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مجيع حقوق الطبع حمفوظة

تـقـديـم
يتصف اإلصالح الرتبوي بأنه املدخل العقالين العلمي النابع من رضورات احلالة ،املستند إىل واقعية النشأة ،األمر
الف َلسطيني يف حماكاة اخلصوصية ِ
ا ّلذي انعكس عىل الرؤية الوطنية املطورة للنظام التعليمي ِ
الف َلسطينية واالحتياجات

االجتامعية ،والعمل عىل إرساء قيم تعزز مفهوم املواطنة واملشاركة يف بناء دولة القانون ،من خالل عقد اجتامعي قائم عىل

احلقوق والواجبات ،يتفاعل املواطن معها ،ويعي تراكيبها وأدواهتا ،ويسهم يف صياغة برنامج إصالح حيقق اآلمال ،ويالمس
األماين ،ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.

وملا كانت املناهج أداة الرتبية يف تطوير املشهد الرتبوي ،بوصفها عل ًام له قواعده ومفاهيمه ،فقد جاءت ضمن خطة

متكاملة عاجلت أركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها ،بام يسهم يف جتاوز حتديات النوعية بكل اقتدار ،واإلعداد
جليل قادر عىل مواجهة متطلبات عرص املعرفة ،دون التورط بإشكالية التشتت بني العوملة والبحث عن األصالة واالنتامء،
واالنتقال إىل املشاركة الفاعلة يف عامل يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة ،وينعم بالرفاهية يف وطن نحمله ونعظمه.

ومن منطلق احلرص عىل جتاوز نمطية تل ّقي املعرفة ،وصوالً ملا جيب أن يكون من إنتاجها ،وباستحضار وا ٍع لعديد
املتوخاة ،جاء تطوير املناهج ِ
ّ
الف َلسطينية وفق رؤية
املنطلقات التي حتكم رؤيتنا للطالب ا ّلذي نريد ،وللبنية املعرفية والفكر ّية
حمكومة بإطار قوامه الوصول إىل جمتمع فِ َلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،وتلبية املتطلبات الكفيلة

بجعل حتقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان له ليكون لوال التناغم بني األهداف والغايات واملنطلقات واملرجعيات،

فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبري ًا عن توليفة حتقق املطلوب معرفي ًا وتربوي ًا وفكري ًا.

املقررة من املنهاج دورها املأمول يف التأسيس لتوازن
يعزز أخذ جزئية الكتب
ثمة مرجعيات تؤ ّطر هلذا التطوير ،بام ّ
ّ
ّ

إبداعي ّ
خالق بني املطلوب معرفي ًا ،وفكري ًا ،ووطني ًا ،ويف هذا اإلطار جاءت املرجعيات التي تم االستناد إليها ،ويف طليعتها
ِ
لتوجه اجلهد ،وتعكس ذاهتا عىل
وثيقة االستقالل والقانون األسايس الف َلسطيني ،باإلضافة إىل وثيقة املنهاج الوطني األول؛ ّ
جممل املخرجات.
ومع إنجاز هذه املرحلة من اجلهد ،يغدو إزجاء الشكر للطواقم العاملة مجيعها؛ من فرق التأليف واملراجعة ،والتدقيق،

واإلرشاف ،والتصميم ،وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه ،فقد جتاوزنا مرحلة احلديث عن التطوير ،ونحن واثقون من

تواصل هذه احلالة من العمل.

وزارة الرتبية والتعليم
مركز املناهج ِ
الف َلسطينية
كانون األول  20١٧ /م

مـقـدمـة
تُعد مسألة اإلصالح الرتبوي من القضايا احليوية يف أي جمتمع؛ ألمه ّيتّها يف بناء نظام تعليمي قادر عىل مواجهة التحديات،
ومواكبة متغريات العرص التي تتسم بالتسارع والتنوع يف جماالت احلياة كا ّفة .ولكي حتافظ العملية الرتبوية عىل مربرات
والتطورات حتّى تكون أداة التحول االجتامعي الواعي املتناغم
استمرارها فهي مطالبة دوما األخذ بعني االعتبار املستجدات
ّ
والتطورات التقنية التي تنعكس إجيابا عىل اجلوانب االقتصادية وال ّثقافية.
مع الرتاكم املعريف املتجدد،
ّ

إننا نضع بني أيديكم اجلزء ال ّثاين من كتاب الدراسات التّارخيية للصف احلادي عرش ا ّلذي جاء منسجام مع أهداف
وزارة الرتبية والتعليم العايل يف تطوير املناهج ونظام التعليم ِ
الف َلسطيني ،ا ّلذي يستند عىل تفعيل دور املتعلم يف الغرفة الصفية
وخارجها ،من خالل األنشطة التعليمية التي تعزز التعلم الذايت لديه ،وجاءت هذه األنشطة عىل شكل نصوص تارخيية
وخرائط وصور إيضاحية يتبعها قضايا عديده هتدف إىل تنمية مهارات التفكري ،والتحليل ،والتفسري ،واالستنتاج ،وإبداء
الرأي واملالحظة ،وعقد املقارنات واالستكشاف ،وتبني مواقف إجيابية جتاه القضايا احليوية التي تناوهلا الكتاب ،وتوظيفها
يف خدمة القضية الوطنية التي حتتاج إىل تضافر اجلهود عىل املستويني الرسمي ّ
ّحرر واالستقالل ،وبناء
والشعبي؛ هبدف الت ّ
الدّ ولة ِ
الف َلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس .إضافة إىل بناء شخصية الطالب بصورة إجيابية فاعلة ،وواعية حلقوقها
وواجباهتا ،قادرة عىل توظيف ما تعلموه يف سياقات احلياة املختلفة.
وقد تضمن الكتاب نامذج وتطبيقات خمتارة تُسهم يف حتقيق األهداف املنشودة ،وتم انتقاء املحتوى التعليمي من صور
وخرائط ،وجداول إحصائية ،ونصوص تارخيية تنسجم مع املخرجات املتوقعة لكل درس من دروس الكتاب ،وتضمن
اجلزء ال ّثاين من الكتاب وحدتني دراسيتني عىل النحو اآليت:

ّحرر الوطني ،مفهومها وأهدافها ،وحركة
ال ّثالثة :بعنوان حركات حتررية ونضالية ،واشتملت عىل الدروس اآلتية :حركات الت ّ
ّحرر الوطني يف اهلند ،واحلركة الوطنية الدّ يمقراطية يف
ّحرر الوطني يف فيتنام ،وحركة الت ّ
ّحرر الوطني يف كوبا ،وحركة الت ّ
الت ّ
ّحرر يف الوطن العريب.
ّ
الصني ،وحركات الت ّ
السيايس ،مفهومه وأشكاله،
السياسية يف العامل وتطبيقاهتا ،واشتملت عىل الدروس اآلتية :النّظام ّ
الرابعة :بعنوان النّظم ّ
ّ
واخلالفة اإلسالمية ،والنّظام امللكي املطلق ،والنّظام امللكي الربملاين ،والنّظام اجلمهوري.

ووضعنا يف هناية كل وحدة درسا بعنوان «حوار مفتوح وتقييم ذايت» ،وهيدف إىل تقييم تعلم ال ّطلبة للمفاهيم واألفكار
الرئيسة التي تناولتها كل وحدة ،وتنمية مهارة احلوار والنقاش ،والربط بني األفكار ،واستخالص العرب والدروس وتوظيفها
ّ
يف مواقف حياتية خمتلفة.

إننا نضع بني أيديكم ثمرة جهد متواضع عىل أمل تزويدنا بآرائكم ومالحظاتكم لإلفادة منها يف الطبعة القادمة بإذن اهلل
تعاىل ....فالكامل هلل وحده.
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ال َوحدة

١

حركات تحررية ونضالية

ِ
املستعمر.
ّحرر من إرث
ّحرر احلقيقي ليس بال ّثورة فقط ،بل بالت ّ
نتأمل ،ونُفكّر :الت ّ
ّ

٢

ّحرر ،والتعرف إىل التّجارب النّضالية
سيتمكّن ال ّطلبة بعد دراسة هذه َ
الوحدة من توضيح مفهوم حركات الت ّ
التي خاضتها ّ
الشعوب عىل الصعيدين العاملي والعريب ،والتي متكّنت من انتزاع استقالهلا ،وحتقيق حريتها ،باستثناء
ِ
احلر ّية واالستقالل ،وبناء دولته املستقلة ،وربط ما تعلموه بواقع حياهتم،
ف َلسطني التي ما زال شعبها ُيناضل من أجل ّ
الصور واخلرائط والنّصوص
وتطوير قدراهتم عىل املوازنة ،واالستكشاف ،والتحليل ،والتفسري ،من خالل قراءة ّ
التّارخيية.
ويتم ذلك من خالل حتقيق اآليت:
الوحدة.
 -١الربط بني املفاهيم واملصطلحات الواردة يف َ
 -٢ممارسة التعلم الذايت بالرجوع إىل مصادر املعرفة املختلفة.
الوحدة.
 -3إعداد األبحاث  ،والتقارير العلمية حول موضوعات َ
 -٤تنظيم الندوات العلمية ،جلسات احلوار والنقاش ،وإدارهتا.
الرئيسة منها ،وحتليلها.
 -5قراءة النّصوص التّارخيية ،واستنتاج األفكار ّ
 -6املشاركة يف الفعاليات الوطنية ؛ للدفاع عن األرض ،واملحافظة عليها ،ومحايتها.
 -7املشاركة يف الفعاليات الداعمة للقضايا الوطنية ،كقضايا األرسى ،والشهداء ،واجلرحى.
احلر ،واحرتام الرأي والرأي
 -8تنمية مهارات حياتية لدى ال ّطلبة ،كالتّعاون ،والعمل اجلامعي ،واحلوار ،والتعبري ّ
اآلخر.
الوحدة.
 -٩تصميم خرائط ذهنية للمفاهيم الواردة يف َ
 -١٠قراءة اخلرائط التّارخيية ،والصور ،والرسومات ،وحتليلها.

3

الدرس

حركات التّح ّرر الوطني :مفهومها ،وأهدافها

١

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
ّحرر الوطني ،وخصائصها.
 -١توضيح مفهوم حركات الت ّ
ّحرر الوطني.
 -٢بيان الظروف واألسباب التي أ ّدت إىل ظهور حركات الت ّ
ّحرر الوطني.
 -3حتليل أهداف حركات الت ّ
ّحرر الوطني لتحقيق أهدافها.
 -٤استكشاف األساليب والوسائل التي اتّبعتها حركات الت ّ
ّحرر الوطني.
 -5استنتاج العوامل التي أ ّدت إىل نجاح حركات الت ّ
ّحرر الوطني.
 -6توضيح املوقف الدّ ويل من حركات الت ّ
املفاهيم واملصطلحات:

ّحرر الوطني ،املقاومة ّ
السلمية (الالعنف) ،املقاومة
الشعبية ،املقاومة ّ
ال ّثورة ،حركات الت ّ
املس ّلحة ،مناهضة التّمييز العنرصي ،العصيان املدين.

املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية
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رافق االستعامر ظهور حركات حتررية ومقاومة وطنية ،امتدّ ت لتشمل مجيع ّ
املستعمرة،
الشعوب
َ
السلمية ،واملقاومة
وانتهجت يف مقاومتها أساليب ووسائل خمتلفة ،تفاوتت بني املقاومة ّ
العسكرية املس ّلحة ،وتزايد نشاط هذه احلركات بعد احلرب العاملية ال ّثانية ،حتّى متكّنت يف النهاية
استمرت
من حتقيق االستقالل ،وانحسار االستعامر املبارش وتراجعه ،ولكن الدّ ول االستعامرية
ّ
يف حماوالهتا لفرض هيمنتها االستعامرية عىل ّ
الشعوب ،بحجة محاية مصاحلها؛ لذا استحدثت
ّحررية النّاشئة.
أساليب عديدة؛ لتكريس سيطرهتا ،ومناهضة احلركات الت ّ
ّحرر الوطني؟ وما خصائصها؟ وما الظروف واألسباب التي أ ّدت إىل
ما املقصود بحركات الت ّ
ظهورها؟ وما أهدافها؟ وما األساليب والوسائل التي اتّبعتها؛ لتحقيق أهدافها؟ وما العوامل
التي أ ّدت إىل نجاحها؟ وما املوقف الدّ ويل منها؟

مفهوم حركات التّح ّرر الوطني ،وخصائصها:
ثم نُجيب:
نشاط (/١أ) :نُالحظ ّ
الصور ،ونستنتجّ ،

 ن ُّبني أشكال املقاومة التي
الصور.
عربت عنها ّ
ّ
 نستنتج املقصود بحركات
التحرر الوطني.

ّحرر الوطني تنظيامت مجاهريية أو شعبية معادية ورافضة لالستعامر بأشكاله املبارشة وغري املبارشة،
حركات الت ّ
وتضم تنظيامت سياسية وفكرية ،متارس املقاومة ّ
السلمية ،أو املقاومة العسكرية
الشعبية بأشكاهلا املختلفة ،كاملقاومة ّ
ّ
السيايس ،واالقتصادي ،واالجتامعي.
السيادة واالستقالل ّ
ّحرر ،وبناء الدّ ولة الوطنية ،وحتقيق ّ
املس ّلحة؛ هبدف الت ّ
ويلجأ بعضهم إىل تعريف املقاومة ّ
الشعبية :بأهنا األنشطة والف ّعال ّيات والعمليات التي تقوم هبا عنارص وطنية
دفا ًعا عن املصالح الوطنية أو القومية ضد القوى االستعامرية األجنبية ،سواء كانت تلك العنارص تعمل يف إطار
اخلاصة ،سواء بارشت هذا النشاط
ُمن َّظم خيضع إلرشاف سلطة قانونية وتوجيهها ،أم أهنا تعمل بناء عىل مبادرهتا
ّ
فوق اإلقليم الوطني املحتل ،أو من قواعد خارجه.
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ّحرر الوطني يف ّ
ثم نُجيب:
الشكل اآليت ،ونُناقشّ ،
نشاط (/١ب) :نُالحظ خصائص حركات الت ّ
َوحدة اهلدف

تنوع األساليب

خصائص حركات
ّحرر الوطني
الت ّ

َوحدة السبب

حركات شعبية

ُوضح خصائص حركات
ن ّ
ّحرر الوطني يف ّ
الشكل.
الت ّ
 نُفكّر يف خصائص أخرى
ّحرر الوطني،
حلركات الت ّ
ونُناقشها.

اعتامدها عىل مبادئ عاملية

ّحرر الوطني
شكل ( :)١خصائص حركات الت ّ

الظروف واألسباب التي أدّت إىل ظهور حركات التّح ّرر الوطني:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)2نقرأ النّصوص اآلتية ،ونستنتجّ ،

فحق ّ
لقد ارتبطت املقاومة ّ
الشعوب يف تقرير مصريها ال يمكن أن
ّحررّ ،
الشعبية بأشكاهلا كا ّفة بحركات الت ّ
حيصل لوال وجود االستعامر القائم عىل االحتالل ،واالستيطان ،والتّمييز العنرصي؛ ذلك ّ
ربر وجود هذه
أن م ّ
احلركات هو هذه الظاهرة ،فاالستعامر هو الفعل ،واملقاومة هي ر ّدة الفعل ،واحلركة هي التنظيم ا ّلذي اعتمدت
عليه ّ
الشعوب يف احلصول عىل االستقالل.
ابتعدت الدّ ول االستعامرية يف حكمها للمستعمرات عن املبادئ اإلنسانية ،و َث ّمة ثالثة قضايا يمكن أن
السياسة االستعامرية األوروبية :األوىل :انفراد الدّ ولة االستعامرية يف تقرير شؤون مستعمراهتا بمعزل عن
نوجز هبا ّ
الرأي العام .وال ّثانية :النظرة املتعالية جتاه شعوب املستعمرات كتابعني هلا ال مواطنني .وال ّثالثة :االستئثار بموارد
املستعمرات؛ خلدمة الوطن األم للدّ ولة االستعامرية ،لذلك كان االستعامر حافز ًا لوعي ّ
الشعوب املستضعفة،
ِ
للمستعمر القضاء عليه من خالل فرض
اخلاصة ،فتعلقت برتاثها املايض وبتقاليدها ،ومل تسمح
وإحساسها ُهبويتها
ّ
لغته وثقافته ،وه ّبت تُدافع عن وجودها ،وترفض ا ّدعاءاتهُ ،
ّحرر.
وجتاهر بح ّقها يف الت ّ
وتطورها،
ّحرر
ّ
شهد النّصف ّ
كبري يف ظهور حركات الت ّ
األول من القرن العرشين حربني عامليتني ،كان هلام ٌ
دور ٌ
وظهر أثرمها يف ّ
االتاهات اآلتية :األول :فرض التجنيد اإلجباري عىل سكان املستعمرات ،وإرساهلم إىل جبهات القتال،
أو دفعهم للعمل يف املصانع التّابعة للدّ ول االستعامرية ،فاكتسب هؤالء خربة عسكرية ،استثمروها يف مقاومة االستعامر.
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حق ّ
الرئيس
وال ّثاين :مت ّثل يف إصدار التّرصحيات التي أكّدت عىل ّ
الشعوب يف تقرير مصريها ،منها مبادئ ّ
األمريكي (ودرو ويلسن) األربعة عرش بعد احلرب العاملية األوىل ،وترصيح األطليس عام ١٩٤١م ،ا ّلذي أكّد عىل
حق ّ
كل شعب يف اختيار حكومته .وال ّثالث :اهنيار أعمدة االستعامر التقليدي املتم ّثل يف بريطانيا وفرنسا ،وظهور
ّ
السوفيتي ،والواليات املتّحدة األمريكية.
دول جديدة منافسة بعد احلرب العاملية ال ّثانية ،كاالحتاد ّ
أسهم تزايد الوعي القومي والوطني يف إذكاء الروح الوطنية واملقاومة بني شعوب املستعمرات نتيجة عوامل
عديدة ،منها:
الضارب يف أعامق التّاريخ ،والتّمسك به،
أوالً -النّهضة الوطنية التي اعتمدت عىل تراثها ال ّثقايف واحلضاري والدّ يني ّ
ومحايته.
السيطرة االستعامرية؛ إذ برزت نخبة واعية من ا ُملث ّقفني الوطنيني لعبت دور ًا بارز ًا
ثاني ًا -النّهضة ال ّثقافية خالل فرتة ّ
يف مقاومة االستعامر.
ّحررية ،وكشف انتهاكات االحتالل ،وجرائمه،
كبري يف انتشار األفكار الت ّ
ثالث ًا -وسائل اإلعالم التي كان هلا ٌ
أثر ٌ
ّحرر العادلة ،ونرش صور واضحة عن املقاومة عىل األرض؛ لرفع
وكسب التّأييد والتّعاطف مع قضية الت ّ
معنويات ّ
حق املقاومة ،ونرش ثقافتها أمام االحتالل ،وأجهزته
الشعب ،كام أسهم اإلعالم يف الدّ فاع عن ّ
اإلعالمية التي تعتمد عىل التّضليل واخلداع.

ّحرر الوطني َوفق اجلدول:
نُصنّف أسباب ظهور حركات الت ّ
أسباب داخلية

أسباب خارجية
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ثم نُجيب:
نشاط تطبيقي :نُالحظ ّ
الصور اآلتية ،ونستنتجّ ،

 ننبحث ونكتب أسامء قادة
ّحرر الوطني يف
حركات الت ّ
الصور.
ّ
 نرسم خ ّط ًا زمني ًا ُيم ّثل
التّسلسل التّارخيي حلركات
ّحرر الوطني التي ُمتثلها
الت ّ
الصور حسب األقدم.
ّ

قضية بحثية:

ّحرر الوطني يف العامل ،أو الوطن العريب ،أو
نبحث عن أسامء نساء لع ْب َن دور ًا يف حركات الت ّ
الص ّ
ف.
فِ َلسطني ،ونكتب تقرير ًا عن
إحداهن ،ونعرضه يف ّ
ّ

أهداف حركات التّح ّرر الوطني:
نشاط ( :)3نقرأ الن ّّص اآليت ،ونُالحظ ّ
ثم نُجيب:
الشكل ،ونُناقشّ ،

ّ
يستغل اإلنسان،
ّحرر واملقاومة إلهناء الوجود االستعامري اجلاثم عىل األرض ،ا ّلذي
تسعى حركات الت ّ
السيايس ،واالقتصادي واالجتامعي ا ّلذي تعتمد عليه
ويمتهن كرامته ،و ُينكر وجوده ،كام تسعى إىل صياغة برناجمها ّ
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ستتم إقامته بعد التّحرير ،وبناء ثقافة اجلامهري ،بام ينسجم مع الثقافة اجلمعية ّ
الساعي
للشعب ّ
يف تشييد املجتمع ا ّلذي ّ
وهويته ،هي األشكال املتّبعة بعد التّحرير.
ّحرر؛ حتّى ال يكون نظام االستعامر ،وثقافتهُ ،
للت ّ

حق تقرير املصري

االستقالل

الكرامة اإلنسانية

أهداف حركات
ّحرر الوطني
الت ّ

السيادة

الديمقراطية

الوحدة الوطنية
َ

ُوضح أهــداف حركات
ن ّ
ّحرر الوطني.
الت ّ
 بــرأيــكــم ،هــل ح ّققت
ّحرر الوطني
حركات الت ّ
أهدافها؟ ملاذا؟

العدالة االجتامعية

ّحرر الوطني
شكل ( :)٢أهداف حركات الت ّ

قضية للنّقاش:

ّحرر الوطني يف حتقيق االستقاللّ ،إال ّأهنا مل
الرغم من نجاح حركات الت ّ
يرى البعض أنّه عىل ّ
تنجح يف التّخ ّلص من اهليمنة االستعامرية؟ ملاذا؟
ْ

األساليب والوسائل التي اتّبعتها حركات التّح ّرر الوطني لتحقيق أهدافها:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)4نقرأ النّصوص اآلتية ،ونستنتجّ ،
السلمية ،أو
ّقرر الزعيم اهلندي (املهامتا غاندي) عدم التّعاون مع اإلنجليز ،واتّبع سياسته املعروفة باملقاومة ّ
وقرر حزب املؤمتر الوطني ا ّلذي يقوده (غاندي) يف مؤمتر الهور عام ١٩٢٩مّ ،
أن االستقالل
سياسة الالعنفّ ،
هدف جيب بلوغه ،وبدأ بحملة عصيان مدين يف مجيع أنحاء اهلند ،مت ّثل يف عدم دفع الرضائب لإلنجليز ،ومقاطعة
البضائع اإلنجليزية ،وإقامة سلطات ثورية يف مجيع القرى اهلندية ،ونتج عن ذلك فرار اجلنود اهلنود من ثكناهتم
العسكرية اإلنجليزية.
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وجد (فيدل كاسرتو) الفرصة مناسبة للثورة عىل نظام احلكم االستبدادي يف كوبا ،وقلب نظام احلكم ،فاتّبع
وحتصن فيها ،وبدأ
والفر ،واهلجوم عىل ال ّثكنات العسكرية؛ للحصول عىل األسلحة ،والتجأ إىل اجلبال،
الكر
ّ
ّ
سياسة ّ
بش ّن حرب العصابات .وبدأ بعد عودته من منفاه يف املكسيك ،برفقة الطبيب ال ّثائر (أرنيستوتيش جيفارا) ،باهلجوم
ِ
املعارضة لنظام احلكم ،واشتدّ ت
عىل املواقع العسكرية املوالية للنّظام ،وشكّل (كاسرتو) جبهة وطنية من األحزاب
ال ّثورة الكوبية ،واهنار النّظام الدّ كتاتوري أمام انتصارات ال ّثورة عام ١٩5٩م.
ّحرر الوطني للحصول عىل حريتها واستقالهلا.
 نستنتج األساليب التي استخدمتها حركات الت ّ
ّحرر الوطني َوفق اجلدول اآليت:
ُفرق بني األساليب والوسائل التي استخدمتها حركات الت ّ
 ن ّ
األساليب

السلمية
املقاومة ّ

الوسائل

املقاومة املس ّلحة

ِ
الصهيوين يف االنتفاضة
 نُعطي أمثلة عىل األساليب والوسائل التي استخدمها الف َلسطينيون ملقاومة االحتالل ُّ
ّ
الشعبية عام ١٩87م ،وانتفاضة األقىص عام ٢٠٠٠م.
قضية للنّقاش:
للشعوب ِ
ّحررية ّ
بمعزل عن
 يرى البعض ّالسلم ّية ال ُي ّقق األهداف الت ّ
أن أسلوب املقاومة ّ
ّحررية األخرى.
األساليب الت ّ

١0

عوامل نجاح حركات التّح ّرر الوطني:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)5نقرأ النّصوص اآلتية ،ونستنتجّ ،
اتّسمت االنتفاضة ِ
ّ
الف َلسطينية األوىل (االنتفاضة ّ
وبالشمول ّية،
املدين الواسع،
الشعبية) عام ١٩87م ،بالعصيان
ّ
كل رشائح املجتمع ،كام ّأهنا محلت يف ط ّياهتا بذور التّجديد ،فدم ّ
والس ّية ،والتّنظيم اجل ّيد ،واملشاركة الفاعلة من ّ
كل
ّّ
لتستمر ،إضافة إىل ّ
شهيد كان وقود ًا ّ
عزز االنتفاضة
بالقوة؛
أن تشديد االحتالل وقمعهّ ،
يغذي االنتفاضة ،ويمدّ ها ّ
ّ
الشعبية ،وصاعد من ِحدّ هتا .وتضاربت اإلحصائيات حول أعداد ّ
ّ
الشهداء واجلرحى ،فبعضها حتدّ ث عن استشهاد
حوايل  ١٢٠٠فلسطيني ،أ ّما عدد اجلرحى فوصل إىل ( )١٢٠ألف ًا ،ووصل عدد األرسى واملعتقلني إىل ( )١٢٠ألف ًا،
رشد ( )١5٠ألف مواطن من منازهلم.
بينام ُ ّ

ِ
ِ
شارك ّ
املستعمر الفرنيس ،ومساندة جيش التّحرير الوطني يف نضاله
بمختلف فئاته يف مقاومة
الشعب اجلزائري
ّ
املحتل ،حتّى بلغت تضحيات ّ
الشعب
العسكري ،وثورته املس ّلحة ،من خالل املظاهرات ،واإلرضابات ،ومقاطعة
اجلزائري أكثر من مليون ونصف مليون شهيد ،وكان جلبهة التّحرير اجلزائرية الدّ ور البارز يف تعبئة املاليني من
الرجال والنّساء ،وشكّلت حركة ّ
الفالحني نسبة عالية من املجاهدين يف جيش التّحرير الوطني ،إضافة إىل احلركة
ّ
ال ُع ّاملية ،وحركة ّ
الشباب اجلزائري ،واحلركة النّسائية ،واملث ّقفني ،وأصحاب املهن احلرة.
املستعمرة كانت عالية ،إضافة إىل ّ
تي ّقنت الدّ ول االستعامرية ّ
أن األمم املتّحدة
أن الروح املعنوية لل ّث ّوار يف البالد
َ
قد أسهمت يف ّ
حل بعض من قضايا الدّ ول بمنحها االستقالل ،وقد متكّنت الدّ ول التي حصلت عىل استقالهلا من
نقل عدد من قضايا ّ
املستعمرة إىل هيئة األمم املتّحدة ،وتدويل تلك القضايا ،انسجام ًا مع مبادئ األمم
الشعوب
َ
وحق ّ
الشعوب يف تقرير مصريها ،وح ّقها يف املقاومة بأشكاهلا
املتّحدة وأهدافها التي ركزت عىل حقوق اإلنسانّ ،
وحر ّيتها.
كا ّفة يف سبيل استقالهلا ّ
ّحرر الوطني.
 نستنتج األسباب التي أ ّدت إىل نجاح حركات الت ّ
الشعبية ِ
ُفس استمرار االنتفاضة ّ
الف َلسطينية عام ١٩87م ،وتصاعد وتريهتا.
 ن ّ
قضية للنّقاش:
ُأناقش أثر انخراط فئات ّ
ّحرري.
الشعب كا ّفة يف العمل النّضايل الت ّ
قضية بحثية:
ِ
ِ
الص ّ
ف.
نُعدّ تقرير ًا عن احلركة األسرية يف ف َلسطني ،ونعرضه لزمالئنا يف ّ

١١

املوقف الدّويل من حركات التّح ّرر الوطني:
حق ّ
حق مرشوع،
ّحرر من االستعامر هو ّ
ّ
الشعوب يف الدّ فاع عن النّفس ومقاومة االحتالل والكفاح من أجل الت ّ
الرئيسة لألمم املتّحدة ،ومن
أقرته ّ
وكرسه القانون الدّ ويل العا ّم ومبادؤه ،و ُيعدّ من األهداف ّ
السامويةّ ،
الرشائع ّ
ّ
السلم واألمن الدّ وليني.
املهمة يف حفظ ّ
األسس ّ
ثم نُجيب:
نشاط ( :)6نقرأ النّصوص اآلتية ،ونستنتجّ ،

حق ّ
السلمية ،وغري
الشعوب يف تقرير مصريها ،وممارسة هذا ّ
أمجعت املواثيق الدّ ولية عىل ّ
احلق عرب الوسائل ّ
ّحررَ ،وفق املادة ( )5١من ميثاق األمم املتّحدة،
السلمية ،وما تراه مناسب ًا هلا ،بام يف ذلك ّ
القوة املس ّلحة ،بام ُحي ّقق هلا الت ّ
ّ
السياسية
ونصت املادة األوىل من االتّفاقيتني
التي أجازت ّ
حق الدّ فاع ّ
ّ
الرشعي عن النّفسّ .
اخلاصتني باحلقوق ّ
واملدنية ،واحلقوق االقتصادية واالجتامعية وال ّثقافية ،عىل ّ
أن «جلميع ّ
حق
احلق يف تقرير املصري» ،وأنّه ّ
الشعوب ّ
احلق ،واحرتامه.
عاملي ،ودعت األمم املتّحدة الدّ ول إىل تعزيز هذا ّ
الرابعة عام ١٩٤٩م أربعة رشوط جيب تو ّفرها يف حركات املقاومة ،هي :أن تكون لدهيا
ذكرت اتّفاقية جنيف ّ
السالح بصورة علنية ،و ُيط ّبقوا
معني ،وحمدّ د ،وظاهر ،وأن يمل أفرادها ّ
ترصفاهتا وعملياهتا ،ورمز ّ
قيادة مسؤولة عن ّ
يف ترصفاهتم قوانني احلرب وقواعدها .وأكّد الربوتوكوالن اإلضافيان عام ١٩77م امللحقان باتّفاقيات جنيف عىل ّ
أن
النّزاعات املس ّلحة النّامجة عن نضال ّ
الشعوب من أجل تقرير املصري تُعدّ نزاعات مس ّلحة دولية ،وعَدَّ ت أفراد املقاومة
القوات املس ّلحة ،يتمتع أفرادها ،يف حالة القبض عليهم ،بوصفهم أرسى حرب.
النّظامية مدرجني يف مفهوم ّ
ّحرر الوطني أعامالً إرهابية،
تلجأ بعض الدّ ول ووسائل إعالمها إىل اعتبار األعامل التي تقوم هبا حركات الت ّ
ِ
ويف احلالة ِ
الف َلسطينيةّ ،
الصهيوين ،وبعض الدّ ول الدّ اعمة له َت ُعدُّ كفاح ّ
الشعب الف َلسطيني من أجل
فإن االحتالل ُّ
حترير وطنه عم ً
ال إرهابي ًا جيب مقاومته ،والقضاء عليه بالوسائل كا ّفة ،وجتد باملقابل دوالً أخرى عديدة تعترب مقاومة
ِ
ّ
قره املجتمع الدّ ويل والقوانني الدّ ولية.
الشعب الف َلسطيني مرشوعة ،وح ّق ًا قانوني ًا ُي ّ
ّحرر الوطني.
 نُوازن بني قرارات األمم املتّحدة ،وقوانني النّزاعات املس ّلحة حول مرشوعية حركات الت ّ
قضية للنّقاش:
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بأهنا أعامل إرهابية ،كيف نر ّد
ّحررية ّ
فس البعض أعامل املقاومة ا ّلتي تقوم هبا احلركات الت ّ
ُي ّ
عىل ذلك؟

أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
السياسة التي اتّبعها الزعيم اهلندي غاندي يف مقاومة االحتالل الربيطاين؟
 ١ما ّ
د -حرب العصابات.
ج -املقاومة املس ّلحة.
ب -العنف.
أ -الالعنف.
 ٢ما جنسية الطبيب الثائر جيفارا؟
د -أرجنتيني.

ج -مكسيكي.
ب -كويب.
أ -برازييل.
ِ
 3ما السمة التي م ّيزت االنتفاضة ّ
الشعبية الف َلسطينية عام ١٩87م؟
ب -اقتصارها عىل طلبة املدارس ،واجلامعات.
أ -شاملة ملختلف فئات املجتمع.
د -غياب َوحدة اهلدف.
ج -العمل العسكري.

٢
ّحرر الوطني ،وسياسة الالعنف ،واملقاومة
ّ
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :حركات الت ّ
املس ّلحة ،والعصيان املدين.
3
ّحرر الوطني.
ّ
أوضح خصائص حركات الت ّ

ّحرر الوطني.
ُ ٤أصنِّف األسباب التي أ ّدت إىل ظهور حركات الت ّ
ّحرر الوطني.
ُ 5أ ّبني أهداف حركات الت ّ

ّحرر الوطني يف مقاومة االستعامر  ،مع األمثلة.
ُ 6أفرق بني األساليب والوسائل التي استخدمتها حركات الت ّ

ّحرر الوطني ،ومساندهتا يف حتقيق أهدافها.
 7أستنتج دور القانون الدّ ويل واملواثيق الدّ ولية يف دعم حركات الت ّ

حق ّ
الشعوب يف تقرير مصريها ،والدّ فاع عن
ُ 8أناقش القضية اآلتية ،و ُأقارهنا بام ورد يف ميثاق األمم املتّحدة حول ّ
نفسها:
ِ
الصهيوين ،وإعالمه ،وبعض الدّ ول الداعمة له ،إىل اعتبار نضال ّ
الشعب الف َلسطيني وكفاحه
«يلجأ االحتالل ُّ
من أجل حترير وطنه عم ً
ال إرهابي ًا جيب مقاومته ،والقضاء عليه بالوسائل كا ّفة».
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الدرس

حركة التّح ّرر الوطني يف كوبا

٢

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١تعيني موقع كوبا عىل اخلريطة.
 -٢توضيح دوافع االستعامر اإلسباين يف كوبا.
السياسة االستعامرية اإلسبانية يف كوبا.
 -3بيان ّ
 -٤تفسري انتقال كوبا من االستعامر اإلسباين إىل تبعية الواليات املتّحدة األمريكية.
 -5توضيح دور ال ّثورة الكوبية يف إهناء احلكم االستبدادي يف كوبا عام ١٩5٩م.
تطورات األحداث يف كوبا بعد نجاح ال ّثورة الكوبية.
 -6استنتاج ّ
املفاهيم واملصطلحات:
كوبا ،ثورة عام ١٨٩5م ،اتّفاقية باريس عام ١٨٩٨م ،تعديالت بالت ،قاعدة جوانتانامو،
الصواريخ الكوبية.
فيدل كاسرتو ،ال ّثورة الكوبية عام ١٩5٩م ،أزمة ّ

املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية
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ّ
تأخر ظهور احلركة الوطنية يف كوبا ،فكانت البدايات األوىل لل ّثورات الكوبية منذ مطلع
السيطرة االستعامرية
القرن التّاسع عرش امليالدي؛ إذ حاولت جمموعة من الكوبيني ال ّثورة ضدّ ّ
ثم تلتها ثورات عديدة أ ّدت إىل عدم استقرار األوضاع يف كوبا ،عىل
اإلسبانية ،ولكنّها مل تنجحّ ،
بالقوة العسكرية.
الرغم من حماوالت إسبانيا فرض هيمنتها عىل البالد ّ
ّ
السياسة االستعامرية
أين تقع دولة كوبا؟ وما دوافع إسبانيا من استعامرها كوبا؟ وما ّ
اإلسبانية يف كوبا؟ وكيف انتقلت كوبا من تبعية االستعامر اإلسباين إىل تبعية الواليات املتّحدة
األمريكية؟ وما دور ال ّثورة الكوبية يف إهناء احلكم االستبدادي يف كوبا عام ١٩5٩م؟ وما
تطورات األحداث يف كوبا بعد نجاح ال ّثورة الكوبية؟
ّ

ثم نُجيب:
نشاط (/١أ) :نقرأ ،ونستنتجّ ،
السكّر
أنا مل أملس قصب ّ
واألرض اخلرضاء
َ
ٍ
صياد يف البحر الكاريبي
مل أركب قارب
مل أرضب قطرة ماء
مل أنزل َ
فندق س ّي ٍ
اح غرباء
مل أغمس قلمي يف جرح البؤساء املحرومني
مل أقرأ أدب ّ
الشعراء الكوبيني
لكن ،عندي عن كوبا أشياء ...وأشياء
نورُ ...يقرأ يف ّ
كل لغات النّاس
فكالم ال ّثورة ٌ
وعيون ال ّثورة شمس ...متطر يف ّ
كل األعراس
ونشيد ال ّثورة حلن  ...تعرفه ّ
كل األجراس
والراية يف كوبا ...يرفعها نفس ال ّثائر يف األوراس
ّ

(الشاعر ِ
ّ
الف َلسطيني حممود درويش)

 برأيكم ،ملاذا أنشد حممود درويش
وأي الفرتات
لــدولــة كــوبــا؟
ّ
التّارخيية عناها يف قصيدته؟
 نستنتج القاسم املشرتك بني كوبا
وفِ َلسطــني عندما أنشـد حممود
درويش لدولة كوبا؟
«والراية يف
ُفس قول درويش:
ّ
ن ّ
كوبا ...يرفعها نفس ال ّثائر يف
األوراس»؟
 نن ّظم زيــارة إىل متحف حممود
درويش يف رام اهلل ،ونكتب تقرير ًا
عنه.

ثم نُجيب:
نشاط ( /١ب) :نُالحظ اخلريطة ،ونقرأ البطاقة التعريفية لدولة كوباّ ،
الشمال

خريطة ( :)١موقع دولة كوبا
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املِساحة
السكّان
عدد ّ
ال ّلغة
التّوزيع العرقي

الدّ يانة
العاصمة

١١٠.86٠كم٢
 ١١مليون نسمة.
اإلسبانية.
البيض.%6٤.١ :
(السكّان األصليون).
أعراق خمتلطة ،%٢6.6 :التاينو ،سيبوين ّ
السود%٩.3 :
ّ
الروم الكاثوليك ( ،)%85إضافة إىل الربوتستانت.
املسيحية :الغالبية العظمى من ّ
هافانا.

 نحدّ د موقع دولة كوبا عىل اخلريطة السابقة.
 نستنتج أمهية موقع دولة كوبا.
تفس التنوع العرقي يف كوبا؟
 بِ َم ّ
املوقع ،والتّسمية:
وبني خليج املكسيك ،وتوجد يف شامهلا والية فلوريدا
تُعدّ كوبا واحدة من جزر البحر الكاريبي ،وتقع بينه ّ
الرشق منها تقع جزيرة هاييتي.
التّابعة للواليات املتّحدة األمريكية ،وجنوهبا جزيرة جامايكا ،وغرهبا املكسيك ،ويف ّ
وصل (كريستوفر كولومبس) إىل ّ
األول عام ١٤٩٢م ،وكان يظ ّن أنّه وصل إىل
الشواطئ الكوبية يف تَرشين ّ
إحدى جزر اهلند ،وكلمة كوبا مشتقة من (كوباو) بلغة بعض السكّان األصليني (التاينو) ،وتعني :األرض ِ
اخلصبة،
ّ
السكّان اإلسبان يعتقدون ّ
أن كولومبس هو َم ْن أطلق عليها هذه التسمية؛ بسبب تشابه طبيعتها مع بلدة حتمل
ولك ّن ّ
االسم نفسه يف الربتغال.
دوافع االستعمار اإلسباني يف كوبا:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)2نقرأ ،ونستنتجّ ،

تُعدّ كوبا من الدّ ول الغن ّية بمواردها ال ّطبيعية ،كالنّيكل ،والكروم ،واملنغنيز ،واحلديد ،وامللح ،والنّحاس،
ِ
السكّر ،إضافة إىل ثرواهتا
واألخشاب ،والنّفط ،وتتم ّيز بأراضيها ّ
الزراعية اخلصبة ،ومن أشهر حماصيلها قصب ّ
الصناعات،
والسيجار الكويب؛ لذا جلأت إسبانيا إىل احتكار هذه ّ
املائية .وتشتهر بعدد من ّ
الصناعات ،كالتّبغّ ،
خاصة مع الواليات املتّحدة
والرسوم عىل التّجارة الكوبيةّ ،
واحلصول عىل إيرادات عالية عن طريق فرض الرضائب ّ
للسكّر الكويب.
األمريكية أكرب األسواق ّ
 نستنتج دوافع االستعامر اإلسباين لكوبا يف ضوء دوافع االستعامر األورويب.
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ّ
السياسة االستعمارية اإلسبانية يف كوبا:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)3نقرأ ،ونُناقشّ ،

جلأ اإلسبان إىل استعباد السكان األصليني ومعاملتهم معاملة قاسية ،وقتلهم ا ّلذي وصل حدّ اإلبادة الكاملة.
السكّان
عملت إسبانيا عىل نرش الدّ يانة املسيحية الكاثوليكية ،وفرض ال ّلغة اإلسبانية ،وال ّثقافة اإلسبانية عىل ّ
األصليني ،وهنب خريات البالد ،وتوطني الغرباء فيها ،كاإلسبان ،وغريهم.
أقامت إسبانيا يف العامل اجلديد أنظمة حكم سياسية شبيهة بالبالد األم ،و َأنشأت ممالك حيكمها ملوك حم ّل ّيون
مهها مملكة َغرناطة اجلديدة التي تأ ّلفت من كولومبيا ،وبوغوتا ،ومملكة ريو
(حكّام) ،وكانت هناك ّ
ست ممالك ،أ ّ
الرئيسة أربع مراكز للقيادة احلربية العا ّمة ،هي :كوبا،
دي بالتا مع بيونس آيرس ،كام استحدثت إىل جانب املاملك ّ
وجواتيامال ،وفنزويال ،وتشييل.
السياسة االستعامرية اإلسبانية يف كوبا.
 ن ّ
ُوضح مظاهر ّ
ّص عىل خريطة جغراف ّية لألمريكيتني.
ُعني املواقع املذكورة يف الن ّ
 ن ّ
انتقال كوبا من االستعمار اإلسباني إىل تبعية الواليات املتّحدة األمريكية:
توالت ال ّثورات الكوبية للمطالبة باالستقالل ،منها ال ّثورة التي اندلعت عام ١868م ،ومتكّنت إسبانيا من
إهنائها عام ١886م ،ومل ُحت ّقق االستقالل لكوبا ،ولكنّها باملقابل وضعت حجر األساس لظهور احلزب ال ّثوري
الكويب بقيادة (خوسيه ماريت) ،ا ّلذي بدأ بالبحث عن مساعدات مادية وبرشية متكّنه من خوض حرب ضدّ اإلسبان،
اندلعت عام ١8٩5م.
لقد ح ّققت ال ّثورة نجاحات كبرية ،والقت تأييد ًا من الواليات املتّحدة األمريكية ،فأصدر الكونغرس األمريكي
حرة ومستق ّلةّ ،
قراره بالت ّ
وأن الواليات املتّحدة
الرصاع الدّ ائر يف كوباَ ،
ووفق ًا للقرار« :جيب أن تكون كوبا ّ
ّدخل يف ّ
مستقرة حتكم البالد» .وبدأت متارس ضغوطها عىل إسبانيا؛
ستخرج منها حاملا حتصل عىل ضامنات بوجود حكومة
ّ
للخروج من كوبا ،ويف الوقت نفسه ،أرسلت الواليات املتّحدة باخرة حربية إىل ّ
الشواطئ الكوبية يف شباط عام
١8٩8م ،وتنازلت إسبانيا جزئي ًا عن كوبا ،ومنحتها حك ًام ذاتي ًا.
محلت الواليات املتّحدة إسبانيا مسؤولية االنفجار ،وأعلنت احلرب عليها،
ولك ّن الباخرة األمريكية انفجرت ،و ّ
القوات اإلسبانية،
القوات ال ّثورية الكوبية من تدمري األسطول اإلسباين تدمري ًا كامالً ،واستسالم ّ
ومتكّنت بمساعدة ّ
وعقدت الواليات املتّحدة اتّفاقية باريس يف كانون أول عام ١8٩8م مع إسبانيا بغياب مم ّثلني عن احلركة الوطنية
السيطرة األمريكية.
الكوبية ،وبموجبها خت ّلت إسبانيا عن سيادهتا الكاملة عىل كوبا ،وبذلك دخلت كوبا حتت ّ
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حكمت الواليات املتّحدة كوبا ثالث سنوات ،وأعلنتها دولة يف شباط عام ١٩٠١م ،و ُأجري اقرتاع عا ّم يف
كوبا؛ النتخاب مجعية تأسيسية لصياغة الدّ ستور اجلديد ،واالنتقال إىل حكومة مدنية ،وقد مارست الواليات املتّحدة
ضغوط ًا كبرية عىل الكوبيني؛ لغرض احلصول عىل ضامنات برشوط تضعها الستمرار هيمنتها عليها ،مقابل االنسحاب
وتم دجمها يف الدّ ستور الكويب بعد موافقة اجلمعية التّأسيسية،
منها ،وقد ُعرفت هذه ّ
الرشوط باسم (تعديالت بالت)ّ ،
وانتهى االحتالل األمريكي ،ون ُِق َل احلكم إىل (توماس أسرتادا باملا) ا ّلذي اعت ُِرب ّأول رئيس جلمهورية كوبا عام
١٩٠٢م.
ثم نستنتج أثرها عىل:
نشاط ( /4أ) :نقرأ بنود تعديالت (بالت) ،ونناقش مضموهناّ ،

 سيادة كوبا كدولة مستق ّلة.
 مستقبل العالقات الكوبية -األمريكية.

ألي دولة أجنبية
أي دولة أجنبية من شأهنا إعاقة االستقالل ،وال يسمح ّ
أي معاهدة مع ّ
 -١متتنع كوبا عن عقد ّ
احلصول عىل أهداف بحر ّية ،أو عسكرية يف اجلزيرة.
حق الواليات املتّحدة الت ّ
ّدخل يف كوبا؛ من أجل احلفاظ عىل استقالهلا.
 -٢املوافقة عىل ّ
 -3املصادقة عىل اإلجراءات التي تتّخذها احلكومة األمريكية يف كوبا يف يف أثناء احتالهلا العسكري.
مهها قاعدة جوانتانامو (.)Guantanamo
ُ -٤يسمح للواليات املتّحدة بإقامة قواعد عسكرية يف كوبا ،وأ ّ
ٍ
أراض أو تأجريها للواليات املتّحدة ،تُستخدم يف حفظ معدّ ات حربية ،أو حمطات للوقود.
 -5توافق احلكومة الكوبية عىل بيع

ثم نُجيب عن السؤال الذي يليه:
نشاط ( /4ب) نقرأ النص ،ونستنتجّ ،

الرصاع الدّ ائر يف كوبا بعد اندالع ال ّثورة فيها عام
خت ّلت الواليات املتّحدة األمريكية عن سياسة احلياد يف ّ
السابقة بعدم الت ّ
وقررت
ّدخل يف الشؤون األوروبيةّ ،
السياسة التي كانت تتّبعها خالل الفرتات ّ
١8٩5م ،وهي ّ
وتعرضت األموال األمريكية يف كوبا إىل
خوض غامر احلرب مع إسبانيا؛ فقد ترضرت جتارهتا،
وتأثر اقتصادهاّ ،
ّ
والضياع ،وأصابت بعض رعاياها خسائر يف أمواهلم ،وأرواحهم ،وظهرت دعوات يف الواليات املتّحدة،
اخلسارة ّ
تنادي برضورة الت ّ
تعرضها خلسائر
ّدخل العسكري؛ للحفاظ عىل رؤوس األموال األمريكية
املستثمرة يف كوبا ،بعد ّ
َ
فادحة؛ نتيجة األرضار التي أصابت زراعة القصب ،والتّبغ ،والتّعدين.
 ا ّدعت الواليات املتّحدة األمريكية ّ
بأن هدفها من الت ّ
السيطرة االستعامرية
ّدخل العسكري يف كوبا هو حتريرها من ّ
١8٩5م
اإلسبانية ،كيف نر ّد عىل هذا اإل ّدعاء؟
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دور الثّورة الكوبية يف إنهاء الحكم االستبدادي يف كوبا عام ١959م:
نشاط ( )5نقرأ ،ون ّ
ُوضح الدّ ور ا ّلذي قام به (فيدل كاسرتو) يف ال ّثورة الكوبية:

الصحافة واإلعالم ،وبات يالحق
حر ّية ّ
كان (باتيستا) دكتاتوري ًا مدعوم ًا من الواليات املتّحدة ،فقد ق ّيد ّ
املعارضنيّ ،
قوة
وكل َم ْن ال يعلن والءه للنّظام ،ومن هنا د ّبت روح ال ّثورة يف (فيدل كاسرتو) ،حيث بدأ بتشكيل ّ
ثورية؛ ملهامجة ال ّثكنات العسكرية؛ إعالن ًا لرفضه سياسة (باتيستا) القمعية ،لك ّن حماولته باءت بالفشل ،حيث أسفر
ِ
بالسجن مدة ()١6
تم إلقاء القبض عليه مع بعض أعوانهُ ،
وحك َم عليهم ّ
اهلجوم عن مقتل ( )8٠من أتباعه ،كام ّ
تم اإلفراج عنه يف أيار عام ١٩55م.
سنة ،وبعد عامني فقطّ ،
سافر (كاسرتو) إىل املكسيك ،وهناك اجتمع برفاقه ال ّثوريني ،وعىل رأسهم أخوه راؤول؛ للتّخطيط لثورة مس ّلحة؛
وأسس حركة  ٢6متوز ال ّثورية التي كانت
هبدف إهناء اهليمنة األمريكية عىل كوبا ،وإسقاط نظام (باتيستا) الدّ كتاتوريّ ،
سبب ًا يف لقائه باملناضل األممي (تيش جيفارا) ا ّلذي لعب دور ًا ّ ً
مهام يف ال ّثورة ،وفور االنتهاء من جتهيز اخل ّطة ،والتّدريب
انضم عدد كبري من
الكايف ،أبحر كاسرتو ورفاقه إىل كوبا؛ إلشعال فتيل ال ّثورة ،والقت مبادئُه تأييد ًا شعبي ًا هائالً ،كام
ّ
أفراد القوات املس ّلحة الكوبية إىل ال ّثورة ،األمر ا ّلذي ساعد يف إسقاط نظام باتيستا ا ّلذي هرب من كوبا يف كانون ٍ
ثان عام
ّ
١٩5٩م.

السوفيتي سابق ًا ،ومل
أعلن (كاسرتو) النّظام االشرتاكي يف كوبا ،وانضاممها إىل املعسكر ّ
الرشقي بزعامة االحتاد ّ
تعرتف الواليات املتّحدة باحلكومة ّ
وتأزمت العالقات بني
السوفيتيّ ،
الشيوعية يف كوبا ،وكانت ُت ُعدّ ها نرص ًا لالحتاد ّ
خاصة بعدما أقدم (كاسرتو) عىل تأميم املصالح األمريكية يف كوبا ،وكانت األزمة الكوبية أحد أبرز مظاهر
البلدينّ ،
السوفيتية يف كوبا سنة ١٩6٢م ،وإعالن
جتسدت يف أزمة الصواريخ ّ
السوفيتي يف احلرب الباردة ا ّلتي ّ
الرصاع األمريكيّ -
ّ
الرئيس األمريكي (جون كيندي) احلصار االقتصادي ،والبحري عىل كوبا ،وطردها من منظمة الدّ ول األمريكية.
ّ

أبو عامر وفيدل كاسرتو
١9

نشاط ( )6نُالحظ ّ
الشكل اآليت ،ون ّ
ثم نُجيب:
ُوضح ّ
تطورات األحداث يف كوبا بعد نجاح الثورة الكوبيةّ ،
٢٠١6-١٩5٩م

ُفس فرض الواليات املتّحدة األمريكية احلصار عىل كوبا عام ١٩6٢م.
 ن ّ
 نُناقش األساليب والوسائل التي اعتمدت عليها ال ّثورة الكوبية يف التّخ ّلص من احلكم االستبدادي يف كوبا.
قضية بحثية:

٢0

نبحث ،ونكتب تقرير ًا عن أزمة الصواريخ الكورية سنة ١٩62م.

أُقيّم تع ُّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
السكّان األصليني (التاينو)؟
 ١ماذا تعني كلمة كوبا بلغة بعض ّ
ب -األرض ِ
ج -األرض املرتفعة.
اخلصبة.
أ -األرض املنبسطة.
َ ٢م ْن قائد احلزب ال ّثوري الكويب ،وواضع حجر األساس لظهوره؟

د -األرض القاحلة.
د -راؤول كاسرتو.

ب -توماس اسرتادا باملا .ج -تيش جيفارا.
أ -خوسيه ماريت.
الرئيس األمريكي ا ّلذي فرض احلصار عىل كوبا عام ١٩6٢م؟
َ 3م ِن ّ
د -ترومان.
ب -جورج بوش األب .ج -جون كيندي.
أ -روزفلت.
٢
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :تعديالت بالت ،ال ّثورة الكوبية سنة ١٩5٩م ،وفيدل كاسرتو.
ّ
 3أستنتج دوافع االستعامر اإلسباين يف كوبا.
٤
أفس ما يأيت:
ّ

أ -دعم الواليات املتّحدة األمريكية للكوبيني يف حرهبم ضدّ اإلسبان.
حتول كوبا إىل النّظام االشرتاكي منذ عام ١٩5٩م.
بّ -
ج -طرد كوبا من منظمة الدّ ول األمريكية.
عام يليه:
ثم
ُ
 5أقرأ الن ّ
أجيب ّ
ّص اآليتّ ،
ّ
السوفيتي إىل ترك كوبا وحيدة يف مواجهة أزماهتا ،وعىل نحو مفاجئ،
الرشقية
أ ّدى اهنيار الكتلة ّ
واالحتاد ّ
وجدت نفسها يتيمة يف مواجهة احلصار االقتصادي اجلائر ،ال س ّيام بعد سنة ١٩٩١م؛ إذ أخذ احلصار يفعل
فعلته يف املجتمع الكويب ،متمث ً
الرضورية ،وحمدودية األجور،
والسلع واملوا ّد االستهالكية ّ
ال يف ُش ّح البضائع ّ
وانقطاع ال ّت ّيار الكهربائي لفرتات طويلة ،وأزمة البِنزين ،وزيادة التّذ ّمر داخل احلزب ّ
الشيوعي احلاكم
ِ
ِ
ُعوض عن الواقع املرير ،ما يستوجب ِوقفة متأنّية؛ ملعاجلة
وخارجه ،ومل َت ُعد األفكار الع َقد ّية ،واآلمال الكربى ت ّ
السياسية واملِهنية يف إطار الت ُّّنوع والتّعدُّ د ّية ،ولكن يف ّ
ظل اخليار
مشكالت االختالف ،وتطوير آليات العمل ّ
االشرتاكي ،وليس خارجه ،وبصيغ ديمقراطية ،وليست قسية.
الرئيسة التي طرحها الكاتب.
أح ّلل الن ّ
ّص السابق ،وأستخرج األفكار ّ

هل تؤ ّيد الكاتب يف احللول التي طرحها ملعاجلة األزمة الكوبية؟ ملاذا؟
كيف تتو ّقع مستقبل كوبا بعد رفع احلصار االقتصادي عنها؟
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الدرس

حركة التّح ّرر الوطني يف فيتنام

3

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١تعيني موقع فيتنام عىل اخلريطة.
 -٢بيان دوافع االستعامر الفرنيس يف فيتنام.
السياسة االستعامرية الفرنسية يف فيتنام.
 -3وصف ّ
 -٤حتليل دور حركة (ألفيت منه) يف مقاومة االحتاللني الياباين ،والفرنيس.
 -5استنتاج اآلثار التي ترتّبت عىل حرب االستقالل الفيتنامية.
املفاهيم واملصطلحات:
الصينية ،داي كوفيت ،ألفيت منه ،حكومة باوداي ،حرب العصابات ،معركة (ديان
اهلند ّ
بيان فو) ،اتّفاقية جنيف عام ١٩54م.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية

ّحرر واالستقالل الفيتنامية بظروف حم ّلية وإقليمية ودولية عديدة ،وارتبطت
تأثرت حركة الت ّ
بشكل كبري بمصالح القوى االستعامرية وتناقضاهتا ،وظروف احلرب العاملية ال ّثانية ،واحلرب
السوفيتي ،والغريب بزعامة الواليات
الباردة التي بدأت بني املعسكرين ّ
الرشقي بزعامة االحتاد ّ
املتّحدة األمريكية .لقد فرضت هذه األوضاع عىل الفيتناميني النّضال واملقاومة سنوات طويلة
ضدّ القوى االستعامرية لفيتنام ،كفرنسا ،واليابان ،والواليات املتّحدة األمريكية ،حتّى متكّنت
ٍ
سنوات طويل ًة تعاين سوء األوضاع
احلر ّية واالستقالل ،ولكنّها عاشت
من حتقيق أهدافها يف ّ
االقتصادية التي أ ّثرت عىل احلياة االجتامعية فيها.

السياسية واإلدارية فيها قبل االحتالل الفرنيس؟ وما
أين تقع فيتنام؟ وكيف كانت األوضاع ّ
السياسة االستعامرية الفرنسية فيها؟ وكيف انتقلت من
دوافع االستعامر الفرنيس فيها؟ وما ّ
االحتالل الفرنيس إىل االحتالل الياباين؟ وما دور حركة (ألفيت منه) يف مقاومة االحتال َل ْ ِ
ني
الياباين ،والفرنيس؟ وما اآلثار املرتتّبة عىل حرب االستقالل الفيتنامية؟

٢٢

ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نُالحظ ،ونستنتجّ ،
الشمال

خريطة ( :)١الهند الصينية

خريطة ( :)٢موقع دولة فيتنام

مه ّية موقعها.
ُعني فيتنام عىل اخلريطة ،ونستنتج أ ّ
ن ّ
الصينية.
 ن ُّبني الدّ ول التي ُيط َلق عليها مصطلح اهلند ّ
قضية بحثية:
الصينية هبذا االسم.
نبحث عن سبب تسمية اهلند ّ

دوافع االستعمار الفرنيس لفيتنام:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)3نقرأ ،ونستنتجّ ،

اجتذبت جتارة ّ
وخاصة فرنسا ،إىل فيتنام؛ إلقامة مراكز جتارية،
الذهب واحلرير والتّوابل أنظار األورو ّبيني،
ّ
املبرشين نرش الدّ يانة املسيحية .وسيطر الفرنسيون عىل مزارع األرز ،وامل ّطاط ،والتّبغ،
ودينية فيها؛ لكي يسهل عىل ِّ
والقهوة ومناجم الفحم ،وهدفت إىل تسخري السكّان ٍ
كأيد عاملة رخيصة ،وجعل البالد سوق ًا استهالكية ملنتوجاهتا.
ّ
 نُناقش دوافع االستعامر الفرنيس يف فيتنام.
 نُفكّر يف دوافع أخرى لالستعامر الفرنيس يف فيتنام ،ونُناقشها.
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ّ
السياسة االستعمارية الفرنسية يف فيتنام:
السياسة االستعامرية الفرنسية يف فيتنام ،وأثرها عىل الفيتناميني:
نشاط ( :)4نقرأ ،ونُناقش ّ

وزجت املزارعني الفيتناميني يف املعتقالت ،وحرقت بيوهتم
السكّانّ ،
اتّبعت فرنسا سياسة البطش والقتل ضدّ ّ
وممتلكاهتم وحماصيلهم ،وقتلت اآلالف منهم ،ثم احت ّلت عدد ًا من مكاتب احلكومة ،وقصفت هانوي باملدفعية،
الرئيس يف البالد.
الر ّي ،وأتلفت حمصول األرز ،وهو املحصول ّ
السدود ومشاريع ّ
ود ّمرت ّ

أفرز احلكم الفرنيس لفيتنام طبقة متع ّلمة ّ
تتوىل مسؤوليات إدارية ،تساعدهم يف تسيري أمور البالد ،ولك ّن هذه
املدارس والك ّل ّيات التي أنشأها االستعامر الفرنيس ،أفرزت أيض ًا وطنيني ناقمني عليه؛ إذ ّ
إن بعض املوضوعات
الروح الوطنية لدهيم ضدّ
التي تع ّلمها الفيتناميون يف املدارس ،كال ّثورة الفرنسية ومبادئها ،قد أسهمت يف تعزيز ّ
االستعامر الفرنيس.
انتقال فيتنام من االحتالل الفرنيس إىل االحتالل الياباني:
ُفس:
نشاط ( :)5نقرأ ،ونُناقش اإلجراءات اليابانية يف فيتنام ،ثم ن ّ

بقيت فيتنام مستعمرة فرنسية حتّى هزمت أملانيا فرنسا خالل احلرب العاملية ال ّثانية سنة ١٩٤٠م ،فأصبحت فيتنام
الصينية ،وأبقت عىل اإلدارة الفرنسية ،رشيطة أن تُدار البالد
القوات اليابانية ا ّلتي و ّطدت سيطرهتا عىل اهلند ّ
حمت ّلة من ّ
ثم جلأت إىل اعتقال مجيع الفرنسيني العاملني يف فيتنام يف آذار سنة ١٩٤5م ،وأجربت اإلمرباطور
َوفق سياساهتمّ ،
السيطرة اليابانية عىل
(باوداي) ا ّلذي ع ّينته فرنسا عىل إعالن استقالل منطقتَي (أنام ،وتونكني) عن فرنسا ،وظ ّلت ّ
فيتنام حتّى هزيمتها يف احلرب عىل يد احللفاء ،وكانت فرنسا قد بدأت مع هناية احلرب ،وهزيمة اليابان عسكري ًا ،تسعى
تغريت؛ بسبب انتشار األفكار
الستعادة مستعمرة اهلند ّ
الصينية بام فيها فيتنام عام ١٩٤5م ،ولكنّها وجدت األوضاع قد ّ
خاصة يف املناطق ّ
املستعمرة ،وانتشار ّ
وحق تقرير املصري ّ
الشاملية ،األمر ا ّلذي أشعل
للشعوب
ّحرريةّ ،
الشيوعية ّ
َ
الت ّ
احلرب بني الفيتناميني بقيادة (هويش منه) زعيم احلزب ّ
الشيوعي الفيتنامي (ألفيت منه) والفرنسيني.
للسيطرة عىل فيتنام سنة ١٩٤5م.
 عودة فرنسا ّ
قضية للنّقاش:
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قوة بريطانيا وفرنسا ،وأثر
اختالل موازين القوى العاملية بعد احلرب العاملية ال ّثانية ،وتراجع ّ
ذلك يف استمرار فرض سيطرهتام عىل املستعمرات التّابعة هلام.

دور حركة (ألفيت منه) يف مقاومة االحتال َلني الياباني ،والفرنيس:
ثم نُجيب:
نشاط ( /6أ) :نقرأ ،ونستنتجّ ،

ّحرر ّ
الشيوعية (ألفيت منه) بقيادة (هويش منه) عام
ظهرت حركة الت ّ
١٩٤١م ،وهدفت إىل مقاومة االحتالل الياباين ،وحترير البالد واستقالهلا؛ إذ
مليوين شخص مرصعهم نتيجة املجاعات خالل سنوات احلرب ،واستولت
لقي
َ
احلرة
قوات (ألفيت منه) عىل هانوي عام ١٩٤5م ،وأعلن (ديغول) زعيم فرنسا ّ
ّ
أن فرنسا لن ّ
الرئيس األمريكي روزفلت وضع
تتخىل عن اهلند ّ
الصينية .واقرتح ّ
الصينية حتت الوصاية الدّ ولية ،وقد ّبرر ذلك ّ
بأن الوضع العا ّم يزداد سوء ًا
اهلند ّ

وأهنا أصبحت أسوأ ممّا كانت عليه قبل االستعامر الفرنيس هلا ،ولك ّن بريطانيا
فيهاّ ،
عارضت الوصاية؛ خوف ًا من تسلل النّفوذ األمريكي إىل جنوب رشق آسيا؛ لذا
القوات الفرنسية التي نجحت يف استعادة سيطرهتا عىل املناطق اجلنوبية من فيتنام.
دعمت ّ

هويش منه

كانت احلركة الوطنية الفيتنامية خالل سنوات احلرب العاملية الثانية تزداد قوة وتنظي ًام ،وأصبحت قوات (ألفيت
السيطرة عىل البالد ،فأعلن (هويش منه) االستقالل ،وقيام مجهورية فيتنام
منه) يف وضع عسكري يمكّنها من ّ
الدّ يمقراطية ،مستغ ً
ال هزيمة اليابان يف احلرب ،واستسالمها يف أيلول سنة ١٩٤5م ،وأجربت (باوداي) التنازل عن
احلكم ،وأعلن (هويش منه) موافقته عىل أن تكون فيتنام عضو ًا يف ّ
االحتاد الفرنيس ،ولك ّن املفاوضات فشلت بني
ال ّطرفني خالل سنة ١٩٤6م؛ ّ
ألن فرنسا مل تكن راغبة يف منحها االستقالل ،وبدأت حماوالهتا العسكرية الستعادة
سيطرهتا عىل فيتنام ّ
واضطرت احلكومة
الشاملية ،ومتكّنت من احتالل هانوي ،بعد أن قتلت اآلالف من الفيتناميني،
ّ
القوات الفرنسية االستعامرية.
الفيتنامية االنسحاب إىل اجلبال ،لتبدأ حرب العصابات ضدّ ّ

ُفس:
 ن ّ

الصينية حتت الوصاية الدّ ولية.
الرئيس األمريكي روزفلت وضع اهلند ّ
 دعوة ّالصينية.
 -معارضة بريطانيا الوصاية الدّ ولية عىل اهلند ّ

ُفس:
ثم ن ّ
نشاط ( /6ب) :نقرأ مضمون االتّفاق ا ّلذي و ّقعته فرنسا مع حكومة فيتنام اجلنوبيةّ ،

ينص عىل اعرتاف فرنسا
و ّقعت فرنسا اتّفاق ًا مع (باوداي) رئيس حكومة فيتنام اجلنوبية يف َحزيران عام ١٩٤8مّ ،
منضمة إىل
السياسية ،برشط أن تكون
ّ
باستقالل فيتنام ،وإعالن حكومة فيتنام املركزية ،والعمل عىل حتقيق َوحدهتا ّ
ّ
االحتاد الفرنيس ،وأن يؤكّد دستور فيتنام اجلديد عىل حقوق املواطنني الفرنسيني املقيمني يف فيتنام وامتيازاهتم ،وإعطاء
األولوية للمستشارين الفنّ ّيني الفرنسيني يف إدارة احلكومة الفيتنامية ،وشؤوهنا االقتصادية .اعرتفت الواليات املتّحدة
ّ
السوفيتي فقد اعرتفتا باحلكومة التي شكلها (هويش منه).
الصني
األمريكية وبريطانيا باحلكومة اجلديدة ،أ ّما ّ
واالحتاد ّ
والسيادة لفيتنام.
 ال ُحي ّقق االتّفاق ا ّلذي و ّقعته فرنسا مع (باوداي) االستقالل ّ
الصني ّ
السوفيتي حكومة (هويش منه).
 تأييد الواليات املتّحدة األمريكية وبريطانيا حكومة (باوداي) ،وتأييد ّ
واالحتاد ّ
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ثم نُجيب:
نشاط ( /6ج) :نقرأ الن ّّص ،ونستنتجّ ،

وأسلوب من أساليب املقاومة والكفاح املس ّلح يف إطار حرب
غري نظامية،
احلرب الصغرية ،وهي
تعني
ٌ
ٌ
َ
حرب ُ
ّ
القوي ،عندما جيد ّ
أن املواجهة املبارشة
املحتل ،ويلجأ إليها ال ّطرف األضعف؛ للتّغ ّلب عىل اخلصم
التّحرير ضد
ّ
العدو يف
السكّان ،ومفاجأة
ّ
والنّظامية ليست يف مصلحته ،وتعتمد بشكل كبري عىل املباغتة واملناورة ،ومساعدة ّ
الوقت والزمان املناسبني.
ّص أعاله.
 ن ُّبني نوع احلرب التي يتحدّ ث عنها الن ّ
 نستنتج الظروف التي أ ّدت إىل نجاعة هذه احلرب يف فيتنام.
ثم نُجيب:
نشاط ( /6د) :-نقرأ ،ونُناقشّ ،
الصني؛ ملجاهبة
حتول ال ّث ّوار من مرحلة حرب العصابات إىل مرحلة احلرب النّظامية ،وتل ّقى (هويش منه) املساعدات من ّ
ّ
القوات الفرنسية التي أحكمت سيطرهتا عىل فيتنام ،وكان ال بدّ من االستمرار يف معارك التّحرير؛ من أجل الوصول بالبالد إىل
ّ
االستقالل.
واستمر اهلجوم
القوات الفرنسية سنة ١٩5٤م يف معركة (ديان بيان فو)،
القوات الفيتنامية هجوم ًا عىل ّ
شنّت ّ
ّ
القوات الفيتنامية إىل حامية ضخمة من ُ
احلجم ،والتّس ّلح ،ولكنّهم
حيث
( )56يوم ًا ،لك ّن الفرنسيني حاولوا استدراج ّ
ُ
فشلوا ،وهنا استعان اجلنرال العسكري الفيتنامي (نجوين جياب) بال ّطبيعة الفيتنامية الغن ّية بالغابات؛ ما أ ّدى إىل
اجلو ،ولك ّن املدافع الفيتنامية املضا ّدة
تقليل الغارات اجلوية،
واضطر الفرنسيون إىل تنفيذ عمليات اإلنزال عن طريق ّ
ّ
بالقوات الفرنسية ،وتكبيدها خسائر يف األرواحُ ،قدِّ َرت بحوايل ( )١6٠٠٠جندي.
لل ّطائرات متكّنت من إحلاق اهلزيمة ّ
نصت عىل تقسيم فيتنام إىل قسمني :شاميل ،وجنويب،
عقدت فرنسا وفيتنام اتّفاقية جنيف عام ١٩5٤م ا ّلتي ّ
تتم،
السالح ،ولك ّن االنتخابات مل ّ
حتّى إجراء االنتخابات الوطنية حتت إرشاف دويل ،مع ترسيم املنطقة املنزوعة ّ
وتم تعيني (نغو دينه ديم) ا ّلذي كان معارض ًا ّ
ترض باتّفاقية جنيف؛
للشيوعية ،ولك ّن الواليات املتّحدة األمريكية مل َ
ّ
ً
ألهنا كانت تريد أخذ مكانة فرنسا يف فيتنامّ ،
فتدخلت عسكريا يف احلرب؛ لوقف املدّ ّ
الشيوعي ،والدّ فاع عن فيتنام
ّ
قسمة حتّى حت ّققت َوحدهتا عام ١٩76م.
اجلنوبية،
واستمرت فيتنام ُم ّ
ّ
 نُح ّلل االسرتاتيجية العسكرية التي استخدمها ال ّث ّوار الفيتناميون يف معركة (ديان بيان فو).
ُفس رفض الواليات املتّحدة األمريكية اتّفاقية جنيف عام ١٩5٤م.
 ن ّ
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اآلثار املرتتّبة عىل حرب االستقالل الفيتنامية:
نشاط ( :)٧نقرأ الن ّّص اآليت ،ونُناقش آثار حرب االستقالل الفيتنامية:
أعلن (ألفيت منه) بقيادة (هويش منه) قيام مجهورية فيتنام املستق ّلة عام ١٩٤5م ،وترتّب عىل احلرب الفيتنامية
الفرنسية أمور عديدة ،منها :انقسام فيتنام إىل قسمني :شاميل ،وجنويب ،وظهور االنقسام الدّ ويل حول َم ْن يم ّثل فيتنام
ّ
السوفيتي) ،والغريب بزعامة
الرشقي بزعامة
ا ّلذي يمكن اعتباره جزء ًا من احلرب الباردة بني املعسكرين ّ
(االحتاد ّ
(الواليات املتّحدة األمريكية) ،كام عانت قوات (ألفيت منه) من نقص األسلحة؛ ما أطال أمد احلرب.
انسحبت فرنسا من فيتنام عام ١٩56م ،وح ّلت حم ّلها الواليات املتّحدة األمريكية التي مارست شتّى أنواع
للسكّان ،وتصفية
السكّان الفيتناميني ،واستخدمت مجيع الوسائل العسكرية ،كالتّجميع القسي ّ
التّعذيب ضدّ ّ
قوة عسكرية عىل
األرسى ،والقصف بقنابل النابامل احلارقة ،وحتطيم الغطاء النّبايت .صمد الفيتناميون ،وحتدّ وا أكرب ّ
واضطرت الواليات املتّحدة األمريكية لالنسحاب من
الصعيد الدّ ويل؛ ما أ ّدى إىل قتل اآلالف من األمريكيني،
ّ
الرأي العا ّم األمريكي ،وانتصارات جبهة التّحرير الوطني
فيتنام ،بموجب اتّفاق باريس عام ١٩73م؛ بسبب ضغط ّ
استمر حتّى سنة ١٩٩٤م.
الفيتنامي ،ولكنّها فرضت عليها حصار ًا اقتصادي ًا
ّ
جلسة حوارية:

نُشكّل حمكمة صورية ،نُحاكم من خالهلا الواليات املتّحدة األمريكية عىل األعامل التي قامت
هبا ضدّ املدنيني ،واألرسى الفيتناميني.
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أُقيّم تع ُّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
ِ
الصينية؟
اسم اهلند ّ
 ١ما املناطق التي ُأ ْطل َق عليها ُ

ب -فيتنام ،والوس ،وتايالند ،والفل ّبني.
أ -فيتنام ،والوس ،وكمبوديا ،وتايالند.
د -كمبوديا ،وفيتنام ،والوس ،وبورنيو.
ج -الوس ،وكمبوديا ،وفيتنام ،وبورما.
 ٢ما الدّ ولة التي سيطرت عىل فيتنام بعد هزيمة فرنسا يف احلرب العاملية ال ّثانية سنة ١٩٤٠م؟
ج -اليابان.
ب -أملانيا.
أ -إيطاليا.
 3ملاذا انسحبت أمريكا من فيتنام عام ١٩73؟

د -الواليات املتّحدة األمريكية.

أ -ضغط ّ
ب -احلرب الباردة بني املعسكرين.
السوفيتي عليها.
االحتاد ّ
الرأي العا ّم األمريكي.
ج -احلصار ا ّلذي ُف ِر َض عىل فيتنام.
د -ضغط ّ
٢
الصينية ،وألفيت منه ،وهويش منه ،وحرب العصابات.
ّ
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :اهلند ّ
السيطرة االستعامرية الفرنسية عىل فيتنام.
 3أتت ّبع ّ

فس ما يأيت :أ -أفرز النّظام التعليمي الفرنيس يف فيتنام طبقة متع ّلمة ناقمة عىل االستعامر.
ُ ٤أ ّ
السيطرة اليابانية سنة ١٩٤٠م.
ب -وقوع فيتنام حتت ّ
رفض الواليات املتّحدة األمريكية اتّفاقية جنيف عام ١٩5٤م.
ج-
ّ
 5أبدي رأيي يف االسرتاتيجية التي اتّبعها الفيتناميون يف معركة (ديان بيان فو) عام ١٩5٤م.
 6أناقش اآلثار التي ترتّبت عىل حرب االستقالل الفيتنامية.

ثم ُأجيب:
 7أقرأ الن ّ
ّص اآليت من رواية أحد اجلنود األمريكيني حول احلرب الفيتنامية ،وأستنتجّ ،

وتفرق آخرون ،وانبطح املالزم (وليام رخيرت) ،املستشار العسكري
«وفجأة انطلقت أصوات أسلحة آلية ،فسقط رجالّ ،
األمريكي ،وعندما رفع رأسه ،رأى ال ّث ّوار الفيتناميني النّظاميني بثياهبم اخلرضاء يتقدمون إلكمـال (املجزرة) ،فوقف
عىل قدميه حماوالً إجياد ملجأ ،فتل ّقاه ّثوار آخرون حتت نرياهنم املتقاطعةُ ،فأصيب يف فخـذه ،وسقط ،لكنّه استطاع
جير نفسه حتّى وصل إىل قاعدته ،ولقد حالفه
الزحف حتّى األدغال ،وساعده النّاجون مدّ ة ّ
متابعة ّ
ست ساعات ،وأخذ ّ
ّ
احلظ ،إذ مات مخسون من رجال (الكوماندوز) احلكوميني .ويف املعسكر ،قال املالزم :لقد تركونا ندخل إىل املصيدة،
ثم قاموا بمجزرهتم ،وقـد تركناهم يفعلون ذلك دون حذر».
وأغلقوا باهبا وراءناّ ،

ُوضح األساليب العسكرية التي اتّبعها الفيتناميون يف حرهبم ضدّ االستعامر.
ن ّ
العدو.
ُأ ّبني العنارص املؤ ّثرة يف نجاعة حرب العصابات لقتال
ّ
أستنتج املوقف األمريكي من املقاومة الفيتنامية ،وكيف أر ّد عىل ذلك؟
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(حرب املستضعفني ،ص )3

الدرس

4

حركة التّح ّرر الوطني يف الهند

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١تعيني موقع اهلند عىل اخلريطة.
السابع عرش.
 -٢توضيح التّغلغل االستعامري الربيطاين يف اهلند منذ مطلع القرن ّ
 -3تفسري دوافع بريطانيا من احتالهلا اهلند.
السياسة االستعامرية الربيطانية يف اهلند.
 -٤استنتاج ّ
 -5بيان دور احلركة الوطنية يف استقالل اهلند.
املفاهيم واملصطلحات:
رشكـة اهلنـد ّ
الشقيـة اإلنجليزيـة ،السـاتياغراها ،العصيان املـدين ،مذبحة أمريسـتار،
مسـرية امللح.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية

انترش اإلسالم يف اهلند منذ الفتوحات اإلسالمية زمن الدّ ولتني األموية والعباسية ،وخضعت
ثم خضعت حلكم املغول املسلمني بقيادة (ظهري
مناطق واسعة فيها حلكم الدّ ولة اإلسالميةّ ،
تعرضت
الدّ ين بابر) عام ١5٢6م ،وشكّل إمرباطورية فيها
استمرت حوايل ثالثة قرون .وقد ّ
ّ
اهلند خالل تارخيها الطويل ألحداث ِجسام ،كان أبرزها التّغلغل التّجاري االستعامري
األورويب منذ مطلع القرن السادس عرش ،وأعقب ذلك االحتالل العسكري الربيطاين هلا يف
النّصف ال ّثاين من القرن التّاسع عرش ،وما نتج عن ذلك من نضال ّ
الشعب اهلندي ،ومقاومته؛
ّحرر واالستقالل وبناء الدّ ولة ،إضافة إىل انفصال باكستان عنها ،ا ّلذي شكّل األثر
هبدف الت ّ
األكرب يف تاريخ اهلند احلديث.
أين تقع اهلند؟ وكيف كانت أوضاعها قبل التّغلغل االستعامري الربيطاين فيها؟ وكيف تغلغل
السابع عش امليالدي؟ وما دوافع بريطانيا من احتالهلا
االستعامر الربيطاين فيها منذ مطلع القرن ّ
السياسة االستعامرية الربيطانية التي اتّبعتها فيها؟ وما دور احلركة الوطنية يف استقالهلا؟
هلا؟ وما ّ
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ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نُالحظ البطاقة التعريفية جلمهورية اهلند (20١6م)ّ ،
املوقع :جنوب رشق آسيا.
املِساحة - )3 ٢87 5٩٠( :سابع دولة يف العامل.

السكّان :مليار وثالثمئة مليون نسمة  -ثاين دولة يف العامل.
عدد ّ

املجتمع اهلندي :خليط من األعراق والقوميات ،يشكّل اجلنس اهلندي منه .%7٢

الدّ يانة :اهلندوسية ( ،)%8٢واإلسالمية ( ،)%١٢إضافة إىل املسيحيني ،والسيخ ،والبوذ ّيني.

ال ّلغة الرسمية :اهلندية.

العاصمة :دهلي.
العملة :روب ّية.

ُسمي الدّ ول املجاورة هلا.
ُعني موقع اهلند عىل خريطة العامل ،ون ّ
ن ّ
 نبحث عن اسم الدّ ولة األوىل يف العامل من ُ
السكّان.
حيث عد ُد ّ

ندوة حوارية:

 طرق معاجلة املشكالت النامجة عن التنوع العرقي وال ّثقايف والدّ يني يف الدّ ولة.
 العيش اإلسالمي املسيحي املشرتك يف تعزيز الوحدة الوطنية ِ
الف َلسطينية يف مواجهة
َ
الصهيوين.
االحتالل ُّ

التّغلغل االستعماري الربيطاني يف الهند:
ثم نستنتج منهام:
نشاط ( :)2نقرأ الن ّّصني اآلتينيّ ،

بدأ النشاط التّجاري اإلنجليزي يف اهلند من خالل جتارة التّوابل ،واحلرير ،وغريها من املنتجات اليدوية ،وبدأت
إنجلرتا تستعدّ إلنشاء رشكة جتارية؛ لرعاية مصاحلها يف اهلند ،وبعد مناورات ،وافقت امللكة (فيكتوريا) عىل إنشاء
رشكة اهلند ّ
السابع عرش،
الشقية اإلنجليزية التي كانت من أشهر ّ
الرشكات التّجارية التي ظهرت يف مطلع القرن ّ
ولعبت دور ًا بارز ًا يف تدعيم النّفوذ اإلنجليزي يف اهلند ،وقامت بإنشاء املراكز التّجارية يف (مدراس) ،و(بومباي)،
و(كلكتا) ،بعد تقليص دور اهلولنديني ،والفرنسيني فيها.

30

قو ُهتا أعظم
أصبحت رشكة اهلند ّ
الرشقية اإلنجليزية ذات سلطة سياسية ،وعسكرية ،واستعامرية تضاهي ّ
متوجني ألقاليم شاسعة تفوق ِمساحتها وسكّاهنا ثل َثي
اإلمرباطوريات ،وأوسعها ،وصار مدراؤها أباطرة غري ّ
الرشكة التّجارية اإلنجليزية كام كانت ،بل أصبحت دولة
األقطار األوروبية ،من ضمنها اجلزر الربيطانية .ومل تعد ّ
الرشكة حاك ًام
تعقد املعاهدات ،وتعلن احلروب ،وتس ّن القوانني ،وتفرض الرضائب ،وترضب النّقد ،وأصبح مدير ّ
الرشقية حتكم اهلند حتّى اندالع ال ّثورة اهلندية
أعىل ،له جملس إدارة ،وحتت إمرته جيوش،
واستمرت رشكة اهلند ّ
ّ
عام ١857م؛ إذ أقدمت احلكومة الربيطانية عىل تفكيك ّ
الشكة وح ّلها عام ١87٤م ،ونقلت ملك ّيتها إىل احلكومة
مبارشة ،وأصبحت اهلند تابعة للتّاج الربيطاين.
الرشقية.
 دوافع إنجلرتا من إنشاء رشكة اهلند ّ
الرشقية يف تدعيم النّفوذ اإلنجليزي يف اهلند.
 الدَّ ور االقتصادي والعسكري لرشكة اهلند ّ
جلسة حوارية:

نُن ّظم جلسة عنواهنا :دور ّ
القارات يف اهليمنة االقتصادية
الشكات متعددة اجلنسيات ،أو عابرة ّ
العاملية ،مع األمثلة.

دوافع بريطانيا من احتالل الهند:
ثم نستنتج ،و ُنلخّ ص دوافع بريطانيا من احتالهلا اهلند:
نشاط ( :)3نقرأّ ،

القارة اهلندية؛ فقد كانت من أغنى بقاع العامل ،ففيها ترتكّز ثروات
كانت الدّ ول األوروبية تنظر برت ّقب إىل شبه ّ
والسلع التي تفتقر إليها
هائلة من املوا ّد اخلام ،واألحجار الكريمة ،واملعادن الثمينة ،والتّوابل ،وغريها من املواد ّ
يدب يف أوارص الدّ ولة اإلسالمية (املغولية) ،حتّى بدأت هذه الدّ ول تتزاحم
الدّ ول األوروبية ،لذا ما إن بدأ الضعف ّ
من أجل احلصول عىل هذه الثروات.
السابع عرش؛ لذا
املحرك األسايس لربيطانيا للتّغلغل يف اهلند منذ القرن ّ
كان اهلدف التّجاري واالقتصادي هو ّ
ّ
توسعهم يف اهلند،
استغل اإلنجليز خريات اهلند وأمواهلا ،وقاموا بتجنيد اهلنود يف جيوشها العسكرية؛ الستمرار ّ
وشجعت احلكومة الربيطانية اجلهود التّنصريية
ثم برزت أهداف دينية تبشريية يف القرن التّاسع عرش،
ّ
ّ
والرشقّ ،
املسيحية يف اهلند .وتكمن أسباب االستعامر الربيطاين للهند يف عاملني أساسيني ،مها:
أوالً-

مه ّية العامل
السائدة من أ ّ
احلرة ،واحلصول عىل األرباح ،وقد زادت ال ّظروف ّ
الرغبة يف ممارسة التّجارة ّ
الصناعية ،وكانت تبحث عن األسواق اخلارجية؛ لترصيف
االقتصادي ،فربيطانيا كانت آنذاك رائدة ال ّثورة ّ
الصناعية ،ومنافذ الستثامر رؤوس أمواهلا ،وقد بدت مناطق آسيا كأسواق لتجارة املنسوجات
منتجاهتا ّ
والصوفية.
القطنيةّ ،
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ثاني ًا-

العامل االسرتاتيجي األمني؛ بمعنى محاية اهلند من أ ّية أخطار خارجية حمتملة؛ حفاظ ًا عىل مصاحلها،
الشامل الغريب ،املدخل ال ّطبيعي للغزاة يف ّ
خاصة من ناحية ّ
الرويس
ّ
كل العصور ،حيث يكمن التّهديد ّ
ّوسع يف أفغانستان ،ومن َث ّم إىل اهلند.
بالت ُّ

ّ
السياسة االستعمارية الربيطانية يف الهند:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)5نقرأ ،ونستنتجّ ،

سيطر اإلنجليز بفضل تفوقهم العسكري عىل اإلمارات اهلندية ،فسقطت إمرباطورية املغول ،واحتكرت
الرشكة اإلنجليزية جتارة اهلند ،واتّبعت بريطانيا أساليب استعامرية متنوعة يف استغالل البالد ملصلحتهم ،فوضعت
ّ
السكّان ،وأمعنت يف التفرقة العنرصية وال ّطائفية بني أفراد ّ
الشعب
القيود عىل التّعليم ،وفرضت ال ّلغة اإلنجليزية عىل ّ
اهلندي املسلم ،واهلندويس ،من خالل حماولة استاملة اهلندوس إىل جانبهم ،وغرس كراهية املسلمني يف نفوسهم،
الرئيسة
والسخرية من الدّ ين اإلسالمي ،وعادات املسلمني وتقاليدهم؛ ما مكّن اإلنجليز اهلندوس من ُّ
تبوء الوظائف ّ
ّ
فتكونت يف اهلند طبقة أرستقراطية هندوسية ،فاشتدّ احلقد ال ّطبقي ،كام
يف الدّ ولة ،ومنحوهم االمتيازات التّجاريةّ ،
السياسة الربيطانية سبب ًا مبارش ًا يف
قاموا بتدمري ّ
الصناعات اهلندية؛ كي يتمكّنوا من تسويق مصنوعاهتم ،وكانت ّ
الفقر واملجاعات التي كانت تكتسح البالد من وقت آلخر.

السياسة االستعامرية الربيطانية يف اهلند.
 ّ
نوضح ّ
قضية للنّقاش:

أن االحتالل الربيطاين قد ح ّقق إجياب ّيات عديدة للهندّ ،
وللشعب اهلندي.
يعتقد البعض ّ
كيف نر ّد عىل ذلك؟

دور الحركة الوطنية يف استقالل الهند:
ثم نُناقش:
نشاط ( /6أ) :نقرأ الن ّّص ّ
ِ
املستعمرون األوروبيون مقاومة عنيفة يف اهلند منذ بداية التّغلغل االستعامري األورويب ،مت ّثلت يف
واجه
والزعامء اإلقطاعيني ،وأباطرة املغول .لك ّن احلركة الوطنية
احلروب واملعارك التي خاضوها مع احلكّام املح ّلينيّ ،
عمت أرجاء واسعة من اهلند ،ولكنّها
اهلندية بدأت تتبلور عندما اندلعت ال ّثورة اهلندية يف آذار عام ١857م ،التي ّ
الوحدة الوطنية اهلندية ،واستثامر
فشلت يف حتقيق أهدافها؛ ألسباب عديدة ،منها :نجاح بريطانيا يف إضعاف أوارص َ
موحدة لل ّثورة ،وانعدام
السياسة الربيطانية ،وغياب قيادة وطنية َّ
تناقضات املجتمع اهلندي ال ّثقافية والعرقية لصالح ّ
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القوات الربيطانية عىل
التّخطيط العسكري بني قادة ال ّثورة ،وضعف وسائل االتّصال فيام بينهم ،إضافة إىل حصول ّ
كالسيخ ،والكوركا.
دعم بعض ال ّطوائف اهلندية ،ومساعدهتمّ ،
 األسباب التي أ ّدت إىل فشل ال ّثورة اهلندية عام ١857م.
جلسة حوارية:
ّحرر الوطنية.
مه ّيتها يف نجاح حركات الت ّ
نُن ّظم جلسة حوارية عنواهنا :دور وسائل االتّصال ،وأ ّ

ّحرر اهلندية بشكل أكثر تنظي ًام بتأسيس حزب املؤمتر
بدأت حركة الت ّ
يضم معظم القوميات اهلندية ،وكانت
القومي اهلندي عام ١885م ،ا ّلذي
ّ
ثم ظهرت
مطالبه احلصول عىل مكاسب سياسية ،والتّعاون مع بريطانياّ ،
خاصة مع هناية احلرب العاملية
دعوات داخل املؤمتر تطالب باالستقالل عنهاّ ،
ِ
خاصة بعد مذبحة
األوىل ،ونجح ال ّت ّيار املطالب باالستقالل يف قيادة احلزبّ ،
(أمريستار) ا ّلذي ذهب ضحيتها ( )٤٠٠هندي ،وتز ّعم قيادة احلركة الوطنية
السلطات الربيطانية ،وط ّبق
(املهامتا غاندي) ا ّلذي دعا إىل عدم التّعاون مع ّ
سياسته املعروفة يف ال ّلغة اهلندية بـ (الساتياغراها) ،أو سياسة الالعنف ،التي
بأهنا ممارسات تُفرض عىل اجلهة التي تعتمدها يف ّ
حل مشكالهتا
عدّ ها بعضهم ّ
ورصاعاهتا مع اآلخرين بانتهاج أساليب سلمية ،تعتمد عىل التهدئة ،وتأجيل
ّوصل إىل ّ
حل النّزاعات التي قد ُحت ّقق
املطالبة ببعض احلقوق يف سبيل الت ّ
طموحات األطراف املتخاصمة ،ومصاحلهم ،دون ال ّلجوء إىل العنف كخيار
ّ
حلل املشكالت.

املهامتا غاندي

ثم نستنتج:
نشاط ( /6ب) :نقرأ ،ونُناقشّ ،

السلمية ،والعصيان املدين،
عمل غاندي عىل الدّ فاع عن حقوق اهلند يف الدّ اخل واخلارج ،فنادى باملقاومة ّ
السلطات اإلنجليزية ،واالمتناع عن دفع الرضائب،
كاملظاهرات ،واإلرضابات ،واالعتصامات ،وعدم التّعاون مع ّ
أي شكل من أشكال العنف ،و ُت َعدّ مسرية امللح يف اهلند عام ١٩3٠م
ومقاطعة البضائع اإلنجليزية ،وعدم ال ّلجوء إىل ّ
السلطات
التي
استمرت ( )٢٤يوم ًا مثاالً عىل املقاومة السلمية ،امتنع اهلنود خالهلا عن رشاء امللح املحتكَر من ّ
ّ
الربيطانية.
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استمرت حركة املقاومة اهلندية بزعامة غاندي وجواهر الل هنرو ،ولك ّن بريطانيا جلأت إىل وقف نشاط حزب
ّ
املؤمتر ،واعتقلت عدد ًا من زعامئه ،ورفع اهلنود شعار ًا يطالب بريطانيا باخلروج من اهلند« :اتركوا اهلند فور ًا» ،وأمام
احلق للهند
تصاعد احلركة الوطنية ،وظروف احلرب العاملية ال ّثانية ،أصدرت بريطانيا إعالن ًا عام ١٩٤٢م أعطى ّ
باالنفصال عنها بعد انتهاء احلرب ،وتشكيل مجعية وطنية لصياغة الدّ ستور ،وتلتزم بريطانيا بالدّ فاع عن اهلند.
وتطورت األحداث رسيع ًا يف اهلند ،إثر انفصال باكستان عنها؛ ما أ ّدى إىل نشوب حرب أهلية بني اهلندوس
ّ
واملسلمني يف آب سنة ١٩٤6م ،وراح ضح ّيتها اآلالف من ال ّطرفني ،وجلأت بريطانيا إىل سياسة تقسيم اهلند إىل
منطقتني :اهلند ،وباكستان ،وحصلت اهلند عىل استقالهلا يف  ١٤آب عام ١٩٤7م ،وكان جواهر الل هنرو أول رئيس
حممد عيل جناح.
وزراء للهند .ويف اليوم التّايل ،استق ّلت باكستان بقيادة ّ
السلمية التي اتّبعها غاندي.
 وسائل املقاومة ّ
 تأثري سياسة الالعنف عىل سلطات االحتالل الربيطاين يف اهلند.
تطورات األحداث يف اهلند منذ عام ١٩٤٢م.
 ّ

قضية للنّقاش:
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حممد عيل جناح أحد زعامء املقاومة
رفض ّ
الرابطة اإلسالمية سياسة
اهلندية،
ومؤسس ّ
ّ
(الالعنف) ،وأعلن انسحابه من حزب
املؤمتر القومي اهلندي ا ّلذي يتز ّعمه غاندي.
وهو مؤسس دولة باكستان احلديثة.

حممد عيل جناح
ّ

أُقيّم تع ُّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
السبب ا ّلذي أ ّدى إىل فشل ال ّثورة اهلندية عام ١857م يف حتقيق هدفها؟
 ١ما ّ

٢
3
٤
5

موحدة لل ّثورة.
أ -غياب قيادة وطنية َّ
ب -غياب الدّ عم الفرنيس للحركة الوطنية اهلندية.
السلمي يف املقاومة.
ج -انتهاج ال ّثورة األسلوب ّ
د -اغتيال بريطانيا قادة ال ّثورة ،وتصفيتهم.
َ ٢م ْن أول رئيس وزراء للهند بعد حصوهلا عىل االستقالل يف  ١٤آب عام ١٩٤7م؟
ب -املهامتا غاندي.
أ -جواهر الل هنرو.
د -حممود الغزنوي.
حممد عيل جناح.
جّ -
حممد عيل جناح من حزب املؤمتر اهلندي؟
 3ملاذا انسحب ّ
أ -رفضه هنج املقاومة املس ّلحة للحصول عىل االستقالل.
ب -رفضه مرشوع تقسيم اهلند ا ّلذي اقرتحه غاندي.
ج -رفضه سياسة الالعنف التي اتّبعها غاندي يف مقاومة االحتالل الربيطاين.
خاصة باملسلمني.
د -رغبته يف االنفصال عن اهلند ،وتكوين دولة مستق ّلة ّ

الرشقية ،والساتياغراها ،والعصيان املدين ،ومذبحة
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :رشكة اهلند ّ
ّ
أمريستار.
أبني التّغلغل االستعامري األورويب يف اهلند حتّى منتصف القرن التّاسع عرش.
ّ
أستنتج دوافع االستعامر الربيطاين للهند.
الرشقية ،ونقل ملك ّيتها إىل احلكومة الربيطانية.
أع ّلل ما يأيت :أ -تفكيك رشكة اهلند ّ

ب -انفصال باكستان عن اهلند سنة ١٩٤7م.
السياسة االستعامرية الربيطانية يف اهلند.
 6أستنتج أسس ّ
تبني أشكال سياسة الالعنف ،ومظاهرها.
 7أرسم خريطة ذهنية ّ
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الدرس

الحركة الوطنية الدّيمقراطية يف ّ
الصني

5

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
الصني.
مه ّية موقع ّ
 -١استنتاج أ ّ
الصينية.
الصني قبيل اندالع ال ّثورة ّ
السياسية واإلدارية يف ّ
 -٢وصف األوضاع ّ
الصين ّية.
مرت هبا ال ّثورة ّ
 -3توضيح املراحل التي ّ
الصينية.
 -٤بيان أهداف احلركة الدّ يمقراطية ّ
الصينية.
 -5حتديد املوقف الدّ ويل من احلركة الوطنية الدّ يمقراطية ّ
املفاهيم واملصطلحات:
الصين ّية ،محلة ّ
الصين ّية ،الدّ ولة
الشامل ،املسرية الطويلة ،احلرب األهلية ّ
الكيومنتانغ ،ال ّثورة ّ
الدّ يمقراطية اجلديدة.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية
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الصينية واحدة من التّجارب اإلنسانية العمالقة يف القرن احلايل؛ فقد تركت بصامهتا
تُعدّ التّجربة ّ
القوية عىل مسرية العامل ،بعد أن أحدثت حتو ٍ
مخس
الت جذري ًة وعميقة يف حياة شعب يصل تَعداده إىل ُ ْ
ّ

السبعينيات من القرن
سكّان العامل ،وقد بدأت سياسة اإلصالحات ،واالنفتاح عىل الغرب منذ هناية ّ
املايض ،وقدّ مت نموذج ًا فريد ًا للتّنمية لدول العامل ال ّثالث ،واتّبعت نظام ًا مستق ً
ال مفتوح ًا يف تنمية
والزراعة ،والعلوم ،والتّكنولوجيا ،والدّ فاع.
بالصناعة ّ
قوى اإلنتاج ،ووضعت خططها للنهوض ّ
الرصاع
وال ّثورة ّ
الصين ّية -من وجهة النظر االشرتاكية -هي ثورة وطنية ديمقراطية ،نتجت عن ّ
الوطني وال ّطبقي ،وهي معادية ،ومقاومة لإلمربيالية ،والقوى اإلقطاعية والربجوازية ،والتّبعية،
والتّخ ّلفّ ،
الرأساميل ،و ُت َعدّ ال ّثورة الوطنية الدّ يمقراطية
وكل مظاهر االستبداد واالستغالل ّ
مرحلة انتقالية يف ال ّطريق إىل حتقيق االشرتاكية.
السياسية واإلدارية فيها قبيل اندالع ال ّثورة
مه ّية موقع ّ
الصني؟ وكيف كانت األوضاع ّ
ما أ ّ
الصينية؟
الصينية؟ وما أهداف احلركة الدّ يمقراطية ّ
مرت هبا ال ّثورة ّ
ّ
الصينية؟ وما املراحل التي ّ
الصينية؟
وما املوقف الدّ ويل من احلركة الوطنية الدّ يمقراطية ّ

ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نُالحظ ،ونستنتجّ ،

خريطة ( :)١جمهورية الصين

خريطة ( :)٢جمهورية الصين الشعبية (المقاطعات ،والمدن)
الصني ،ونستنتج أمه ّيتّه.
 نُحدّ د موقع ّ
الصينية.
ُسمي بعض املقاطعات ،واملدن ّ
 ن ّ
قضية للنّقاش:

الصني عن غريها من دول العامل؟
ما األمور التي ُمت ّيز ّ
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الصني قبيل الثّورة ّ
السياسية واإلدارية يف ّ
األوضاع ّ
الصينية:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)2نقرأ الن ّّص اآليت ،ونستنتجّ ،

الصني منذ مطلع القرن العرشين؛ فقد حصلت القوى االستعامرية عىل امتيازات
ازدادت اهليمنة األجنبية يف ّ
الصيني ،وبدأت
السيادة الفعلية عىل األرض ،واحلكم بالقانون األجنبي بدالً من القانون ّ
مكّنتها من ممارسة ّ
وأسست البنوك ،وحصلت عىل امتيازات لتشييد
السلع ،وفتحت املناجمّ ،
بتصدير رؤوس األموال بدالً من ّ
السلع األوروبية بأسعار منخفضة
السكك احلديدية ،واإلعفاءات اجلمركية ،التي أتاحت هلا استرياد ّ
خطوط ّ
الزراعي الصيني ا ّلذي كان يتّسم باالكتفاء الذايت ،وتدمري الصناعات ِ
احل ْرفية
جدّ ًا؛ ما أدى إىل حتطيم االقتصاد ّ
ّ
ّ

تغري أنامط التّجارة ،وسياسة االحتكار أ ّدتا إىل اهنيار كبري يف
ّ
الصينية؛ لعدم قدرهتا عىل املنافسة ،إضافة إىل أن ّ
موارد ّ
املستعمرة .ولكنّها باملقابل أ ّدت
املستعمرة ،أو شبه
الصني
الصني املستق ّلة إىل ّ
وحتولت ّ
الصينينيّ ،
الفالحني ّ
َ
َ
وحتول
الصينيةّ ،
الرأساملية ّ
تطور ّ
الصيني ،وثقافته ،إضافة إىل ّ
تغريات عديدة يف بِنية املجتمع ّ
الصناعة الوطنية ّ
إىل ُّ
املجتمع اإلقطاعي إىل جمتمع شبه إقطاعي.
الصني.
 نستنتج مظاهر اهليمنة االستعامرية األجنبية ،وأثرها عىل ّ
املراحل التي م ّرت بها الثّورة ّ
الصينية:
نشاط (/3أ) :نُالحظ ّ
ثم نُجيب:
الشكل اآليت ،ونقرأ الن ّّص الذي يليه ،ونستنتجّ ،
الثورة الصين ّية
١٩١٩ - ١٩١١م

١٩٢5 - ١٩١٩م

١٩37 - ١٩٢5م

١٩٤5 - ١٩37م

١٩٤٩ - ١٩٤5م

 تأسيس اجلمهورية الصين ّية. تأسيس احلزب الوطني(الكيومنتانغ).
 -صن يات صن.

انفجار الثورة الصين ّية؛
بسبب تزايد النفوذ الياباين،
واألمريكي ،والغريب ،نتيجة
ضعف احلكومة ،وانقسامها.

 ظهور احلزب الشيوعيبقيادة ماو تيس تونغ.
 حتالف بني احلزبالشيوعي ،والكيومنتانغ.
 مذابح الكيومنتانغ ضدالعنارص الشيوعية.

 اجتياح اليابان لألرايضالصين ّية.
 عودة التحالف بني احلزبالشيوعي ،والكيومنتانغ.

 االنسحاب الياباين. احلرب األهلية الصين ّية. تأسيس اجلمهوريةالصين ّية ،وحكومة الصني
الوطنية.

الصني احلديث؛ بنجاحها يف إرساء
م ّثلت ثورة عام ١٩١١م ،بقيادة (صن يات صن) طفرة نوعية يف تاريخ ّ
النّظام اجلمهوري عىل أنقاض النّظام اإلقطاعي اإلمرباطوري القديم ،وتدشينها أحداث ًا ثورية ،ومواجهات داخلية
الرئيسة التي
ّحررية ّ
السلطة ،ورصاعات سياسية وأيديولوجية وعسكرية دامية بني أجنحة احلركة الت ّ
عنيفة من أجل ّ
م ّثل احلزب الوطني احلاكم (الكيومنتانغ) ،ا ّلذي تزعمه (تشان كاي تشك) ،واحلزب ّ
الصيني بقيادة
الشيوعي ّ
الرصاعات بحرب أهلية.
أهم أقطاهبا ،وقد ت ُّوجت هذه ّ
(ماوتيس تونغ) ّ

38

الصني خالل النّصف األول من القرن العرشين.
 ن ّ
املتغريات التي حدثت يف ّ
ُوضح أبرز ّ
الصين ّية ،وأبرز األحداث التي م ّيزت ّ
كل مرحلة.
مرت هبا ال ّثورة ّ
 ن ُّبني املراحل التي ّ
القوات العسكرية من التّخ ّلص من معارضيه،
متكّن (تشان كاي تشك) قائد ّ
السلطة لنفسه بعد وفاة (صن يات صن) سنة ١٩٢5م ،وبدأ خ ّطته لتوحيد
وانتزاع ّ

الصني ،والقضاء عىل أمراء احلرب يف محلته الشهرية (محلة ّ
الشامل) منتصف سنة
ّ
وتوحد
١٩٢6م ،واستوىل عىل كثري من املصالح االستعامرية ،واملنشآت األجنبية،
ّ
للصين ّيني»؛ ما دفع الدّ ول
الصينيون حول ّ
«الصني ّ
الزعيم اجلديد ،رافعني شعار ّ
ّ
الصني،
االستعامرية كربيطانيا ،واليابان إىل االنسحاب من مراكزها االستعامرية يف ّ
واالعرتاف باحلكومة اجلديدة بزعامة (تشان كاي تشك) منذ عام ١٩٢8م ،وأصبحت
تشان كاي تشك
ّ
والفالحني دور ًا
(نانكنج) العاصمة الوطنية للبالد ،وقد شكّلت نضاالت ال ُع ّامل
واستمر التّحالف بني ّ
الشيوع ّيني والوطن ّيني ،بناء عىل
بارز ًا يف نجاح (الكيومنتانغ)،
ّ
السوفيتي (ستالني) ،بتسليم قيادة ال ّثورة للربجوازية الوطنية التي ُيمثلها (الكيومنتانغ).
الرئيس ّ
تعلميات ّ
 نُناقش مفهوم دكتاتورية احلزب الواحد ،ونُبدي رأينا فيه ،مع أمثلة عليه.
 لو كنت أحد قادة احلزب ّ
الصني ،هل تقبل بتسليم قيادة ال ّثورة للكيومنتانغ؟ ملاذا؟
الشيوعي يف ّ
ثم نُجيب:
نشاط (/3ب) :نقرأ ،ونستنتجّ ،

بدأ (تشان كاي تشك) محلة تطهري وإبادة واسعة بحق ّ
الشيوعيني؛ بحجة
الروسية يف بكني ،تُثبت وجود خ ّطة هتدف إىل إقامة
السفارة ّ
مقر ّ
عثوره عىل وثائق يف ّ
الصني ،وبلغت ذروة هذه املذابح يف مدينة (شنغهاي) ،و(وهان)
حكومة شيوعية يف ّ
منذ نيسان عام ١٩٢7م ،بمساعدة أنصاره من ُم ّالك األرض ،واإلقطاع ّيني،
وفر َم ْن بقي منهم إىل اجلبال ،وكان من هؤالء (ماوتيس تونغ).
والرأسامل ّينيّ ،
ّ
السنوات ّ
الالحقة ،وأعقبها املسرية الطويلة التي
واستمرت هذه احلمالت خالل ّ
ّ
السوفيتية يف اجلنوب ّ
باجتاه ّ
قام هبا ّ
الشامل،
الشيوعيون عام ١٩3٤م ،من القواعد ّ
واستمرت مدّ ة عام كامل ،وقطعت خالهلا عرشة آالف كيلومرت ،وشارك فيها حوايل
ّ
الرجال ،والنّساء ،واألطفال ،نجا منهم ( )٤٠٠٠فقط.
( )٩٠ألف شخص من ّ

ماوتيس تونغ

بحق ّ
الصني.
 ن ُّبني األسباب التي دفعت (الكيومنتانغ) الرتكاب املجازر ّ
الشيوعيني يف ّ
 نستنتج أثر هذه املجازر عىل احلركة ّ
الصني.
الشيوعية يف ّ
 نُفكّر يف األسباب التي دفعت ّ
الشيوعيني للقيام باملسرية ال ّطويلة ،ونُناقشها.
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الصني سنة ١٩37م مرحلة جديدة يف العالقات بني احلزبني الوطني ّ
ّ
والشيوعي،
دشن العدوان الياباين عىل ّ
واستمرت حتّى هزيمة اليابان يف احلرب العاملية ال ّثانية سنة١٩٤5م.
العدو املشرتك،
الوحدة بينهام؛ ملقاومة
ّ
متثلت يف َ
ّ
القوات اليابانية،
أ ّدى حتالف قوات (ماوتيس تونغ) مع (تشان كاي تشك) إىل تقوية اجلبهة الداخلية التي تع ّقبت ّ
الصين ّية هنائي ًا ،بعد هزيمتها يف احلرب العاملية ال ّثانية.
ُم ِنز َل ًة هبا أفدح اخلسائر ،وأجربهتا عىل االنسحاب من األرايض ّ
السلمية الحتواء األزمة ،من
الرصاع بني املتحالفنيّ ،
خاصة بعد فشل اجلهود ّ
ولك ّن االنسحاب الياباين أ ّدى إىل عودة ّ
تضم القوى الوطنية واحلزبية كا ّفة ،ولك ّن هذا االقرتاح رفضه (تشان كاي تشك)؛
خالل تشكيل حكومة ائتالفية
ّ
ما أسهم يف اندالع احلرب األهلية بني ّ
استمرت حتّى سنة ١٩٤٩م ،حينام سيطر
الشيوعيني و(الكيومنتانغ) ،التي
ّ
الشعبيةْ ،
الصني ّ
ّ
تري (ماوتيس تونغ) رئيس ًا هلا ،وهرب (تشان
الشيوعيون عىل (بكّني) ،وقاموا بتأسيس مجهورية ّ
واخ َ

الصني
كاي تشك) إىل جزيرة تايوان (فرموزا)؛ ليؤسس مجهورية الصني الوطنية ،ويواصل عداءه ضدّ مجهورية ّ
ّ
الصني من االستعامر وأعوانه ،وتأسيس دولة اشرتاكية معتمدة عىل املصادر الذاتية،
الشعبية التي متكّنت من حترير ّ
والنّاتج ّ
املحيل ،والوقوف يف وجه األطامع االستعامرية.
الصني بعد احلرب العاملية ال ّثانية.
تطورات األوضاع يف ّ
 نستنتج أبرز ّ
قضية للنّقاش:

الوحدة الوطنية يف معاجلة األزمات التي تعصف
أثر حكومة االئتالف الوطني ،أو حكومة َ
بالدّ ولة.

أهداف الحركة الوطنية الدّيمقراطية يف ّ
الصني:
نشاط ( :)4نُالحظ ّ
ثم نُجيب:
الشكل اآليت ،ونقرأ الن ّّص الذي يليه ،ونستنتجّ ،
أهداف
احلركة
الوطنية
الديمقراطية

حتطيم السيطرة اإلمربيالية عىل الصني.
القضاء عىل الرأساملية وطبقتها الربجوازية.
تصفية امللكيات الكبرية ،وطبقتها اإلقطاعية.
دعم الرأساملية املتوسطة ،وكسب حتالف الربجوازية الوطنية.
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الصين ّية يف حتطيم الدّ ولة القديمة ،وبناء الدّ ولة الدّ يمقراطية اجلديدة القائمة
السيايس لل ّثورة ّ
«ومت ّثل اهلدف ّ
ّ
والفالحون ،واملثقفون ،والربجوازية الوطنية؛ لالنتقال إىل الدّ ولة واملجتمع
عىل ال ّطبقات األربع ،وهي :ال ُع ّامل،
االشرتاكي حتت قيادة احلزب ّ
الرأسامل اإلمربيايل،
السياسات االقتصادية فتعتمد عىل تأميم مصالح ّ
الشيوعي .أ ّما ّ
املالكني الكبار ،وتوزيعها عىل ّ
وانتزاع أرايض ّ
الفالحني ،وتطوير االقتصاد الوطني ،إضافة إىل دعم ثقافة وطنية
ديمقراطية ِ
حل ّر ّيات الدّ يمقراطية ّ
للشعب ومحايتها ،والدّ فاع عن احلقوق
مقاومة لإلمربيالية ،وتطويرها ،وإطالق ا ُ
الوطنية والقومية وال ّثقافية ّ
(حول إشكالية ال ّثورة الوطنية الدّ يمقراطية ّ
الشعبية ،ص )١٢
للشعوب واألقليات».
الصين ّية.
 ن ُّبني أهداف احلركة الوطنية الدّ يمقراطية ّ
قضية للنّقاش:

هل يمكن تطبيق الدّ يمقراطية يف ّ
ظل نظام حكم احلزب الواحد؟ ملاذا؟

املوقف الدّويل من الحركة الوطنية الدّيمقراطية ّ
الصينيّة:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)5نقرأ ،ونستنتجّ ،

الصيني ،وكان ّ ً
السوفيتي ستالني يثق بقادة احلزب ّ
مهتام بإقامة عالقات ُو ّد ّية مع حكومة
الشيوعي ّ
الرئيس ّ
مل يكن ّ
الصين ّية .وكان (ستالني) يطالب (ماوتيس تونغ) بتشكيل حكومة
(تشان كاي تشك) ،أكثر من اهتاممه بدعم ال ّثورة ّ
ّ
الصدمة ّ
للشيوع ّيني
ائتالفية مع الكيومنتانغ،
واالحتاد مع ًا ،ووافق عليها (ماو) ،ورفضها (الكيومنتانغ) ،وكانت ّ
عندما و ّقع (تشان كاي تشك) معاهدة صداقة وحتالف صينية -سوفيتية عام ١٩٤5م ،وأبلغ (ستالني) ّ
الشيوع ّيني
أي معنى ،وأنّه ينبغي عليهم االنضامم إىل حكومة (تشان كاي تشك) .وبعد انتصار
لتمردهم ُّ
ّ
الصينيني بأنّه ليس ُّ
تعهد فيها ّ
السوفييتي بتقديم
للصني ،وعقد معها اتّفاقياتّ ،
الرويس ،وأصبح حليف ًا ّ
االحتاد ّ
تغري املوقف ّ
ال ّثورةّ ،
الصيني ،وتطويره.
الدّ عم املايل لالقتصاد ّ
ووقفت الواليات املتّحدة إىل جانب (تشان كاي تشك) ضدّ ّ
الشيوع ّيني ،ودعمت قوات (الكيومنتانغ) بمساعدات
عسكريةُ ،قدِّ َرت بمئات ماليني الدّ والرات؛ فقد مدّ ته بالقاذفات ،وال ّطائرات املقاتلة ،واملدافع ،والدّ بابات ،وغريها
الصينية عىل أراضيهّ ،
وختىل هلم عن املياه،
السيادة ّ
من األسلحة .وباملقابل ،أعطى (الكيومنتانغ) الواليات املتّحدة حقوق ّ
وحق الت ّ
ّدخل
خاصةّ ،
اجلوي ،وسمح هلم باالستيالء عىل حقوق املالحة الدّ اخلية ،إضافة إىل امتيازات جتارية ّ
واملجال ّ
الصني الوطنية يف (فرموزا) ،ويف
للصني،
واستمر املوقف األمريكي الدّ اعم حلكومة ّ
يف الشؤون الدّ اخلية واخلارجية ّ
ّ
الصني ّ
استمرت لسنوات.
الشعبية ،التي
الوقت نفسه ،كانت العالقات وصلت إىل حدّ القطيعة مع مجهورية ّ
ّ
السوفيتي من احلزب ّ
الصين ّية.
الصيني ،واحلرب األهلية ّ
الشيوعي ّ
 نُق ّيم املوقف ّ
ُفس املوقف األمريكي الداعم (للكيومنتانغ) ضدّ ّ
الصني.
الشيوعيني يف ّ
 ن ّ
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أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
الصني؟
 ١متى تشك َّل النّظام اجلمهوري يف ّ
د١٩٤٩ -م.
ج١٩37 -م.
ب١٩٢5 -م.
أ١٩١١ -م.
الصني؟
السياسة االستعامرية االحتكارية يف ّ
 ٢ما أبرز نتائج ّ
الصيني.
الصني.
ب -تدمري البِنية ال ّثقافية للمجتمع ّ
أ -تقوية النّظام اإلقطاعي يف ّ
ج -اهنيار موارد ّ
الصيني.
الزراعية.
الفالحني ّ
الصناعي ّ
د -تدمري القطاع ّ
الصني خالل الفرتة ١٩٤5-١٩37م؟
 3ما أبرز األحداث التي شهدهتا ّ
أ -ظهور احلزب ّ
الصيني.
الشيوعي ّ
الصينية.
ب -احلرب األهلية ّ
بحق ّ
الصينيني.
ج -حرب اإلبادة التي ن ّفذها الكيومنتانغ ّ
الشيوعيني ّ
للصني.
د -االجتياح الياباين ّ
الصينية؟
َ ٤م ْن ّأول رئيس للجمهورية ّ

٢
3

٤
5

ب -تشان كاي تشك.
أ -ماوتيس تونغ.
د -يوان شيه كاي.
ج -صن يات صن.
الصين ّية ،ودكتاتورية الكيومنتانغ ،ومحلة ّ
الشامل.
ّ
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :ال ّثورة ّ
الصني منذ مطلع القرن العرشين إىل تزايد األطامع االستعامرية فيها ،يف ضوء ذلكُ ،أ ّبني:
تعرضت ّ
ّ
الصني.
أ -مظاهر اهليمنة االستعامرية يف ّ
الصيني.
ب -آثار اهليمنة االستعامرية عىل املجتمع ّ
الصني خالل الفرتة ١٩37 -١٩١١م.
ّ
أوضح أبرز األحداث التي شهدهتا ّ
فس ما يأيت :أ -حرب اإلبادة ضدّ ّ
الصني.
الشيوعيني يف ّ
ُأ ّ

ب -قيام ّ
الشيوعيني باملسرية ال ّطويلة عام ١٩3٤م.
الصين ّية.
الرويس الدّ اعم للكيومنتانغ خالل احلرب األهلية ّ
ج -املوقف ّ
الصين ّية.
السياسية واالقتصادية للحركة الوطنية الدّ يمقراطية ّ
ُ 6أ ّبني األهداف ّ
الصين ّية.
والسوفيتي من احلرب األهلية ّ
 7أوازن بني املوقف األمريكي ّ

4٢

الدرس

6

حركات التّح ّرر يف الوطن العربي

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
ّحرر.
السياسية للوطن العريب ُقبيل ظهور حركات الت ّ
 -١وصف احلالة ّ
ّحرر يف الوطن العريب.
 -٢تفسري أسباب ظهور حركات الت ّ
ّحرر يف الوطن العريب.
 -3حتليل األساليب واآلليات التي اتّبعتها حركات الت ّ
 -٤بيان السياق التّارخيي النطالق ال ّثورة ِ
الف َلسطينية املعارصة.
ّ
ّحرر العربية.
 -5توضيح املواقف الدّ ولية من حركات الت ّ
املفاهيم واملصطلحات:
ِ
الضباط األحرار ،امليثاق القومي
ب) ،ثـورة ّ
القواسم ،جمزرة سطيف ،سياسة ُ
(خ ْذ ،وطال ْ
ِ
الف َلسطيني ،ترصيح األطليس ،الربنامج املرحيل ،اليونسكو.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية

ّحرر العربية كر ّد فعل عىل االحتالل العسكري األجنبي للبالد العربية،
ظهرت حركات الت ّ
وخاضت هذه احلركات حرب ًا سياسية وثورية ضدّ االستعامر ،وهي ال متلك أسلحة حديثة ،أو
ّحرر ،ويف مقدمتها اإلرادة الوطنية ،ورفض
جيوش ًا نظامية ،ولكنّها متتلك ّ
املقومات األساسية للت ّ
ِ
املستعمر العسكرية،
االحتالل األجنبي ،والعبودية ،واالستغالل ،معتمدة عىل رضب بِنية
والسياسية ،واالقتصادية؛ إلحداث واقع جديد تستفيد منه بلداهنا ،ونتيجة لذلك ،فقد حصلت
ّ
السيايس ،باستثناء فِ َلسطني ا ّلتي ما زالت واقعة حتت االحتالل
البلدان العربية عىل استقالهلا ّ
الصهيوين.
ُّ
ّحرر؟ وما أسباب ظهور حركات
السياسية للوطن العريب ُقبيل ظهور حركات الت ّ
ما احلالة ّ
ّحرر يف الوطن
ّحرر يف الوطن العريب؟ وما األساليب واآلليات التي اتّبعتها حركات الت ّ
الت ّ
العريب؟ وما السياق التّارخيي النطالق ال ّثورة ِ
الف َلسطينية املعارصة؟ وما املواقف الدّ ولية من
ّ
ّحرر العربية؟
حركات الت ّ
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الحالة ّ
السياسية للوطن العربي ُقبيل ظهور حركات التّح ّرر:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نقرأ اجلدول اآليت ،ونستنتجّ ،
الر ْقم الدولة العربية الدولة االستعامرية
َّ
-١

مرص

-3

املغرب

-٤

الصومال

-5

-6

لبنان

فرنسا
بريطانيا
إيطاليا

العراق

بريطانيا

١٩١8م

-8

ُعامن

بريطانيا

١7٩8م

-٢

-7

-٩

-١٠

-١١

تونس

قطر

السعودية

جزر القمر
جيبويت

بريطانيا

السنة

فرنسا

فرنسا
إسبانيا

فرنسا

بريطانيا
-

فرنسا

فرنسا

الر ْقم الدولة العربية الدولة االستعامرية
َّ

١88٢م

-١٢

ليبيا

اجلزائر

فرنسا

١٩١٢م

-١٤

موريتانيا

فرنسا

١٩٠5م

١٩٢7 - ١885م -١5

السودان

بريطانيا

١8٩8م

١٩٢٠م

-١6

األردن

بريطانيا

١٩٢٢م

١٩١6م

-١8

الكويت

بريطانيا

١8٩٩م

١88١م

-

١8٤١م

١88٤م

-١3

-١7

-١٩

-٢٠

-٢١

-٢٢

سوريا

إيطاليا

السنة

فرنسا

البحرين

بريطانيا

اإلمارات

بريطانيا

اليمن

فلسطني

بريطانيا

بريطانيا

١٩١٢م

١83٠م

١٩٢٠م

١86١م

١83٩م

١8١٩م

١٩١7م

جدول ( :)١قائمة بأسامء الدول العربية وسنة احتالهلا

السياسية للوطن العريب حتّى هناية احلرب العاملية األوىل ١٩١8م.
 نكتب فِقرة ،ن َِص ُ
ف فيها احلالة ّ
 نذكر الدّ ول العربية التي خضعت لالستعامر األورويب خالل القرن التّاسع عرش.
ُسمي الدّ ول العربية التي خضعت لالستعامر األورويب خالل القرن العرشين.
 ن ّ
قضية للنّقاش:
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تعرضت هلا فِ َلسطني منذ مطلع القرن العشين.
نبحث ،ونُناقش املؤامرات االستعامرية التي ّ

أسباب ظهور حركات التّح ّرر يف الوطن العربي:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)2نقرأ ،ونستنتجّ ،

بالروح اإلسالمية التي رفعت راية اجلهاد
أسهم انتشار قيم ّ
العزة والكرامة والبطولة يف املجتمع العريب ،وامتزاجها ّ
واحلس الوطني ضدّ املعتدين يف ظهور املقاومة ،واندالع ال ّثورات الوطنية يف البالد العربية ضدّ االحتالل
اإلسالمي،
ِّ
الغريب ،بدء ًا من مقاومة عرب القواسم يف اخلليج العريب للوجود الغريب خالل القرن التّاسع عرش ،وثورة األمري عبد القادر
اجلزائري يف اجلزائر ،وأمحد عرايب يف مرص ،واملهدية يف السودان ،وعبد الكريم اخلطايب يف املغرب ،واملجاهد عمر املختار يف
ليبيا.
كان لربوز نخبة واعية من الوطنيني متش ّبعني بالثقافة العربية وحضارهتا ،ومتأثرين بأفكار املصلحني يف البالد
العربية ،أمثال الكواكبي ،واألفغاين ،وبالثقافة الغربية ومفكرهيا ،دور ًا بارز ًا يف تعزيز هنج رفض االستعامر بأشكاله
وحممد البشري اإلبراهيمي ،ومصايل احلاج،
كا ّفة ،ومن هؤالء عالل الفايس يف املغرب ،واحلبيب بورقيبة يف تونسّ ،
وفرحات عباس يف اجلزائر ،وغريهم.
تركت احلرب العاملية ال ّثانية (١٩٤5-١٩3٩م) آثار ًا سيئة عىل املوارد االقتصادية يف املنطقة العربية ،و َك َب َت
السياسيةّ ،
وحل
السياسية الوطنية ،وشدّ د اخلناق عىل احلركات الوطنية واألحزاب ّ
احلر ّيات والنّشاطات ّ
االستعامر ّ

تعرضت بعض
بعضها ،واعتقل زعامءهاّ ،
السجون ،أو نفاهم إىل اخلارج ،وأعلن األحكام العرفية ،كام ّ
وزجهم يف ّ
املدن للتّخريب والتّدمري ،ومل تكن البالد العربية (اجلزائر ،وتونس ،وليبيا ،ومرص) طرف ًا يف النّزاعّ ،إال ّأهنا كانت
جبهة من جبهات القتال ،كام مل ِ
بحق ّ
الشعوب يف تقرير مصريها ،بل عىل العكس ،قام
يوف االستعامر بوعده املتم ّثل ّ
بحق ّ
الشعب اجلزائري ،ا ّلتي راح ضح ّيتها ()٤5
بارتكاب املجازر ،مثل ارتكاب فرنسا جمزرة سطيف سنة ١٩٤5م ّ
ألف شهيد جزائري ،وإرصاره عىل البقاء فـي البالد العربية بعد هناية احلرب.
كام ّ
قوهتام العسكرية ،وتركت
أن احلرب العاملية ال ّثانية أ ّدت اىل تراجع مكانة فرنسا وبريطانيا الدّ ولية ،وضعف ّ
وخاصة اجلزائرينيُ ،
حيث خ ّلصهم من
هـزيـمـة فرنسا يف حرب فيتنام سنة ١٩5٤م أثر ًا كبري ًا يف نفوس املغاربة،
ّ

خاصة بعد اكتساب عدد من الشباب العرب اخلربة
القوة الفرنسية ،وأصبحت لدهيم ثقة يف حتقيق النّرصّ ،
عقدة ّ
العسكرية ،من خالل مشاركتهم يف احلرب ،مثلام حدث مع ّ
الشباب اجلزائري والتّونيس ا ّلذين شاركوا يف معارك
الصينية.
فرنسا داخل اهلند ّ
ّحرر العربية.
ُفس األسباب التي أ ّدت إىل ظهور حركات الت ّ
 نرسم خريطة مفاهيمية ت ّ
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األساليب واآلليّات التي اتاّبعتها حركات التّح ّرر يف الوطن العربي:
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليها:
ثم نُالحظ خريطة الوطن العريب التي تليهّ ،
نشاط (/3أ) :نقرأ النص اآليتّ ،

ّحرر يف الوطن العريب َوفق احلاالت اآلتية :األوىل :املقاومة املس ّلحة عىل شكل فصائل
انطلقت حركات الت ّ
ِ
السيايس) ،مثل احلزب الوطني يف ِمرص.
السلمية (النّضال ّ
مقاومة ،مثل جبهة التّحرير اجلزائرية .وال ّثانية :املقاومة ّ
وال ّثالثة :مجعت بني احلالتني األوىل ،وال ّثانية ،كحركة املقاومة الوطنية يف تونس.
الشمال

خريطة ( :)١استقالل الدول العربية

 نُصنّف يف جدول استقالل الدّ ول العربية ،مرتّب ًة تنازلي ًا.
ُفس حصول معظم الدّ ول العربية عىل استقالهلا بعد احلرب العاملية ال ّثانية.
 ن ّ
قضية للنّقاش:
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ِ
الرغم من إعالن وثيقة استقالهلا عام ١٩٨٨م.
عدم حصول ف َلسطني عىل االستقالل ،عىل ّ

ثم نُجيب:
نشاط (/3ب) :نقرأ ،ونستنتجّ ،

مت ّيز احلزب الدّ ستوري اجلديد يف تونس ا ّلذي تر َأسه املاطري ،واحلبيب بورقيبة ،بالدّ فاع عن حقوق التّونس ّيني
ِ
والسري يف البالد نحو حتقيق االستقالل
مادي ًا ،ومعنوي ًا ،واملطالبة بتطبيق االقرتاع العا ّم دون متييز يف العرق ،واملعتقدّ ،
ِ
ّغري االجتامعي لدى احلزب الدّ ستوري اجلديد ا ّلذي طالب
عىل مراحل (سياسة ُخ ْذ ،وطال ْ
ب) ،ونرش فكرة الت ّ
بإنصاف املرأة ،وتعليمها ،وإعطائها دور ًا يف املجتمع إىل جانب الرجل ،وفتح ميادين العمل أمامها.
السيايس عن حتقيق أهدافه ،انطلقت ال ّثورة يف تونس عام ١٩5٢م ،وقامت بتنفيذ عمليات
بعد عجز النّضال ّ
فدائية استهدفت اغتيال املستوطنني الفرنسيني ،واملتعاونني معها ،ومهامجة القوافل العسكرية؛ ما أجرب فرنسا عىل
منح تونس احلكم الذايت أمام ضغط ال ّث ّوار ،مقابل وقفهم مجيع العمليات ،وتسليم أسلحتهم ،وعندما شعرت فرنسا
بتعاظم املعارضةّ ،قررت عام ١٩56م االعرتاف باستقالل تونس ،مع احتفاظها بقاعدة بنزرت.
تصدّ ى لسياسة فرنسا يف املغرب مجاعة ُّ
خرجيي اجلامعات الفرنسية ،ومجعيات
(الش ّبان املغاربة)
ّ
املتكونة من ّ
ٍ
نشاطات سياسي ًة وصحفي ًة يف ٍّ
حم ّلية ذات طا َبع ديني ،ومارس بعض ُّ
والرباط ،من خالل
الش ّبان
كل من باريسّ ،
جريديت (املغرب) و ّ
(الشعب) ،وبرز يف مدينة فاس عالل الفايس ا ّلذي ساهم يف تأسيس (كتلة العمل املغريب) ا ّلتي
َ
واحلر ّيات ،والعدالة االجتامعية ،يتساوى فيها املغاربة
أخذت تطالب بإصالحات داخلية ،كتوفري الدّ يمقراطية،
ّ
بالفرنسيني.
حممد اخلامس ،وقاد
السلطان ّ
الروح الوطنية يف املغرب بدعم من ّ
تنامت ّ
حزب االستقالل ال ّثورة عام ١٩٤7م ،التي أخذت شكل احلرب الفدائية،
واستهدفت مراكز االستعامر ،وبدأت مفاوضات ،اعرتفت من خالهلا فرنسا
باستقالل املغرب عام ١٩56م ،فيام اسرتجعت منطقة آفني عام ١٩63م .أ ّما
مدينتا سبتة ومليلة ،وبعض جزر البحر املتوسط فقد بقيتا حتت النّفوذ اإلسباين.

حممد اخلامس
ّ

انطلقت ال ّثورة اجلزائرية ،يف األول من تَرشين الثاين عام
١٩5٤م ،ووقع عدد من اهلجامت املتزامنة يف مجيع أنحاء اجلزائر
عىل ِ
خمتلف األهداف االسرتاتيجية والعسكرية الفرنسية ،واستطاع
الصيد ،واألسلحة
ال ّث ّوار بإمكاناهتم البسيطة املتم ّثلة يف بنادق ّ
العدو وذخريته ،ويف
كم ّيات من أسلحة
ّ
املحلية ،أن يستولوا عىل ّ
وضحت فيه
وزعت جبهة التّحرير الوطني بيان ًاّ ،
اليوم نفسهّ ،
ّ
للشعب األسباب احلقيقية لل ّثورة ،وأهدافها ،وأسسها ،والوسائل
املعتمدة لتحقيق االستقالل ا ّلذي حصلت عليه عام ١٩6٢م.

جبهة التّحرير اجلزائري
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ّحرر يف الوطن العريب ضدّ أنظمة
ظهرت بعض حركات الت ّ
احلكم القائمة ،واالستعامر ا ّلذي و ّفر احلامية هلا ،ففي مرص
التي كانت خاضعة لنظام ملكي ،ارتكزت دعائمه عىل الوجود
الرغم من اعتبار مرص
الربيطاين ،ونفوذ اإلقطاع ّيني الكبار ،وعىل ّ
ملكية دستورية مستق ّلة منذ عام ١٩٢٢مّ ،إال ّ
أن هذا االستقالل
الضباط األحرار عام ١٩5٢م،
كان شكلي ًا ،فانطلقت ثورة ّ
السلطة
وأجربت امللك فاروق عىل التّنازل عن العرش ،وانتقلت ّ
ثم إىل مجال عبد
حممد نجيبّ ،
إىل (جملس قيادة ال ّثورة) بزعامة ّ
ٍ
حتوالت سياسي ًة ،واقتصادي ًة ،واجتامعي ًة
النّارص ،وشهدت مرص
يف ّ
ظل النّظام اجلمهوري اجلديد.

الضباط األحرار
ّ

ّحرر التي است ْ
ُخ ِدمت يف الوطن العريب ضدّ االستعامر األورويب.
 نستنتج أساليب املقاومة والت ّ
 نُعطي أمثلة عىل ثورات وطنية يف الوطن العريب اندلعت ضدّ األنظمة احلاكمة يف بلداهنا.
قضية للنّقاش:
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ّحرر العربية إىل املقاومة املس ّلحة ،بعد أن انتهجت أسلوب املقاومة
ّ
حتولت بعض حركات الت ّ
السلمية؛ للحصول عىل االستقالل.
ّ

ّ
السياق التّاريخي النطالق الثّورة الفِ َلسطينية املعارصة:
ثم نُجيب:
نشاط ( /4أ) :نُالحظ اخلريطةّ ،
والصورتني ،ونُناقشّ ،

والصورتني.
 نناقش
َ
مضموين اخلريطةّ ،
والصورتني.
 نستنتج العالقة بني اخلريطةّ ،
قضية بحثية:

املوقف ِ
الف َلسطيني والعريب من قرار تقسيم فِ َلسطني سنة ١٩4٧م.
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ِ
تعرض ّ
الصهيونية ،والقوى االستعامرية
الشعب الف َلسطيني سنة ١٩٤8م إىل نكبة عظيمة؛ إذ متكّنت احلركة ُّ
ّ
ِ
ِ
الصهيونية عىل حوايل ( )%78من مساحة ف َلسطني ،وطرد حوايل مليون من سكّاهنا
الغربية من إعالن إنشاء الدّ ولة ُّ
إىل البلدان العربية املجاورة وترشيدهم ،وارتكاب عدد من املجازر واملذابح بح ّقهم (أكثر من  6٠جمزرة) ،وتدمري ما
ِ
ِ
مرشدين يف خم ّيامت
يزيد عن ( )53٠مدينة ،وقرية ،وجتمع ًا ف َلسطيني ًا ،وأصبح معظم الف َلسطين ّيني الجئني ،يعيشون َّ
الض ّفة الغربية فقد ُض ّمت إىل األردن،
فِ َلسطني ،والبلدان العربية املجاورة ،يعانون البؤس ،والفقر ،واحلرمان ،أ ّما ِّ
غز ُة حتت اإلدارة املرصية.
وو ِض َع ْت ّ
ُ
 برأيكم ،كيف سيؤ ّثر الوضع السيايس النّاجم عن حرب سنة ١٩٤8م عىل حركة التّحرر ِ
الف َلسطينية؟
ّ
ّ
ثم نُجيب:
نشاط ( /4ب) :نُالحظ ،ونستنتجّ ،
مرت
 نستنتج املراحل ا ّلتي ّ
هبا املقاومــة ِ
الف َلســطينية
منـذ سنة ١٩٤8م ،حتّى
احلــصــول عــىل عضوية
فِ َلسطني يف األمم املتّحدة
عام ٢٠١٢م.
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ثم نُجيب:
نشاط ( /4ج) :نقرأ النّصوص اآلتية ،ونناقش مضموهناّ ،
ِ
األول :االستمرار يف املقاومة؛ للدّ فاع
ّحرر الف َلسطينية بعد سنة ١٩٤8م ثالثة أشكال للمقاومةّ :
ّاختذت حركة الت ّ
عن األرض واهلوية ،بتشكيل ُأطر ِ
مقاومة :ثقافية ،وسياسية يف األرض املحتلة .وال ّثاين :القيام بعمليات عسكريةُ ،
حيث
ُ
ٍ
ثم ّ
نوع من العمل العسكري شبه املن ّظم.
حل مكاهنا ٌ
شهدت خطوط اهلدنة بعد النّكبة عمليات فردي ًة عىل املواقع ُّ
الصهيونيةّ ،
وال ّثالثّ :اجتاه مقاومة اإلمربيالية واألنظمة التّابعة ،التي التقت فيه احلركة القومية ،والقوى الوطنية لتحريرفِ َلسطني.
تأسست منظمة التّحرير ِ
الف َلسطينية ،بعد أن أوكل مؤمتر القمة العريب األول ،املنعقد يف القاهرة عام ١٩6٤م
الشقريي مم ّثل فِ َلسطني يف اجلامعة العربية مهمة االتّصال بالدّ ول العربية التي يتواجد هبا ِ
إىل أمحد ّ
الف َلسطينيون،
ّ
وقام بعقد مؤمتر وطني يف القدس يف الفرتة من  6/٢-/5/٢8عام ١٩6٤م ،انبثق عنه تأسيس منظمة التّحرير
الف َلسطينية ،وإقرار امليثاق القومي ِ
ِ
الف َلسطيني (النّظام األسايس للمن ّظمة) ،وا ْعتَرب املؤمتر نفسه جملس ًا وطني ًا ،وانتخب
الشقريي رئيس ًا ملنظمة التّحرير ِ
أمحد ّ
الف َلسطينية ،وك َّلفه باختيار أعضاء جلنتها التّنفيذية.
الشعب ِ
انطلقت ال ّثورة ِ
الف َلسطينية املعارصة عام ١٩65م ،وبدأ ّ
الف َلسطيني مرحلة الكفاح املس ّلح
قوات
الصهيوين ،بانطالق أول عملية فدائية يف ١٩65/١/١م ،عندما قامت ّ
املن ّظم ضدّ االحتالل ُّ
العاصفة بتفجري نفق َعي َلبـون ،تلتها سلسلة من العمليات الفدائية ،وحتــول ِ
الف َلسطيني من الجئ إىل
ّ
ْ
مه ّية ال ّثورة يف كوهنا اعتمدت عىل ّ
الذات،
فدائي ،ينطلق من قواعد جماورة لألرض املحتلة ،وقد برزت أ ّ
ٍ
انتصارات عسكري ًة وسياسي ًة ،واكتسبت مكانة مرموقة عىل الصعيدين اإلقليمي ،والعاملي.
كام ح ّققت

5١

ِ
الصهيوين؛ فقد انتهج الفدائيون أسلوب
جلأت املقاومة الف َلسطينية إىل أساليب عديدة يف مقاومتها االحتالل ُّ
ِ
الصهيونية
للصهاينة داخل األرايض الف َلسطينية ،كام جلؤوا إىل رضب املصالح ُّ
حرب العصابات يف معظم مواجهاهتم ّ
يف اخلارج ،كعملية ميونخ عام ١٩7٢م ،واملواجهة املبارشة يف معارك عديدة ،مثل معركة الكرامة عام ١٩68م،
السلمية ّ
الشعبية التي مت ّثلت يف
وحروب جنوب لبنان ،وحصار بريوت عام ١٩8٢م ،إضافة إىل أساليب املقاومة ّ
الرضائب ،واملظاهرات ،واملسريات التي تُندّ د باالحتالل ،وغريها،
اإلرضابات ،وإغالق ال ّطرق ،واالمتناع عن دفع ّ
جسدت االنتفاضة ّ
املوحدة يف بياناهتا.
الشعبية عام ١٩87م هذه األساليب ،التي دعت إليها القيادة الوطنية
َّ
وقد ّ

الف َلسطينية يف قيادة حركة التّحرر ِ
 نستنتج أمهية منظمة التّحرير ِ
الف َلسطينية.
ّّ
ّ
ِ
ّحرر الف َلسطينية.
 ن ُّبني أساليب املقاومة التي انتهجتها حركة الت ّ
قضية بحثية:

ِ
ن ُِعدّ تقرير ًاّ ،
الصعيدين اإلقليمي،
نوضح فيه أبرز إنجازات من ّظمة التّحرير الف َلسطينية عىل ّ
وا َلدّ ْويل.

نشاط ( /4د) :نُالحظ ّ
الشكل اآليت ،ونناقش مضمونه:

5٢

قضية للنّقاش:

الف َلسطينية بعد تشكيل السلطة الوطنية ِ
التّغريات التي طرأت عىل منظمة التّحرير ِ
الف َلسطينية
ّ
ّ
عام ١٩٩4م.

املواقف الدّولية من حركات التّح ّرر العربية:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)5نقرأ ،ونستنتجّ ،

الرغم من وضوح ميثاق األمم املتّحدة ،ا ّلذي أكّد يف
ّحرر العربية ،عىل ّ
اختلفت املواقف الدّ ولية من حركات الت ّ
حق املقاومة ّ
للشعوب؛ من أجل الدّ فاع عن نفسها ،كام صدرت الئحة من األمم املتّحدة عام
املادة ( )5١عىل رشعية ّ
السياسية التي يتط ّلعون لتطبيقها يف
احلرة؛
لتقص سكاهنا عن األنظمة ّ
ّ
١٩5٤م تقيض بإرسال بعثات لألقطار غري ّ
أن ّ
بلداهنم ،كام اعتربت اجلمعية العا ّمة لألمم املتّحدة عام ١٩7٢م ّ
حق ّ
الشعوب يف تقرير مصريها
كل حماولة لقمع ّ
ُي َعدّ أمر ًا يتعارض مع ميثاق األمم املتّحدة والقانون الدّ ويل العا ّم.
لقد متكّنت األمم املتّحدة من ّ
حل بعض قضايا البلدان التي كانت خاضعة لالستعامر ،كالقضية ال ّليبية ،فقد
اختذت اجلمعية العا ّمة عدّ ة قرارات عام ١٩٤٩م ،منهاّ :
أن ليبيا تضم برقة ،وطرابلس ،وفزان ،وتكون دولة ذات
سيادة مستقله بتاريخ ال يتجاوز األول من كانون الثاين عام ١٩5٢م ،ويوفد إىل ليبيا مندوب من هيئة األمم املتّحدة،
تُع ّينه اجلمعية العا ّمة؛ لوضع دستور ،وتأسيس حكومة مستقلة فيها .ولكنّها -باملقابل -فشلت يف إجياد ّ
حل عادل
الف َلسطينية عىل األرايض ِ
الف َلسطينية ،وإقامة الدّ ولة ِ
للقضية ِ
الرشعية
الف َلسطينية املحتلة سنة ١٩67مَ ،وفق ًا لقرارات ّ
الف َلسطيني يف تقرير مصريه ،وإقامة دولته ِ
الشعب ِ
حق ّ
الف َلسطينية.
الدولية ا ّلتي أكّدت عىل ّ
ٍ
ِ
الصعيد الدّ ويل؛ فقد حصلت عىل عضوية األمم
لقد ح ّققت منظمة التّحرير الف َلسطينية إنجازات عديد ًة عىل ّ
املتّحدة بصفة مراقب منذ عام ١٩7٤م ،بعدما تبنّت املن ّظمة الربنامج املرحيل القائم عىل فكرة إنشاء دولة فِ َلسطينية
ِ
ثم حصلت فِ َلسطني عىل عضوية األمم املتّحدة بصفة (دولة غري عضو
عىل ّ
حمررة من أرض ف َلسطنيّ ،
أي بقعة ّ
مراقب) بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٩م ،ونتيجة لذلك ،أصبحت فِ َلسطني عضو ًا يف وكاالت دولية متخصصة ،إضافة
املؤسس للمحكمة اجلنائية الدّ ولية ،ومنظمة األمم
إىل اتّفاقيات ومعاهدات دولية أخرى ،منها( :ميثاق روما)
ِّ
ِ
السياسية ،من
املتّحدة ّ
للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،ومنح القرار دولة ف َلسطني أيض ًا جمموعة من املكاسب ّ

53

بأن األرايض ِ
ٍ
الصهيونية ّ
متنازع عليها ،وتأكيد ًا جديد ًا لقرارات األمم
الف َلسطينية هي
أراض َ
بينها وضع حدّ للمزاعم ُّ
ٍ
أراض فِ َلسطينية حمت ّلة منذ العام ١٩67م ،بام فيها القدس.
السابقة كا ّفة عىل ّأهنا
املتّحدة ّ
الشعوب املحت ّلة؛ فقد وقف ّ
وظهر التّباين واضح ًا أيض ًا يف مواقف الدّ ول الكربى ُجتاه قضايا ّ
السوفيتي
االحتاد ّ
ّحرري ضدّ االحتالل الفرنيس ،يف حني أ ّيدت الواليات املتّحدة األمريكية
(سابق ًا) إىل جانب اجلزائريني يف نضاهلم الت ّ
فرنسا يف سياستها العدوانية ضدّ ال ّثورة اجلزائرية ،وهذا املوقف يتشابه مع موقفها من القضية ِ
الف َلسطينية ،ا ّلذي
ُ
الصهيوين ،ويسانده يف اهليئات واملن ّظامت الدّ ولية.
يدعم االحتالل ُّ
ّحرر العربية ،مع األمثلة.
 نُق ّيم دور األمم املتّحدة يف مساندة حركات الت ّ
الصهيوين يف فِ َلسطني.
 نوازن بني موقف الواليات املتّحدة األمريكية من قضية اجلزائر ،وموقفها من االحتالل ُّ
قضية للنّقاش:
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حل عادل للقضية ِ
فشل األمم املتّحدة يف إجياد ّ
الف َلسطينية ،وإهناء االحتالل اإلرسائييل.

أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
 ١ما الدّ ولة االستعامرية التي احت ّلت العراق؟

ج -إيطاليا.

د -إسبانيا.

ب -بريطانيا.
أ -فرنسا.
َ ٢م ِن ا ّلذي أسهم يف تأسيس (كتله العمل املغريب)؟
د -امللك فاروق.
حممد نجيب.
حممد اخلامس.
أ -عالل الفايس
جّ -
بّ -
تم توحيد اليمن ّ
(الشاميل ،واجلنويب) يف دولة واحدة؟
 3متى ّ
د١٩٩١ -م.
ج١٩٩٠ -م.
ب١٩8٩ -م.
أ١٩88 -م.
ِ
َ ٤م ْن أول رئيس ملنظمه التّحرير الف َلسطينية؟
ج -أمحد ّ
د -حممود ع ّباس.
الشقريي.
ب -يارس عرفات.
محودة.
أ -حييى ّ
ِ
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :سياسة ُ
٢
ب) ،وكتلة العمل املغريب ،وامليثاق الوطني
ّ
(خ ْذ ،وطال ْ
ِ
الف َلسطيني ،وميثاق روما.
ّحرر العربية.
َ 3أ ِص ُ
السياسية يف الوطن العريب ُقبيل ظهور حركات الت ّ
ف احلالة ّ
أوضح ذلك.
ّحرر العربيةّ ،
 ٤لعبت احلرب العاملية ال ّثانية دور ًا يف ظهور حركات الت ّ
ّحرر العربية ،وآلياهتا ضدّ االستعامر األورويب.
 5أناقش أساليب عمل حركات الت ّ
ِ
6
الصهيوين سنة ١٩٤8م ،يف ضوء ذلك ،أناقش:
تنوعت أشكال املقاومة الف َلسطينية منذ االحتالل ُّ
ّ
ِ
أ -أساليب عمل املقاومة التي ظهرت يف األرايض الف َلسطينية املحتلة سنة ١٩٤8م ،وآلياهتا.
ب -أساليب عمل املقاومة بعد تأسيس منظمة التّحرير ِ
الف َلسطينية ،وآلياهتا.
 7أع ّلل ما يأيت:
أ -اندالع ثورة الضباط األحرار عام ١٩5٢م.
ب -انطالق ال ّثورة ِ
الف َلسطينية املعارصة عام ١٩65م.
ّحرر العربية.
ُ 8أق ّيم دور األمم املتّحدة يف مساندة حركات الت ّ
مشوع الوحدة:

التحديات التي واجهت حركات التحرر الوطني بعد االستقالل.
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ال َوحدة

٢

ّ
النظم ّ
السياســية فـــي
العالــم ،وتطبيقاتهــا

واملؤسسات  ..دولة اإلنسان.
نتأمل ،ونُفكّر :الدّ ولة ا ُملثىل هي دولة القانون
ّ
ّ

56

األهداف العامّ ة للوَحدة:
السياسية وأشكاهلا ،وربط ما تعلموه بالبيئة
سيتمكّن ال ّطلبة بعد دراسة هذه َ
ّعرف إىل النّظم ّ
الوحدة من الت ّ
الف َلسطينية والنّظام السيايس ِ
ِ
الف َلسطيني ،واال ّطالع عىل ِ
جتارب األمم األخرى؛ لالفادة منها ،وتعزيز االنتامء الوطني،
ّ
الرضورية يف حياهتم اليومية ،كالقراءة ،والتّحليل،
وقيم املواطنة لدهيم ،واكتساب عدد من املهارات واخلربات ّ
والربط ،واستنتاج النّصوص ،واألحداث التّارخيية وتفسريها ،من خالل عمليات التّفكري ،والتّفكري النّاقد،
والفهم ّ
والبحث ،ومجع املعلومات ،وكتابة التّقارير.
ويتم ذلك من خالل حتقيق اآليت:
ّ
الوحدة.
 -١الربط بني املفاهيم واملصطلحات الواردة يف َ
الرئيسة منها.
-٢قراءة النّصوص التّارخيية ،وحتليلها ،واستنتاج األفكار ّ
 -3تبنّي مواقف إجيابية ُجتاه القضايا الوطنية ،والعربية ،واإلسالمية.
 -٤إدارة احلوار والنّقاش البنّاء ،واحرتام آراء اآلخرين.
بالوحدة.
 -5كتابة التقارير واألبحاث العلمية املتعلقة َ
 -6اقرتاح حلول؛ لتعزيز ال ّثقة بني ّ
السياسية احلاكمة.
الشعوب واألنظمة ّ
 -7تنظيم الندوات العلمية وإدارهتا.
 -8تنفيذ مشاريع ّ
بالوحدة.
طالبية تتعلق َ
بالوحدة.
 -٩تصميم خرائط ذهنية للمفاهيم الواردة َ
 -١٠تصميم لوحات فنية ،ومعارض علميةّ ،
الوحدة.
وجمالت حائط تعكس مضامني َ
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الدرس

النّظام ّ
السيايس :مفهومه ،وأشكاله

١

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
السيايس.
 -١توضيح مفهوم النّظام ّ
 -٢توضيح مفهوم الدّ ولة وأركاهنا.
 -3استنتاج وظائف الدّ ولة.
 -٤تفسري نظريات نشأة الدّ ولة.
مقومات الدّ ولة املدنية.
 -5حتديد ّ
 -6بيان مفهوم الدّ يمقراطية ،وأشكال ممارستها.
املفاهيم واملصطلحات:
السيايس ،الدّ ولة ،الدّ ولة املدن ّية ،املوا َطنة ،سيادة القانون ،حقوق اإلنسان ،الدّ يمقراطية،
النّظام ّ
الدّ يمقراطية املبارشة ،الدّ يمقراطية غري املبارشة ،الدّ يمقراطية شبه املبارشة.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية
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الرشق ،كالفرعونية ،والكنعانية ،والبابلية،
السياسية قدي ًام يف حضارات ّ
عرف اإلنسان األنظمة ّ
والفارسية ،وعند الغرب ،كاليونانية ،والرومانية ،وقد أخذت هذه احلضارات املفاهيم
السياسية عن بعضها أحيان ًا ،وكان ّ
لكل منها نظام سيايس خيتلف عن اآلخر يف ممارسة
واألفكار ّ
احلكم والقانون ،والتّعامل مع ّ
الشعوب ،ومن هذه األنظمة :النّظام امللكي ،واإلمرباطوري،
تطورها
تتغري يف الدّ ولة خالل مراحل ّ
واجلمهوري ،والدّ يمقراطي ،ويمكن هلذه األنظمة أن ّ
التّارخيي؛ بفعل عوامل سياسية ،واقتصادية ،واجتامعية.
السياسية يف احلضارات القديمة قبل اإلسالم؟
السيايس؟ وما أنواع األنظمة ّ
ما املقصود بالنّظام ّ
مقومات الدّ ولة
وما املقصود بالدّ ولة؟ وما أركاهنا؟ وما وظائفها؟ وما نظريات نشأهتا؟ وما ّ
املدنية؟ وما املقصود بالدّ يمقراطية؟ وما أشكال ممارستها؟

مفهوم النّظام ّ
السيايس:
السيايس ،فقد أشار البعض إىل أنّه جمموعة عنارص ،مهمتها اإلبقاء عىل املجتمع ،وتديره
تعددت تعريفات النّظام ّ
سلطة سياسية .ويرى البعض اآلخر ّ
السلطة،
السيايس جمموعة القواعد التي ت ُّبني نظام احلكم ،ووسائل ممارسة ّ
أن النّظام ّ
وأهدافها ،ومركز الفرد منها .ويرى آخرون ّ
السلطة،
السيايس شبكة من التّفاعالت واألدوات التي ترتبط بظاهرة ّ
أن النّظام ّ
املؤسسية).
من حيث منطلقاهتا الفكرية (األيديولوجية) ،والقائمني عليها (النّخبة) ،أو اإلطار املن ِّظم هلا (اجلوانب ّ
السيايس ،وأمه ّيتّه يف الدّ ولة.
 نستنتج مكونات النّظام ّ
قضية للنّقاش:
السيايس؟
ملاذا تعدّ دت تعريفات النّظام ّ

مفهوم الدّولة وأركانها:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نقرأ ّ
القصة اآلتيةّ ،

البحارة يف رحلة صيد بحر ّية ،واصطحبوا معهم نساءهم ،وأطفاهلم ،وبينام هم يف ُعرض البحر،
خرج جمموعة من ّ
حت ّطمت سفينتهم عىل شاطئ جزيرة كبرية حتيط هبا املياه من ّ
البحارة وعائالهتم يف أشدّ احلاجة إىل ال ّطعام،
كل جانب ،وكان ّ
الرضورية.
ّ
والرشاب ،واملسكن اآلمن ،واختلفوا فيام بينهم حول كيفية اخلروج من هذه األزمة ،وتوفري احتياجاهتم ّ
البحارة وعائالهتم عىل اجلزيرة.
 نُحدّ د املشكالت التي واجهت ّ
 نقرتح حلوالً هلذه املشكالت.
مه ّية النّظام ،وتوزيع األدوار ،واملشاركة يف احلياة العا ّمة.
 نستنتج أ ّ
قضية للنّقاش:
البحارة عىل اجلزيرة بمجتمع الدّ ولة؟ كيف؟
هل يمكن تشبيه جمتمع ّ
معني،
بأهنا جمموعة من األفراد
تستقر يف إقليم ّ
ّ
عرفها البعض ّ
تعدّ دت تعريفات الدّ ولة يف عرصنا احلايل ،وقد ّ
بأهنا جمموعة
حتت تنظيم
ّ
وعرفها البعض اآلخر ّ
خاص ،يعطي مجاعة معينة سلطة عليها تتمتع باألمر ،واإلكراهّ .
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مستقرة عىل أرض م ّعينة ،تتبع نظام ًا اجتامعي ًا وسياسي ًا وقانوني ًا هيدف إىل حتقيق الصالح العا ّم .وهناك َم ْن يرى
برشية
ّ
ّ
معني،
أن الدّ ولة جمموعة من األفراد يامرسون نشاطهم عىل إقليم جغرايف حمدَّ د ،وخيضعون لنظام سيايس ،ودستور ّ
وتُرشف الدّ ولة عىل أنشطة سياسية واقتصادية واجتامعية هتدف إىل تقدّ مها وازدهارها ،وحتسني مستوى حياة األفراد
السلطات ،واخلضوع للقانون.
فيها ،وتعرتف باحلقوق،
واحلر ّيات الفردية ،والفصل بني ّ
ّ
 نستنتج األركان األساسية للدّ ولة.
السيايس ،والدّ ولة.
 ّ
نوضح الفرق بني النّظام ّ
وظائف الدّولة:
نشاط ( :)2نُالحظ ّ
ثم نُجيب:
الشكل اآليت ،ونستنتجّ ،

تنظيم شؤون املجتمع
َوفق القانون

توفري األمن واحلامية
للمواطنني

رعاية حقوق
املواطنني وواجباهتم

وظائف الدولة

توفري االحتياجات األساسية
الصحة ،والتعليم ،واخلدمات

تنظيم العالقات السياسية،
واالقتصادية ،واالجتامعية،
والثقافية

حتقيق العدالة ،والفصل
بني الناس يف املنازعات

إصدار
الترشيعات والقوانني

شكل( :)١وظائف الدولة
قضية للنّقاش:
السلطة والقانون عىل الفرد واملجتمع.
أثر غياب ّ
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مه ّية الدّ ولة للفرد
 نستنتج أ ّ
واملجتمع.
 نُفكّر يف وظائف أخرى
للدّ ولة ،ونُناقشها.

نظريات نشأة الدّولة :
نشاط ( :)4نُالحظ ّ
ثم نُح ّلل ،ونُجيب:
الشكل اآليت  ،ونقرأ النّصوص التي تليهّ ،
نظريات نشأة الدولة
النظرية الدينية
(احلكم امل ّقدس)

نظرية

التطور التارخيي

نظرية

العقد االجتامعي

نظرية القوة

نظرية العائلة

شكل( :)٢نظريات نشأة الدولة
فتكونت العشرية،
تطورت باجتامع أكثر من عائلة،
ّ
العائلة أصل املجتمع ،والدّ ولة كانت يف أصلها أرسة ّ
التطور إىل الدّ ولة بشكلها احلايل.
ثم املدينة ،حتّى وصل
ّ
وتطورت بدورهاّ ،
ّ
وكونت القبيلةّ ،
أن الدّ ولة مل ْ
التطور التّارخيي ّ
كالقوة ،أو األرسة ،وإنّام نشأت نتيجة
تنشأ نتيجة عامل واحد بذاته،
ترى نظرية
ّ
ّ
مر الزمن ،وأ ّدت إىل اجتامع األفراد ،وظهور طبقة من بينهم ،استطاعت أن
عوامل عديدة ،تفاعلت فيام بينها عىل ّ
تفرض سلطتها عىل باقي األفراد ،وأ ّدت إىل ظهور طبقة حاكمة ،وطبقة حمكومة ،وبالتّايل نشأت الدّ ولة.
يتفق لوك مع هوبز وروسو يف ّ
أن وجود اجلامعة املن َّظمة يرجع إىل العقد االجتامعي ا ّلذي نقل األفراد من حالتهم
تصوره حلالة
ال ّطبيعية األوىل إىل جمتمع ُمن َّظم فيه سلطة حاكمة ،وأخرى حمكومة ،ولك ّن لوك خيتلف عن هوبز يف ّ
احلر ّية ،واملساواة ،والعدالة بني
الفطرة (احلالة ال ّطبيعية) ،فهي مل تكن فوىض ،وبؤس ،ورشور ،بل كانت ترفرف عليها ّ
األفراد يف ظل القانون ال ّطبيعي ،ويرى لوك ّ
أن اختيار اهليئة العليا احلاكمة يرجع إىل األفراد ،بحيث تصبح هذه اهليئة
طرف ًا يف العقد ،ويكون العقد بذلك قد ُأبرم بني طرفني :اهليئة احلاكمة من ناحية ،واألفراد املحكومني من ناحية أخرى.
ُفس نشأة الدّ ولة.
 نناقش النّظر ّيات التي ت ّ
السابقة ّاختذت طا َبع ًا شمولي ًا أكثر من غريها .ملاذا؟
 ن ّ
ُوضح ّ
أي من النّظر ّيات ّ
مقوّمات الدّولة املدنيّة:
نشاط ( :)4نقرأ الن ّّص اآليت ،ونُالحظ ّ
ثم نُجيب:
الشكل املجاور لهّ ،

كان لنظريات التّعاقد االجتامعي ا ّلتي ظهرت يف أوروبا
أثر كبري يف بروز مفاهيم جديدة للدّ ولة ،كمفهوم الدّ ولة
املدن ّية التي تُعدّ شك ً
ال من أشكال التّنظيم العقالين للمجتمع؛
أي ّأهنا ختتلف عن أشكال التّنظيامت األخرى التي تعتمد يف
بنائها عىل هويات خمتلفة ،كالدّ ينِ ،
والعرق ،وال ّلغة ،والتي ال
ُ
تعادهيا الدّ ولة املدن ّية ،بل حتميها ،باعتبارها حقوق ًا لألفراد.

سيادة القانون

املواطنة

مقومات الدولة املدنية
ّ
الديمقراطية

حقوق اإلنسان
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التنوع ،وحتمي اهلُو ّيات املرتبطة بالفرد وحقوقه وحرياته ،وتتجاوزها
تأخذ مرجعية الدّ ولة املدن ّية بعني االعتبار ُّ
إىل مبادئ أكثر عدالة ،كمبدأ املوا َطنة ،وسيادة القانون ،فالدّ ولة املدن ّية ُمتنح فيها احلقوق والواجبات عىل أساس
أي متييز بني املواطنني بسبب الدّ ين ،أو ال ّلغة ،أو اللون ،أو العرق ،أو اجلنس يف إطار سيادة القانون،
يتم ّ
املوا َطنة؛ فال ّ
واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةُ ،
للسلطة التي تستمدّ رشعيتها من
السلمي ّ
وحترتم التّعددية ،والتّداول ّ
اختيار ّ
الشعب ،وختضع للمحاسبة له ،أو من ينوب عنه.
ملقومات الدّ ولة املدن ّية يف ّ
ثم نُجيب:
نختار التّعريف املناسب ّ
الشكل اآليتّ ،
حقوق اإلنسان

عالقة الفرد بالدولة التي حيدّ دها القانون ،وما تشمله تلك العالقة من واجبات وحقوق يف هذه الدولة.

سيادة القانون

احلقوق املتأصلة يف طبيعتنا ،أو املعايري التي ال يمكن من دوهنا أن نعيش كبرش ،وتُتيح لنا أن نُطور ذاتنا،
ونستخدم صفاتنا وذكاءنا ووعينا ومواهبنا ،وتلبية احتياجاتنا.

الديمقراطية

مبدأ للحكم ،يكون فيه مجيع األشخاص واملؤسسات مسؤولني أمام قوانني صادرة علن ًا ،وتُط ّبق عىل اجلميع
ّ
مستقل ،وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
وحي َتكَم يف إطارها إىل قضاء
بالتساويُ ،

املوا َطنة

احلق يف اختيار احلاكم ،ومشاركة السلطة ،ومراقبته ،وعزله.
تنظيم احلكم بطريقة تعطي املواطن ّ

املقومات األساسية للدّ ولة املدن ّية.
 نُناقش ّ
مه ّية سيادة القانون يف الدّ ولة املدن ّية.
 نستنتج أ ّ
 نُفس :الدّ ولة املدنية ال تتعارض مع الدّ ين ،أو ِ
العرق ،أو ال ّلغة.
ّ
ّ
ُصمم لوحةُ ،مت ّثل حقوق األفراد يف الدّ ولة املدن ّية ،كام وردت يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
نشاط تطبيقي :ن ّ
مفهوم الدّيمقراطية ،وأشكال ممارستها:
يرى املفكّر الفرنيس (مونتيسكيو) ّ
أن الدّ يمقراطية تتح ّقق حيثام يكون ّ
السيادية
السلطة ّ
الشعب يف جمموعه ّ
العليا .ويقول العامل الفرنيس (مارسيل بريلو)ّ :
إن النّظام الدّ يمقراطي هو النّظام ا ّلذي حي ّقق مشاركة غالبية ّ
الشعب

بأهنا حكومة
الرئيس األمريكي (أبراهام لنكولن)ّ :
عرفها ّ
السلطة العليا عىل نحو ف ّعال ،وحقيقي .كام ّ
يف شؤون ّ
الشعب ،وألجل ّ
الشعب بوساطة ّ
ّ
الشعب.

 نستنتج القاسم املشرتك بني التّعريفات ال ّثالثة للديمقراطية.
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ثم نُجيب:
نشاط (/6أ) :نُالحظّ ،

مه ّية مشاركة األفراد يف االنتخابات.
 نستنتج أ ّ
قضية بحثية:

نبحث ،ونكتب تقرير ًا عن نزاهة االنتخابات ِ
الف َلسطينية.

ثم نُجيب:
نشاط ( /6ب) :نقرأ ،ونُناقشّ ،

ُت َعدّ الدّ يمقراطية املبارشة أقدم أشكال الدّ يمقراطية؛ فهي نموذج للحكم ،يسمح ّ
السلطة
للشعب بمامرسة ّ
بنفسه ،فيصبح املواطنون حكّام ًا وحمكومني يف الوقت نفسه ،وقد استُخدمت يف مدينة أثينا اليونانية لفرتة وجيزة،
كل أبناء املجتمع يف ّ
ولصعوبة اجتامع ّ
كل أمر ،ظهر نظام جديد هو الدّ يمقراطية غري املبارشة.
والدّ يمقراطية غري املبارشة (النيابية) هي أكثر أشكال الدّ يمقراطية شيوع ًا يف العاملّ ،
يتوىل فيها ّ
الشعب ممارسة
والسيادة،
سلطات احلكم بطريق غري مبارش ،بوساطة ّنوابه ا ّلذين ينتخبهم يف الربملان بالوكالة عنه؛ ملامرسة احلكم ّ
للشعبّ ،
وكل ما يصدر عن الن ّّواب من قرارات ُي َعدّ كأنّه صادر عن إرادة ّ
يعرب عن اإلرادة العا ّمة ّ
الشعب.
فالربملان ّ
ّ
وتُعطي الدّ يمقراطية شبه املبارشة ّ
يستقل الربملان متام ًا
السلطة ومراقبته؛ إذ ال
للشعب ّ
حق مشاركة الربملان يف ّ
بحق ّ
السياسية ،فهذا ّ
عن ّ
السلطة واحلكم
الشكل حيتفظ ّ
الشعب يف ممارسة بعض مظاهر ّ
السلطة ّ
الشعب يف ممارسة ّ
وحق ّ
الشعب يف مراقبة الربملان ،أو ح ّله إذا مل َي ُعدْ ُيم ّثل مجهور النّاخبني ،كام يف سويسا.
باالشرتاك مع الربملانّ ،
 برأيكم ،هل يمكن ممارسة الدّ يمقراطية املبارشة يف الوقت احلايل؟ ملاذا؟
 نوازن بني الدّ يمقراطية غري املبارشة ،والدّ يمقراطية شبه املبارشة.
تتم ممارستها يف فِ َلسطني.
 نستنتج ّ
أي أشكال الدّ يمقراطية ّ
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أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
 ١ما أكثر نظريات نشأة الدّ ولة شموالً؟

٢
3
٤
5
6
7
8

ج -العقد االجتامعي.
ب -العائلة.
التطور التّارخيي.
أ-
ّ
 ٢ما املعايري ا ّلتي ال يمكن لنا من دوهنا أن نعيش كبرش؟
د -حقوق اإلنسان.
ب -الدّ يمقراطية .ج -املوا َطنة.
أ -سيادة القانون
مرة؟
 3ما املدينة ا ّلتي استُخدمت فيها الدّ يمقراطية املبارشة ّأول ّ
د -باريس.
ج -جنيف.
ب -أثينا.
أ -روما.
السيايس ،والدّ ولة ،والدّ ولة املدن ّية ،واملوا َطنة ،وسيادة
ّ
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :النّظام ّ
القانون ،وحقوق اإلنسان ،والدّ يمقراطية.
السياسية قدي ًام يف اليمن ،وروما من ُ
حيث ّ
الشكل.
أوازن بني األنظمة ّ
املقومات األساسية للدّ ولة املدنية.
مه ّية ّ
أستنتج أ ّ
أوضح وظائف الدّ ولة بالنسبة للفرد ،واملجتمع.
ّ
فس نظرية (العقد االجتامعي) يف نشوء الدّ ولة.
ًأ ّ
أصنّف أشكال الدّ يمقراطية.
ثم أستنتج:
أقرأّ ،
ُت َعدّ الدّ يمقراطية اليوم من أكثر املفاهيم شيوع ًا يف املجتمعات العاملية ،سواء املتقدمة ،أو النّامية ،وأصبحت
يف الوقت احلارض مطلب ًا لدى غالبية األفرادّ ،
احلر ّية ،واملساواة،
والشعوب يف املجتمع اإلنساين؛ للوصول إىل ّ
وسيادة القانون ،واملشاركة يف االنتخابات ،وحتقيق العدالة االجتامعية عىل مستوى األفراد داخل حدود
الدّ ولة ،واحرتام حقوق اإلنسان.
أستنتج سامت الدّ يمقراطية.
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القوة.
دّ -

الدرس

٢

الخالفة اإلسالمية

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١توضيح املقصود باخلالفة.
السياق التّارخيي لظهور اخلالفة اإلسالمية.
 -٢بيان ّ
الرشوط الواجب تو ّفرها يف اخلليفة.
ِ -3ذكر ّ
 -٤توضيح طرائق تعيني اخلليفة.
 -5استنتاج العالقة بني اخلالفة ،ووالية العهد.
ِ
صالحيات اخلليفة ،ومها ّمه.
 -6بيان
املفاهيم واملصطلحات:
العامة ،أهل ّ
احلل والعقد ،والية العهد،
اخلالفة ،سقيفة بني ساعدة ،البيعة
ّ
اخلاصة ،البيعة ّ
إمارة االستيالء.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية

اختصت الدّ ولة اإلسالمية بنظام سيايس فريد ،م ّيزها عن غريها من الدّ ول ،هو نظام اخلالفة ،فقد
ّ
السياسية ،كاإلمرباطوري ،وامللكي ،واجلمهوري ،أ ّما
عرف العامل أنواع ًا عديدة من أنظمة احلكم ّ
اخلالفة فقد ارتبطت بالدّ ولة اإلسالمية ،وظهرت كمنصب ديني وسيايس بعد وفاة الرسول ،
بتطور الدّ ولة اإلسالمية،
أول خليفة للمسلمني،
وكان أبو بكر الصديق
وتطور نظام اخلالفة ّ
ّ
مرت هبا.
ومر بالظروف نفسها التي ّ
ّ
السياق التّارخيي لظهورها؟ وما ّ
الشوط الواجب تو ّفرها يف
ما املقصود باخلالفة؟ وما ّ
ِ
اخلليفة؟ وما طرائق تعيينه؟ وما العالقة بني اخلالفة ووالية العهد؟ وما صالحيات اخلليفة
ومهامه؟
ّ
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مفهوم الخالفة:
اش ُت ّقت كلمة اخلالفة من الفعل ال ّثالثي َ
ف
ف) ،ف ُيقال :خلفه خالفة؛ أي صار مكانه ،وبقي بعده ،ويقال :فالن َخ َل َ
(خ َل َ
فالن ًا؛ أي جاء وراءه مبارشة ،ويقال :استخلف ٌ
همته ،فاخلالفة لغة :تعني النيابة عن الغري.
فالن فالن ًا؛ أي أنابه عنه يف َم ّ
أ ّما اصطالح ًا :فهي رئاسة الدّ ولة اإلسالمية اجلامعة ملصالح الدّ ين ،والدّ نيا .وقد تناول القران الكريم موضوع

االستخالف يف آيات كثرية ،وبتعبريات ودالالت خمتلفة ،كام يف قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ(سورة البقرة)  .وقوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (سورة األعراف).

نالحظ من اآليتني السابقتني ّ
السلطة
أن تعبريات اخلالفة هنا ذات معنى عا ّم ،وليست ّ
معني ،له ّ
خاصة بشخص ّ
والزعامة ،أو أن تكون لقب ًا ملن خيلف الرسول  ،فاآلية األوىل تفيد ّ
أن اهلل استخلف اإلنسان عىل األرض ،وال ّثانية
ّ
تفيد ّ
أن األمم ختلف بعضها بعض ًا.
ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نقرأ ،ونستنتجّ ،

السلطانية) :اإلمامة (اخلالفة) موضوعة خلالفة الن ّّبوة يف حراسة الدّ ين ،وسياسة
يقول املاوردي يف (األحكام ّ
باخلاصة والعا ّمة يف
وعرب اإلمام اجلويني عن ذلك عندما قال عن اخلالفة :رياسة تا ّمة ،وزعامة عا ّمة ،تتع ّلق
ّ
الدّ نياّ ،
عي يف مصاحلهم
هامت الدّ ين والدّ نيا ،بينام قال ابن خلدون يف حديثه عن اخلالفة :محل الكا ّفة عىل مقتىض النّظر ّ
الرش ّ
َم ّ
الرشع يف حراسة الدّ ين ،وسياسة الدّ نيا.
الراجعة إليها ،وهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب ّ
األخروية والدّ نيوية ّ
ُوضح تعريفات اخلالفة ،ونستنتج العنارص املشرتكة فيام بينها.
 ن ّ
اخلاصة.
ُعرب عن مفهوم اخلالفة بلغتنا
ّ
 ن ّ
ّ
السياق التّاريخي لظهور الخالفة اإلسالمية:
دون أن يويص ألحد بقيادة األمة من بعده ،تارك ًا للمسلمني وراءه املفاهيم واملبادئ اإلسالمية

ّ
تويف الرسول
الرسول
والسنّة؛ لتدبري أمور دنياهم ،وقد تن ّبه األنصار إىل فكرة بقاء األمة اإلسالمية دون شخص خيلف ّ
يف القرآن ّ
بعد إعالن خرب وفاته ،وتز ّعمهم سعد بن عبادة ا ّلذي عقد اجتامع ًا يف سقيفة بني ساعدة؛ للتّشاور يف األمر ،وقد
السقيفة ،فذهب أبو بكر الصديق ،وعمر بن اخلطاب ،وأبو عبيدة عامر بن اجلراح؛ ملتابعة
سمع املهاجرون نبأ اجتامع ّ
السقيفة ،ودار حوار بني ال ّطرفنيّ ،بني خالله املهاجرون واألنصار مربراهتم حول أح ّق ّية ّ
كل منهام باخلالفة.
أمر ّ
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ثم نُجيب:
نشاط ( :)2نقرأ ،ونُفكّرّ ،

وقف س ّيد األنصار سعد بن عبادة قائالً« :أ ّما بعد ،فنحن أنصار اهلل ،وكتيبة اإلسالم ،وأنتم معرش املهاجرين
واحتج
رهط نب ّينا ،فذهب عمر يتك ّلم ،فأسكته أبو بكر ،وقام أبو بكر ،وألقى خطاب ًا ذكر فيه فضل املهاجرين،
ّ
بقرش ّيتهم يف أح ّق ّيتهم باخلالفة ،فر ّد عليه أحد وجهاء األنصار ،وهو احلباب بن املنذر قائالً :أال واهلل ال نفعل ،منّا
أمري ،ومنكم أمري ،ولك ّن األنصار انقسموا يف هذه ال يف أثناء عىل أنفسهم ،فذهب ُأسيد بن حضري زعيم األوس
ا ّلذي كان معارض ًا لزعيم قبيلة اخلزرج سعد بن عبادة ،وأعلن للمهاجرين تأييده هلم ،ووعد بإعطائهم البيعة ،وقد
جاء ىف خطبة البن اخلطاب يتناول فيها ما حدث بقوله :ارتفعت األصوات حتّى خشينا االختالف .فقال أبو بكر:
ابس ْط يدك يا
بايعوا عمر ،أو أبا عبيدة .فقال عمر :بل نبايعك أنت ،فأنت س ُّيدنا ،وخرينا ،وأح ُّبنا إىل رسول اهلل ُ ،
ثم أقبل الناس من ِّ
كل جانب يبايعون أبا بكر.
أبا بكر ،فبسط يده ،فبايعهّ ،
الرسول شخص ًا ينوب عنه؛ لقيادة األمة من بعده.
ُفس عدم اختيار ّ
 ن ّ
السقيفة.
 نُق ّيم موقف عمر بن اخلطاب
يف اجتامع ّ
قضية للنّقاش:

 -خطورة بقاء األمة اإلسالمية دون خليفة.

الصدّ يق خليفة للمسلمني بعد وفاة الرسول
 -نبحث عن األسباب التي أ ّدت إىل اختيار أيب بكر ّ

.

اخلاصة ،وأ ّما ا ّلذين بايعوه
السقيفة البيعة
ّ
للرسول يف ّ
وأطلق املسلمون عىل مبايعة أيب بكر الصديق خليفة ّ
السقيفة فقد ُأطلق عليهم أهل ّ
احلل والعقد ،وهم من ذوي ّ
الشورى ،واالختيار ،والعلم واملعرفة ،وهؤالء قد
يف ّ
خيتلفون من ُ
حيث العد ُد من فرتة ألخرى .أ ّما مبايعة عا ّمة املسلمني للخليفة أيب بكر يف مسجد املدينة بعد ذلك ،فقد
ُأطلق عليها البيعة العا ّمة.
ّ
الشوط الواجب توف ّرها يف الخليفة:
أهم املناصب يف الدّ ولة اإلسالمية؛ فهو يقوم عىل حراسة الدّ ين ،وسياسة الدّ نيا ،وحتقيق
ُي َعدّ منصب اخلليفة ّ
الوحدة اإلسالمية ،والدّ فاع عن اإلسالم.
َ
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نشاط ( :)3نُالحظ ّ
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
الشكل اآليت ،ونناقشّ ،
رشوط اختيار اخلليفة

العدالة

الورع،
والتقوى

العلم املؤ ّدي
إىل االجتهاد

سالمة احلواس

(السمع ،والبرص ،و اللسان)

سالمة
األعضاء

الشجاعة،
والنجدة

شكل( :)١رشوط اختيار اخلليفة

 نُناقش رشوط اختيار اخلليفة ،ونُبدي رأينا فيها.
أي حدّ التزم املسلمون به يف اختيار اخلليفة.
املؤرخني رشط النّسب
القريش ،نُناقش إىل ّ
 أورد بعض ّ
ّ
قضية بحثية:

نبحث يف رشوط اختيار َّ
املرشح لرئاسة دولة فِ َلسطني.

طرق تعيني الخليفة:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)4نقرأ ،ونناقشّ ،

َ
حيصل
ينقسم املسلمون عىل أنفسهم من أجل اخلالفة ،كام كاد أن
 ،خيش أن
عندما مرض أبو بكر الصديق
َ
ٍ
لعمر ِ
بن اخلطاب ّ
َ
أن
من قبل ،فرأى أن
حيتاط لذلك بتعيني َخ َلف له ،وهو عمر بن اخلطاب ،ويظهر من عهد أيب بكر َ
الشكل ا ّلذي ْ
تستقر عىل ّ
ويل عمر،
طريقة االختيار مل
تري به أبو بكر؛ فقد استشار أبو بكر كبار الصحابة قبل أن ُي ّ َ
ّ
اخ َ

فوافقوه عىل رأيه.

ّاختذ أسلوب االختيار شك ً
الزعامء القرش ّيني البارزين
املهمة لستّة أشخاص من ّ
ال آخر ،حني عهد عمر هبذه ّ
عثامن ِ
بن ع ّف َ
َ
ان،
عىل أن ُيو ّلوا أحدهم اخلالفة ،ويكون ابنه عبد اهلل عامل ترجيح فقط ،وقد أمجعت اآلراء عىل اختيار
عيل ِ
بن أيب طالب خليفة للمسلمنيّ ،إال ّ
أن انتخابه مل
ولكنّه ُقتل بعد اثنتي عرش سنة من توليه اخلالفةّ ،
وتم انتخاب ٍّ
والزبري ،وغريهم.
يكن عا ّم ًا؛ إذ امتنع عن مبايعته بنو أم ّية ،وطلحةُّ ،
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السلطة إىل األمويني ،أصبحت اخلالفة ملك ًا وراثي ًا ،وتبدّ ل نظامها ،فبعد أن كان يعتمد عىل
عندما انتقلت ّ
ّ
السياسة أوالً ،والدّ ين ثاني ًا ،و ُأدخلت
الشورى ،واالختيار ،ويستند إىل الدّ ين ،أصبح يقوم عىل التّوريث ،ويستند إىل ّ

واستمر العباسيون عىل هنج األمويني يف توريث اخلالفة التي
مظاهر العظمة التي كان يتمتّع هبا امللوك واألباطرة.
ّ
تأ ّثرت بنُ ُظم احلكم عند الفرس ،فغدا البالط العبايس أشبه ببالط األكارسة ،وهذا خيالف متام ًا حال اخلالفة يف

العهود املاضية.

الراشدي.
ُفس اختالف طرق اختيار اخلليفة يف العهد ّ
 ن ّ
ّغري ا ّلذي طرأ عىل اخلالفة يف العهدين األموي ،والعبايس.
 نُناقش الت ُّ
العالقة بني الخالفة ونظام والية العهد:
وحتوهلا إىل النّظام
تطورت اخلالفة يف العهد األموي بظهور والية العهد عىل يد اخلليفة معاوية بن أيب سفيانُّ ،
ّ
ْدي والية العهد بأن يعهد اخلليفة إىل غريه
عرف ال َق ْل َق َشن ّ
الوراثي ،عندما عهد باخلالفة من بعده إىل ابنه يزيد .وقد ّ
ممّن استجمع رشوط اخلالفة باخلالفة من بعده ،فإذا مات العاهد انتقلت اخلالفة بعد موته إىل املعهود إليه ،وال حيتاج
إىل جتديد بيعة أهل ّ
احلل والعقد.
ثم نُجيب:
نشاط ( :)5نقرأ ،ونستنتجّ ،

همة يف التّاريخ اإلسالمي ،مت ّثلت بانتقال احلكم إىل األمويني
الراشدة ،بدأت مرحلة انتقالية ُم ّ
مع انتهاء اخلالفة ّ

السياسية
سنة  ٤١هـ66١ /م ،وانقالب اخلالفة إىل ( ُملك) يف عهد اخلليفة معاوية بن أيب سفيان ،وقيام املعارضة ّ
للسلطة األموية؛ ما دفع األمويني إىل االستناد إىل فكرة اجلربّ ،
وأن حكمهم جاء بقدر من اهلل؛ لتربير سياساهتم،
ّ
وإجياد مصدر رشعي حلكمهم ،وهذه األساليب تستند إىل تقاليد ساسانية وبيزنطية بعيدة عن الفكرة اإلسالمية،
وتتّجه نحو التّس ُّلط؛ ما ساعد عىل إثارة النّقمة عليهم ،فأصبحت األوضاع مه ّيئة لسقوط اخلالفة األموية ،وقيام

اخلالفة العباسية ا ّلتي سارت عىل النّظام الوراثي كأساس للحكم ،والعهد ألكثر من شخص بوالية العهد ،وقد

يبق لوالية العهد قيمة حقيقية ،وكان اختيار اخللفاء يف
الرصاع عىل احلكم ،فلم َ
اعتمد العباسيون عىل اجليش يف ّ
بس ِ
مل العيون ،أو القتل؛ ما أ ّدى إىل
العرص العبايس ال ّثاين بتأثري من اجلند ،كام كان عزل بعض اخللفاء عىل أيدي اجلند َ
يبق بيد اخلليفة غري بغداد ،وسلطته الدّ ينية.
السيايس للخالفة ،وظهور الدّ ويالت املستق ّلة عنها ،فلم َ
تراجع الدَّ ور ّ

 نُبدي رأينا يف استحداث نظام والية العهد منذ العرص األموي.
 نُفاضل بني نظام والية العهد ،واالختيار يف تولية خليفة املسلمني ملاذا؟
التطورات التي طرأت عىل نظام والية العهد يف الدّ ولة اإلسالمية.
 نستنتج
ّ
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صالحِ يات الخليفة ،ومهامّ ه:
نشاط ( /6أ) :نُالحظ ّ
ثم نُجيب عن األسئلة املجاورة له:
الشكل اآليتّ ،

تنفيذ األحكام

بني املتشاجرين
اجلهاد
إقامة احلدود

الدفاع عن

الدولة اإلسالمية

حفظ الدين

ِ
صالحيات اخلليفة،
ومهامه
ّ

جباية الفيء،
والصدقات

مبارشة األمور،
وتف ُّقد األحوال

حتصني الثغور
تقدير عطايا

قطع اخلصام
بني املتنازعني

بيت املال

ِ
صالحيات اخلليفة ،
 نُناقش
ومها ّمه ،ونُصنفها إىل دين ّية،
ودنيو ّية.
 نــبــحــث عـــن مــعــاين
الكلامت :الثغور ،والفيء،
والصدقات.
ِ
 نُــــوازن بــني صالحيات
ِ
وصالحيات احلاكم
اخلليفة،
يف العرص احلايل.

ِ
صالحيات اخلليفة  ،ومها ّمه
شكل (:)٢
ثم نُجيب:
نشاط ( /6ب) :نقرأ ،ونناقشّ ،

قوة العرب ،وازدياد نفوذهم،
للسلطات الدّ ينية واملدنية واحلربية بيده ،قد يكون سبب ًا رئيس ًا يف ّ
ُ
مجع اخلليفة ّ
واتّساع سلطاهنم ،مع العلم ّ
الراشدين عنه زمن
أن سلطة اخلليفة ،وأسلوب احلكم ،وتطبيق ّ
الرشع ،اختلف زمن ّ
ٍ
بمجلس من كبار الصحابة.
الراشدين ،كان اخلليفة يستعني يف ترصيف شؤون الدّ ولة
األمويني والعباسيني .ففي زمن ّ
الرغم من اعتامدهم عىل العنرص العريب ،وعىل االحتفاظ
أ ّما األمويون فقد ّ
حولوا اخلالفة إىل ملكية وراثية ،وعىل ّ
ِ
صالحيات واسعة يف إدارة والياهتم.
فإهنم قد تركوا لبعض والهتم
بعرشهمّ ،

استمروا عىل هنج األمويني يف تبنّي فكرة اجلرب ،وعاد اخلليفة إىل مجع
وعندما انتقلت اخلالفة إىل العباسيني،
ّ
ولـمـا َض ُعف أمر اخللفاء العباسيني يف العرص ال ّثاين وما بعده ،ظهرت حماوالت انفصالية عن
السلطات ك ّلها بيدهّ ،
ّ
اخلالفة ،ولك ّن أمراء هذه الدّ ويالت ظ ّلوا يعرتفون بسلطات اخلليفة الدّ ينية ،و ُيرسلون إليه اهلدايا واألموال ،مقابل
اعرتاف اخلليفة هلم باإلمارة ،وقد أطلق املفكرون املسلمون عىل هذه اإلمارات اسم (إمارة االستيالء) ،كام كان
السلطنة واقع ًا من االستيالء واالستبداد ،والتفويض
احلال يف العرص السلجوقي ،واأليويب ،واململوكي؛ إذ أصبحت ّ
العا ّم من اخلليفة.
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وبأهنم
ّ
السالطني العثامنيون أن يتل ّقبوا بلقب (خادم احلرمني الرشيفني)؛ ملا يف ذلك من رشف هلمّ ،
وفضل ّ
السلطان عبد احلميد
يم ّثلون ّ
جتسد بإطالق لقب اخلليفة عىل ّ
السياسية ،وهذا ما ّ
الزعامة الدّ ينية ،إىل جانب الزعامة ّ
ال ّثاين (١٩٠8 -١876م)؛ ملواجهة التّحديات واألطامع األوروبية الغربية ،وبعد انتهاء حكمهُ ،حدّ دت سلطة
اخلليفة بالوظيفة الدّ ينية فقط ،حتّى ألغاها مصطفى كامل أتاتورك رسمي ًا سنة ١٩٢٤م.
السلطات بيد اخلليفة ،أم مشاركة الوالة واألمراء له فيها؟
 برأيكمّ ،أهيام أفضل ملصلحة الدّ ولة ،مجع ّ
ِ
 ن ّ
الراشدي حتّى العهد العثامين.
ُلخص االختالفات التي طرأت عىل صالحيات اخلليفة منذ العهد ّ
أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
 ١ما املكان ا ّلذي اجتمع فيه املسلمون بعد وفاة الرسول

الختيار خليفة هلم؟
د -دار احلكمة.
ج -سقيفة بني ساعدة.

٢
3
٤
5
6
7
8

ب -دار الندوة.
أ -دار األرقم.
الرشوط الواجب تو ّفرها يف اخلليفة؟
 ٢من ّ
د -العدالة ،والتّقوى.
ب -تنفيذ األحكام .ج -حتصني ال ّثغور.
أ -حفظ الدّ ين.
َ 3م ِن اخلليفة األموي ا ّلذي استحدث نظام والية العهد؟
ب -مروان بن عبد احلكم.
أ -معاوية بن أيب سفيان.
د -هشام بن عبد امللك.
ج-عبد امللك بن مروان.
اخلاصة ،وأهل ّ
احلل والعقد ،والبيعة العا ّمة،
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :اخلالفة ،والبيعة
ّ
ّ
ووالية العهد ،وإمارة االستيالء.
السياق التّارخيي لظهور نظام اخلالفة اإلسالمية.
أبني ّ
ّ
الرشوط الواجب تو ّفرها يف اخلليفة.
أوضح ّ
ّ
الراشدة واخلالفتني األموية والعباسية ،من حيث ُ
طرق اختيار اخلليفة.
أوازن بني اخلالفة ّ
التطورات التي طرأت عىل نظام والية العهد يف الدّ ولة اإلسالمية.
أستنتج
ّ
ِ
صالحيات اخلليفة ،ومها ّمه.
ُأ ّبني
فس ما يأيت:
ُأ ّ
تطور اخلالفة.
أ -كان التّساع الدّ ولة اإلسالمية دور يف ّ
السياسية.
ب -استند األمويون عىل فكرة اجلرب يف مواجهة املعارضة ّ
الرشيفني.
السالطني العثامنيون أن يتل ّقبوا بلقب خادم احلرمني ّ
جّ -
فضل ّ

7١

الدرس

النّظام امللكي املطلق

3

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١توضيح املقصود بالنّظام امللكي املطلق.
ِ
صالحيات امللك ،ومها ّمه يف النّظام امللكي املطلق.
 -٢حتديد
احلق اإلهلي يف احلكم.
 -3تفسري نظرية ّ
 -٤استنتاج إجياب ّيات نظام احلكم امللكي املطلق ،وسلب ّياته.
 -5تفسري املوقف األورويب من تغيري النّظام امللكي املطلق يف فرنسا.
املفاهيم واملصطلحات:
احلق اإلهلي يف احلكم ،ال ّثورة الفرنسية.
النّظام امللكي املطلق ،جملس طبقات األمة ،نظرية ّ

املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية

7٢

يعدّ النّظام امللكي املطلق أقدم أنظمة احلكم ظهور ًا ،وكان شائع ًا يف أكثرية الدّ ول منذ ِ
القدَ م
َُ
السياسية واالقتصادية
حتّى قيام ال ّثورة الفرنسية عام ١78٩م ،التي أ ّثرت يف تغيري األوضاع ّ
واالجتامعية يف أوروبا والعامل؛ بسبب انتشار الوعي والثقافة لدى ّ
الشعوب ،واألفكار
باحلر ّية والعدالة
ّحررية ،وظهور عدد من املفكرين الثوريني ا ّلذين نادوا
ّ
الدّ يمقراطية والت ّ
ِ
واملساواة ،ووضع دستور يعمل عىل حتديد صالحيات امللك وتقليصها ،وإنشاء مجعيات وطنية
برملانية يشارك ّ
الشعب فيها من كل أطيافه؛ ما كان له األثر يف تراجع النّظام امللكي املطلق،
واهنياره تدرجيي ًا.
ِ
صالحيات
السياق التّارخيي لظهوره يف أوروبا؟ وما
ما املقصود بالنّظام امللكي املطلق؟ وما ّ
احلق اإلهلي يف احلكم؟ وما
امللك،
ومهامه يف النّظام امللكي املطلق؟ وما املقصود بنظرية ّ
ّ
إجياب ّيات النّظام امللكي املطلق ،وسلب ّياته؟ وما املوقف األورويب من تغيري النّظام امللكي املطلق
يف فرنسا؟

مفهوم النّظام امللكي املطلق:
السلطة
السياسية يف العامل ،ويكون فيه شخص واحد له ّ
ُي َعدّ النّظام امللكي املطلق أحد أشكال أنظمة احلكم ّ
أي شخص أو جهة يف البالد ،كام ال يوجد
والسيطرة الكاملة غري املحدودة عىل الدّ ولة ،وال خيضع للمساءلة من ّ
ّ
املرشع ،والقايض ،واحلاكم.
دستور أو قانون حيدّ من سلطة امللك؛ فهو يترصف ،ويفعل ما يشاء ،باعتباره ّ
قضية للنّقاش:

ما الفرق بني النظام امللكي املطلق ،ونظام اخلالفة؟

ثم نُجيب:
نشاط ( :)١نقرأ ،ونُناقشّ ،

فس ذلك ّ
يرى الفيلسوف (هوبز) ّ
أن مصالح امللك ّ
الشخصية
أن النّظام امللكي املطلق هو أفضل أنظمة احلكم ،و ُي ّ
الرأي ،وامللك ال يمكن
وحر ّية امللك واسعة يف االستشارة؛ فهو يستشري َم ْن شاء من أصحاب ّ
مرتبطة بمصالح رعيتهّ ،
السيادة للربملانّ ،
فإن املعارضة تكثر بني األعضاء؛ نتيجة التنافس ،أو احلسد.
أن
َ
يتعارض مع نفسه ،أ ّما حني تكون ّ

 هل تؤ ّيد مقولة (هوبز) عن النّظام امللكي املطلق أو تعارضها؟ ملاذا؟
صالحِ يات امللك ،ومهامّ ه يف النّظام امللكي املطلق:
ثم نُجيب:
نشاط ( :)2نقرأ ،ونُفكّرّ ،

ِ
والسلم،
كان النّظام يف فرنسا ملكي ًا فردي ًا وراثي ًا دكتاتوري ًا ،فامللك يملك صالحيات إصدار القوانني ،وإعالن احلرب ّ
وهو فوق ّ
السياسة الفرنسية ،ومل تكن هناك مؤسسات
كل القوانني ،وتُعدّ االستبداد ح ّق ًا من حقوق امللك املع َرتف هبا يف تقاليد ّ

برملانية تستطيع أن حتدّ من سلطات امللك ،أو تراقب أعامله ،وكان يشارك امللك يف اختاذ القرارات أحيان ًا ُ
رجال الدّ ين والنّبالء
الرضائب،
ا ّلذين متتعوا بامتيازات واسعة ،أمهها :عدم دفع ّ

واحلصول عىل األرايض ،والوظائف العليا يف الدّ ولة،
كام ُوجد يف فرنسا جملس طبقات األمة ،وهو برملان ُأقيم؛
للمحافظة عىل امتيازات امللك ،ورجال الدّ ين ،والنّبالء،
ِ
الزمن ،و ُأعيد
وتم تعطيله مدّ ة طويلة من ّ
وصالحياهتمّ ،

فتحه ُقبيل اندالع ال ّثورة الفرنسية؛ ملعاجلة أزمات فرنسا
االقتصادية ،واملالية ،بعد أن عجز امللك عن ح ّلها.

جملس طبقات األمة الفرنيس

الصالحيات املمنوحة للملك يف النّظام امللكي املطلق.
 نُبدي رأينا يف ّ
ُفس عودة العمل بمجلس طبقات األمة يف فرنسا ُقبيل ال ّثورة الفرنسية.
 ن ّ
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ّ
الحق اإللهي يف الحكم:
نظرية
ثم نُجيب:
نشاط ( :)3نقرأ ،ونستنتجّ ،

السابع عرش يف فرنسا؛ لتدعيم
تبلورت نظرية ّ
احلق اإلهلي بشكل متقن عىل يد األسقف (بوسويه) يف القرن ّ
الرابع عرش ،وقد ّاختذ (بوسويه) من التّعاليم املسيحية سند ًا له يف تربير آرائه؛ إذ قالّ :
إن احلكومة هبة
حكم لويس ّ
بالقوة والكفاءة ،فهو أحسن أنواع
إهلية؛ لتنظيم البرش يف جمتمع سيايس للعيش مع ًا ،والنّظام امللكي نظام طبيعي يمتاز ّ
ولـمـا كان النّظام أشبه بالعائلة التي حيكمها األب ،فيجب أن يكون النّظام امللكي وراثي ًا ،واالعتداء عىل
األنظمةّ ،
احلق دون غريه أن ُيسعد شعبه ،ويرفع مستواهم
ولـمـا كان امللك بمثابة األب لشعبه ،فله ّ
شخص امللك كُفر وإحلادّ ،
والص ِّح ّي ،وبام ّ
أن سلطة امللك مطلقة ،فال يمكن ألحد أن حياس َبه سوى اهلل ،ويف حال ساءت سياسة امللك،
املعييشِّ ،
فام عىل الناس سوى الدّ عاء إىل اهلل أن هيد َي ُه إىل اخلري؛ ّ
ألن امللك ظِ ّل اهلل عىل أرضه ،وال أحد ينازعه.
احلق اإلهلي يف احلكم.
ُوضح املقصود بنظرية ّ
 ن ّ
احلق اإلهلي يف احلكم؟
 برأيكم ،ملاذا استند احلُكّام عرب العصور املختلفة إىل فكرة ّ
نفس :ال جيوز ال ّثورة عىل امللك ،وسياسته ،أو االعرتاض عليها يف النّظام امللكي املطلق.
 ّ
إيجابيّات النّظام امللكي املطلق ،وسلبيّاته:
نشاط ( :)4نقرأ النص اآليت ،ونُالحظ ّ
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
الشكل املجاور له  ،ونستنتجّ ،

هناك َم ْن يرى ّ
أن النّظام امللكي املطلق ُجينّب البالد املعارك
والرصاعات احلزبية ،فهو مصدر
االنتخابية حول رئاسة الدّ ولة،
ّ
استقرار البالد؛ نظر ًا لبقاء امللك يف احلكم مدى احلياة؛ ما يسمح
الص َغر عىل كيفية ممارسة
له باكتساب اخلربة إىل جانب ّ
الرتبية منذ ِّ
الضاغطة
احلكم ،إضافة إىل االستقاللية عن األحزاب ،واحلركات ّ
والرصاعات يف الدّ ولة.
التي تُس ّبب التّنافس ّ

النظام
امللكي
املطلق

التخلف
الوصاية
املحسوبية
الفساد

أن النّظام امللكي املطلق مناهض للدّ يمقراطية ،وم ٍ
ناف هلاّ ،
ويرى آخرون ّ
حق ّ
الشعب اختيار ُحكّامه،
وأن من ّ
ُ
كام يتناىف مع مبدأ املساواة والعدالة بني الناس ،وقد يؤ ّدي إىل وصول أشخاص غري أكفاء ،أو مرىض ،أو أطفال إىل
احلكم ،غري قادرين عىل إدارة أمور الدّ ولة ،وتلبية احتياجات املجتمع ،فيصبح امللك غري مسؤول جنائي ًا عن األعامل
التي يرتكبها يف أثناء ممارسته وظيفتَه؛ نظر ًا لكونه مصون ًا عن اخلطأ.
ربرات ّ
والسلبية للنّظام امللكي املطلق.
 ن ّ
كل من النّظرة اإلجيابية ّ
ُوضح ُم ّ
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قضية للنّقاش:
أن النّظام امللكي املطلق يؤ ّدي إىل انتشار الفساد يف املجتمع.
يرى البعض ّ

املوقف األوروبي من ّ
تغي النّظام امللكي املطلق يف فرنسا:
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
نشاط ( :)5نقرأ الن ّّصني
اآلتيني ،ونستنتجّ ،
ّ

تزايد استياء ّ
التطور والوعي واملعرفة ،وظهور
الشعوب من نمط احلكم امللكي املطلق بعد انتشار مظاهر
ّ
ّحررية إىل تعديل النّظام
والسياسية،
ّ
ّحرر ،وأ ّدى ضغط احلركات وال ّثورات الت ّ
الرغبة يف الت ّ
ونمو ّ
النّظريات الفكرية ّ
امللكي بشكل مكّن ّ
وحتول من نظام مطلق إىل نظام دستوري ،وأصبحت
الشعوب من املشاركة يف حتديد قواعدهّ ،
النُّ ُظم امللكية جمرد أشكال رمزية ال متارس سلطة فعلية ،وتضاءلت شعبية فكرة امللكية املطلقة بشكل كبري بعد ال ّثورة
السيادة ّ
والسلطة التّرشيعية.
الشعبيةّ ،
الفرنسية التي نادت بإقامة حكومة مبنية عىل أساس ّ

انعكست آثار ال ّثورة الفرنسية ،وإلغاء امللكية يف فرنسا ،عىل النّظام األورويب ّ
ككل ،فكانت الدّ ول املحيطة
الرشعية من
ّحرري؛ ملا يم ّثله من خطر عىل مفهوم ّ
بفرنسا تؤمن بنظرية احلكم املطلق ،وترفض الفكر ال ّليربايل الت ّ
وجهة نظرها ،وأ ّدى تصدير ال ّثورة الفرنسية للخارج إىل معاداة الدّ ول األوروبية ،وحتالفها ضدّ فرنسا؛ من أجل محاية
ثم
السيايس ،وأعلنت احلرب عليها،
واستمرت حتّى إحلاق اهلزيمة بفرنسا يف معركة (واترلوا) سنة ١8١5مّ .
ّ
نظامها ّ
ّحركات ال ّثورية
السيايس األورويب ،عىل أساس الفكر املحافظ ،ورفض الت ُّ
أخذت تعمل عىل إعادة التّوزان للنّظام ّ
ّحررية ،وإعادة امللوك واألمراء إىل عروشهم.
والت ّ
وحتوله إىل نظام دستوري.
 ّ
نوضح أسباب تراجع النّظام امللكي املطلقّ ،
السيايس األورويب ضدّ فرنسا بعد ال ّثورة ،وإلغاء امللك ّية فيها.
ُفس حتالف النّظام ّ
 ن ّ
 نُعطي أمثلة عىل دول ملك ّية يف عرصنا احلايل.
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أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
َ ١م ْن قائل عبارة" :أنا الدّ ولة ،والدّ ولة أنا"؟
أ -لويس ال ّثالث عرش.

٢
3
٤
5
6

7

الرابع عرش.
ب -لويس ّ
السادس عرش.
ج -لويس اخلامس عرش.
د -لويس ّ
 ٢ما الفئات ا ّلتي كانت تُشارك امللك يف ّاختاذ القرارات يف النّظام امللكي املطلق؟
ب -عا ّمة النّاس ،والنّبالء.
أ -عا ّمة النّاس.
د -رجال الدّ ين ،والنّبالء.
ج -رجال الدّ ين.
 3متى حدثت ال ّثورة الفرنسية ضدّ النّظام امللكي املطلق يف فرنسا؟
د١8١٤ -م.
ج١688 -م.
ب١8١5 -م.
أ١78٩ -م.
احلق
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :النّظام امللكي املطلق ،وجملس طبقات األُ ّمة ،ونظرية ّ
ّ
اإلهلي يف احلكم ،وال ّثورة الفرنسية.
يرى الفيلسوف (هوبز) ّ
أن النّظام امللكي املطلق أفضل أنظمة احلكم ،أناقش ذلك.
أوضح سامت النظام امللكي املطلق.
ّ
أبني املربرات التي قدمها املعارضون واملؤيدون حول النّظام امللكي املطلق.
ّ
أفس ما يأيت:
ّ
أ -تزايد الدّ عوات للحدّ من سلطة امللك يف النّظام امللكي املطلق.
السيايس األورويب املعارض إللغاء النّظام امللكي املطلق يف فرنسا.
ب -موقف النّظام ّ
ِ
تم تقليصها يف النّظام امللكي املطلق.
ُأعطي أمثلة عىل صالحيات امللك التي ّ
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الدرس

4

النّظام امللكي الربملاني

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١توضيح املقصود بالنّظام امللكي الربملاين.
 -٢حتليل ميثاق (املاغناكارتا).
ِ
وصالحياته يف النّظام امللكي الربملاين.
 -3حتديد مها ّم امللك،
ِ
 -٤بيان طريقة تشكيل احلكومة يف النّظام امللكي الربملاين ،وصالحياهتا.
املفاهيم واملصطلحات:
النّظام امللكي الربملاين ،اجلمعية التّمثيلية ،معركة بوفني ،ميثاق املاغناكارتا ،ال ّثورة املجيدة،
إعالن احلقوق اإلنجليزي ،احلكومة االئتالفية.
املقدّ مــــــة:

أسئلة حمورية

ُت َعدّ بريطانيا من أقدم الدّ ول التي أخذت بالنّظام امللكي الربملاين بعد قيام ال ّثورة املجيدة عام
التطور الدّ يمقراطي فيها بشكل
وتم
ّ
١688م ،والقضاء عىل حكم أرسة (آل استيوارت)ّ ،
مستمر عرب العصور ،وشكّلت قواعد هذا النّظام ،وقد أسهمت األعراف والتّقاليد بشكل كبري
ّ
يف نشأة النّظام الربملاين واستقراره يف بريطانيا ،كام لعبت العوامل ال ّطبيعية دور ًا يف محايتها ،فهي
حمصنة طبيعي ًا من جهاهتا كا ّفة؛ ما ساعد سكّاهنا عىل تركيز جهودهم يف تطوير بلدهم،
جزيرة ّ
بدالً من االنرصاف إلنشاء جيوش حتمي حدود مملكتهم.
السياق التّارخيي لظهور النّظام امللكي الربملاين يف
ما املقصود بالنّظام امللكي الربملاين؟ وما ّ
ِ
وصالحياته يف النّظام امللكي
بريطانيا؟ وما املقصود بميثاق (املاغناكارتا)؟ وما مها ّم امللك
ِ
يتم تشكيل احلكومة يف النّظام امللكي الربملاين؟ وما صالحياهتا؟
الربملاين؟ وكيف ّ
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مفهوم النّظام امللكي الربملاني:
ُي َعدّ النّظام امللكي الربملاين شك ً
السيايس ،يتم ّيز بوجود ملك ،أو إمرباطور ،أو قيرص ،عىل
ال من أشكال النّظام ّ
َ
السياسية ،وتنفيذها ،ا ّلتي هي
السيايس يف الدّ ولة ،دون أن
يكون ضالع ًا بشكل واسع يف صياغة القرارات ّ
قمة اهلرم ّ
ّ
يتم انتخاهبا عرب االقرتاع العا ّم املبارش ،وتكون تلك احلكومة
من شأن حكومة منبثقة عن جمالس متثيلية (برملانية) ّ
مسؤولة أمام املجالس التمثيلية.
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه::
نشاط ( :)١نقرأ النص اآليت و نستنتجّ ،

ُت َعدّ امللكية الربملانية أكثر أنواع امللكيات شيوع ًا وتق ُّب ً
السلطات عىل
ال شعبي ًا يف وقتنا احلارض؛ ففيها ّ
تتوزع ّ
ِ
هيئات خمتلفة ،ومتلك ّ
صالحيات حمدّ دة ،ويكون امللك فيها رئيس ًا للدّ ولة ،ويف بعض الدّ ول ،يسود،
كل واحدة منها
ِ
صالحياته حمدّ دةَ ،وفق ًا
وال حيكم ،كام يف بريطانيا ،ويف البعض اآلخر ،يسود ،وحيكم ،كاألردن ،واملغرب ،وتكون
وترصفاته مق ّيدة بالقانون الدّ ستوري ،وإذا كان امللك يف امللكية الربملانية غري مسؤول ،ومنصبه فخري ًا،
للدّ ستور،
ُّ
فيتحمل املسؤولية عنه رئيس الوزراء (احلكومة) ،عىل عكس بعض امللكيات الربملانية التي تعطي دساتريها
ّ
ِ
صالحيات أوسع للملك ،كاألردن ،واملغرب.
 نستنتج العالقة بني امللكية الربملانية ،وامللكية الدّ ستورية.
 ن ُّبني العالقة بني امللك واحلكومة يف النّظام امللكي الربملاين.
ُفسُ :ي َعدّ النّظام امللكي الربملاين أكثر أشكال امللكية شيوع ًا يف وقتنا احلارض.
 ن ّ
ّ
السياق التّاريخي لظهور النّظام امللكي الربملاني يف بريطانيا:
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
نشاط ( :)2نقرأ النص اآليت و نستنتجّ ،

بدأت بوادر نشوء امللكية الربملانية يف إنجلرتا يف القرون الوسطى؛ إذ أبدى بعض النبالء والوجهاء معارضة
ألهنا طالبت بتقليص سلطات امللك ،وإخضاع قراراته
رشسة الستبداد النّظام امللكي ،وحظيت بشعبية واسعة؛ ّ
الزاوية يف الدّ يمقراطية احلديثة .ومع تنامي نشاط النّبالء
وأفعاله للرقابة بوساطة مجعية متثيلية (برملان)؛ ليشكّال حجر ّ
ِ
صالحياته ،بتوقيعه عىل
اضطر امللك (جان سان تري) إىل التّنازل عن بعض
ا ّلذي ُيطالب بتحديد سلطات امللك،
ّ
نص عىل تقليص
تطور احلكم الربملاين يف إنجلرتا؛ حيث ّ
امليثاق الكبري (املاغناكارتا) ا ّلذي ُي َعدّ َمعل ًام بارز ًا من معامل ُّ
ِ
صالحيات امللك املطلقة ،وحتديد حقوق امللك والنّبالء وواجباهتم ،وتشكيل الربملان اإلنجليزي.
السياسة التّعسفية للملك ،التي
صدرت وثيقة املاغناكارتا ()Magna Carta؛ نتيجة تذ ُّمر النّبالء اإلنجليز من ّ
خاصة معركة (بوفني)
مت ّثلت يف التّجنيد ،وحتصيل ّ
الرضائب ،وتفاقمها؛ نتيجة اخلسائر اإلنجليزية يف حروهبا مع فرنساّ ،
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اضطر امللك إىل توقيع
مترد مس ّلح؛ ما
سنة ١٢١٤م ،وتعالت األصوات برضورة تغيري سياسة امللك ،حتّى ّ
ّ
حتولت إىل ُّ
وثيقة (املاغناكارتا) يف َ ١5حزيران عام ١٢١5م ،ا ّلتي ضمنت
السياسية لـ (بارونات) إنجلرتا الغاضبني ،وأسهمت
احلقوق ّ
يف نرش فكرة عدم رشعية احلكم املطلق ،وكانت مرجع ًا أساسي ًا
لعدد من وثائق احلقوق ،والواجبات يف أوروبا ،والعامل.
 نستنتج ال ّظروف ا ّلتي أ ّدت إىل إصدار ميثاق (املاغناكارتا).
 ن ُّبني األثر ا ّلذي أحدثته وثيقة (املاغناكارتا).

معركة بوفني

تحليل وثيقة املاغناكارتا:
تضمنتها وثيقة (املاغناكارتا):
الرئيسة التي ّ
نشاط (/3أ) :نقرأُ ،ونناقش ،ثم نستنتج األفكار ّ
تتكون وثيقة (املاغناكارتا) من ( )63بند ًا ،تشتمل عىل
ّ
موج ٍه لنبالء إنجلرتا ،يقبل فيها بتخ ّليه
تعهد خ ّط ّي من امللك َّ
ُّ
ِ
السياسية ،إضافة
عن صالحياته املطلقة ،وتقييد جزء من سلطته ّ
الرجال األحرارُ ،
وحت ّرم
إىل بنود تضمن عدم املساس بحر ّية ّ
االعتقال التّعسفي ،وأخري ًا تشري إىل ّ
أن سيادة القانون يف إنجلرتا
ليس ّ
حر،
حمل بيع ،أو رشاء من طرف امللك ،وعدم اعتقال رجل ّ
أي شخص دون حماكمة ،وتوفري
أو نفيه ،أو إعدامه ،أو سجن ّ
احلق ّ
لكل شخص يف العدالة.
ّ

وثيقة املاغناكارتا

السابع عرش ،إثر إعالن هؤالء رفضهم
اندلع خالف سيايس بني امللك شارل األول والنّبالء يف أواسط القرن ّ
النّزعة االستبدادية للملك ،لينتهي األمر إىل حرب أهلية ،انتهت بقتل امللك ،وانتصار خصومه بقيادة ال ّلورد
(كرومويل) ا ّلذي أعلن نفسه وصي ًا عىل العرش ،وأرسى نظام ًا دكتاتوري ًا رسعان ما قامت ال ّثورة عليه ،وقتلته سنة
١658م؛ ما كان له األثر األكرب يف قيام ال ّثورة املجيدة يف بريطانيا عام ١688م ،ا ّلتي شكلت منعطف ًا تارخيي ًا ُم ّ ً
هام؛
ِ
السياسية يف بريطانيا ،ومنح الربملان
احلر ّيات ّ
للقضاء عىل االستبداد امللكي ،وتقليص صالحيات امللك ،وظهور ّ
سلطات واسعة.
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ثم نُجيب:
نشاط (/3ب) :نقرأ الن ّّص اآليت ،ونُالحظ ّ
الصورة املجاورة له ،ونستنتجّ ،

تضمنه إعالن احلقوق اإلنجليزي بعد
أهم ما
ّ
كان ّ
حق امللك يف التّاج مستمدّ من
ال ّثورة عام ١688مّ :
ّ
الشعب املم ّثل يف الربملان ،وليس من اهلل ،وليس للملك

إلغاء القوانني ،أو وقف تنفيذها ،أو إصدار قوانني ،أو
فرض رضائب ،أو تشكيل جيش جديدّ ،إال بموافقة
الرأي والتّعبري فيه مكفولة ومصانة.
وحر ّية ّ
الربملانّ ،
لقد كان لل ّثورة أثر كبري يف احلياة اإلنجليزية ،حيث
حق امللوك اإلهلي ،كام
ّإهنا رفضت نظري ًا وعملي ًا فكرة ّ
أصبح الربملان صاحب الكلمة العليا يف شؤون احلكم ،كام
كان هلا أثر كبري خارج إنجلرتا.

الربملان اإلنجليزي أقدم برملانات العامل

 ن ّ
ُلخص اإلنجازات التي ح ّققها النّضال الدّ ستوري الربملاين يف إنجلرتا.
 نستنتج أثر ال ّثورة عىل إنجلرتا ،وأوروبا.
مها ّم امللك ،وصالحِ ياته يف النّظام امللكي الربملاني:
السلطة التّنفيذية وشؤون احلكم ،فهناك
هناك اختالف حول مركز امللك يف النّظام الربملاين ،ودوره يف ممارسة ّ
يب؛ ّ
سلبي ،بينام ذهب رأي آخر إىل ّ
َم ْن يرى ّ
ألن النّظام الربملاين ال يتعارض مع اشرتاك
أن دور امللك
أن دوره إجيا ّ
ّ
السلطة التّنفيذية.
امللك مع احلكومة يف إدارة شؤون ّ
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
نشاط ( )4نقرأ النص اآليت ،ونوازنّ ،

ّ
وحيتل مركز ًا
رشفية،
ليس للملك يف النّظام الربملاين أ ّية سلطات فعلية يف إدارة شؤون احلكم ،فهو يشغل وظيفة َ َ
الرأيّ ،
يامرس أ ّي ًا من اختصاصاته ّإال بوساطة وزرائه؛ لذلك قيل:
فإن امللك ال يستطيع أن
َ
أدبي ًا ال غري ،وتَبع ًا هلذا ّ
السلطة ّإال جانبها األسمي فقط (امللك يسود ،وال حيكم)؛ فهو غري مسؤول أمام
امللك يف هذا النّظام ال يملك من ّ

الربملانّ ،
والشعب .أ ّما اجلانب الفعيل ،فيكون للحكومة ،وهي مسؤولة أمام الربملان ا ّلذي يقوم بدوره بمراقبتها،
وس ّن القوانني ،والتّرشيعات ّ
الالزمة هلا.
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السلطة التّنفيذية للملك ،والوزارة (احلكومة) مع ًاّ ،
وأن هناك ازدواجية وتعاون ًا يف
متنح بعض الدّ ساتري ّ
حق االعرتاض عىل القوانني ،ور ّدها
ترصيف شؤون احلكم؛ بمعنى أنّه
يتضمن توازن ًا بني الطرفني ،وتُعطي امللكّ ،
ّ
يقرر إقالة الوزارةّ ،
وحل الربملان .وأحيان ًا ُحيدّ د الدّ ستور يف بعض
إىل الربملان؛ إلعادة النّظر فيها ،وامللك هو ا ّلذي ّ
ِ
ِ
صالحياته أكثر اتّساع ًا ،ويملك زمام األمور ،ويسود،
صالحيات امللكَ ،وفق ًا للقانون الدّ ستوري ،فتكون
الدّ ول
وحيكم يف آن واحد.
ِ
الرأ َي ْ ِ
صالحيات امللك يف النّظام امللكي الربملاين.
يب ،حول
لبي ،واإلجيا ّ
الس ّ
نيّ :
 نوازن بني ّ
ِ
 هل تؤيد منح صالحيات أوسع للملك يف النّظام امللكي الربملاين ،أو تُعارض؟ ملاذا؟
نبني املقصود بعبارة  :امللك يسود ،وال حيكم.
 ّ
تشكيل الحكومة يف النّظام امللكي الربملاني ،وصالحِ ياتها:
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
نشاط ( :)5نقرأ النص اآليت ،ونستنتجّ ،

ّ
احلكم يف النّظام الربملاين عد ٌد من الوزراء ،ويكون رئيس الوزراء مسؤوالً مع وزرائه أمام الربملانّ ،
والشعب،
يتوىل
َ
واملعني بتشكيل احلكومة هو احلزب أو الكتلة الربملانية التي حتصل عىل أكثر عدد من املقاعد يف الربملان ،ويف حال
تتكون من األحزاب التي تستطيع احلصول
يتم تشكيل حكومة ائتالفية ّ
عدم حصول ّ
أي حزب عىل األغلبية املطلقةّ ،
عىل أغلبية برملانية ،ويأخذ ّ
كل حزب من الوزارات ما يتناسب مع عدد املقاعد التي حصل عليها يف االنتخابات .ويف
يتم تكليف أكرب كتلة برملانية برئاسة
يتم تشكيل احلكومة يف ضوء نتائج االنتخابات ،ا ّلتي عىل أساسها ّ
هذه احلالةّ ،
الوزراء.
الـم َ
نتخب احلاكم الفعيل للبالد ،والقادر عىل
بعد تشكيل احلكومة امللكية الربملانية ،يصبح رئيس الوزراء ُ
السلطة التّرشيعية يف س ّن القوانني وتنفيذها ،وإعالن احلرب
السلطة التّنفيذية ،ويتعاون مع ّ
إدارة أمورها ،ويمتلك ّ
والسالم ،وإعداد املوازنات العا ّمة.
ّ
نوضح املقصود باحلكومة االئتالفية.
 ّ
الصالحيات التي ُمتنَح لرئيس الوزراء يف النّظام امللكي الربملاين.
 نذكر ّ
 برأيكمّ ،أهيام أقوى ،حكومة األغلبية ،أم حكومة االئتالف يف النّظام امللكي الربملاين؟ ملاذا؟
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أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
 ١ما الدّ ولتان ال ّلتان وقعت بينهام معركة (بوفني) سنة ١٢١٤م؟

ب -أملانيا ،وفرنسا.
د -إنجلرتا ،وإيطاليا.

٢
3
٤
5

6
7
8

أ -إسبانيا ،والربتغال.
ج -إنجلرتا ،وفرنسا.
 ٢متى حدثت ال ّثورة املجيدة يف بريطانيا؟
د١763 -م.
ج١8٤8 -م .
ب١78٩ -م.
أ١688 -م.
َ 3من امللك اإلنجليزي ا ّلذي و ّقع عىل ميثاق املاغناكارتا؟
ب -جان سان تري.
أ -كرومويل.
د -تشارلز األول.
ج -شارل األول.
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :النّظام امللكي الربملاين ،واجلمعية التّمثيلية ،ومعركة بوفني،
ّ
وميثاق املاغناكارتا ،وال ّثورة املجيدة ،واحلكومة االئتالفية.
السياق التّارخيي لظهور النّظام امللكي الربملاين يف بريطانيا.
أبني ّ
ّ
تضمنتها وثيقة املاغناكارتا.
أستنتج البنود التي ّ
فس ما يأيت:
ُأ ّ
أُ -ي َعدّ النّظام امللكي الربملاين أكثر أشكال امللكية شيوع ًا و َقبوالً شعبي ًا يف وقتنا احلارض.
تغريات يف بريطانيا.
ب -أسهمت ال ّثورة املجيدة يف إحداث ُّ
ِ
ِ
وصالحياته يف النّظام امللكي املطلق.
صالحيات امللك يف النّظام امللكي الربملاين،
أوازن بني
ِ
وصالحياهتا.
أوضح طريقة تشكيل احلكومة يف النّظام امللكي الربملاين،
ّ
أناقش :يرى بعض املفكرين ّ
احلر ّية ،واملوا َطنة ،واملشاركة يف حال تطبيقه.
أن النّظام امللكي الربملاين ُحي ّقق ّ
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الدرس

5

النّظام الجمهوري

ُيتو َّقع من ال ّطلبة بعد االنتهاء من الدّ رس أن يكونوا قادرين عىل:
 -١توضيح املقصود بالنّظام اجلمهوري.
السياق التّارخيي لظهور النّظام اجلمهوري.
 -٢بيان ّ
السلطات ال ّثالث يف الدّ ولة.
 -3املوزانة بني عمل ّ
ِ
الرئيس وصالحياته يف النّظام اجلمهوري.
 -٤حتديد مها ّم ّ
مه ّية االنتخابات ،واحلياة الدّ يمقراطية يف النّظام اجلمهوري.
 -5استنتاج أ ّ
 -6بيان إجياب ّيات النّظام اجلمهوري ،وسلب ّياته.
املفاهيم واملصطلحات:
السـلطة التّشيعية،
السـلطة التّنفيذيـةّ ،
السـلطاتّ ،
النّظـام اجلمهـوري ،مبدأ الفصـل بني ّ
السـلطة القضائية.
ّ
املقدّ مــــــة:

ُي َعدّ النّظام اجلمهوري من أنظمة احلكم األقرب إىل الدّ يمقراطية ،يقوم عىل مبدأ سيادة
ّ
السياسية واالقتصادية
وحر ّيته يف اختيار ُحكّامه وقياداته ،ومشاركته الواسعة يف احلياة ّ
الشعب ّ
واالجتامعية ،وترتكز فكرة اجلمهورية عىل أساس التّعاقد؛ بمعنى ّ
أن سلطة احلاكم مقرونة برضا
ّ
الشعب ،ومشاركته يف االنتخاب.

نادر االنتشار يف املايض ،ولكنّه ازداد عىل حساب النّظام امللكي املطلق يف
كان النّظام اجلمهوري َ
أعقاب ال ّثورة الفرنسية ،وقد أصبحت األغلبية العظمى من أنظمة احلكم تأخذ ّ
الشكل اجلمهوري
يف العرص احلايل ،وجتعل رئيس الدّ ولة شخص ًا منتخب ًا من ّ
الشعب ،ال شخص ًا يستمدّ سلطته بالوراثة.
أسئلة حمورية

السلطات ال ّثالث يف
السياق التّارخيي لظهوره؟ وما عمل ّ
ما املقصود بالنّظام اجلمهوري؟ وما ّ
ِ
الرئيس يف هذا
الرئيس وصالحياته يف النّظام اجلمهوري؟ وما طرق اختيار ّ
الدّ ولة؟ وما مها ّم ّ
مه ّية االنتخابات ،واحلياة الدّ يمقراطية يف هذا النّظام؟ وما إجياب ّياته ،وسلب ّياته؟
النّظام؟ وما أ ّ
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مفهوم النّظام الجمهوري:
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
نشاط ( :)١نقرأ النص اآليت ،ونستنتجّ ،

ُي َع َّرف النّظام اجلمهوري بأنه نظام ديمقراطي ُح ّر ،يتشكّل من حكومة ينتخبها ّ
الشعب ،وتتأ ّلف من رئيس
وزراء ،وطاقم الوزراءّ ،
والص ّحة،
وكل وزير يكون مسؤوالً عن قطاع من قطاعات الدّ ولة ،كاالقتصاد ،والتّعليمِّ ،
نتخب دور ّي ًا ّ
رئيس ُي َ
كل ( )6-٤سنوات ،بوساطة صناديق االقرتاع،
واخلارجية ،والعدل ،وغريها ،ويرتأس البال َد ٌ
للشخص بانتخابه رئيس ًا ،ويلعب ّ
ويف بعض اجلمهورياتُ ،حيدِّ د الدّ ستور عدد الدّ ورات التي ُيسمح فيها ّ
الشعب
دور ًا ُم ّ ً
قرر النّظام ،وخيتاره ،ولك ّن قلي ً
ال من الدّ ول التي َت ُعدّ نفسها مجهوريات ،تعتمد نظام ًا
هام يف التّغيري؛ فهو َم ْن ُي ّ
انتخابي ًا ديمقراطي ًا نزهي ًا ،ويف الوقت نفسه ،نجد بعض أنظمة احلكم الدّ كتاتورية َت ُعدّ نفسها مجهوريات ،حيكمها
الرغم من ّ
ّ
أن واقعها أبعد من ذلك.
الشعب ،عىل ّ
حيث طريق ُة وصول ّ
 ن ُّبني الفرق بني النّظام امللكي والنّظام اجلمهوري ،من ُ
كل منهام إىل احلكم.
ُوضح عالقة النّظام اجلمهوري بالنّظام الدّ يمقراطي.
 ن ّ
 نستنتج مكّونات النّظام اجلمهوري.
قضية للنّقاش:
يرى البعض أنّه يوجد أنظمة حكم مجهورية انتخابية ديمقراطية ،ولكنّها متارس الدّ كتاتورية.

ّ
السياق التّاريخي لظهور النّظام الجمهوري:
نشاط ( :)2نقرأ النّصوص اآلتية ،ونستنتج منها ال ّظروف التي أ ّدت إىل نشأة النّظام اجلمهوري:

نشأت اجلمهورية يف املدن اليونانية القديمة؛ تعبري ًا عن اإلرادة ّ
ثم انتقلت إىل روما ،حيث انترشت فيها أفكار
الشعبيةّ ،
وحق املواطنني يف إدارة شؤوهنم ،وتقديم املصلحة العا ّمة عىل املصلحة
حر ّية اإلنسانّ ،
مه ّية ّ
مؤ ِّيدة للجمهورية ،تؤكّد عىل أ ّ
الوسطى ،ظهرت اجلمهورية مع ازدهار املدن يف شام ّيل إيطاليا ،مثل فلورنسا ،والبندقية ،ويف عرص
اخلاصة .ويف هناية العصور ُ
ّ
النّهضة ،ظهرت النزعة ّ
والسياسية ،والعلمية .وبرزت اجلمهورية يف بريطانيا
باجتاه اجلمهورية؛ نتيجة
ّ
التطورات الفكريةّ ،
السابع عرش لفرتة وجيزة عىل يد (كرومويل) ،رافقها ظهور مؤسسات سياسية تضمن ّ
للشعب حريته.
منتصف القرن ّ

بالسيادة ّ
السابع عرش ،والثامن
الشعبية ،والتّعاقد االجتامعي خالل القرنني ّ
السياسية املنادية ّ
أسهمت األفكار ّ
عرش لدى كثري من املفكرين ،أمثال جون لوك ،ومونتسكيو ،وروسو ،يف إعطاء تفسريات جديدة للعالقة بني الدّ ولة
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للسلطةّ ،
ّ
يتم بني األفراد
والسلطة قامتا عىل أساس التّعاقد ا ّلذي ّ
وأن الدّ ولة ّ
والشعب ،وإعطاء مضمون جديد ّ
حلكّامّ ،
السلطة تستمدّ رشع ّيتها من ّ
الشعب ،وبالتّايل حتكم باسمه ،ولصاحله.
وأن ّ
وا ُ

وقد أصبحت اجلمهورية عىل امتداد القرنني التّاسع عرش والعرشين ،تشمل ُأمم ًا كثرية ،و ُدوالً متعدّ دة ،سادت
باحلر ّية ،والعدالة واملساواة ،وسيادة اإلرادة ّ
بحق ّ
الشعبية ،وكانت
فيها األفكار املنادية ّ
الشعوب يف تقرير مصريهاّ ،
وتطور وسائل عملها ،وأنظمتها وقوانينها ،بام حي ّقق
مؤسساهتا املختلفة،
ُّ
اجلمهورية يف يف أثناء ذلك تستكمل َّ
املشاركة ال ّفضىل للمواطنني كا ّفة يف احلياة العا ّمة.
قضية للنّقاش:

نُناقش املادة ( )5من القانون األسايس ِ
الف َلسطيني:
ِ
السياسية واحلزبية ،و ُينتخَ ب
نظام احلكم يف ف َلسطني ديمقراطي نيايب ،يعتمد عىل التّعددية ّ
السلطة الوطنية انتخاب ًا مبارش ًا من ّ
الرئيس،
الشعب ،وتكون احلكومة مسؤولة أمام ّ
فيه رئيس ّ
واملجلس التّشيعي ِ
الف َلسطيني.

عمل ّ
السلطات الثّالث يف الدّولة:
السلطات باملفكّر الفرنيس مونتسكيو يف كتابه (روح القوانني) ،ا ّلذي هيدف إىل
ارتبط مفهوم مبدأ فصل ّ
حتقيق مصالح الدّ ولة وأعامهلا ّ
بالسلطة،
بالشكل األمثل ،وضامن احلقوق
حلكّام ّ
واحلر ّيات العا ّمة ،ومنع استبداد ا ُ
ّ
ٍ
ِ
رئيسة ،هي :التّرشيعية،
وظائف
ثالث
السلطات عىل دعامتني :األوىل :تقسيم وظائف الدّ ولة إىل
َ
ويقوم مبدأ فصل ّ
والتّنفيذية ،والقضائية .وال ّثانية :عدم تركيز الوظائف يف هيئة واحدة ،أو شخص واحد ،بحيث تراقب ّ
كل سلطة
الصالحيات املعطاة هلا َوفق الدّ ستور.
السلط َة األخرى ،ومتنعها من إساءة استعامل ّ
ّ
ثم نُجيب:
نشاط ( :)3نقرأ النص اآليت ،ونالحظ الشكل املجاور له ونستنتجّ ،

السلطات
يقوم النّظام اجلمهوري عىل عمل ّ
عرف
ال ّثالث يف الدّ ولة ،وهي التّرشيعية أو ما ُي َ
بالربملان ،أو املجلس التّرشيعي ،أو جملس ّ
الشعب،
أو جملس الن ّّواب ،وغريها من أسامء ،وهي ا ّلتي
ُرشعهاَ ،وفق ًا لظروفه،
تضع القوانني يف املجتمع ،أو ت ّ
السلطة التّنفيذية.
واحتياجاته ،وتراقب أعامل ّ

السلطات الثالث

السلطة الترشيعية

السلطة القضائية

السلطة التنفيذية

إصدار القوانني

تفسري القوانني

تنفيذ القوانني

شكل ( :)١السلطات الثلاث في الدولة
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الرئيس ،والوزراء ،واإلدارات العاملة يف احلكومة ،وتعمل عىل إدارة أمور الدّ ولة،
السلطة التّنفيذية ّ
وتضم ّ
ّ
فتتكون من
السلطة القضائية
ّ
السلطة التّرشيعية ،أ ّما ّ
واإلرشاف عليها ،وتن ّفذ القوانني والتّرشيعات التي تضعها ّ
ال ُقضاة ،واملحاكم ،وتفصل يف املنازعات واخلالفات التي تظهر بني أفراد املجتمع ،أو بني املواطنني واحلكومة ،وهلا
ِ
صالحيات تفسري القوانني ،والدّ ستور يف الدّ ولة.
السلطات يف الدّ ولة.
 ّ
نوضح املقصود بمبدأ فصل ّ
السلطات يف الدّ ولة.
مه ّية الفصل بني ّ
 نستنتج أ ّ
مها ّم ال ّرئيس ،وصالحِ ياته يف النّظام الجمهوري:
يمكن التّمييز بني نوعني أساسيني من سلطات رئيس اجلمهورية يف النّظام اجلمهوري :األولّ :
يتوىل فيه رئيس
السلطة التّرشيعية (الربملان ،جملس األُ ّمة)،
السلطة التّنفيذية ،ومها ّمها ،بوساطة وزارة مسؤولة أمام ّ
اجلمهورية أعامل ّ
و ُيطلق عىل هذا النّظام اسم اجلمهوري الربملاين ،كام يف لبنان ،وإيطاليا .وال ّثاينّ :
يتوىل فيه رئيس اجلمهورية أعامل
الرئايس ،كام يف الواليات املتّحدة األمريكية.
السلطة التّنفيذية بنفسه ،و ُيطلق عىل هذا النّظام اسم اجلمهوري ّ
ّ
ثم نُجيب عن األسئلة التي تليه:
نشاط ( :)4نقرأ النص اآليت ،ونستنتجّ ،
ِ
السري املنتظم
الرئيس يف النظام اجلمهوري بصالحيات واسعة ،فهو يعمل عىل احرتام الدّ ستور ،ويضمن ّ
يتمتّع ّ
للسلطات العا ّمة ،وبقاء الدّ ولة ،ويتّخذ اإلجراءات املناسبة للحفاظ عىل سالمة الوطن واستقالله ،واستمرارية
ّ
السلطة التّنفيذية نياب ًة عن ّ
الشعب ،ويضع بالتّشاور مع جملس الوزراء
الرئيس ّ
املؤسسات الدّ ستورية ،ويامرس ّ
عمل ّ
ّ
ويسمي رئيس الوزراء ،ويقبل استقالة الوزراء،
ويتوىل تسمية نائب له،
السياسة العا ّمة للدّ ولة ،ويرشف عىل تنفيذها،
ّ
ّ
والقوات املس ّلحة،
وحيق له إعالن احلرب ،والتعبئة العا ّمة ،باعتباره القائد األعىل للجيش
أو إعفاءهم من مناصبهمّ ،
ّ
وإعالن حالة الطوارئ ،وعقد املعاهدات واالتّفاقيات الدّ ولية ،واعتامد رؤساء البعثات الدّ بلوماسية.
الرئيس واحلكومة يف النّظام اجلمهوري.
 نستنتج العالقة بني ّ
للرئيس يف النّظام اجلمهوري.
 نُبدي رأينا يف ّ
الصالحيات املعطاة ّ
قضية بحثية:
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صالحيات الرئيس ِ
ِ
نبحث يف القانون األسايس ِ
ومهامه.
الف َلسطيني،
الف َلسطيني عن
ّ
ّ

أهمّ يّة االنتخابات والحياة الدّيمقراطية يف النّظام الجمهوري:
عام يليه:
نشاط ( :)5نقرأ النص اآليت ،ونستنتجّ ،
ثم نُجيب ّ

حترص عىل نزاهة العملية االنتخابية وعدالتها؛
اعتادت الدّ ول التي تعمل عىل ترسيخ مبادئ الدّ يمقراطية ،أن
َ
للرئيس ،أو الن ُّّواب؛ لذا نالحظ ّ
بغرض ضامن تعزيز الدّ يمقراطية النّابعة من اختيار ّ
أن عدم املشاركة
الشعب ّ
الشعب بالنّظامّ ،
االنتخابية يف بعض البلدان يعكس عدم ثقة ّ
فالشعب ا ّلذي يعاين من عدم إخالص رئيسه أو ّنوابه،
السيايس.
يعاين من مشاعر اإلحباط التي تدفعه إىل عدم املشاركة يف صنع القرار ّ

ُت َعدّ املشاركة االنتخابية واجب ًا وطني ًا ،واستحقاق ًا دستوري ًا ،يتط ّلب مشاركة اجلميع؛ تأكيد ًا عىل النّهج الدّ يمقراطي،
واحلرص عىل املشاركة اجلامعية يف صنع القرار ،كام ّ
أن املشاركة االنتخابية ال تنبع من جمرد رغبة النّاخب يف ممارسة
مه ّية دور املواطن والتزامه ُجتاه العملية االنتخابية.
ح ّقه االنتخايب ،وإنّام نابعة من وجود وعي سيايس واجتامعي بأ ّ
مه ّية االنتخابات يف النّظام اجلمهوري.
 نستنتج أ ّ
إيجابيّات النّظام الجمهوري ،وسلبيّاته:
عام يليه:
نشاط ( :)6نقرأ النص اآليت ،ونستنتجّ ،
ثم نُجيب ّ

يرى أنصار احلكم اجلمهوري ّ
السيادة ّ
الشعبية ،ويسمح
يتم تطبيقه بشكل ديمقراطي بام ُحي ّقق ّ
أن هذا النّظام ّ
ِ
بموجب تصويت شعبي مبارش ،أو من خالل الربملان ا ّلذي
باختيار األشخاص األكفاء لرئاسة الدّ ولة ،والربملان،
الشعب بالدّ رجة األوىلّ ،
يضع القوانني ملصلحة ّ
احلق يف القبول ،أو
والشعب ُيستفتى دائ ًام يف القرارات املصريية ،وله ّ
الرفض ،بام يناسب مصاحله.

حتول النّظام ا ّلذي نشأ عىل أساس مشاركة ّ
السيايس واالجتامعي واالقتصادي ،إىل
ّ
الشعب يف حتديد مصريه ّ
ِ
ِ
نظام مجهوري تس ُّلطي عىل ّ
السياسية
الشعب نفسه،
بموجب صالحيات رئيس اجلمهورية التي ّ
يطوعها تَبع ًا لرغباته ّ
ّ
تم توريث احلكم ،وتعديل الدّ ستور؛ ليالئم مقتضيات عملية التّوريث،
والشخصية ،كام حدث يف سورية ،،عندما ّ
ِ
الرئيس مبارك والتي كان هلا أثر كبري يف القضاء عىل
وأيض ًا تعديل الدّ ستور املرصي؛ ليناسب توريث احلكم لنجل ّ
الدّ يمقراطية يف ِمرص ،وقيام ال ّثورة ّ
الرئيس مبارك ،وختلعه
الشعبية يوم  ٢5كانون الثاين عام ٢٠١١م ،لتطيح بحكم ّ
بقوة ّ
الشعب التي حيميها اجليش ،ويساندها.
من منصبه ّ
 نستنتج إجياب ّيات النّظام اجلمهوري ،وسلب ّياته.
ُفس :تتمتّع األنظمة امللكية باستقرار سيايس أكثر من غريها يف الدّ ول العربية.
 ن ّ
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أُقيّم تع ّلمي:
الصحيحة فيام يأيت:
 ١أختار رمز اإلجابة ّ
َ ١م ْن مؤ ّلف كتاب العقد االجتامعي؟

أ -مونتسكيو.
ج -فولتري.
 ٢ما شكل نظام احلكم يف فِ َلسطني؟
ب -مجهوري رئايس.
أ -ملكي وراثي.
د -مجهوري برملاين.
ج -ديمقراطي نيايب.
 3يف عهد َم ْن ظهرت اجلمهورية يف إنجلرتا؟

٢
3
٤
5
6
7
8
٩

ب -جان جاك روسو.
د -جون سارتر .

ب -تشارلز األول.
أ -كرومويل.
د -وليم األول.
ج -جيمس األول.
والسلطة
ّ
السلطاتّ ،
أوضح املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية :النّظام اجلمهوري ،ومبدأ الفصل بني ّ
والسلطة القضائية.
والسلطة التّنفيذيةّ ،
التّرشيعيةّ ،
السياق التّارخيي لظهور النّظام اجلمهوري.
أبني ّ
ّ
ِ
الصالحيات.
السلطات ال ّثالث يف الدّ ولة من حيث ّ
أوازن بني ّ
ِ
صالحيات رئيس اجلمهورية ،ومها ّمه.
أوضح
ّ
مه ّية االنتخابات يف الدّ ولة.
أستنتج أ ّ
الرئيس يف النّظام اجلمهوري.
ّ
أوضح طرائق اختيار ّ
أبني اآلثار اإلجيابية والسلبية للنظام اجلمهوري عىل حياة ّ
الشعوب.
ّ
عام يليه:
ثم أجيب ّ
أقرأ النص اآليتّ ،
يتمثل دور ّ
وحيق للمواطنني
الرئيس َوفق ًا للدستورّ ،
الشعب يف النّظام اجلمهوري باملشاركة يف اختيار ّ
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية كا ّفة ،فال يستطيع احلكام أخذ القرارات دون
املشاركة يف جماالت احلياة ّ
املهمة،
الرجوع إىل رأي شعوهبم ،أو عن طريق االنتخاب ،والتصويت ،وإبداء اآلراء ،واالستفتاء يف القضايا ّ
شرتط رضا ّ
الشعب عىل احلاكم؛ لضامن استمراره يف حكم اجلمهورية.
و ُي َ
ِ
خاصة؟
كيف تُق ّيم التجربة الدّ يمقراطية يف الدّ ول العربية عا ّمة ،وف َلسطني ّ

مشوع الوحدة:

88

التحديات التي تواجه االنتخابات يف فِ َلسطني.

المشروع
شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (اأفراداً اأو مجموعات) بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون خلالها
من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع .ويمكن تعريفه على اأنه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد
اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

 .١قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
 .٢ين ّفذه فرد اأو جماعة.
 .3يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
 .4لا يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
 .5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:

أاولاً :اختيار المشروع :يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:
 .١اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
 .٢اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
 .3اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
 .4اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغلّب مجالا ً على الاآخر.
 .5اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
 .6اأن ُيخطّط له مسبقاً.
ثاني ًا :وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدخّ ل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة الاآتية:
 .١تحديد الاأهداف بشكل واضح.
 .٢تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.
 .3تحديد خطوات سير المشروع.
 .4تحديد الاأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع( ،شريطة أان يشترك جميع أافراد المجموعة في المشروع من خلال
المناقشة والحوار و إابداء الر أاي ،ب إاشراف وتوجيه المعلم).
 .5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلّي.
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ثالث ًا :تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية ،وتع ّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من الحرية،
والتخلص من قيود الصف ،وشعور الطالب بذاته وقدرته على الاإ نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلا ً خ ّلاقاً مبدعاً ،ليس المهم
الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.
دور المعلم:
 .١متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدخّ ل.
 .٢اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بالاأخطاء.
 .3الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.
 .4التدخّل الذكي كلما لزم الاأمر.
دور الطلبة:
 .١القيام بالعمل باأنفسهم.
 .٢تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
 .3تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
 .4تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).

رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع الاآتي:

 .1الاأهداف التي وضع المشروع من اأجلها ،ما تم تحقيقه ،المستوى الذي تح ّقق لكل هدف ،العوائق في تحقيق
الاأهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
 .2الخطة من حيث وقتها ،التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ ،التق ّيد بالوقت الم ّحدد للتنفيذ ،ومرونة الخطة.
 .3الاأنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تن ّوعها ،اإقبال الطلبة عليها ،توافر الاإ مكانات اللازمة ،التقيد بالوقت المحدد.
 .4تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث ،الاإ قبال على تنفيذه بدافع ّية ،التعاون في عملية التنفيذ ،الشعور بالارتياح،
اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
• اأهداف المشروع وما تح ّقق منها.
• الخطة وما طراأ عليها من تعديل.
• الاأنشطة التي قام بها الطلبة.
• المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.
• المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
• الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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قائمة املصادر واملراجع:
 -١الرفاعي ،أنور ،النظم اإلسالمية ،دار الفكر املعارص١٩73 ،م.
 -٢اخلزرجي ،ثامر ،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة ،دار جمدالوي ،عامن٢٠٠٤ ،م.
 -3ابن خلدون ،املقدمة ،املكتبة التوفيقية.
 -٤زكار ،زاهر نارص ،النظم السياسية املعارصة وتطبيقاهتا ،مركز اإلشعاع الفكري ،فلسطني٢٠١5 ،م.
 -5بسيوين ،عبد الغني ،النظم السياسية ،الدار اجلامعية ،بريوت١٩8٤ ،م.
 -6املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -7عبد الوهاب ،حممد رفعت ،األنظمة السياسية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت٢٠٠٤ ،م.
 -8العشاموي ،حممد سعيد ،اخلالفة اإلسالمية ،مكتبة مدبويل الصغري ،القاهرة١٩٩6 ،م.
 -٩مهنا ،حممد نرص ،الدولة والنظم السياسية املقارنة ،دار الوفاء ،اإلسكندرية٢٠١١ ،م.
 -١٠اخلالدي ،حممود ،معامل اخلالفة يف الفكر السيايس اإلسالمي ،دار اجليل ،بريوت١٩8٤ ،م.
 -١١اجلمل ،حييى ،األنظمة السياسية املعارصة ،دار الرشوق ،القاهرة.
 -١٢زوزو ،عبد احلميد ،تاريخ االستعامر والتحرر يف إفريقيا وآسيا ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر٢٠٠٩ ،م .
 -١3اجلمل ،شوقي عطا اهلل ،تاريخ العامل العريب احلديث واملعارص منذ الفتح العثامين للعامل العريب إىل الوقت احلارض ،دار
الثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة (د.ت).
 -١٤شديد ،حممد ،الواليات املتحدة والفلسطينيون بني االستيعاب والتصفية ،مجعية الدراسات العربية١٩85 ،م.
 -١5وفاء ،معمويل ،املهامتا غاندي وسياسة الالعنف (١٩٤8-١86٩م) ،رسالة ماجستري ،جامعة حممد خيرض ،كلية
العلوم اإلنسانية ،بسكرة٢٠١5 ،م.
 -١6األنصاري ،أمحد بو عرشين ،مفهوم الدولة املدن ّية يف الفكر الغريب واإلسالمي ،دراسة مقارنة لبعض النصوص
التأسيسية ،املركز العريب لألبحاث والدراسات ،قطر ،الدوحة٢٠١5 ،م.
 -١7النايف ،حسام مجيل ،اإلدارة اإلسبانية يف أمريكا الالتينية (١8٢5 -١٤٩٢م) ،جملة جاعة دمشق ،وجلد  ،3٠العدد (٢٠١٤ ،)٢-١م.
 -١8الغول ،عمر حلمي ،كاسرتو آخر العاملقة ،صحيفة احلياة اجلديدة ،عدد  ،755١األربعاء ٢٠١6/١٠/3٠م.
 -١٩كرواس ،ريتشارد كريت ،الثورة الثقافية الصين ّية ،ترمجة شيامء طه الريدي ،ط ،١مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مرص٢٠١٢ ،م.
 -٢٠كامل الدين ،عمراين ،حركات التحرر يف ميزان اإلرهاب وحقوق اإلنسان يف القانون الدويل ،جملة احلجاز العاملية
املحكّمة للدراسات اإلسالمية والعربية ،عدد  ،١٢آب ٢٠١5م.
 -٢١شعبان ،عبد احلسني ،كوبا احللم الغامض :رؤية ما بعد اخلمسني ،ط ،١دار الفارايب ،بريوت ،لبنان٢٠١١ ،م.
 -٢٢توام ،رشاد ،دبلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية :مقاربات يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،تقديم
مروان الربغوثي ،معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،جامعة بري زيت ،بري زيت٢٠١3 ،م.
 -٢3خالد القاسم ،رساب ،مفهوم الكرامة اإلنسانية وعالقته باملقاومة ،كلية الدراسات العليا ،برنامج الديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،جامعة بري زيت٢٠١٢ ،م.
 -٢٤بكر حممد حسن ،سلوى ،دور املقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الوطني يف تعزيز املشاركة السياسية يف فلسطني
٢٠١3-٢٠٠5م ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية٢٠١6 ،م.
 -٢5املبيض ،أرشف ،املقاومة الشعبية املدنية يف فلسطني يف ضوء جتارب اهلند والنرويج وجنوب إفريقيا ،جملة سياسات،
عدد  ،٢٠معهد السياسات العامة ،مؤسسة األيام ،رام اهلل ،فلسطني٢٠١٢ ،م.
 -٢6العروي ،عبد اهلل ،مفهوم الدولة ،ط ،٩املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب٢٠١١ ،م.

9١

لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم
د .بصري صالح
م .فواز مجاهد

أا .ثروت زيد
أا .عزام أابو بكر
أا .عبد الحكيم أابو جاموس

د .شهناز الفار
د .سمية النخالة
م .جهاد دريدي

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الدراسات الاجتماعية والتّاريخية والجغرافية:
(منسق ًا)
أا .منير عايش ّ

أا .جمال سالم

د .موسى سرور

أا .محمود أابو شمة

د .خميس العفيفي

د .أاسامة أابو نحل

أا .بشار دوابشة

د .نعيم بارود

د .حسين الريماوي

د .حسان القدومي

أا .محمد عريدي

أا .أاكرم حلاحلة

د .عثمان الطل

د .خالد دعوس

د .أامين أابو بكر

أا .عطية أابو نمر

أا .هدى عليان

أا .محمد حاتم عبد الرحمن

د .أاسامة عياد

أا .زكي سلمان

أا .عبد الباسط يوسف

أا .فتحية ياسين

د .سمر قعقور

أا .ڤينا الديك

ف الحادي عشر:
المشاركون في ورشات عمل الجزء الثّاني من كتاب الدراسات التّاريخية للصّ ّ
ابتسام حسين
أاسماء زكارنة
باجس الجعافرة
روضة الرجوب
سوسن أابو محسن
علاء قويدر
محمد أابو فرحة
ّ
مريم ريان
هبة سالم

اإبراهيم أابو زهرة
اإسماعيل النمروطي
توفيق الحشاش
سامر مصلح
شازمة طليب
عماد حمد
محمد ال أاسطل
ّ
مفيد جلغوم
وفاء حجازي

اإبراهيم الخطيب
أاشرف اإشتيوي
جمال رمضان
سامي ال أاسطل
طه عجوة
كوثر جمهور
محمد حاتم
ّ
منيرة معالي

أاسامة عياد
أاكرم أابو هشهش
رسمي تمام
سميرة فرحات
عالية أابو جعب
مجد عبد الفتاح
مرام الدبس
موسى المشوخي

