  ،المعارضة البریطانیة للمشروع ستمرارإمع  -
    الفرنسي مبراطوربعد وساطة األ سماعیل لوقف المشروع، لكنإالخدیوي الجدید ا دعمت بریطانی ۱۸٦۳في العام  -
 فقبلت بریطانیا بالتحكیم وبنتائجھ .، حقیقةالقناة أصبحت  علیھ، دخال بعض التعدیالتإوموافقة السلطان العثماني و  
 

 :  بعد التنفیذ -
    الخدیوي وأغرقوا المالیة وا أوضاع مصرـّ لغستإف ،علیھلسیطرة لھمیة المشروع، بدأ السعي أمدى  بعدما لمس االنكلیز -
  فلست الخزینة .أحتى  مالیة بفوائد مرتفعة قروضا ً بالدیون لیقدّموا لھ في المقابل  
    القناة، من صرم ةحصّ بریطانیا  شترتإالبریطاني،  -الفرنسي شراف الدوليتحت اإل عت مالیة مصرِض وُ  لذلك، نتیجة ً -
 كل مصر. على  ًقاالح القناة، لتستوليدارة إفي مجلس  عضوا ًصبحت فأ  
 



 
 : ۱۹۳٦ سنة المصریة -المعاھدة البریطانیة -۷
 أسباب وضعھا: ظروف أو -
 . ۱۹۳۰سنة  یةالعراق -ریطانیة بالمعاھدة ال بعد ، خصوصا ًنكلیزعاھدة تحدّد العالقة مع اإلالمطالبة الدائمة بم : محلیا ً -
  .والحبشة یطالیا الفاشیة في لیبیاإالحرب وتوّسع  خطارأبعد تزاید  المطلبمع  نكلیزتجاوب اإل : ًدولیا -
 قرع طبول الحرب في اوروبا.و والفرنسیین في المنطقة نكلیزمانیا وتھدیدھما لمصالح اإلالنازیة في ال بروز -

 

  : أبرزبنودھا -
  .ممعصبة األالى  ھالدخِ ـُ تو ستقالل مصرإتعترف بریطانیا ب -
 .بعشرة اآلف جندي في منطقة قناة السویس  تحتفظ -
                                                                                                                البریطاني .سبقیة للسفیرأ مع في الشؤون الخارجیةوم تحالف بین البلدین مع التشاوریق -
 بأّي طرف . عدم عقد معاھدة تضر - في حالة الحرب نكلیزف اإلمكانات مصر بتصرّ إوضع  -
 سنة قابلة للتجدید.  ۲۰ ة العاھدةمدّ  - دارة السودان بید حاكم بریطاني وتخضع لھ القوات المصریة فیھاإتبقى  -

 

 :ھا مصیر -
 . ۱۹٥۱سنة لغیت أ الى ان مم،عصبة األودخلت مصر المعاھدة تّم تطبیق -
 

 ؟ نتھتإ؟ وكیف  ة في سوریاعلنت الملكیّ أُ كیف  -۸
 عالن الملكیة تطورات عدّة أبرزھا:إسبق  -
 الصلح بوجھة نظره .  قناع مؤتمرإریس وفشلھ في فیصل الى با سفر -
 المنطقة .كراین الى  - غنرسال لجنة كیإ -
 معدّلة. بیكو -تفاقیة سایكسإكلیمنصوعلى تطبیق  - تفاق لوید جورجإ -
    نتداب الفرنسي .تحت اإل نانووضع لب ،ستقالل سوریاإكلیمنصوعلى   - تفاق فیصلإ وأخیرا ً -
 الطبیعیة وقیام نظام  ستقالل سوریاإ ۱۹۲۰السوري العام في آذارعلن المؤتمرأتفاق، وھذا اإلرفض السوریون  -
 تشكیل حكومة جدیدة. وتمّ  ،فیصل میربزعامة األ ملكي  

 

 : سان ریمو وسقوط الملكیة مؤتمر -
    عيدُ ، لذلك بیكو ووعد بلفور -تفاقیة سایكسإعالن عرقلة لسیاستھم في المنطقة، لجھة تطبیق الحلفاء ھذا اإلعتبرإ -
    في وبریطانیاوسوریا  فرنسا في لبنان طالق یدّ إفیھ  تقّرر یطالیةاإل ریموفي مدینة سان  مؤتمرمجلس الحلفاء الى   
  فلسطین والعراق.  
 جباري.دعت الى التجنید اإل أخرىلت ـّـستقالت حكومة الركابي وتشكإ أثارت مقررات سان ریمو نقمة السوریین، -
 

 :غورو ویوم میسلون نذارإ -
 نتداب.باإل ة والقبولالملكیّ  عالنإلغاء مفاعیل إطلبت فیھ   ًنذاراإفي البقاع ووّجھت  حشدت فرنسا جیشا ً -
  .نذارمن یقبل باإل في الخارج نادى بسقوط كل ، لكن الشعبالى القبوللت جتمعت الحكومة برئاسة فیصل وماإ -
    تل فیھاـُ ق ،متكافئة في میسلون د السوري، زحف الجیش الفرنسي نحو دمشق ووقعت معركة غیرالرّ  رـّ مع تأخ -
 البالد وتّم فرض االنتداب .الملك  غادر. حتل الفرنسیون العاصمة عسكریا ًإوزیرالحربیة یوسف العظمة و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  : ۱۹۳٦الفرنسیة سنة  - المعاھدة السوریة -۹
 : أسبابھا أو ظروف وضعھا -
 سس واضحة .أدّد العالقة معھا على حسا بمعاھدة تنمطالبة السوریین لفر -
 العربي، بعد المعاھدات البریطانیة مع العراق ومصر. تأثرھم بالجوار -
   الحبشة، فأرادت حتلتإیطالیا التي إالنازیة في المانیا والفاشیة في  وضاع السیاسیة الدولیة مع بروزتأزم األ -
 المعادیة . اراتـسترضاء السوریین كي ال ینجرفوا بالتیّ إفرنسا   
  وضاع المستعمرات .أل م في فرنسا الذي كان أكثر تفّھما ًالى الحك وصول الیسار -
 

 : مضمونھا -
 ما جاء فیھا : مواد وملحق عسكري وأھمّ  ۹فت المعاھدة من مقدمة وـّـتأل -
 وجبال العلویین . ستقالل سوریا ووحدتھا مع جبل الدروزإتعترف فرنسا ب -
 برام المعاھدة .إسنوات من  ۳مم بعد سوریا الى عصبة األدخل ـُ ت -
 طرف .أّي معاھدة تضّر ب عدم عقدو ،تتعاون الدولتان في الشؤون العسكریة والخارجیة -
 ولى في دمشق والثانیة في حلب .تحتفظ فرنسا بقاعدتین جّویتین، األ -
 قابلة للتجدید. سنة ۲٥مدة المعاھدة  . ب الجیشالعلویین، وتدرّ وجبال  سنوات في جبل الدروز ٥بقي جنودھا لمدة ـُ ت -

 

  :ھامصیر -
  .بسبب معارضة الیمین والجیش وافق علیھاتلم  اوافق مجلس النواب السوري على المعاھدة لكن فرنس

 

 على العراق؟كیف أصبح فیصل ملكا ً -۱۰
 ھي التفاوض  البالد نھاء العنف فين أفضل وسیلة إلأوجد البریطانیون  ۱۹۲۰ مع اندالع الثورة العراقیة سنة -
 .نكلیز في الشرقحضره المندوبون اإل ۱۹۲۱ في القاھرة العام قد مؤتمرـُ مع العراقیین، ولھذه الغایة ع  
 . ھمنتداب وتّومن مصالحمعھم تحّل محل اإل معاھدة قـّعیو یننكلیز حاجتھم الى زعیم قّوي ومقبول من العراقیأیقن اإل -
 .ّصب فیصل ملكا ًـُ شعبي ن ستفتاءٍ إ وبعد الى البصرة، نكلیزستدعاه اإلإمیر فیصل فختیارعلى األوقع اإل -
 
 صالحات :اإل - سیاسة الملك فیصل الداخلیة والخارجیة -
 :  ًداخلیا -
 للبالد وطبّق سیاسة مرنة جعلت الشعب یثق بھ . أوجد الملك فیصل دستورا ً 
   ،لمدارساوفتح  بالتعلیم  ًاھتمامإ ظھرأدارة وم اإلسسات الحكومیة ووضع القوانین ونظـّ أّسس الجیش وأوجد المؤ -
 ات العرقیة والدینیة .قلیّ ل الى تسویات مع األـتوصّ و  
 :  ًخارجیا -
   مع الحدود مشاكل فتوّصل الى تسویة ،ذ وطالب) مع جیرانھـ(خُ  سیاسة بّـقفیصل السیاسة الواقعیة وط عتمدإ -
    ضّم الموصل الى العراق.و ،ردنیران واألإالسعودیة وسوریا و  
 .ممودخول عصبة األ ۱۹۳۰ ھا معاھدةنكلیز أھمّ ع سلسلة معاھدات مع اإلـّ وقكما  -
 

 : ۱۹۳۰البریطانیة سنة -راقیةعالمعاھدة ال -۱۱
 :أسباب أو ظروف وضعھا -
 نتداب وتؤّمن مصالحھا في العراق.اإل رغبة بریطانیا بمعاھدة تحّل محلّ  -
 .۱۹۳۰برزھا معاھدة أ ،عدّة معاھدات نكلیزع مع اإلـّ سعي الملك فیصل الى تحقیق مصالح بالده، فوق -

 

 : مضمونھا -
 سنوات. ۳مم خالل دخالھ الى عصبة األإالعراق و ستقاللإعالن إ -
 ولى في بغداد والثانیة في البصرة.تحتفظ بریطانیا بقاعدتین جّویتین، األ -
 .ابریطانیلقتصادیة وسیاسیة إفي الشؤون الخارجیة مع أسبقیة تتشاور و ،تتعاون الدولتان في الشؤون العسكریة -
 قابلة للتجدید. ،سنة ۲٥مدة المعاھدة  - عدم عقد معاھدة تضر بأّي طرف -
  : مصیرھا -

               مم بعد سنتین.العراق في عصبة األ وقـُبـِلوافق البرلمانان العراقي والبریطاني على المعاھدة، 



 
 المملكة العربیة السعودیة: -۱۲

 
 

 السعودیة الحدیثة.عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل ال سعود مؤسس المملكة العربیة 
 
 

 قیام المملكة العربیة السعودیة:
 تمكن عبد العزیز بن سعود من انتزاع الریاض من ال الرشید. ۱۹۰۱ -
 تمكن عبد العزیز بن سعود من انھاء النفوذ التركي في نجد. ۱۹۰٦ -
 حساء والقطیف.استولى على االحساء وعقد بینھ وبین بریطانیا معاھدة اعترفت فیھا بسلطتھ على نجد واال ۱۹۱۳ -
 انتصر انتصارا نھائیا على ال شمر واستولى على قاعدتھم حائل وبلغ حدود العراق. ۱۹۲۱ -
 سیطر على الكائف ومكة والمدینة المنورة وجدّة. ۱۹۲٤ -
 أصبح ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتھ. ۱۹۲٦كانون الثاني  ۸ -
والحجاز وعسیر في جولة واحدة باسم المملكة العربیة صدر مرسوم ملكي قضى بتوحید نجد  ۱۹۳۲أیلول سنة  ۱۸ -

 السعودیة على راسھا الملك عبد العزیز بن سعود وھي أكبر دولة مساحة في شبھ الجزیرة العربیّة.
 

 
 إنجازات الملك عبد العزیز بن عبد الّرحمن بن فیصل ال سعود:

 
 على الصعید الداخلي:

 التقّرب من القبائل واقناعھا باضرار الغزو وتعویدھا حیاة االستقرار مقدما لھا المساعدات المالیة. -
 محاربة المتطرفین دینیا. -
 توطین البدو وتقدیم المساعدات النشاء القرى حول منابع المیاه. -
 توطید االمن وتامین طریق الحّج. -
 شق الطرق والتشجیع على الزراعة والصناعة. -
لعدید من المدارس والجامعات والمستشفیات وقد ادخل العلوم غیر الدینیة الى المملكة مستعینا بخبراء عرب انشاء ا -

 وأجانب.
 

 على الصعید الخارجي:
 إقامة عالقات حسن مع الجوار منھیا مشكلة الحدود بینھم. -
 إقامة عالقات ودیة بالدول الكبرى. -
 الستخراج النفط واستثماره.توقیع اتفاقیات بینھ وبین الدول  -
 االسھام في تأسیس جامعة الدول العربیة وإدخال مملكتھ في ھیئة األمم المتحدة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :  نتیجتھاوفرنسا،  موقف، أبرزأحداثھا، أسباب الثورة الجزائریة، سیرھا-۱۳
 : المباشرة غیر - 
 . ستبدادي قمعيإرض والسكان من خالل حكم سة األـَ رنـَ السیاسة الفرنسیة التي حاولت ف -
 الدیني والحضاري. التراثھالتي ظلـّت وفیـّة الشخصیة الجزائریة  ستمرارإ -
ّ لفكري وبروز طبقة من المثقالوعي القومي وا نتشارإ -  ت عملیة التحریر.                فین تولـّ ـ
 الثانیة.المستعمرات بعد الحرب العالمیة  ظاھرة تحّرر -
 .ستقاللھمإل الثمن الحقیقي المشاركة الجزائریة الى جانب فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة وھو -
 

 ۱۹٤٥أیار  ۸حادثة  - السبب المباشر -
 .وروبیین األ عمال عنف ضدّ أ وقعتفستقالل، الجزائریون مطالبین باإل لمناسبة سقوط المانیا تظاھر -
 للثورة. ة سّرا ًتراجع الجزائریون مؤقتا ً وأخذوا یعدّون العدّ ف ،قتیلآالف  ٥قمع الفرنسیون التظاھرة وسقط  -
 

 ظروف قیام الثورة : -
    غتیاالت شملتإمع قیام جبھة التحریرالوطني الجزائري بعملیات حرب عصابات و ۱۹٥٤ -۲بدأت الثورة في ت -
  والمتعاملین معھم.الفرنسیة  جمیع المراكز  
  .۱۹٥۸سنة  حكومة مؤقتة الثوار أعلنوالخارج  الثورة، ووصلت مساعدات من الى العرب الوطنیین فاآل نضمّ إ -

                                                     

 نھایة الثورة : -سیاسة الجنرال دیغول  -
   ساءت عالقاتھا بالدول العربیة . فالثورة بعنف فرنسا  تقمع -
 .لانفصاإل أرادت حتى لو امصیرھ وصل الجنرال دیغول الى السلطة فأعلن عن حق الجزائر في تقریر ۱۹٥۸العام  -
   غتیالھ.إھذه السیاسة أدّت الى نقمة في صفوف الضباط الفرنسیین وحاولوا  -
    عترفت بموجبھاإ ۱۹٦۲ سنة یفیانإ تفاقیةإتّم التوّصل الى و قادة الثورةیة مع دیغول في مفاوضات سرّ  ستمرإرغم ذلك  -
 ستقالل الجزائر.إفرنسا ب  
 

 نتائجھا : -
    مع ضمان رئیسا ًبال   حمد بنأبنتیجتھ  إنتُخبستقالل بأكثریة ساحقة وافق الجزائریون على اإل ۱۹٦۲ستفتاء عام إفي  -
 الجزائر. فيعسكریة فرنسیة  افي ووجود قواعدقث -يقتصادإضافة الى تعاون وروبیین، باإلمن األأ  
 

 وعد بلفور: 
  ۱۹۱۷ - ۲ت  ۲ھوالوعد الذي أصدره آرثر بلفور وزیر خارجیة  بریطانیا الى اللورد روتشیلد الیھودي في  -
  یمنح الیھود بموجبھ حق إقامة وطن قومي لھم في فلسطین.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التواریخ المھمة:
 القسم األول لبنان المعاصر 

 .: دخول الجیش العثماني الى جبل لبنان ۱۹۱٤تشرین الثاني   ۲۲ -
 .قافلتین من الشھداء  ۱۹۱٦آیار  ٦و  ۱۹۱٥آب  -
 .اصدار عملة ورقیة  ۱۹۱٦ -
 .اشتداد المجاعة  ۱۹۱٦ -
 .دخول فیصل الى دمشق  ۱۹۱۸تشرین األول  ۳ -
 .وصول شكري االیوبي الى بیروت  ۱۹۱۸تشرین األول  ٦ -
 .دخول الحلفاء الى لبنان  ۱۹۱۸تشرین األول  ۸ -
 .انعقاد مؤتمر الصلح في باریس  ۱۹۱۹كانون الثاني  ۱۸ -
 .اجتماع مجلس إدارة جبل لبنان  ۱۹۱۹آیار  ۲ -
 .ني الى باریس وصول البطریرك المارو ۱۹۱۹آب  ۳ -
 .انعقاد مؤتمر سان ریمو في إیطالیا ۱۹۲۰نیسان  ۲۸و  ۱۸ -
 .اعالن صك االنتداب في لندن  ۱۹۲۲تموز  ۲٤ -
 .إقرار وثیقة االنتداب  ۱۹۲۳أیلول  ۲۹ -
  .معركة میسلون ۱۹۲۰تموز  ۲٤ -
 .فصل االقضیة االربعة عن والیة دمشق  ۱۹۲۰آب  ۳ -
 .حل والیة بیروت  ۱۹۲۰آب  ۳۱ -
 .اعالن دولة لبنان الكبیر  ۱۹۲۰أیلول  ۱ -
 .اندالع الثورة في سوریا  ۱۹۲٥ -
 .إقرار الدستور اللبناني  ۱۹۲٦آیار  ۲۳ -
 .تشكیل اول حكومة وطنیة  ۱۹۲٦ -
 .الغاء مجلس الشیوخ وضم أعضائھ الى مجلس النواب  ۱۹۲۷ -
 .تعدیل مدة الرئاسة الى ست سنوات  ۱۹۲۹ -
 .االزمة الدستوریة  ۱۹۳۲ -
 .تعیین حبیب باشا السعد رئیسا" للجمھوریة  ۱۹۳٤كانون الثاني  ۳۰ -
 .بین لبنان وفرنسا  ۱۹۳٦توقیع معاھدة  ۱۹۳٦تشرین الثاني  ۱۳ -
 .سقوط فرنسا بید االلمان   ۱۹٤۰حزیران  ۲۲ -
 .دخول الحلفاء الى بالدنا  ۱۹٤۱ -
 .توقیع اتفاقیة عكا  ۱۹٤۱تموز  ۱٤ نداء كاترو ۱۹٤۱حزیران  ۸ -
 .استقالل كاترو  ۱۹٤۱تشرین الثاني  ۲٦ -
 .انعقاد مؤتمر بكركي  ۱۹٤۱كانون األول  ۲٥ -
 .ھم جلسة نیابیة في تاریخ لبنان ا ۱۹٤۳تشرین الثاني  ۸ -
 .اعتقال زعماء االستقالل  ۱۹٤۳تشرین الثاني  ۱۱ – ۱۰ -
 .استقالل لبنان  ۱۹٤۳تشرین الثاني  ۲۲ -



 
 .عید الجیش اللبناني  ۱۹٤٥ب آ ۱ -
 .درس الشكوى اللبنانیة السوریة في مجلس االمن  ۱۹٤٦شباط  -
 .تفاصیل الجالء على مراحل  ۱۹٤٦اذار  ۲٥ -
 جالء جمیع الجیوش األجنبیة عن األراضي اللبنانیة. ۱۹٤٦كانون األول  ۳۱ -

 
 القسم الثاني تاریخ العرب المعاصر .

 .المؤتمر العربي في باریسانعقاد  ۱۹۱۳حزیران  -
  .الثورة العربیة الكبرى ۱۹۱٦حزیران  ۱۰ -
  .توقیع اتفاقیة سایكس بیكو ۱۹۱٦أیار  ۱٦ -
  .بدء اعمال الحفر لقناة السویس ۱۸٥۹نیسان  ۲٥ -
 .افتتاح قناة السویس  ۱۸٦۹تشرین الثاني  ۱۷ -
 .الثورة العراقیة ضد االحتالل البریطاني  ۱۹۲۰ -
 .المعاھدة بین الملك فیصل وبریطانیا  ۱۹۳۰ -
 .دخول العراق في عصبة األمم  ۱۹۳۲ -

 
  قیام السعودیة یجب حفظ جمیع التواریخ بالتدرج مالحظة:

  .تمكن عبد العزیز من انتزاع الریاض من آل الرشید ۱۹۰۱ -
 .االستیالء على االحساء  ۱۹۱۳ -
  .السیطرة على الطائف ۱۹۲٤ -
 مبایع السعودیون عبد العزیز بن سعود ملكا" على الحجاز. ۱۹۲٦كانون الثاني  ۸ -
 .تأسیس المملكة العربیة السعودیة  ۱۹۳۲أیلول  ۱۸ -
  .الثورة الجزائریة الكبرى ۱۹٦۲ – ۱۹٥٤ -
  .الف قتیل في الجزائر ٤٥مذبحة كبیرة ذھب ضحیتھا  ۱۹٤٥أیار  ۸ -
 اعالن الحكومة المؤقتة. ۱۹٥۸ -
  .الجزائر الجزائریةقیام  ۱۹٦۰ -
 .اعالن الجمھوریة الجزائریة  ۱۹٦۲ -

 
_______________________________________________________________________ 




