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مقّدمة:

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

       مــن دواعــي ســروِرنا أن نقــّدم لكــم كتــاب التاريــخ للّصــفِّ التاســع مــن مرحلــة التعليــم األساســّي وفــق 
المعايير الوطنّية للتعليم ما قبل الجامعّي في الجمهورّية العربّية السورّية التي أقّرها المركز الوطنّي لتطوير 

المناهج التربوّية ضمَن خّطِته الشاملة للتطوير التربوّي.

     ُروِعَي في تأليِف َهذا الكتاِب دراسُة الموُضوعاِت التاريخّيِة ضمَن إطاِرها المكانّي والتسْلسِل الَزمنّي، 
فتنــاوَل الِكتــاُب دراســة أحــداث العصــور التاريخّيــة الحديثــة والمعاصــرة فــي ســورية، وعالقاتهــا مــع الوطــن 
العربّي، فُقسَِّم الكتاب إلى وحدات وفق مجاالت الحضارة: المجال االقتصادّي، والسياسّي، واالجتماعّي، 
والثقافــّي، إلكســاب المتعلميــن المعرفــة التاريخّيــة وتنميــة المهــارات لديهــم وتزويدهــم بالقيــم وتحفيزهــم علــى 

التعّلم الذاتّي.

     طّورت كتب ماّدة التاريخ لتشّكل سلسلة مترابطة، بدأت بالصّف السابع تحت عنوان )سورية القديمة(، 
وتناول الكتاب تاريخ سورية في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخّية القديمة، أما في الصّف الثامن 
كان تحت عنوان )سورية الحضارة( درَس تاريخ دور سورية في عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية، أّما 
في الصّف التاسع فأصبح كتاب التاريخ بعنوان )سورية الحديثة( أّكد مكانة سورية وعالقاتها مع محيطها 

العربّي في العصور التاريخّية الحديثة والمعاصرة. 

      رّكز المؤّلفون على أساسّياِت المعرفة، وعلى العملّيات العقلّية لدى المتعّلم والتي تؤّثر في سلوكه،  
وبخاّصــة تنميــِة مهــارات التفكيــر التاريخــّي: مهــارة اإلدراك الزمنــّي، الفهــم التاريخــّي، اإلدراك المكانــّي،  
التفسير التاريخّي، التحليل التاريخّي، التفكير الناقد، البحُث واالستقصاء التاريخّي، اّتخاذ القراِر، ومهاراٍت 

حياتّيٍة كالتعّلم الذاتّي والعمُل ضمَن فريق.  

     ُزّود الكتــاُب بمجموعــٍة مــن األدلّــة والوثائــق التاريخّيــة مــن صــوٍر آلثــار، ورســوم، وتصويــر، ومالبــس 
وقطع نقود، وكلُّ ما يتعّلق بعاداِت الشعوب، من كتاباٍت ومعاهدات ومذّكرات شخصّية، ليساعَد المتعّلمين 
على  دراسة المواقِف التاريخّية؛ ألنَّ أحداث التاريخ ال يمكُن مالحظتها مباشرة، إّنما يمكن اكتشاُفها عن 

خضاع األدّلة للتحليل والنقِد والتفسير واالستنتاج. طريق االستدالِل بأشياء موجودٍة، واإ

      ُألِّف الكتاُب وفق أنشــطٍة صفّية وأنشــطة ال صفّية تثري العملّية التعليمّية، وتجعُل المناَخ المدرســّي 
يتناسب وميول المتعّلمين ويحّفُزهم على االّطالع والبحِث والتقّصي واالستنتاج.

كلُّ ذلك استنادًا إلى مبادَئ أساسّيٍة اعتمدت لتطوير عرِض الماّدة ومواكبتها للتطّورات التربوّية العالمّية، 
وهي:
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1- األهّمّية التاريخّية: إدراك األهّمّية التاريخّية لحدٍث ما وفق وقت )زمن( وقوع الحدث.

2- السبب والنتيجة: أي إدراُك العوامِل المؤّثرة، وتعّلم إمكانّية حدوث أمٍر ما من خالِل أكثَر من عامل 
وتقييم اآلثار المترّتبِة على األحداث.

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

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

أو التطّور أو القضّية. 

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

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

       يسعى الكتاب لجعل المتعّلم محور العملّية التعلمّية التعليمّية، بحيث يصبح دوَر المعّلم أكثر تركيزًا 
على إدارة عملّية التعّلم، ونلفُت انتباه زمالئنا الكرام لضرورة االّطالع على »كتاب مصادر التعّلم« الذي 

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

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

     تضّمن الكتاب فقرات جديدة لتحقيق األهداف المرجّوة من التعّلم اليوم وهي فقرة: أبني أفكاري، وفقرة 
فكرة لك، وأوراق عمل.

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

الطلبة.
           واهلل ولي التوفيق                                                                                          

                                          
                                             المؤّلفون
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اإلدراك الزمنّي:

اإلدراك المكانّي:

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

الحدِث نفِسه.

الفهم التاريخّي:

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

تساؤالٍت حوَله وصواًل إلى تلخيص مجرياته.

التفسير التاريخّي:

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

اتخاذ القرار:

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

والمفاضلِة بينها، التخاِذ األنسب بينها.

والجــداول  الخطــوِط  خــالِل  مــن  التاريخّيــة  األحــداِث  اســتخالُص 
الزمنّية، أو ترتيبها، والتمييِز بيَن الماضي والحاضر من أجِل فْهِم 

األحــداث التاريخّيــِة في ســياقها الزمنّي الصحيح.

رموز مهارات التفكير التاريخّي
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التحليل التاريخّي:

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

التفكير الناقد:

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

من خالل األدّلِة والبراهين.

البحث واالستقصاء التاريخّي:

الوصــوُل إلــى المعلومــات التاريخّيــة مــن خــالِل جمــِع المــاّدة 
المعرفّيــة واســتخالِص الحقائــق التاريخّيــة من مصادَر متنوعٍة 

وكشِف االنحياز في النصوِص التاريخّية.

حّل مشكالت
عمل ثنائياتعمل جماعّي

بعض االستراتيجّيات المقترحة
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عندمــا  تنميتهــا،  المــراد  المهــارات  بأنــواع  التعريــف   -1
تطبيــق  يعنــي  هــذا  الصفحــات  فــي  المهــارة  رمــز  تشــاهد 

بهــا. المرتبطــة  األفعــال 
2- التعريــف بالحــّد األدنــى مــن األهــداف الواجــب الوصــول 

إليهــا بعــد االنتهــاء مــن أنشــطة الوحــدة.
3- دعم أنشطة الدروس بملّفات إنجاز للوحدة.

حفــظ  وليــس  للحــدث،  العــام  الزمنــّي  اإلطــار  إيجــاد   -4
)األرقــام(. التواريــخ 
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3

76

4

5

ــق  ــح الحــدث التاريخــّي مــن خــالل وثائ 5- 6- 7- توضي
ــام تســاعد علــى شــرحها. وصــور ورســوم مــزّودة بأرق

طريــق  عــن  والماضــي  الحاضــر  بيــن  روابــط  إيجــاد   -8
القصــص والرســائل التــي يمكنــك التعبيــر عنهــا بأســلوبك 

الخــاص. 
9- اســتخالص معلومــات مــن خــالل المخططــات والرســوم 

ــة. البيانّي
10- إيجاد ارتباط بين الحدث ومكانه.
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الصفحة العنوان الدرس

21 تحديات تجارّية 1

27 إبداعات صناعّية 2

33 صناعة عربّية واقتصاد متغّير 3

39 أساس كّل اقتصاد... الّزراعة 4

 آفاق اقتصادّية:                               الصفحة 19

دروس الوحدة:

تغّيرات سياسّية:                               الصفحة 45

دروس الوحدة:

الصفحة العنوان الدرس

47 ظروف ومراحل 1

57 الوطن العربّي بين المؤامرات 
واالحتالل

2

67 الّدولة الوطنّية 3

72 سيرة وطن 4
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نجازات فكرّية:                     الصفحة 107 مشاريع واإ

الصفحة العنوان الدرس

109 مصادر ثقافّية 1

116 مالمح فنّية وثقافّية 2

121 مساهمات سورّية 3

127 العمارة هوّية المدن 4

دروس الوحدة:

الصفحة العنوان الدرس

83 روابط إنسانّية 1

89 سورّيات صنْعَن المجد 2

92 تطّورات اجتماعّية 3

97 تراث وحضارة 4

أصالة مجتمع:                                الصفحة  81

دروس الوحدة:
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       الخطوُط الزمنّيُة أداٌة يمكن اســتخدامها لجمع المعلومات التي تفيُدك في اإلجابة عن أســئلٍة، أو 
تحليل أسباب أو نتائِج حوادث، أو لتحديد المتغّيرات الطارئِة لحدث ما، أو لترتيب األحداث زمنّيًا. 

خطوات قراءة الخّط الزمنّي: عند قراءة الخطِّ الزمنّي علينا اّتباع الخطوات اآلتّية:
1- قراءة عنوان الخطِّ الزمنّي، ألنَّ العنوان يخبرنا مضموَن الخطِّ الزمنّي.

2- قراءُة ُمّدة الخطِّ الزمنّي: 
  • ما الوحدة الزمنّية المقسم لها الخّط: عام - عقد - قرن - ألفية؟

  • ما هو تاريخ البداية؟          • ما هو تاريخ النهاية؟
3- قراءة األحداث التي ُصّمم من أجلها الخطُّ، مثال: حوادث في حياة شخصّية:

   • تاريخ الوالدة.      • أّول رحلة قام بها.      • ثاني رحلة قام بها.      • تاريخ الوفاة. 
تطبيقات قراءة الخّط الزمنّي: بعد قراءة الخّط الزمنّي يمكننا أن َنصَل إلى استنتاجات، مثل:

• أن نضع عنوانًا للخّط وفق األحداث الموجودة عليه، بحيث نختار صفة تجمعها في عنوان واحد.
• أْن نتمّكن من َنْسب الحدث الموجود للعقد أو القرن أو األلفية المناسبة له.

• أن َيِجد الفاصل الزمنّي بين حدثين.

من مهارات التفكير التاريخّي:

أواًل: أدوات كشف الترتيب:
1- قراءة الخط الزمنّي:

أبني
 أفكاري:

1- ما عنوان الخّط الزمنّي؟
2- حدد الوحدة الزمنّية التي ُقسِّم لها الخّط.                

3- ما تاريخ بداية وتاريخ نهاية الخّط؟
4- في أّي ألفّية كان حدث اختراع الكتابة؟

العربيــة  الحضــارة  عصــور  بــدأت  قــرن  أّي  فــي   -5
إلســالمية؟ ا

6- أّيهما أطوُل عصور ما قبل التاريخ أو التاريخّية؟
التاريخّيــة  العصــور  انتهــاء  عــدم  علــى  الدليــل  مــا   -7

    الحديثة في سورية؟

معركة حطين عام 1187مبداية العصر األموّي عام 662ماختراُع الكتابة عام 3200ق.م

عصور 

ما قبل 

التاريخ

العصور التاريخّية القديمة

عصور الحضارة

 العربية

اإلسالمية 

العصور 

التاريخّية 

الحديثة

                 3000             2000               1000               0م                 1000               2000م                                  

2 مليون سنة

الشكل )1(: خّط زمنّي لتقسيم العصور في الجمهورّية العربّية السورّية.
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2- قراءة الجدول الزمنّي:
      الجدول الزمنّي أداٌة لترتيب األحداث التاريخّية الُمراد دراستها، وُتزّود هذه األحداث بلمحة عاّمة 

د الجدول بصور. عنها، ويمكن أْن يزوَّ

خطوات قراءة الجدول الزمنّي: عند قراءة الجدول الزمنّي علينا اتباع الخطوات اآلتّية:
1- قراءة عنوان الجدول الزمنّي.
2- قراءُة مّدة الجدول الزمنّي: 

  • ما هو تاريخ البداية؟        • ما هو تاريخ النهاية؟
3- قراءة األحداث التي صّمم من أجلها أّي وضع حدث ما ضمن إطاره التاريخّي:

   • مقارنة أحداث مع أحداث أخرى )قبل، بعد، بداية، نهاية أو متزامنة(.
   • تحديد مّدة تاريخّية معّينة.

   • استخالص أسباب أو نتائج أو متغّيرات أو أهّمّية أو عالقات.

تطبيق عملّي لقراءة جدول زمنّي:

الشكل)2(: جدول زمنّي يعّبر عن تقسيمات العصور التاريخّية وسماتها في العالم.

تمّيزت الدولُة العربيُة في هذه العصور 
باالستقراِر السياسّي إذ امتّدت حدودها 
من الهند شرقًا إلى األندلس غربًا، 
فُنّظمت إدارّيًا بانتشار الدواوين 

وتعّددت وظائفها، وُأحدثت مناصب 
جديدة كالوزير وقاضي القضاة، وقد 
أنتَجت حضارًة مزدهرًة، في الوقت 
الذي كانت فيه أوروّبا تعاني من 

تأّخر علمّي وفوضى سياسّية، فأطلق 
عليها األوروبّيون مصطلح العصور 
الوسطى، لكّن احتكاكها بالحضارة 

العربّية اإلسالمّية وتأّثرهم بها أّدى إلى 
ظهور النهضة األوروبّية. 

أّدى قيام النهضِة األوروبّيِة إلى رحالت 
تجارّية أطلقت أوروبا عليها مصطلح 
)الكشوف الجغرافّية( والتي جعلت 
من حدث اكتشاف القارة األمريكّية 

بداية لهذه العصور، ثّم حدوِث الثورِة 
الصناعّيِة التي أّدت إلى تحّول 

اقتصادّي رافقه تغيير سياسّي تمّثل بقيام 
الحركاِت القوميِة. بينما وقع الوطُن 

العربّي تحت سيطرة االحتالِل العثماِنّي، 
ثّم االحتالل األوروبّي الذي عمل على 
نهب ثرواته، وتجزئته، وتكريس عوامل 
الضعف ومحاربة تراثه وثقافته، مما 

ساهم في تأّخره الحضارّي.

ظهرت حضارات عالمّية كالهند 
والصين واإلغريق، وفي المشرق 

العربّي ظهرت دول المدن ثم الممالك 
مبراطوريات  كإبال وغوزانا اآلرامية واإ

كاألكادّية، وقد خضعت منطقة 
المشرق العربّي لعّدة احتالالت 

كالرومانّي، وشهدْت هذه العصور 
إنجازات علمّية كاختراع األبجدّية، 
لتصبح فيما بعد اآلرامّية لغة الثقافة 

العالمّية، كما ظهرت الديانات 
التوحيدّية، وانتهت هذه العصور 

بسقوط روما على يد القبائل الجرمانّية. 

3200ق.م                                                    476م                              1492م
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ثانياً:  مهارة التمييز:
      ُتعّد مهارة التمييز إحدى مهارات التفكير الناقد، وتتضّمن جانبين:

أ- التمييــز بيــن الحقيقــة والــرأي: االنتبــاه والتمييــز بيــن الــرأي والحقيقــة يجعــل اإلنســان أكثــر موضوعّيــة، 
ويثبــت صّحــة الحقائــق بالبرهــان القاطــع، فالحقيقــة هــي أمــور حدثــت بالفعــل، وتحتــوي علــى أرقــام ومعلومات 
واضحــة ودقيقــة ولهــا مصــادر ُمَوثّقــة باألدلّــة )اآلثــار، المخطوطــات، مســكوكات، ......(، بينمــا الــرأي فهــو 

عبــارة عــن تفســير، أو تنّبــؤ، ويختلــف باختــالف األشــخاص.
ب- التمييــز بيــن المعلومــات ذات الّصلــة والمعلومــات غيــر ذات الّصلــة: تتطلــب هــذه المهــارة التدقيــق 
فــي المعلومــات أو المعــارف التــي ُحصــل عليهــا إذا كانــت ذات عالقــة بالموضــوع المعــروض، أو أّنهــا ال 
َتمُّــت لــه بصلــة، ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــالل المقارنــة بيــن أســباب ونتائــج كلٍّ مــن معلومــات ذات الّصلــة 

ومعلومــات غيــر ذات الّصلــة، والمقارنــة بيــن متغّيــرات كلٍّ منهمــا.

1- حّدد عنوان الجدول الزمنّي، وتاريخ البداية، وتاريخ النهاية.
2- لماذا أجمع العلماء في العالم على أنَّ حدث اختراع الكتابة بدايًة للعصور التاريخّية؟ 

3- في أّي قرٍن ميالدّي بدأت العصوُر التاريخّية الوسطى عالمّيًا؟
4- ما أسباب الّنهضة األوروبّية؟

5- قــارن فــي جــدول بيــن واقــع أوروبــا فــي العصــور التاريخّيــة الوســطى، والعصــور التاريخّيــة الحديثــة مــن 
الناحيــة العلمّيــة.

أبني
 أفكاري:

واقع أوروّبا في العصور التاريخّية الحديثة واقع أوروّبا في العصور التاريخّية الوسطى

مــن  حقيقتيــن  اســتخرج   -1
الجــدول الزمنــّي فــي الشــكل )2(.
2- كيف تستدّل على الحقائق؟

أبني
 أفكاري:

3- اقــرأ النــّص التاريخــّي اآلتــي، ثــّم مّيــز بيــن معلومــات ذات الّصلــة 
ومعلومــات غيــر ذات الّصلــة: »تمّيــزت العصــور القديمــة بإنجــازات 
وتقنيــات حضارّيــة مثــل اختــراع الكتابــة واألبجديــة ودوالب الفخــار، 

واختــراع الطباعــة عــام 1450م«.
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الوثائق المكتوبة.

  الشكل )4(: وثيقة تتضمن قرارات المؤتمر السورّي العام، الذي 
ُعقد في 7 آذار عام 1920م.

األدوات.

 الشكل )5(: هاون نحاسّي 
اشتهرت بصناعته مدينة دمشق.

   اآلثار الباقية.

الشكل )3(: محّطة الحجاز شّيد المبنى معمارّي دمشق 
فيرناندو تحولت المحّطة إلى متحف للقطارات البخارية القديمة 

عام 2008م احتفااًل بمرور مئة عاٍم على تسيير الرحلة 
األولى بين دمشق والمدينة المنّورة.

الطوابع.

 الشكل)6(: طابع يمّثل قصر العدل في 

الجمهورّية العربّية السورّية.

1- ما أهّمّية الوثائق التاريخّية؟ تعطينا: أ- ................... ب-...................
2- من أشكالها: أ- ............... ب- ............. جـ- ........... د- .............

أبني
 أفكاري:

ثالثاً: أدّلة التاريخ:
      تعطينا الوثائق التاريخّية المصداقّية والدليل على الحدث التاريخّي، وهي تختلف بحسب المرحلة 
التاريخّيــة، ففــي العصــور التاريخّيــة الحديثــة تتنــّوع بيــن: اآلثــار الباقيــة، والوثائــق المكتوبــة، والصحــف، 

والنقــود، واألدوات، والصــور والطوابــع .......



16

رابعًا: التاريخ والموقع:

خريطة )1(: المواقع التاريخّية التي تناولها كتاب الصّف السابع بالدراسة.
 تشير الخطوط المنّقطة عليها إلى الحدود السياسّية الحالّية بين الدول العربّية.

1- يبرود، 2- تّل المريبط، 3- تّل أبو هريرة، 4- تّل برسيب، 5- مملكة يمحاض، 6-عمريت، 7- 
أفاميا، 8- بصرى، 9- نينوى، 10- تّل العبيد، 11- أور، 12- تّل عتيج، 13- تّل منباقة، 14-
شهبا، 15- أوغاريت، 16- اإلسكندرية، 17- كلخو، 18- بابل، 19- تّل موزان، 20- ماري.

     درسَت في الّصّف السابع والثامن أّن: الموقع الجغرافّي أساس في الحدث التاريخّي، فال يوجد حدث 
تاريخــّي دون مــكان وقــع فيــه، وال يوجــد موقــع جغرافــّي بــال حــدث تاريخــّي حصــل عليــه.

      وتفيــد معرفــة البعــد المكانــّي فــي اســتيعاب أهّمّيــة مــكان الحــدث، وتــؤّدي دورًا فــي فهــم طبيعــة النشــاط 
التغييــرات  اكتشــاف  علــى  وتســاعد  ثقافّيــًا،  أو  أو سياســّيًا  اقتصادّيــًا  أو  اجتماعّيــًا  أكان:  ســواء  البشــرّي 

الحاصلــة عبــر الزمــن.
     وقــد أّدت القــدرات البشــرّية، والعوامــل الطبيعّيــة، والثــروات الباطنّيــة دورًا فــي التأثيــر بشــكل فعلــّي علــى 
إيجــاد ُبعــٍد حضــارّي لمــكاٍن مــا، مثــل موقــع الوطــن العربــّي اليــوم، فهــو مركــز انطــالق الحضــارات القديمــة، 

ومركــز انتشــار الحضــارة فــي عصــور الحضــارة العربيــة اإلســالمية، ومركــز تفاعــل تاريخــّي اليــوم.
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خريطة )2(: المواقع التاريخّية التي تناولها كتاب الصّف الثامن بالدراسة.

خريطة )3(: الوطن العربّي في العصور التاريخّية الحديثة والمعاصرة. أبني
 أفكاري:

 1- وازّن بين خرائط المنطقة العربّية )1- 2- 3( وفق الجدول اآلتي:

المضائق التي تشرف عليها  التجزئة االّتساع
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خامسًا: مهارة قراءة خريطة المفاهيم:

أ- تعريف خريطة المفاهيم:
      ُتعــرف خرائــط المفاهيــم بأّنهــا تخطيــط رســوم، تعــّد وســيلًة لتمثيــل العالقــات بيــن األفــكار، والصــور، 

والكلمــات المختلفــة، تســتخدُم فــي مجــاالِت التخطيــط، والتلخيــص.
      لهــا شــكل هرمــّي بحيــث يوضــع فــي قّمتــه المفاهيــم األساســّية، وتوضــع فــي قاعــدِة الهــرِم المفاهيــم 

األقــل عمومّيــة، وترتبــط هــذه المفاهيــم بيــن بعضهــا البعــض مــن خــالل عالقــة.
ب- خطوات قراءة خريطة المفاهيم: 

     عند قراءة خريطة المفاهيم علينا اتّباع الخطوات اآلتّية:
1- قراءة المفهوم الرئيس للخريطة، والمفاهيم الفرعّية، والمفاهيم األقّل عمومّية.

2- قراءُة الروابط التي تكون على شكل أحرف جّر )في، على، من( أو أفعال )تضّم، تشمل ....(.
جـ- تطبيق عملّي إلكمال خريطة مفاهيم: 

     اقرأ النّص اآلتي، ثّم أكمل خريطة المفاهيم بما يناسبها من معلومات: 
مــا  تتعــّدد مجاالتهــا  التاريخّيــة،  العصــور  مــّر  تفاعــل اإلنجــازات اإلنســانية علــى  ثمــرة  الحضــارة       
بيــن سياســّي واجتماعــّي واقتصــادّي وثقافــّي، ينــدرج تحــت المجــال السياســّي النظــام اإلدارّي والعســكرّي، 
العالقــات األســرّية، وفئــات  المجــال االجتماعــّي فيضــم  أّمــا  السياســّية،  الدولّيــة والمعاهــدات  والعالقــات 
المجتمــع وتراثهــا، لكــّن المجــال االقتصــادّي يشــمل الزراعــة والصناعــة والتجــارة، والخدمــات، بينمــا ضــّم 

المجــال الثقافــّي التعليــم واللغــة والعلمــاء.

مجاالت الحضارة 

هي:

......

إدارّي

عالقات

عسكرّي

تضّم:

اجتماعّية

.....

.....

.....

تضّم:

......

.....

.....

.....

تضّم:

ثقافّية

.....

 .....

.....

تضّم:
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الوحدة 
األولى

فكرة لك:
عن الزمن

الشكل )1(: 1- عملة ورقّية صادرة عن مصرف سورّية المركزّي عام 1973م، من فئة خمس 
وعشرين ليرة، تمّثل حرفة النسيج الحديثة، 2- سوق الحميدّية في مدينة دمشق، 3- حرفة غزل 

الخيوط مع المغزل اليدوّي.

آفاق اقتصاديّة

1487م                                                   1830    1869    1890     1922  1926      1954م

وصول البرتغالّيين إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح 

  

 

 

تأسيس غرفة 
تجارة دمشق

 

افتتاح قناة السويس

الخّط الحديدّي الحجازّي 
بين دمشق وبيروت

 

مكننة الزراعة 
في سورية

تأسيس نقابة صّناع 
النسيج في سورية

 

افتتاح معرض 
دمشق الدولّي

21

3
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- تحّديات تجارّية
صادّية

2- إبداعات اقت
صاد متغّير  

صناعة عربّية واقت
 -3

صاد ... الّزراعة
س كّل اقت

4- أسا

ف:
األهدا

ت اإلنتــاج ووســائله: 
- يقــارن بيــن أدوا

ّصناعــّي( فــي كّل مــن 
)الّزراعــّي وال

الدولة العثمانّية )سورية نموذجًا( ودول 
أوروبا الغربّية.

ف االحتالل الفرنســّي من 
- يبّين أهدا

ربط النقد في سورية بالنقد الفرنسّي.

ف مــن إنشــاء غرفــة 
ص الهــد

- يســتخل
تجارة دمشق.

- يقيــم الحلــول التــي اّتبعهــا الســورّيون 
صاد الوطنّي.

للمحافظة على االقت

- يبيــن الوســائل التــي اتبعتهــا دول 
ضر للســيطرة 

ت الحا
االحتالل في الوق

ت الدول العربّية.
صاديا

على اقت

- يســتنتج أهّمّيــة اإلعــالم فــي نشــر 
الوعي الوطنّي.

ف:
األهدا

دول 
نتائــج إهمــال 

ص 
يســتخل

 -
ّصناعة في البالد العربّية.

االحتالل ال

سياســة االحتــالل 
ف نتائــج 

صّنــ
- ي

الفرنسّي في سورية من الناحية اإلدارّية 
صادّية.

واالقت

- يبّيــن كيفّيــة مواجهــة البــالد العربّيــة 
الداخلّيــة 

ت 
ّصعوبــا

وال
ت 

للتحديــا
والخارجّية.

ت فــي 
ت والتحديــا

ّصعوبــا
ف ال

صّنــ
- ي

محاور رئيسة وفرعّية.

ت 
ت لمواجهــة التحديــا

ضــع خيــارا
- ي

ت.
ّصعوبا

وال

ف النفــط 
- يــدرس العالقــة بيــن اكتشــا

ت الغربّية 
فــي الوطــن العربّي والسياســا

الرامية للّسيطرة على المنطقة.

ف:
األهدا

ص مظاهر اهتمام الحكومة 
-  يستخل

السورّية بالزراعة.
صادّيــة 

ت االقت
- يربــط بيــن األزمــا

العالمّية والمستوى المعيشّي.
ص بأســلوبه مكانــة ســورية في 

- يلخــ
ّصناعــّي والّتجــارّي فــي 

المجاَليــن ال
صور الحديثة.

الع
صاديــة 

ت اقت
ضــع حلــواًل لمشــكال

- ي
ت الحالي.

في الوق
- يقّيــم عمــل الفــالح الســورّي رغــم 

ت التي واجهته.
صعوبا

ال
- يســتنبط سياســة االحتالل الفرنســّي 

صادّية في سورية.
االقت

ت الحــرب العالمّيــة 
- يحلّــل انعكاســا

علــى 
)1914-1918م( 

األولــى 
سورية.

ف:
األهدا

- يحــّدد علــى الخريطــة طــرق التجــارة 
صور التاريخّية 

البرّيــة والبحرّية فــي الع
صرة.

الحديثة والمعا

صادّيــة 
ص األهمّيــة االقت

- يســتخل
لسورية في أثناء االحتالل العثمانّي.

ص نتائــج ازديــاد النشــاط 
- يســتخل

ت( 
)االمتيــازا

األوروبــّي 
التجــارّي 

ّصناعــة 
فــي ســورية علــى الّزراعــة وال

والّتجارة فيها.

صادّيــة التــي 
ت االقت

- يبّيــن المتغّيــرا
ت فــي المنطقــة العربّيــة بعد مرور 

حدثــ
س الرجاء 

التجار األوروبّيين بطريق رأ
صالح.

ال

مشــاريع الســكك 
- يفســر أهّمّيــة 

الحديدّية في بالد الشام.
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الّدرس
األّول

      ُيعّد االقتصاد محور مهّم من محاور الحضارة، فهو يشكل البنية الرئيسة في تطّور المجتمعات، 
نَّ أثــره فــي بدايــة العصــور التاريخّيــة الحديثــة والمعاصــرة يظهــر  فمــن خاللــه يقــاس تقــّدم مجتمــع مــا، واإ
جليــًا فــي مجريــات األحــداث، وخاّصــة التجــارة العربّيــة التــي تعّرضــت للكثيــر مــن التحّديــات خــالل 

العصــور التاريخّيــة الحديثــة والمعاصــرة، مّمــا أعــاق حركتهــا وتســبب بأزمــات اقتصادّيــة.

تحّديات تجارّية 

ضياع مفاتيح الّتجارة العالمّية:

     أثــار تحّكــم العــرب فــي طــرق التجــارة البحرّيــة لمرحلــة زمنّيــة طويلــة )تمتــّد مــن القــرن الســابع حتّــى 
القــرن الخامــس عشــر الميــالدّي( رغبــة األوروبّييــن فــي إيجــاد طريــق يســمح لهــم باإلبحــار والتجــارة دون 
المــرور باألراضــي العربّيــة، مّمــا دفعهــم إلــى البحــث عــن طريــق بحــرّي بديــل، فكانــت معرفــة طريــق 
رأس الّرجــاء الصالــح، أحــد أســباب انهيــار دولــة المماليــك عــام 1517م؛ ألّنــه حــّول حركــة الّتجــارة 
العالمّيــة إليــه بــداًل مــن مرورهــا فــي أراضيهــا، فتغّيــرت أحــوال المجتمــع العربــّي االقتصادّيــة والسياســّية 

ــة. واالجتماعّي

خريطة )1(: طرق التجارة في عصور الحضارة العربية اإلسالمية والعصور التاريخّية الحديثة.
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أبني
 أفكاري:

1- ما الدولة األوروبّية التي عرف بّحارتها طريق رأس الرجاء الّصالح؟
2- تتبع على الخريطة طريق رأس الرجاء الصالح. 

3- ما المكانة التي كانت تتمّتع بها التجارة العربّية في عصور الحضارة العربية اإلسالمية والتي جعلتها
    ُعرضة للتحّديات؟

4- مــا التغييــرات االقتصادّيــة التــي تتوقّــع أن تطــرأ علــى الوطــن العربــّي نتيجــة ســيطرة األوروبّييــن علــى
    طرق التجارة العالمّية؟

5- برأيك لماذا سعى األوروبيون للسيطرة على الطرق التجارّية العالمّية؟

     تســابقت الــدول األوروبّيــة للحصــول علــى امتيــازات مــن الدولــة العثمانّيــة فــي المنطقــة العربّيــة التــي 
عفائهــم مــن الضرائــب وتشــكيل محاكــم تجارّيــة خاّصــة بهــم  تحتّلهــا، بهــدف منحهــم تســهيالت تجارّيــة، واإ
مســتقّلة اســتقالاًل كامــاًل عــن المحاكــم القائمــة فــي البــالد، لتشــجيع رعاياهــم علــى اإلقامــِة فيهــا واســتثماِر 
أموالِهــم وضمــان حمايِتهــم، لكــّن مــع ضعــِف الدولــِة العثمانيَّــِة بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــالدّي تغّيــر 
الغــرض مــن االمتيــازات، فأصبحــت وســيلًة للتدّخــل فــي الشــؤون الداخليَّــِة للدولــة والســيطرِة علــى موارِدهــا 
االقتصاديــِة، ووصلــت إلــى حــدِّ ســمحت لبريطانيــا حمايــة الصهاينــة )بحّجــة حمايــة اليهــود( فــي فلســطين، 
فــازدادت هجرتهــم إليهــا وهــم يحتفظــون بجنســّية مزدوجــة يســتغّلونها للتخلّــص مــن أحــكام القانــون العثمانــّي.

االمتيازات تمّهد للسيطرة:

1- استخلص تعريفًا لالمتيازات.
2- االمتيازات قّدمت تسهيالت ألوروّبا منها: ...............، ................   

3- ما األدّلة على أّن االمتيازات ساعدت الدول األوروبّية على احتالل المنطقة العربّية؟ 
4- صّنف آثار االمتيازات في الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

اآلثار السلبّية على المنطقة العربّية اآلثار اإليجابّية على الدول األوروبّية
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      في الوقت الذي احتاجت 
فيــه الدولــة العثمانّيــة إلــى إنشــاء 
تســابقت  الحديدّيــة  الخطــوط 
هــذه  لبنــاء  األوروبّيــة  الــدول 
المشــاريع وفقــًا لمصالحهــا، إذ 
ساهمت بجعل األسواق العربّية 
البضائــع  لتصريــف  مجــااًل 
الثمــن،  الرخيصــة  الغربّيــة 
والســيطرة  للهيمنــة  ووســيلة 
بينمــا  الثــروات،  جميــع  ونهــب 
ســّهلت هذه الســكك على الدولة 
الضرائــب،  جمــع  العثمانّيــة 
الزراعّيــة  األراضــي  وربــط 
كالمــدن  التســويق  بأماكــن 
نفقــات  وتخفيــض  والموانــئ، 
التــي  المحّطــة  مثــل  النقــل، 
الحجــاز  منطقــة  فــي  أقيمــت 

دمشــق. مدينــة  وســط 

مشاريٌع اقتصادّية:

خريطة )2(: السكك الحديدّية المنّفذة في بالد الشام بموجب االمتيازات. أبني
 أفكاري:

 1- فّسر تسابق الدول األوروبّية للحصول على امتيازات مشاريع السكك الحديدّية.
 2- رّتب على الخط الزمنّي اآلتي مراحل إنشاء السكك الحديدّية في بالد الشام مستعينًا بالخريطة:
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       بدأت رحلة الترامواي في مدينة 
ســاحة  مــن  1907م  عــام  دمشــق 
المرجــة إلــى ّبوابــة مصــر )البّوابــة(

رحلة التراموي )قطار الشوارع(:

ســنتين  بعــد  أعقبهــا  الميــدان،  فــي منطقــة 
انطــالق خــّط آخــر إلــى الجســر األبيــض، 
ليكتمــل فــي عــام 1932م الخــّط إلــى منطقة 
المهاجريــن، أّمــا الخــّط الثالــث فــكان يبــدأ 
مــن الجســر األبيــض، وينتهــي عنــد جامــع 
والخــّط  عربــي،  بــن  الّديــن  محــي  الشــيخ 
الرابــع يصــل إلــى بــاب تومــا والعباســّيين، 
بلــدة  إلــى  تصــل  التــرام  رحلــة  كانــت  كمــا 
بقــرى  مــرورًا  الشــرقّية،  الغوطــة  فــي  دومــا 
جوبــر وزملــكا وحرســتا، لتعــود فــي نهايــة 

إلــى ســاحة المرجــة. المطــاف 
الشكل )2(: التراموي، 1- عربة التراموي في منطقة 

المهاجرين بدمشق حيث ُأسست الشركة »العثمانّية السلطانّية 
للتنوير الكهربائّي« عام 1904م، وقامت بتنفيذ المشروع شركة 

بلجيكّية، 2- رسم لفنان التراث الشعبّي محمد نذير بارودي 
لعربة التراموي وّبوابة مصر في منطقة الميدان بدمشق.

1- ما الفوائد التي حقّقها خّط التراموي بالنسبة للسورّيين اقتصادّيًا واجتماعّيًا؟
2- ما أهّمّية إعادة العمل وتأهيل خطوط السكك الحديدّية في الجمهورّية العربّية السورّية اليوم؟

أبني
 أفكاري:

ــة بيــن الشــرق والغــرب،        أصبحــت قنــاة الســويس بعــد افتتاحهــا عــام 1869م محــور الطــرق التجارّي
ممــا أثّــر علــى حلــب ومنــع عنهــا صــادرات البلــدان المجــاورة لهــا، زاد األمــر ســوءًا قطــع االحتــالل الفرنســّي 
لــواء  بســلخ  البحرّيــة  مــن إطاللتهــا  تركيــا، وحرمانهــا  العــراق وجنــوب  شــمال  مــع  التجــارة  ســبل  عليهــا 

اســكندرونة مرفأهــا الطبيعــّي عــام 1939م. 

مقصد كّل تاجر: 

2

1



25

     علــى مــّر الزمــن حافظــت ســورية عاّمــة وحلــب خاّصــة علــى مكانتهــا التجاريــة نظــرًا لموقعهــا الجغرافــّي 
بيــن الهنــد والبحــر المتوّســط، فحلــب نقطــة تواصــل اقتصــادّي، فيهــا كّل صناعــات الشــرق ومركــز تجــارّي 
لبضائــع الهنــد والعــراق وطــوروس، فبــذل التجــار الحلبّيــون جهودهــم كــي تحافــظ مدينتهــم علــى أهّمّيتهــا 
التجارّيــة، بتعميــق العالقــات مــع منطقــة الجزيــرة الســورّية التــي أمــّدت حلــب بالمنتجــات الزراعّيــة، وتحّولــت 

حركــة االســتيراد والتصديــر إلــى مينــاءي الالذقيــة وطرابلــس. 

الشكل )3(: رسم يمّثل مدينة حلب في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر، ُيعّبر عن غناها 

وازدهارها التجارّي قبل أن يبدأ األثر السلبّي لحركة 
التجارة األوروبّية بشكل فعلّي.

خريطة )3(: تحّدد منطقة قناة السويس التي افتتحت عام 
1869م، وقد ساهم في حفرها نحو مليون عامل مصرّي 

مات منهم أكثر من 120 ألف في أثناء عملية الحفر نتيجة 
الجوع والعطش واألوبئة، وموقع لواء اسكندرونة الذي سلخه 

االحتالل الفرنسّي عن الوطن األّم سورية عام 1939م.

1- كيف تستدّل من الشكل )3( على حالة حلب االقتصادّية في القرنين )16-17م(؟
2- ُعد للخريطة )1( وأعِط دلياًل على تأثير افتتاح قناة السويس على طرق التجارة الدولّية.

3- أين يقع لواء اسكندرونة؟  
4- حلب اليوم هي العاصمة االقتصادّية للجمهورّية العربّية السورّية، ما داللة ذلك؟

أبني
 أفكاري:
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فــي  المرافــئ  تعــّددت      
ســورية وتمّتعــت بمكانــة مهمــة 
وعلــى  القديمــة،  العصــور  منــذ 
األوروبّييــن  ســيطرة  مــن  الرغــم 
علــى الطــرق التجارّيــة البحرّيــة 
فــي العصــور الحديثــة إاّل أنَّهــا 
استمّرت بدورها في نقل الركاب 
والبضائع، فكانت المراكب تلجأ 
لمرفــأ بيــروت أو مرفــأ الالذقيــة 
أو العواصــف  مــن  للحمايــة 

بوابات البحر: 

الشكل )4(: مرفأ بيروت عام 1841م، يعّد المرفأ األهّم بالنسبة لدمشق 
في تلك المرحلة التاريخّية، ونظرًا ألهمّيته تشّكلت في سورية عام 1887م 

»الشركة العثمانّية لمرفأ بيروت وأرصفته ومستودعاته« بإدارة رساميل فرنسّية 
حصلت على امتياز مدته 60 عامًا، ثّم مّددت لمّدة 99 عامًا.

لتفريــغ الحمولــة أو شــحنها، وفــي عــام 1931م ُوسِّــع مينــاء الالذقّيــة بإنشــاء الّرصيــف الشــمالّي وتــاله 
تطــّور  وقــد  مرفــأ طرطــوس،  ثــّم  الالذقيــة،  مرفــأ  شــركُة  ُأحدثــت  االســتقالل  وبعــد  الجنوبــّي،  الرصيــف 
األســطول التجــارّي الســورّي بعدمــا أصــدرت الدولــة مرســومًا عــام 1976م، أعفــت بموجبــه مالكــي الســفن 

الراغبيــن بتســجيلها تحــت العلــم الســورّي فــي موانــئ ســورية مــن الرســوم والضرائــب. 

1- من الخريطة )3( استخلص الدول التي ُتَعّد المرافئ السورّية بّوابة عبور لها إلى البحر المتوسط.
2- ما دور الموانئ السورّية في الحياة االقتصادّية؟
3- ما أهّمّية المرسوم الذي أصدر عام 1976م؟

4- أكمل مخّطط حّل المشكالت اآلتي:
أ- ما الموانئ التي اعتمدت عليها المدن السورّية بعد مشكلة

   فقدانها لموانئها الطبيعّية )اسكندرونة وبيروت(؟
ب- ما الحّل األمثل برأيك؟   

جـ- اقترح حلواًل أخرى.
 

أبني
 أفكاري:

اإلحساس بالمشكلة

ما المشكلة؟

الحلول الموجودة في النّص

في رأيك: ما الحّل األمثل؟

ما الدليل أنه كان حاًل مثالّيًا؟ 
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الّدرس
الثاني

     نتيجــة الموقــع االســتراتيجّي للبــالد العربّيــة وغناهــا بالثــروات، اّتبعــت الــدول األجنبّيــة التــي كانــت تســعى 
لالحتــالل سياســات اقتصادّيــة تنفيــذًا لمخّططاتهــا. تصــّدى لهــا الوعــي الوطنــّي بمبــادرات وحلــول اقتصادّيــة. 

     ُيعــّد العامــل االقتصــادّي األكثــر أهّمّيــة فــي دفــع الــدول األجنبّيــة الحتــالل الوطــن العربــّي، وتوجيــه 
بعثــات استكشــافّية للبحــث والتنقيــب عــن مصــادر الثــروات الطبيعّيــة وغيــر الطبيعّيــة، بهــدف احتــكار 
غــراق أســواقه بمنتجاتهــا، ونهــب ثرواتــه، وربــط اقتصــاده باقتصادهــا، والســيطرة علــى  المــوارد األولّيــة واإ

ضعــاف قدرتــه. طرقــه وممّراتــه الحيوّيــة واإ

إبداعات اقتصادّية

السياسة االقتصادّية لالحتالل: 

1- ما األدّلة التي تقّدمها الخريطة )4( عن أهمّية الموقع الجغرافّي للوطن العربّي؟
2- حّدد المضائق الطبيعّية التي يتحّكم بها.

3- أكمل خريطة المفاهيم اآلتية: 

خريطة )4(: الموقع الجغرافّي للوطن العربّي بداية العصور الحديثة.
أبني

 أفكاري:

...........

دوافع السياسة االقتصادّية لالحتالل 

إضعاف....... السيطرة

تتمثل بـ:

على:

...........................الموارد األولّية

كل مايرتبط بـ:يشمل:
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عــام 1920م  لســورية  فرنســا  احتــالل  بعــد        
بعرقلــة  تمّثلــت  جائــرة  سياســة  اتبــاع  علــى  عملــت 
التجــارة الخارجّيــة، وتحطيــم الســوق الداخلّيــة باحتــكار 
البضائع، وفرض رأس المال األجنبّي، وقّلة التصدير 
وضخامــة االســتيراد، وجعــل األســواق المحّلّيــة مكانــًا 
بأســعار  بضائعهــا  وعــرض  منتجاتهــا،  لتصريــف 
أرخــص مــن بضائــع التجــار الّســورّيين، فــكان ذلــك 
أحــد أســباب الثــورة الّســورّية الكبــرى عــام 1925م، 
التــي لجــأ االحتــالل الفرنســّي إليقافهــا بتدميــر المنطقــة 

التجارّيــة فــي دمشــق.

محاولة تهديد القاعدة االقتصادّية:

الشكل )5(: سوق سيدي عامود في مدينة دمشق بعد 
قصف االحتالل الفرنسّي له في أثناء الثورة السورية 
الكبرى في 18 تشرين األّول عام 1925م، فأصبح 

ُيطلق عليه بعدها سوق الحريقة، وهو المنطقة 
الممتدة بين سوق الحميدّية وسوق مدحت باشا.

1- صّنف العبارات اآلتية إلى حقيقة أو رأي:
أ- احتالل فرنسا سورية عام 1920م. 

ب- تذكر المصادر الفرنسّية أنَّ سياستها معتدلة في سورية. 
جـ- قاوم الشعب العربّي السورّي االحتالل الفرنسّي. 

2- مــاذا تســتنتج مــن تدميــر االحتــالل الفرنســّي المنطقــة التجارّيــة بيــن ســوق الحميدّيــة وســوق مدحــت
    باشا في أثناء الثورة السورّية الكبرى؟

3- كيف كان رّد السوريين على سياسة االحتالل الفرنسّي االقتصادّية؟ 

أبني
 أفكاري:

     خضــع النقــد الّســورّي خــالل مراحــل تطــّوره للظــروف السياســّية التــي مــّرت بهــا البــالد، وفــي أثنــاء 
االحتــالل العثمانــّي كانــت العملــة المعدنّيــة هــي المتداولــة فــي ســورية كالليــرة العثمانّيــة الذهبّيــة وغيرهــا، 
وبعــد احتــالل فرنســا دمشــق عــام 1920م ُأِقــّر نقــٌد ورقــيٌّ جديــٌد علــى أســاس الفرنــك الفرنســّي، لذلــك أخــذت 
األســعار فــي ســورية تتقلّــب بشــكل مســتمّر بتقلّــب قيمــة الفرنــك الفرنســّي، وبعــد حصــول ســورية علــى 
اســتقاللها عــام 1946م أصبحــت الليــرة الســورّية العملــة المتداولــة فــي البــالد، وُأِنشــئ مصــرف ســورية 

المركــزّي عــام 1953م.

أساس التعامل ..... النقود:  
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1- ماذا لو بقي االقتصاد السورّي بعيدًا عن اإلرتباط 
بالسياسة النقدّية للدولة المحتّلة؟  

الليــرة  أثَــر سياســة االحتــالل الفرنســّي علــى  2- مــا 
الســورّية؟

3- حــّدد القــرن والعقــد الــذي ُأصــدر فيــه نقــٌد باســم 
المركــزّي. ســورية  مصــرف 

العملــة  علــى  اعتمــد  الــذي  الوطنــّي  الرمــز  مــا   -4
1946م؟ عــام  االســتقالل  بعــد  الوطنّيــة 

النقــود  علــى  ُوِضــع  الــذي  العمرانــّي  األثــر  مــا   -5
العربّيــة  للجمهورّيــة  أّنهــا عملــة وطنّيــة  للداللــة علــى 

1953م؟ عــام  الســورّية 

أبني
 أفكاري:

الشكل )6(: 1- عملة ذهبية عثمانّية، 2- عملة ورقّية تمّثل 
غرش سورّي واحد صدر في أثناء االحتالل الفرنسّي عام 

1920م، 3- وجه لليرة سورّية ورقّية إصدار مؤّسسة النقد 
السورّي عام 1953م، 4- الوجه الثاني لليرة السورّية الورقّية.  

ــة خانقــة بعــد ازديــاد ضغــط االحتــالل الفرنســّي عليهــا، فكانــت فكــرة       عانــت ســورية مــن ضائقــة مالّي
القــرض الوطنــّي لدعــم االقتصــاد، إذ كتبــت جريــدة الكنانــة تخاطــب المواطنيــن عــام 1920م وتحّثهــم علــى 

الدخــول فــي هــذا القــرض مقابــل اســتثمار أرض الدولــة فتقــول: 

ثقافة مالّية:

    »هــل أنــت شــرقّي؟ هــل أنــت عربــّي؟ هــل أنــت ســورّي؟ هــل تريــد الحيــاة الحــّرة؟ هــل تريــد االســتقالل 
التــام؟ هــل تريــد الخــالص مــن ُســلطة األجنبــّي؟ هــل تريــد أْن تكــون حــّرًا فــي بــالدك؟ هــل تريــد أن

تحافــظ علــى وديعــة محّمــد العربــّي ملسو هيلع هللا ىلص؟ هــل تريــد أْن تحافــَظ علــى كّل المقدســات العربّيــة؟ اشــترك بالقــرض 
الوطنــّي الّســورّي وَتشــّبه باألمــم المتقّدمــة، ال حيــاة إاّل باالســتقالل وال اســتقالل إاّل بالمــال«.

1- فّسر مقولة: »ال حياة إاّل باالستقالل وال استقالل إاّل بالمال«.
2- ما دور اإلعالم في نشر الوعي الوطنّي؟

أبني
 أفكاري:

2

1

3

4
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عملت هذه الغرفة على مراقبة السياسات الجمركّية والضريبّية 
التــي اتَّبعهــا االحتــالل، ونشــرْت فــي الجرائــد المحّلّيــة وبشــكل 
يومــي أســعار البضائــع والعملــة وكّل مــا يهــّم التجــار، ونفّــذت 
كثيــرًا مــن مشــاريع البنــى التحتّيــة كمشــروع جــّر ميــاه عيــن 
الفيجة إلى مدينة دمشــق عام 1932م، بمســاهمة وطنّية من 
لطفي الحفار وفارس الخوري وغيرهما، وفي الوقت الحاضر 
وتمثيــل  خدمــة  فــي  نشــاطها  دمشــق  تجــارة  غرفــة  تمــارس 
المؤسســات التجارّيــة والصناعّيــة والترويــج لهــا والدفــاع عنهــا.

بيت التجار: 

الشكل )7(: تدشين مشروع جّر مياه الفيجة 
باحتفال أقيم في حديقة المنشية في 3 آب عام 

1932م بدمشق.  

    ُأّسســت غرفــة تجــارة دمشــق عــام 1830م نتيجــة نمــو الوعــي عنــد التجــار تجــاه المخاطــر المحّدقــة 
باألوضــاع االقتصادّيــة فــي ســورية، وللدفــاع عــن مصالحهــم وتنظيــم كفاالتهــم، وبعــد احتــالل فرنســا لســورية

1- ما الحاجة التي دفعت إلقامة غرفة تجارة دمشق؟
2- صّنف أعمال غرفة دمشق وفق الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

خدمّية تجارّية

3- ما أهّمّية وجود غرف للتجارة في المحافظات؟
4- إذا كنت عضوًا في غرفة التجارة ما الحلول التي تقترحها لحماية المستهلك؟ 

       شــهدت دمشــق قيــام العديــد مــن المعــارض المحّلّيــة والدولّيــة التــي أّدت دورًا مهمــًا فــي تنشــيط حركــة 
التجــارة الخارجّيــة، وأســهمت فــي تعزيــز مكانــة المنتــج الوطنــّي فــي ظــّل المنافســة الشــديدة التــي كان يلقاهــا 

مــن المنتجــات األجنبّيــة.
      ففــي عــام 1929م افتُِتــح فــي جامعــة دمشــق معــرٌض للصناعــات الوطنّيــة، بلــغ عــدد زائريــه 200 
ألــف زائــر، وفــي عــام 1936م افتتــح معــرض فــي مدرســة التجهيــز، وبلــغ عــدد زائريــه نصــف مليــون زائــر، 
ونــال بعــض المشــاركين فيــه جوائــز تقديرّيــة وهــم شــريف الشــرباتي وأنطــون مزنــر عــن الخيــوط القطنّيــة

تفعيل دور الُمنَتج الوطنّي: 
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عــام 1954م  والحريرّيــة، وفــي 
الدولــّي  دمشــق  معــرض  افتتــح 
تجــارة  غرفــة  رئيــس  واقتــرح 
المعــرض  هــذا  يقــام  دمشــق أن 
حتــى  مســتمرًا  ومــازال  ســنوّيًا، 

الحاضــر. وقتنــا 
الشكل )8(: شعار معرض دمشق الدولي بدورته الستين عام 2018م.

1- مــا الحلــول األخــرى التــي يمكــن أْن تقّدمهــا لمواجهــة مشــكلة منافســة البضائــع األجنبّيــة للبضائــع 
    الوطنّية؟

2- ما أهّمّية تقديم جوائز تقديرّية للصناعّيين؟
3- ما النشاطات التي ينّظمها معرض دمشق الدولّي اليوم؟

4- نّظم مشروعًا أو معرضًا خاصًا بك أو بمشاركة زمالئك: ما المنتجات؟ كيف ستنّظم؟ ما الهدف؟

أبني
 أفكاري:

     بعــد نيــل الــدول العربّيــة اســتقاللها مــن االحتــالل األجنبــّي 
ورفــض  الغربّيــة  الــدول  هيمنــة  مــن  التخلّــص  علــى  عملــت 
التبعّية االقتصادّية لها، وبناء اقتصاد وطنّي متين، ومقاطعة 
السِّــلع والشــركات األجنبّيــة والتأميــم: أي نقــل الملكّيــة الخاّصــة 
لألفــراد أو الشــركات الخاّصــة إلــى الملكّيــة العاّمــة، كتأميــم 
دارتهــا مــن  قنــاة الســويس عــام 1956م التــي نقلــت ملكيتهــا واإ
الشــركة البريطانّيــة – الفرنســّية إلــى الشــركة المصرّيــة، وتأميــم 

شــركات النفــط فــي كلٍّ مــن العــراق وليبيــا.

عودة الملكّية:

1- من الذي أعلن عن تأميم قناة السويس؟      
2- كيف استثمرت دولة مصر العربّية أرباح القناة بعد تأميمها عام 1956م؟

3- ما النتائج التي تتوّقعها من مقاطعة البضائع األجنبّية على اقتصاد هذه الدول؟

أبني
 أفكاري:

الشكل )9(: بيان الرئيس جمال عبد الناصر 
بتأميم قناة السويس في جريدة األخبار.
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وثبة اقتصادّية: 

      انعكــس اســتقرار ســورية السياســّي بعــد قيــام الحركــة التصحيحّيــة عــام 1970م علــى االقتصــاد، 
فأقيمــت مشــاريع كبــرى مــّدت الســوق الصناعّيــة بكثيــر مــن المــواد األولّيــة، شــّجع علــى ذلــك إنشــاء شــركات 
ومؤّسســات ومصانــع رســمّية كبــرى، وانتعشــت األســواق فــي المــدن كدمشــق وحلــب وغيرهــا، وممــا حقــق 
التنميــة االقتصادّيــة فــي ســورية القوانيــن التــي أصدرتهــا الحكومــة إذ تضّمنــت فتــح بــاب االســتثمار الخارجــّي 
كقانــون رقــم )10( عــام 1991م، فتشــّجع المغتربــون ورجــال األعمــال علــى تحويــل أموالهــم لســورية، 

وأقيمــت عــّدة مناطــق حــرة للتجــارة. 

1- برأيك ما العالقة بين االستقرار السياسّي والنمّو االقتصادّي؟
2- أيُّ إجراء كان األكثر فاعلية في تنمية االقتصاد من وجهة نظرك؟ ولماذا؟ 

3- ما دور اإلعالم الوطنّي في جذب االستثمارات الخارجّية؟ 
4- كيف انعكس استقرار سورية السياسّي على الناحية االقتصادّية؟

أبني
 أفكاري:

وسائل سيطرة جديدة:

      مازالــت السياســة االقتصادّيــة للــدول الغربّيــة اليــوم قائمــة علــى جعــل االقتصــاد العربــّي تابعــًا لالقتصــاد 
األجنبّي بشّتى الطرق بحيث ُتغرق الدول العربية بالّديون وتفرض عليها العقوبات كالحصار االقتصادي 
بحجــج مختلفــة كمحاربــة اإلرهــاب أو بحّجــة امتــالك أســلحة دمــار شــامل، مــع إضعــاف المنتجــات الوطنّيــة، 
نشــاء ثقافــة اســتهالكّية بيــن الســّكان تقــوم علــى تفضيــل السِّــَلع األجنبّيــة علــى الوطنّيــة، مّمــا عرقــل التقــدم  واإ
فــي البــالد العربّيــة، فغــدت أســواقها مســتهِلكة للبضائــع األجنبّيــة، إذ تقــوم أســواق الوطــن العربــّي بشــراء 

التقنّيــات الجاهــزة مــن الغــرب، خاّصــة أّن بعــض الــدُّول العربّيــة تتمتّــع بقــّوة شــرائّية كبيــرة.

1- ما هدف المحتّل من إنشاء الثقافة االستهالكّية؟
2- هل استطاعت هذه الدول تحقيق أهدافها؟ كيف؟

3- لماذا ُيقِبل بعض المواطنين على شراء البضائع األجنبّية؟
4- كيف يمكن لمنتجاتنا الوطنّية أْن تكون منافسة للمنتجات األجنبّية؟ تتمتع بـ: ......

أبني
 أفكاري:
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الّدرس
الثالث

      واجهت المدن الصناعّية العربّية العريقة تحّديات كبيرة نتيجة الثورة الصناعّية األوروبّية، فسعى 
الصّنــاع إلــى مجــاراة التغييــرات ومحاولــة الحفــاظ علــى هوّيــة وجــودة الصناعــات العربّيــة التراثّيــة، فــي 

حيــن تمّكــن آخــرون مــن الَلحــاق بركــب الصناعــة الحديثــة وتحقيــق إنجــازات مهمــة. 

صناعة عربّية واقتصاد ُمتغّير

تهديد باإلغراق: 

      منحــت الدولــة العثمانّيــة الــدول األوروبّيــة امتيــازات ســمحت بتدفّــق بضائعهــم األجنبّيــة التــي 
أخــذت تــزداد مــع قيــام الثــورة الصناعّيــة، فاشــتّدت المنافســة بينهــم وبيــن الصناعّييــن الســورّيين، الذيــن 
لــم يستســلموا للتحــّدي األوروبــّي، بــل طــّوروا أنشــطتهم االقتصادّيــة لرفــع شــأن المســتوى االقتصــادّي 
والتأقلــم مــع الواقــع الطــارئ، كالشــركة المســاهمة التــي أنشــئت لصنــع منســوجات وطنّيــة فــي حمــص عــام 
1895م، وقــد نتــج عــن هــذه التغّيــرات ظهــور طبقــة اجتماعّيــة جديــدة ُأطلــق عليهــا اســم البرجوازّيــة 

ــة. المحّلّي

الشكل )10(: مصنع الحرير في لبنان عام 1881م، مرحلة فرز الحرير وتنظيم لّف الخيوط.

1- ما العالقة بين قيام الثورة الصناعّية في أوروبا وتدّفق البضائع األجنبّية للبالد العربّية؟ 
2- كيف تعامَل الصناعّيون السورّيون مع التحدِّيات األوروبّية؟ 

3- ما أهّمّية تطّور الصناعات الوطنّية؟  
4- ما رأيك بدور الصناعّيين السورّيين في مواجهة التحّدي األوروبّي؟ 

5- عّد لمصادر التعّلم، وبّين أسباب اهتمام االحتالل الفرنسّي بصناعة الحرير في سورية.

أبني
 أفكاري:
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اإلجراء المناسب في الوقت المناسب:

عانــت  لســورية  فرنســا  احتــالل  بعــد      
الصناعــة مــن صعوبــات جديــدة نتيجــة احتــكار

فرنســا للمــواّد األولّيــة الالزمــة للصناعــة، واعتمــاد سياســة 
»البــاب المفتــوح« التــي أّدت إلــى إغــراق البــالد بالبضائــع 
األجنبّية، وتزامن هذا مع عدم وجود نظام جمركّي يحمي 
الصناعــة والحــرف الســورّية التــي حافظــت علــى وجودهــا 
بســبب اليد الماهرة والعقلّية المهنّية المجتهدة التي ســعت 
إلحــداث تحــّول جــذرّي فــي مســار الصناعــة الّســورّية، 
االختراعــات  مــع  والتكّيــف  أدواتهــا  تطويــر  عــن طريــق 
الحديثــة، فعمــد التّجــار الســورّيون الســتيراد أدوات اإلنتــاج 
األوروبّيــة، كاســتيراد نــول الجــاكار الميكانيكــّي، كان أّول 
من أدخله إلى دمشــق في خمســينات القرن التاســع عشــر 
خوتــه المشــهورين بإنتــاج »حريــر  الصناعــّي حّنــا بــوالد واإ
البوالدّيــة«، وبــه أدخلــت ألــواٌن متعــّددة ورســوم متشــابكة 
فــي النســيج، وقــد ُوجــد فــي حمــص 5000 عامــل فــي 
قّطــاع المنســوجات وحــده، ولكثــرة مصانعهــا ُأطلــق عليهــا 

»مانشســتر الســورّية«.

. 1- أكمل مخّطط حّل المشكالت بعد قراءتك النصَّ
أ- ما المشكلة التي يطرحها النّص؟ 

ب- ما الحلول التي يقّدمها؟  
جـ- ما الحّل األمثل برأيك؟   د- اقترح حلواًل أخرى؟

2- كيف تقّيم شخصّية الصناعّي السورّي 
    حّنا بوالد؟ مواطن: ................. 

أبني
 أفكاري:

اإلحساس بالمشكلة

ما المشكلة؟

الحلول الموجودة في النّص

في رأيك: ما الحّل األمثل؟

ما الدليل أنه كان حاًل مثالّيًا؟ 

الشكل )11(: 1- نول الجاكار الميكانيكّي 
المستورد. 2- نول دمشقّي من الخشب.

2

1
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البروكار سفير اإلبداع الدمشقّي:

   لصناعة البروكار خصوصّية 
في الحرف  التقليدّية السورّية،

فقــد ازدهــرت إلــى أْن وصــل صداهــا 
إلى جميع بلدان العالم، وارتبط اسمها 
بمدينة دمشق التي ابتكر أهلها أنواعًا 
منهــا حتّــى أصبحــت كنــزًا أثرّيــًا مرتبطًا 
ــة دمشــق، ومــن أنفــس المقتنيــات بهوّي

الشكل )12(: الثوب الذي ارتدته الملكة إليزابيث الثانية، مع نماذج من 
قماش البروكار الدمشقّي.

التــي يتباهــى بهــا الملــوك واألمــراء، كالملكــة إليزابيــث الثانيــة التــي ارتــدت ثوبــًا مــن البــروكار 
الذهــب  بخيــوط  الموّشــى  الطبيعــّي  الحريــر  مــن  لهــا  ُنســج خّصيصــًا  بمناســبة زفافهــا،  الدمشــقّي 
والفّضــة، والمحلّــى برســوم نباتّيــة خاّصــة وطيــور، قــام بنســجه المعلّــم قاســم األيوبــّي علــى نــول يــدوّي 
قديــم، فــي معامــل النعســان ببــاب شــرقّي، شــهدت هــذه الصناعــة تعديــالت بإدخــال آالت حديثــة، 
ــر( الــذي نقــل صناعــة البــروكار مــن نــول يــدوي إلــى نــول ميكانيكــّي كهربائــّي عــام  )كأنطــون مزن
1890م، فُوجــدت أعــداد كبيــرة مــن المصانــع كالشــركة الســورّية للنســيج تأّسســت عــام 1937م. 

1- ضع عنوانًا آخر للّنص.
2- عالَم يدّل ارتداء الملكة إليزابيث الثانية فستان زفافها من البروكار السورّي؟

3- كيف تفّسر استمرار صناعة البروكار حّتى يومنا هذا؟ 
4- اختر حرفة تفضلها واجمع معلومات عنها ثم امأل االستبيان اآلتي:  

أبني
 أفكاري:

 هل

 للحرفة

 يومًا

خاصًا؟

 ما األشياء

 التي تحافظ

 عليها

الحرفة؟

 كيف

رت تلك  تطوَّ

الحرفة؟

 األماكن

 التي

 تمارس

فيها

 المنتجات

 التي

تصنعها

 المواد

 األولّية

المستخدمة

 المدة

 الطبيعّية

 الالزمة لتعّلم

الحرفة

 توزيع
 العمل في
الحرفة

 اسم
الحرفة

5- برأيــك أ يمكــن َعــدُّ االســتبيان وثيقــة تاريخّيــة؟ أم مصــدرًا مباشــرًا للبحــث والتدويــن؟ هــل صادفتــك 
صعوبــات معّينــة؟ ومــا الحلــول المقترحــة لهــا؟ 
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نقابتي تمّثلني: 

     عرفــت ســورية التنظيمــات العمالّيــة منــذ العصــور التاريخّيــة القديمــة، واســتمّر وجودهــا حتّــى عصــور 
الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية فُأطلــق عليهــا فــي العصــر المملوكــّي تســمّية »األخويــات ألربــاب الحــرف«، 
بينمــا ســّميت فــي العصــور التاريخّيــة الحديثــة وفــق المهنــة الُممارَســة، فكانــت نقابــة عّمــال النســيج عــام 
1926م، ثــّم تلتهــا نقابــة لعّمــال المطابــع، ونقابــات أخــرى، قامــوا بعــّدة إضرابــات كإضــراب عمــال النســيج 
ــع اآلالف منهــم فــي ثالثينّيــات القــرن العشــرين للمطالبــة بزيــادة األجــور وتحســين ظــروف العمــل،  إذ َتجمَّ
صــدار قوانيــن تحمــي العّمــال، وفــي عــام 1938م تأّســس االّتحــاد العــام لنقابــات  وتخفيــض ســاعاته، واإ
العمــال فــي ســورّية، التــي كانــت ســّباقة فــي إصــدار قانــون العمــل عــام 1944م، علــى يــد رئيــس الــوزراء 
فــارس الخــوري، إذ َمنعــت فيــه تشــغيل األحــداث، وفرضــت الوقايــة الصحّيــة علــى المعامــل، وحــّددت 

ســاعات العمــل، ومنحــت إجــازات األمومــة للنســاء العامــالت.

1- ما التغييرات التي طرأت على التنظيمات العمالّية؟
2- ضّد من كانت اإلضرابات العمالّية في سورية في ثالثينيات القرن العشرين؟

3- ما دوافع العّمال للقيام باإلضراب؟
4- ما أهّمّية صدور قانون العمل السورّي عام 1944م؟

5- مــا شــعورك عندمــا تعــرف أنَّ أّول التنظيمــات النقابّيــة كان فــي مدينــة مــاري الســورّية قبــل أربعــة
    آالف عام؟

أبني
 أفكاري:

فرسان الصناعة:

      ســارعت القــوى الوطنّيــة فــي أثنــاء االحتــالل الفرنســي لســورية إلــى 
رفــع شــعار تدعيــم االســتقالل السياســّي باالســتقالل االقتصــادّي، والمبــادرة 
إلــى عمّليــة التصنيــع والتطويــر علــى أّنهــا الســبيل لنمــّو االقتصــاد الوطنــّي، 
ورفــع مســتوى حيــاة المواطنيــن، وهــذا مــا أّكــده لطفــي الحّفــار الــذي كان 
رئيســًا ســابقًا للحكومــة ونائبــًا لرئيــس غرفــة تجــارة دمشــق، فقــد دعــا إلــى إقامــة 
شــركات صناعّيــة وطنّيــة علــى أســاس آلــي حديــث، وَوْضــِع رســوٍم جمركّيــة 
علــى قاعــدة حمايــة الصناعــة الوطنّيــة، ومقاطعــة البضائــع األجنبّيــة بهــدف 

بنــاء صناعــة محّلّيــة وحمايتهــا.
الشكل )13(: صورة عائلة الططري في معرض دمشق عام 1955م.
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ميثاق شرف:

     أطلــق فخــري البــارودّي الزعيــم الوطنــّي والنائــب عــن دمشــق فــي البرلمــان الســورّي فــي عــام 1932م 
ميثــاق شــرف لغرفــة الصناعــة والتجــارة فــي دمشــق، كان بمثابــة وضــع اأُلســس التــي يجــب أْن تُبنــى عليهــا 

القاعــدة االقتصادّيــة التــي تدعــم اســتقاللّية الوطــن، وتعــّزز قّوتــه فــي مواجهــة األخطــار المحدقــة آنــذاك.

1- َبّين األفكار التي طرحها لطفي الحّفار لدعم وتطوير االقتصاد السورّي.
2- صف بما ال يزيد عن سطرين إحدى نقابات مجتمعك المحّلّي، ما شعارها؟

3- برأيك هل تؤّدي النقابات دورها الذي ُأنشئت من أجله؟ ولماذا؟

أبني
 أفكاري:

      »أعاهــد اهلل والّشــرف علــى أاّل أصــرف قرشــًا فــي حاجــة صــادرة عــن بــالد أجنبّيــة مــادام 
منهــا فــي وطنــّي العربــّي الكبيــر، وأن أعــّزز اقتصادّيــات بــالدي وأعمــل لترويجهــا وتصريفهــا 

بــكّل قــّوة، والوطــن شــاهدي واهلل حســبي ونعــم الوكيــل«.

نّص الميثاق: 

1- ما أوجه الّشبه واالختالف بين أفكار لطفي الحّفار وفخري البارودي؟
2- ما القاعدة األخالقّية - االقتصادّية التي أطلقها فخري البارودي من أجل بناء صناعة وطنّية؟

3- ما داللة تسمية ميثاق فخري البارودي بميثاق شرف؟

أبني
 أفكاري:

إجراءات اقتصادّية مطّورة:
      طــّورت ســورية نظامهــا االقتصــادّي بعــد االســتقالل، مــن خــالل إصــدار قوانيــن التأميــم فــي قّطاعــات 
نشــاء مصانــع كبــرى لتلبيــة حاجــة الســوق المحلّيــة، والتخفيــف  الصناعــات التحويلّيــة والهندســّية والغذائّيــة، واإ
ــة، فُأقيمــت مصانــع كمصنــع  مــن االســتيراد، وزيــادة التصديــر، ورفــد الخزينــة الســورّية بالعمــالت األجنبّي
اإلســمنت فــي طرطــوس عــام 1977م الــذي ُعــّد حينهــا األكبــر فــي الوطــن العربــّي، ونتيجــة التســهيالت 
التــي قّدمتهــا الحكومــة الســورّية للصناعّييــن تشــّجع أصحــاب رؤوس األمــوال علــى بنــاء مصانــع خاّصــة ال 
تقــل أهّمّيــة عــن مصانــع الدولــة ظهــر القطــاع العــاّم والخــاص والمشــترك، لتنشــأ فيمــا بعــد المــدن الصناعّيــة 

عــام 2004م.
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1- عالَم يدّل تعّدد قّطاعات اإلنتاج الصناعّي في سورية؟  
2- ما الهدف من إصدار القوانين االقتصادّية؟ تساعد على: ................

3- حّققت سورية ثورة اقتصادّية بعد االستقالل بين ذلك؟ عن طريق: ..............

أبني
 أفكاري:

الصناعة قلعة سورية االقتصادّية:

        رغــم تّعــرض االقتصــاد لبعــض العقبــات التــي وضعتهــا الــدول األجنبّيــة أواخــر القــرن الماضــي 
أثبتــت الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية والشــعب قدرتهمــا علــى المقاومــة والصمــود واالعتمــاد علــى الخبــرات 
الوطنّيــة واســتثمار ثرواتهــا، فأصبحــت ســورية بلــدًا صناعّيــًا إلــى حــّد جيــد خصوصــًا مــع بدايــة القــرن الواحــد 
والعشــرين، إذ تنّوعــت المصانــع وتعــّددت بيــن صناعــات كيميائّيــة وبترولّيــة ومعدنّيــة وغذائّيــة ونســيجّية 
...إلــخ، واســتغنت ســورية عــن اســتيراد الكثيــر مــن الســلع، بــل أصبحــت ُمصــّدرة لهــا كالــدواء والنســيج 

ــة عــام 2000م نحــو 90 ألــف ُمنشــأة.  والغــذاء وغيرهــا إذ بلــغ عــدد المنشــآت الصناعّي
اقتصاد المعرفة اليوم:     

     أصبحــت التكنولوجيــا اليــوم تفــوق بأهّمّيتهــا رأس 
المــال، إذ يســيطر اقتصــاد المعرفــة علــى العالــم، ويقــوم 
أساســه علــى المعلومــات والتقنّيــات الحديثــة )الموبايــل 
ولمواكبــة  االصطناعــّي،  والــذكاء  والكمبيوتــر....(، 
تواكــب  أن  اليــوم  لألجيــال  البــّد  الحاصــل  التطــّور 
البرمجّيــات بمــا يخــدم اقتصادهــا المحلــّي لمجــاراة دول 

الشكل )14(: مصنع أدوية شركة تاميكو في ريف دمشق.الغــرب والشــرق المتطــّورة.

1- ما الفوائد المتوّقعة من االكتفاء الصناعّي في بلد ما؟ 
2- ِلَم تنوّعت الصناعات في سورية؟ 

3- ما الدور الذي يمكن أن تقوم به لمواكبة التطّور التكنولوجّي؟
4- ما أهّمّية مواكبة المعرفة؟

أبني
 أفكاري:



39

الّدرس
الرابع

ــة، ولكــن وقوعهــا تحــت تأثيــر إدارات        حــازت الزراعــة علــى مكانــة جيــدة فــي المجتمعــات العربّي
وقــوى سياســّية خارجّيــة، تســبب فــي تفاقــم مشــاكلها، وســوء حالــة الفــاّلح التــي أخــذت بالتحّســن بعــد 

حصــول البــالد علــى االســتقالل.

أساس كّل اقتصاد ....... الزراعة

تحدٍّ وصمود:

      اســتمّرت ســيطرة النظــام اإلقطاعــّي علــى األراضــي الزراعّيــة فــي أثنــاء االحتــالل العثمانــّي، 
وكان هنــاك صعوبــة فــي ربــط مناطــق اإلنتــاج بمناطــق االســتهالك، وبقيــت أدوات الزراعــة علــى حالهــا 
القديــم، وزادت الحــروب واالضطرابــات الداخليــة مــن معانــاة الفالحيــن، إاّل أّن هــذا لــم يمنــع مــن وجــود 
إنتــاج زراعــّي متنــّوع كزراعــة القطــن والسمســم والعنــب والزيتــون، وشــجرة التــوت، يقــول الرحالــة الفرنســّي 
)بلــون( فــي أثنــاء زيارتــه ســورية عــام 1537م: »كانــت زراعــة القطــن مّتســعة بأطــراف الشــام وضواحــي 
حمــص وحمــاة وحلــب ومعــّرة النعمــان، وأكثــر األراضــي الواقعــة بيــن حلــب وحمــاة كانــت ُتســقى بميــاه 

مخّزنــة«. 

1- ما الصعوبات التي واجهت الفالح في أثناء االحتالل العثمانّي؟ 
2- صّنف الصعوبات التي تعّرض لها الفاّلح إلى: سياسّية واقتصادّية واجتماعّية.

3- ما الحقائق التي يقّدمها نّص بلون؟ 
4- بّين رأيك في عمل الفاّلح السورّي رغم الصعوبات التي واجهته.

أبني
 أفكاري:

1915م عام المجاعة:

      عــاش الســوريون ظروفــًا اقتصادّيــة صعبــة بســبب الحــرب العالميــة األولــى )1914-1918م(، 
الفئــات المتوســطة والفقيــرة، فتدهــورت أوضــاع الزراعــة وتدّنــى مســتوى  ألقــت بنتائجهــا علــى  التــي 
اإلنتــاج، فاشــتّد الغــالء وَعُظــم القحــط والجــوع، ومــا زاد األوضــاع ســوءًا اإلجــراءات التــي اّتخذهــا حاكــم 
دمشــق العســكرّي خــالل الحــرب العالمّيــة األولــى جمــال باشــا ضــد األهالــي ومنهــا مصــادرة المحاصيــل 
الزراعّيــة، وفــْرض اإلعانــات لدعــم الجيــش العثمانــّي، ومصــادرة األمــالك واألمــوال، باإلضافــة إلــى
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موجــة مــن الجــراد أصابــت المحاصيــل الزراعّيــة، وكانــت أســوأ مــا جــرى فــي تاريــخ ســورية، فاشــتّد الجــوع 
ونقــص الخبــز وأصبــح الغنــي مــن يملــك قــوت يومــه.

1- ما انعكاسات الحرب على اقتصاد الدول؟
2- أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه:

أبني
 أفكاري:

اجتماعّية اقتصادّية

نتيجة سبب نتيجة سبب

غني يملك قوت يومه تدهور الزراعة

إجراءات جمال باشا ضد األهالي اشتداد الغالء

دوافع احتالل:

      ازداد اهتمــام غــرف التجــارة الفرنســّية فــي مدينتــي ليــون ومرســيليا بصناعــات بــالد الشــام خاصــة 
مصانــع إنتــاج الحريــر، فأوفــدت بعثــة فرنســّية عــام 1912م برئاســة هوفــالن مــن أجــل تطويــر االقتصــاد 

الزراعــّي الســورّي خدمــة لالقتصــاد الفرنســّي، رفــع هوفــالن تقريــره فقــال: 
     »إّن نســبة مســاحة األراضــي المزروعــة إلــى األراضــي الصالحــة للزراعــة التــي يجــب أن يمتــّد عليهــا 
االنتــداب الفرنســّي فــي ســورية تعــادل 20% فقــط، مــا يعنــي أّن ثّمــة مســاحات زراعيــة شاســعة يمكــن 

اســتغاللها واســتثمارها بصــورة جّيــدة«.

1- ما داللة اهتمام فرنسا باألراضي الزراعّية في سورية؟
2- برأيك ما سبب قّلة مساحة األراضي المزروعة في سورية في ذلك الوقت؟ 

3- هل كان لدى فرنسا نّية مسبقة في احتالل سورية؟ ما الدليل؟
4- ما الهدف من إرسال فرنسا بعثة هوفالن؟

أبني
 أفكاري:
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أرضك ملكي: 

      تفاقمت مشــكالت الزراعة نتيجة سياســة المحتّل الفرنســّي التي ربطت االقتصاد الســورّي باالقتصاد 
الفرنســّي وعملــت علــى إفقــار النــاس، وعمــدت إلــى تقويــة النظــام اإلقطاعــّي وســيطرت علــى األراضــي 
ومنحتهــا لكبــار الماّلكيــن، واحتكــرت زراعــة بعــض المحاصيــل الزراعّيــة المالئمــة للصناعــة كشــجرة التــوت 

وتربيــة دودة القــّز، وباإلضافــة إلــى المحاصيــل اآلتيــة خدمــة لمصالحهــا ولمحاربــة االقتصــاد الوطنــّي:  

اهتّم االحتالل الفرنسي 
بزراعة القطن في سورية 
وأراد تحويل شمال سورية 
إلى مزرعة للقطن وأجرى 
التجارب على زراعته، 
وزاد مساحة األراضي 
المزروعة بالقطن لسّد 

حاجات شركاته.

فاقت الحبوب كّل المحاصيل 
بحجمها وقيمتها والحاجة إليها 
كالقمح والشعير التي كانت 
تزرع في الوديان والسهول 

الداخلية خاّصة حلب وحماة 
وسهول حوران وتشكل نسبة 

زراعة الحبوب أكثر من %50 
من الزراعات األخرى. 

شهدت زراعة التبغ في 
سورية قفزة كبيرة، لكنها 
كانت خاضعة إلشراف 

شركة الريجي الفرنسّية التي 
تأّسست عام 1883م، وقد 
ُحّدد نمط اإلنتاج وجمع 

الضرائب والرسوم الجمركّية.

1- ما هدف فرنسا من سياستها هذه في سورّية؟
2- ُيطلق على القطن الذهب األبيض ما داللة هذه التسمية برأيك؟ 

3- بالرغم من أنَّ التبغ ماّدة خطيرة على صّحة اإلنسان، عالَم يدّل اهتمام فرنسا بزراعته في سورية؟ 
4- اهتّمت فرنسا باألعمال الزراعّية في سورية للحفاظ على مصالحها، أكمل الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

النتائج التي حقّقها نوع المنتج    أماكن استثماره       

5- برأيك هل طّور المجتمع السورّي من طريقة تفكيره لالستفادة من خيرات بالده؟
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مشاريع داعمة: 

      دخلــت المكننــة الزراعّيــة إلــى ســورية منــذ عــام 1922م، إذ اندفــع الّتجــار والمســتثمرون الوطنيــون 
لتمويل شــّق الطرق واســتقدام وســائل نقل حديثة ومعّدات وجّرارات زراعّية، للقيام بأعمال الزراعة بســرعة 
وزيــادة كميــة اإلنتــاج، فتــّم إدخــال محــرك الديــزل والمضّخــة، كانــت شــركة أصفــر ونّجــار الرائــد األكبــر 

لعملّيــة الــّري بواســطة المضّخــات عــام 1942م.

      كمــا أّســس أهالــي ديــر عطيــة الجمعّيــة 
الخيرّيــة الفالحّيــة عــام 1943م، وبعــد االســتقالل 
خــالل  مــن  الفــاّلح  دعــم  إلــى  الدولــة  عمــدت 
الجمعّيــات التعاونّيــة الفالحّيــة لمــّده بمــا يلزمــه مــن 
البحــوث  قامــة مراكــز  قــروض وبــذار وســماد، واإ
الزراعّيــة ومشــاريع الــّرّي والقنــوات والســدود كســّد 
ّالفــرات، والســدود المائّيــة التــي بلــغ عددهــا أكثــر 
القطــر،  مناطــق  جميــع  فــي  ســّدًا   )150( مــن 
مكتــٍف  لبلــد  مســتورد  بلــد  مــن  ســورية  فتحّولــت 
ذاتيــًا ومصــدٍر لكثيــر مــن الســلع الغذائّيــة، فتحقّــق 

الهــدف: )اســتقرار األمــن الغذائــّي(.

1- ما الحاجة التي دفعت بالّتجار الستقدام اآلالت والجرارات؟ 
2- ما الهدف من إقامة الجمعّيات التعاونّية الفالحّية؟ 

3- ما أهّمّية ربط العلم بالزراعة؟  
4- ما النتائج التي تتوقعها من بناء سّد الفرات؟ 

5- فّسر معنى األمن الغذائّي.

أبني
 أفكاري:

الشكل )15(: 1- مضخة الديزل ولها اثنتا عشرة  
إسطوانة، 2- سّد الفرات الذي دشن عام 1973م.

2

1
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      درســت فــي الوحــدة األولــى التحديــات التجارّيــة واالمتيــازات التــي مهّــدت للســيطرة، وكيــف كانــت 
الصناعــة قلعــة االقتصــاد الســورّي، وتعّرفــت علــى الزراعــة وأوضــاع الفالحيــن.

     كنــت خــالل هــذه الدراســة تبنــي أفــكار حــول هــذه المواضيــع، اختبــر هــذه األفــكار التــي كونتهــا 
باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة: 

1- مــا الحــدث الجغرافــّي الــذي غّيــر أحــوال المجتمــع العربــّي سياســّيًا واقتصادّيــًا بدايــة العصــور
     التاريخّية الحديثة؟

2- اعتمدت الدول األوروبّية استراتيجّية محّددة للسيطرة على الطرق التجارّية اذكرها.
3- كيف قطع االحتالل الفرنسّي التجارة بين حلب وشمال العراق وجنوب تركيا؟

4- كيف مّهدت البعثات االستكشافّية الطريق للدول األوروبّية للسيطرة على البالد العربّية؟
5- رّتب المراحل التي مّرت بها الليرة السورّية على الخّط الزمنّي اآلتي: 

أوراق عمل

أ- كيف تساهم في تعزيز قيمة العملة الوطنّية )الليرة السورّية( اليوم؟ 
ب- ما األدّلة على االنفتاح العقلّي للصناعّي السورّي؟

6- اقرأ النص التاريخّي اآلتي، ثّم أجب:
      نشــرت جريــدة )دي جنيــف( المقالــة الثالثــة لرئيــس تحريرهــا وليــم مارتــان بتاريــخ 8 كانــون األّول 

عــام 1929م عــن حلــب، قــال فيهــا: 
     »فهاكم مدينة ال تســتمّد شــهرتها من ماضيها، ولكّن من نشــاطها الحاضر، إنَّ حلب هي مدينة 
مســتديرة مبنّيــة حــول قلعــة حصينــة تشــرف علــى الســاحل كّلــه، ....... لهــذا عمــد الفرنســيون للتنقيــب 
عن اآلثار وحفظها، وحلب مشــهورة بين جميع مدن ســورية بأســواقها، وشــهرة حلب ترجع في األصل 
إلــى أّنهــا مدينــة كبيــرة تحيــط بهــا الصحــراء، كانــت دائمــًا مركــز تجــارة عظيمــة لمــا يبــاع مفرقــًا وجملــة، 
وهــي خــّزان للبضائــع، وهــي تعمــل بجــد ونشــاط، وتعطــي مثــااًل جميــاًل للغربيّيــن الذيــن يظّنــون الشــرق 
ن تّجارهــا وصيارفتهــا ومصــّدرّي البضائــع  نائمــًا، أحلــب نائمــة؟ كاّل! إّنهــا أشــّد نشــاطًا مــن امســتردام، واإ

فيهــا ومتعهّــدي النقــل هــم قــدوة بكونهــم ال يتذّمــرون فــي وقــت تجــد كّل النــاس تقريبــًا يتذمــرون«.
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أ- ضع عنوانًا للّنّص.
ب- ما الحقائق التي يذكرها الّنّص؟

جـ- ما المعلومات غير ذات الصلة في الّنّص؟
د- استنتج القيم اإليجابّية التي أوردها النّص عن حلب.

7- اقرأ الجدول الزمنّي اآلتي، ثّم أجب:

أ- ما أهّمّية مشاريع الري؟
ب- ما االستنتاج الذي رسمته من الجدول الزمنّي؟

جـ- ما الذي استمّر من هذه المشاريع؟
د- انسب هذه المشاريع إلى العصر الذي وجدت فيه أّول مّرة.

8- ســعت ســورية بعــد االســتقالل إلــى العمــل مــن أجــل تحقيــق نهضــة اقتصادّيــة شــاملة، أجــب عــن 
األســئلة اآلتيــة:

أ- ما أهّمّية التقليل من االستيراد وزيادة التصدير؟
ب- ما أثر تعّدد قطاعات اإلنتاج الصناعّي في سورية؟ 

لوحة من الفسيفساء 
للنواعير من 

القرن الرابع ق.م، 
اكُتشفت في أفاميا، 
محفوظة في متحف 

حماة الوطنّي.

مخّطط مدينة 
ماري، 1- قناة 

المدينة، 2- سور 
المدينة، 3- 

القصر الملكّي، 
4- نهر الفرات. 

سّد خربقة: ُبنَي في 
مرحلة االحتالل 

الرومانّي على وادي 
الباردة إلى الغرب 
من مدينة تدمر، تّم 
ترميُمه في العصر 

األموّي.

مخطوطة 
تظهر 

مضخة ابن 
الجزري في 
كتابه الحيل 

الهندسّية.

سّد الفرات: أقيم في 
غرب مدينة الرقة 
على نهر الفرات، 

بهدف تنظيم جريان 
النهر، وتوليد الطاقة 
الكهربائّية، وزيادة 
الرقعة المروية.  
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فكرة لك:
عن الزمن

الوحدة 
الثانية

الشكل )1(: 1- مبنى البرلمان السورّي ُبني عام 1928م في دمشق، وكان ُيطلق عليه دار البرلمان، 
ُيعرف اليوم »مجلس الشعب«، 2- مبنى بانوراما حرب تشرين التحريرّية عام 1998م ُيعّد شاهدًا على 
انتصارات سورية عبر التاريخ، 3- لوحة بانورامّية تمّثل معارك حرب تشرين التحريرّية عام 1973م.  

تغّيرات سياسّية

معركة مرج دابق 
1516م

 

  

حملة نابليون 
الفرنسّية على مصر 

وسورية 1798م

 

معركة ميسلون 
1920م

استقالل سورية 
1946م

 

الوحدة بين سورية 
ومصر 1958م

 

حرب تشرين 
التحريرّية 1973م

 

توّلي الرئيس بّشار األسد رئاسة 
الجمهورّية العربّية السورّية 2000م

2

1

3
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- ظروف ومراحل
2- الوطن العربّي بين المؤامرات واالحتالل 

3- الّدولة الوطنّية
4- سيرة وطن

ف:
األهدا

ت العرب في 
- يحــّدد المشــكلة التــي واجه

صلح.
مؤتمر ال

- يفّســر أهّمّيــة انعقــاد المؤتمــر الســورّي 
العام.

ف العظمــة فــي معركــة 
- يقّيــم دور يوســ

ميسلون. 

ب االحتالل 
- ينّظم خريطة مفاهيم بأســبا

 –
صادّيــة 

– اقت
األوروبــّي: )سياســّية 

جغرافّية( للوطن العربّي.

ص من خريطة مناطق االحتالل 
-  يستخل

الفرنسّي والبريطانّي للوطن العربّي.

ضــال 
- يقّيــم دور المــرأة الســورّية فــي الن

ضد االحتالل الفرنسّي.

- يفّسر أهّمّية الثورة السورّية الكبرى.

- يشرح خطة معركة الكفر.

ت الكبــرى 
- يبّيــن أوجــه الشــبه بيــن الثــورا

في الوطن العربّي.

ف:
األهدا

ب الوطنّية بعد الثورة السورّية 
- يبّين المطال

الكبرى.
ب الستينّي.

ضرا
- يفّسر قيام اإل

علــى 
- يحــّدد موقــع لــواء اســكندرونة 

الخريطة.
- يقّيــم دور زكــي األرســوزي فــي المقاومــة 

ضّد االحتالل الفرنسّي.
ّضــح وحشــية فرنســا فــي عــدوان أيــار 

- يو
عام 1945م.

- يعّبر عن اعتزازه  بذكرى الجالء ورموزه 
الوطنّية.

ص مــن جــدول زمنــي المراحــل 
- يســتخل

التاريخّية التي مّر بها لواء اسكندرونة حّتى 
ت فرنســا مــن ســلخه عــن الوطــن األّم 

تمّكنــ
سورية.

ف:
األهدا

صر 
- يعلّــل قيــام الوحــدة بيــن ســورية وم

عام 1958م.
ت الناتجــة عــن قيــام 

ف المتغّيــرا
صّنــ

- ي
عــام 

ســورية 
صحيحّيــة فــي 

الحركــة الت
ت رئيسة وفرعّية.

1970م في مجاال
عــن تاريــخ 

ت 
- يحــّدد دقّــة المعلومــا

ث.
سورية الحدي

- يعلــل مشــاركة الســوريّين فــي حــرب 
فلسطين عام 1948م.

صدي لسياســة 
- يقّيم دور ســورية في الت

ف العسكرّية.
األحال

- يبِد اعتزازه  بالرموز الوطنية.
- يبّيــن نتائــج حــرب تشــرين التحريرّيــة 

عام 1973م.
ضايــا 

ف ســورية مــن الق
ّضــح موقــ

- يو
الوطنّية والقومّية.

ف:
األهدا

- يســتنتج الطرائــق التــي اّتخذتهــا 
الدولــة العثمانّيــة فــي الّســيطرة علــى 

الوطن العربّي.

زمنّيــًا لمراحــل 
خطــًا 

- يرســم 
االحتالل العثماني للوطن العربّي.

ونتائــج الحملــة 
ب 

- يبيــن أســبا
صر وسورية.

الفرنسّية على م

- يشرح من خالل خريطة تاريخية 
ت االحتــالل لبــالد الشــام 

تقســيما
س- 

والعــراق وفــق اتفاقّيــة )ســايك
بيكو( عام 1916م.

- يســتنتج أهّمّيــة ثورتــي الســاحل 
ضــد 

والشــمال )1918-1920م( 
االحتالل الفرنسّي.

- يبّيــن أهّمّيــة الترابــط والتعــاون 
ضــد 

بيــن ثورتــي الســاحل والشــمال 
ّاالحتالل الفرنسّي.
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       تمّيــزت بدايــات العصــور الحديثــة بتغّيــرات جذرّيــة كان لهــا األثــر األكبــر علــى منطقتنــا العربّيــة 
التــي تحّولــت مــن ســّيدة عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية إلــى هــدٍف للســيطرة واالحتــالل مــن قبــل 

القــوى األوروبّيــة.

     كانــت ظــروف دولــة المماليــك آخــذة بالتدهــور فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه مرحلــة تحــّوالت مهّمــة 
حولهــا، فالــّدول األوروبّيــة كانــت تبحــث لهــا عــن موطــئ قــدم فــي إفريقيــا وآســيا، والدولتــان الصفوّيــة 
والعثمانّيــة المجاورتــان لهــا تتصارعــان حــول مناطــق نفوذهمــا، فــي هــذا الوقــت لــم يتمكــن المماليــك مــن 
الصمــود فــي وجــه القــوى اآلخــذة بالنمــو وفــي مقدمتهــا الدولــة العثمانّيــة التــي أّمنــت حدودهــا األوروبّيــة 

وبــدأت تّتجــه بأنظارهــا نحــو الســيطرة علــى المنطقــة العربّيــة.

الخريطة )1(: امتداد دولة المماليك والدولة العثمانّية والدولة الصفوّية.

الّدرس
األّول

ممّهدات مرحلة جديدة .... واقع سياسّي:

ظروف ومراحل

1- متى بدأت العصور التاريخّية الحديثة؟
2- ما أسباب تراجع قّوة المماليك االقتصادّية؟

3- صّنف الحلول التي يمكن لدولة المماليك القيام بها للنهوض بالدولة وفق الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:



48

النتائج المتوقعة اقتصادّي عسكرّي سياسّي الحلول المقترحة

عقد هدنة مع العثمانيين

مشاركة األوروبيين في رحالتهم البحرّية

التبعية للسلطان العثمانّي

    تمّكنت الدولة العثمانّية من فرض سيطرتها على المنطقة بعد أن انتصرت في سلسلة من المعارك.

هيمنة وتوّسع: 

بدأ الصراع بين الدولتين 
العثمانّية والمملوكّية 

بسبب مشكلة الحدود، 
ولرغبة الدولة العثمانّية 
بتأمين طرق تجارتها 

القادمة من الشرق باتجاه 
البحر المتوّسط كانت 

معركة مرج دابق شمالي 
حلب، والتي أّدت إلى 
انسحاب المماليك من 
بالد الشام إلى مصر.

خشيت الدولة العثمانّية 
مّما يجري على أطرافها 
الشرقّية من تحّركات 

عسكرّية ومحاولة الدولة 
الصفوّية السيطرة على 
أقاليمها الحدودّية، التقى 

الطرفان في معركة 
جالديران التي انتهت 

بسيطرة العثمانّيين على 
طرق التجارة البرّية في 
شرق الوطن العربّي. 

السيطرة على الجزائر معركة الريدانّية معركة مرج دابق معركة جالديران 

1514م                         1516            1517                        1519م   

بسطت الدولة العثمانّية 
سيطرتها على بالد 
الشام وأبرز مدنها 

دمشق بعد مرج دابق، 
لكّن انهيار الخطوط 
الدفاعّية للمماليك 

وبهدف توسيع ممتلكاتها 
توجهت بجيشها نحو 
القاهرة، فكانت معركة 
الريدانّية التي حسمتها 

المدافع العثمانّية.

كان خير الدين بربروسا 
حاكم الجزائر بحاجة لدولة 
قوية تدعم دفاعاته في 
حماية سواحل بالده من 
هجمات اإلسبان فوجد 

ضاّلته في الدولة العثمانّية 
التي لّبت دعوته في 

بسط نفوذها على الجزائر 
وزّودته بقّوة بحرّية وبذلك 

دخلت الجزائر رسميًا 
تحت السيادة العثمانية.

1- اختر اإلجابة الصحيحة:
أ- قّسم الجدول الزمنّي السابق إلى: حقب – عقود – قرون – أعوام. 

ب- دخلت الجزائر تحت سيطرة العثمانّيين في القرن: 14 – 15 – 16 – 17م.
2- صّنف األسباب التي دفعت العثمانيين للتوّسع شرقًا وفق الجدول اآلتي: 

أبني
 أفكاري:

اقتصادّية  سياسّية 

3- وفقًا لمبدأ السبب والنتيجة أوجد العالقة بين معركتي مرج دابق والريدانّية.
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      فــي مرحلــة ضعــف الدولــة العثمانّيــة )بدايــة القــرن التاســع عشــر الميــالدّي( بــدأت األطمــاع األوروبّيــة 
للســيطرة علــى الوطــن العربــّي سياســّيًا، فتلقَّــت حكومــة فرنســا تقريــرًا مــن »تاليــران« وزيــر خارجيَّتهــا عــام 
1798م، ذكــر فيــه العالقــات بيــن فرنســا ومصــر واآلراء التــي تُنــادي بمزايــا االســتيالء علــى مصــر، وقــدَّم 
الحجــج التــي تُبيِّــن أنَّ الفرصــة قــد أصبحــت ســانحة إلرســال حملــة إلــى مصــر، كمــا تنــاول وســائل تنفيــذ 
مشــروع االحتــالل مــن حيــث إعــداد الرجــال وتجهيــز الســفن الالزمــة لحملتهــم وخّطــة الغــزو العســكرّية، ودعــا 
لى اســتمالة المصرّيين وكســب موّدتهم بتبجيل  إلى مراعاة تقاليد أهل مصر وعاداتهم وشــعائرهم الدينّية، واإ
علمائهــم وشــيوخهم واحتــرام أهــل الــرأي منهــم، ألنَّ هــؤالء العلمــاء أصحــاب مكانــٍة كبيــرٍة عنــد المصرّييــن. 

مبررات احتالل:

1- صّنف النصائح التي أوصى بها تقرير الدبلوماسّي »تاليران« من الناحيتين العسكرّية واالجتماعّية.
2- بين رأيك في تقرير تاليران من وجهة نظر عربّية. 

3- ما الدليل على اهتمام التقرير بتفاصيل المجتمع المصرّي؟

أبني
 أفكاري:

والتّجــار  والرّحالــة  جواسيســها  تقاريــر  طريــق  عــن  العربّيــة  المنطقــة  دراســة  علــى  فرنســا  دأبــت        
والمستشــرقين، وكانــت بريطانيــا تقــوم بجهــد مماثــل، حيــث تســابقت الدولتــان فــي الســيطرة علــى المنطقــة، 
لكــّن فرنســا ســارعت بإرســال حملــة بقيــادة نابليــون بونابــرت إلــى مصــر وســورية )1798-1801م(.

تكتيكات عسكرّية: 

الخريطة)2(: خّط سير حملة نابليون بونابرت إلى مصر وسورية.
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ــة        هدفــت فرنســا مــن إرســال الحملــة إلــى إنشــاء قاعــدة عســكرّية فرنســّية تضــرب المصالــح البريطانّي
علــى طريــق تجارتهــا إلــى الهنــد، وتســيطر علــى حــوض البحــر المتوســط، وعلــى طــرق تجارّيــة بحرّيــة مهمــة، 
قــرار العــدل والمســاواة بيــن  فــي حيــن قــّدم الفرنســّيون أنفســهم علــى أّنهــم قادمــون إلنقــاذ مصــر مــن حّكامهــا واإ

ســّكانها، والســيما أّن الحملــة أظهرتهــم كممّثليــن للتطــّور والتحديــث فــي أوروبــا. 

1- من الخريطة سمِّ المنافذ البحرّية التي طمع الفرنسيون بالتحكم بها.
2- حّدد خّط سير الحملة الفرنسّية في مصر وسورية.

3- من أساليب االحتالل الحديثة دراسة المنطقة العربّية عن طريق: ...........
4- ما السبب المعلن؟ وما السبب الحقيقّي للحملة الفرنسّية؟

أبني
 أفكاري:

      نتيجــة المقاومــة العربّيــة للحملــة فشــلت فــي تحقيــق أهدافهــا فبعــد ثــالث ســنوات انســحب الفرنســيون 
عائديــن مهزوميــن، لكــّن الحملــة أّكــدت أهّمّيــة المنطقــة العربّيــة التــي أصبحــت ميدانــًا للتنافــس واالحتــالل، 
فاتجهــت فرنســا بأنظارهــا نحــو الجزائــر، واحتّلتهــا عــام 1830م، بينمــا هيمنــت بريطانيــا علــى الخليــج 
العربــّي عــن طريــق سلســلة مــن معاهــدات الحمايــة عــام 1892م، كمــا أظهــرت الحملــة الفجــوة الكبيــرة التــي 
أصبحــت تفصــل بيــن أوروبــا ومنطقتنــا العربّيــة فــي مختلــف مجــاالت العلــوم والصناعــة، فأدخلــت مطبعتيــن 
إلــى مصــر؛ واحــدة باألحــرف العربّيــة والثانيــة باألحــرف الفرنســّية، وُوِضــَع كتــاب »وصــف مصــر«، وبّينــت 

أهّمّيــة وصــل البحــر المتوّســط بالبحــر األحمــر. 

انعكاسات الحملة:

يجابّيات الحملة الفرنسّية في الجدول اآلتي:  1- صّنف سلبّيات واإ

أبني
 أفكاري:

سلبيات الحملة  إيجابيات الحملة 

2- ما هدف المحتل من تشجيع األبحاث العلمّية أو المشاريع االقتصادّية؟ 



51

قامت الحرب العالمّية األولى )1914-1918م(، وعانى ســكان بالد الشــام من ويالتها، وفي هذه األثناء 
بدأت المؤامرات بين فرنســا وبريطانيا لبســط النفوذ واالحتالل، واقتســام المنطقة بداًل من التنافس عليها.

مؤامرات وتغيير خرائط:

الخريطة)3(: تقسيمات اتفاقية )سايكس-بيكو( عام 1916م.

1- ما المناطق التي شملتها اتفاقية )سايكس – بيكو( عام 1916م؟
2- استخلص من الخريطة مناطق النفوذ الفرنسّي، ومناطق النفوذ البريطانّي.

3- ماذا تضم المنطقة العربّية )أ ، ب(؟ ولماذا اختاروا لها هذه المنطقة برأيك؟
4- مــا الــذي تســتنتجه مــن اتفــاق فرنســا وبريطانيــا علــى اقتســام المنطقــة رغــم خضوعهــا للدولــة 

العثمانّيــة؟

أبني
 أفكاري:
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      اســتكمااًل التفاقّيــة )ســايكس- بيكــو(، ودعمــًا للصهاينــة بعــد وقوفهــم إلــى جانبهــا فــي الحــرب العالميــة 
ضعافهــم؛ منحــت بريطانيــا اليهــود  األولــى )1914-1918م(، ولضمــان مصالحهــا، ولمنــع وحــدة العــرب واإ
الصهاينــة وعــدًا ســمح لهــم بإقامــة وطــن فــي فلســطين العربّيــة، جــاء علــى لســان وزيــر خارجّيتهــا، وُعــرف باســم 

وعــد بلفــور عــام 1917م.

من ال يملك أعطى من ال يستحّق:

1- ما مدى خطورة هذا الوعد على العرب؟ 
2- ما األهداف التي حّققتها بريطانيا من منحها اليهود الصهاينة وعد بلفور؟ 

3- هل يحقُّ لبريطانيا منح الصهاينة هذا الوعد؟ لماذا؟
4- لماذا اختيرت أرض فلسطين إلقامة الكيان الصهيونّي؟

أبني
 أفكاري:

      وقــف العــرب إلــى جانــب بريطانيــا فــي الحــرب العالمّيــة األولــى أمــاًل بدعمهــم فــي االســتقالل عــن 
الدولــة العثمانّيــة، فقــّرروا إعــالن الثــورة عــام 1916م، وانطالقهــا مــن مّكــة بقيــادة الشــريف حســين، ثــم 
تمكنــت قّواتهــا مــن دخــول مدينــة دمشــق عــام 1918م، التــي انســحب منهــا الجيــش التركــّي بعــد مقاومــة 
أهلهــا، كمــا انســحب مــن بقّيــة المــدن الســورّية، فشــّكل األميــر فيصــل بــن الشــريف الحســين الحكومــة العربّيــة 

برئاســة علــي رضــا الّركابــي. 

الحكومة العربّية )1918-1920م(:

1- ما أهّمّية أعمال حكومة الركابي؟
2- عالَم يدّل إحداث َمْجَمع اللغة العربّية؟

3- بين رأيك في األعماِل التي قامت بها الحكومة العربّية عام 1918م؟
4- لماذا لم تحّقق الحكومة العربّية طموحاتها باالستقالل؟

أبني
 أفكاري:

      حاولــت الحكومــة العربّيــة تثبيــت أركان الدولــة، وقامــت 
بتعيين مجلٍس للشــورى من رجال العلم واألدب والقانون، وذلك 
للمســاعدة فــي إدارة البــالد، وأصــدرت جريــدة رســمّية فــي دمشــق 
أســمتها )العاصمــة(، وشــّكلت محاكــم، واســتحدثت َمْجَمــع اللغــة 

الشكل )2(: العدد األّول من جريدة العاصمة العربّيــة بدمشــق، وأعــادت العمــل فــي كليتــي الّطــب والحقــوق.
عام 1919م.
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      احتّلــت القــّوات الفرنســّية 
المنطقــة الغربّيــة الســاحلّية مــن 
سورية عام 1918م، ثّم  عّينت 
حاكمــًا عســكرّيًا عليهــا، فشــعر 
الموقــف،  بخطــورة  الســوريون 
وبــدأت عملّيــات مقاومــة أرهقــت 
خســائر  وكبدتهــم  الفرنســيين 
والعتــاد،  العــدد  فــي  كبيــرة 
واشــتعلت عــدة ثــورات تعاونــت 
فيمــا بينهــا، ووّحــدت صّفهــا فــي 

الفرنســّي.  االحتــالل  وجــه 

تنفيذ االحتالل:

1- حّدد على الخريطة المعارك التي خاضها الثوار في الساحل ضّد الفرنسيين.
2- لماذا تركزت الثورات في المنطقة الساحلّية خالل األعوام )1918-1920م(؟ 

3- عدد بعض معارك ثورة الشمال.
4- هل وفت بريطانيا بوعودها للعرب؟ ما الدليل؟

أبني
 أفكاري:

الخريطة)4(: الثورات السورّية 
ضّد االحتالل الفرنسّي 
)1918-1920م(.
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       بعــد االحتــالل الفرنســّي للســاحل الســورّي عقــد الشــيخ صالــح العلــي مؤتمــرًا فــي قريــة الشــيخ بــدر 
فــي 15 كانــون األّول عــام 1918م، وقــّرر المجتمعــون مقاومــة االحتــالل الفرنســّي الــذي بــدأ بشــن هجــوم 
مــن بلــدة القدمــوس، لكــّن الشــيخ صالــح العلــّي فاجأهــم بهجــوم قــرب الشــيخ بــدر وألحــق الهزيمــة بهــم وغِنــم 
الكثيــر مــن األســلحة، وانتشــر خبــر هــذا النصــر المــؤّزر فــي جميــع الجبــال الســاحلّية فبــدأ توافــد المتطوعيــن 
لالنضمــام إلــى صفــوف الثــورة، بمــا فيهــم النســاء اللواتــي اّتخــذن مــن )ُحبابــة( زوجــة الشــيخ صالــح العلــي 
ــَن المــاء والطعــام لجبهــة القتــال، ويجلســن وراء أزواجهــن أو أشــقائهن ِلُتحّمَســهم  مثــااًل لهــّن، فقــد كــنَّ ينقْل
ــم تشــارك فــي المعــارك كانــت تســاهم فــي تحّمــل  وتشــدَّ عزيمتهــم، وتعيَنهــم علــى إعــداد الطلقــات، ومــن ل

مســؤولية األعمــال الزراعّيــة حتــى ال تتوقــف مقّومــات الحيــاة اليومّيــة.

الشكل )3(: بانوراما برمانة المشايخ بمحافظة طرطوس، فكرة السيد عدنان الخطيب وتنفيذ مجموعة 
نحاتين من مختلف المناطق السورّية، الذين حّولوا جرفًا صخرّيًا إلى أضخم عمل بانورامي نحتي 

عربّي، يمّثل صورة القاضي خليل الخطيب في المنتصف، الذي كان قاضيًا لثورة الشيخ صالح العلي 
والمخبَأ األمين لمستودعات السالح للثورة، حتى أّن الفرنسيين حكموا عليه باإلعدام نتيجة ذلك، إاّل أنَّ 

قادة الثورة تمكّنوا من تهريبه، بلغ طول العمل كاماًل 30 مترًا وارتفاعه يتراوح بين 4- 7 أمتار.

بداية النضال:  
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أبني
 أفكاري:

1- كيف واجه السوريون االحتالل الفرنسّي ألراضيهم؟ من خالل: .......، ........، .......
2- لماذا انضّم المتطوعون لثورة جبال الالذقية؟

3- عالم يدّل عقد الشيخ صالح العلي مؤتمرًا قبل إعالن الثورة ضد االحتالل الفرنسّي؟ 
4- لماذا اتخذت المرأة هذا الموقف من الثورة؟

5- ما أسباب انتصارات ثورة جبال الالذقية ضد االحتالل الفرنسّي؟
6- ما الدليل على االنتصارات التي حققتها الثورة؟

7- أ حقيقة أم رأي تصريح االحتالل الفرنسّي؟
8- فسر أهمّية منحوتة الجرف الصخرّي؟

9- ما أهمّية التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع السورّي في التصّدي لالحتالل؟
10-  تحترم شعوب العالم وتقّدر أبطالها وتعمل على تخليد ذكراهم من خالل صنع نصب تذكارية

     لهم، هل رأيت نصبًا تذكاريًا ألحد األبطال السوريين؟ صف لنا هذا النصب من حيث: 
     مكان وجوده – كيف تعّرفت على شخصية صاحب النصب التذكارّي - بّين رأيك.

     نتيجــة االنتصــارات التــي حققتهــا ثــورة جبــال الالذقيــة ورد 
فــي الكتــاب الذهبــي لجيــوش الشــرق الفرنســّية لكاتبــه )هونتــر 

يجــر( تصريحــًا فرنســّيًا يبــّرر فيــه هزائمهــم أمــام الثــوار: 
      »إنَّ قيام الثورة الطويلة قد أقلق قواتنا في الشــرق، لكنَّ 
الشــعب الفرنســّي ال يعــرف مناعــة تلــك الجبــال، وال شــجاعة 
الســكان فــي القتــال، ولــوال أّن الملــك فيصــل كان يمــّد الثــورة 
بالدفــاع  ورجالــه  صالــح  الشــيخ  واســتماتة  والســالح،  بالمــال 
ومســاعدة بقيــة الســوريين لهــم فــي الخفــاء، لمــا بقيــت الثــورة كّل 

ذلــك الوقــت«.
الشكل )4(: الشيخ صالح العلي قائد ثورة الساحل )جبال 

الالذقية( ضد االحتالل الفرنسّي )1918-1921م(.
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1- كيف ظهر التنظيم والتخطيط لنجاح ثورة الشمال؟
2- ما أهمّية تواصل زعماء الثورات وتعاونهم ضد االحتالل الفرنسّي؟

3- عالم يدّل إجراءات االحتالل الفرنسّي التعسفّية؟
4- لماذا ُتوضع صور شخصيات وطنّية على الطوابع؟

5- عــْد إلــى مصــادر التعلــم واكتــب خمســة أســطر عــن تعــاون ثورتــي الســاحل والشــمال اللتيــن قامتــا
    ضّد االحتالل الفرنسّي.

أبني
 أفكاري:

وافرة من األســلحة والعتاد، لكّن نتيجة إجراءات فرنســا في تدمير القرى بالطيران ومصادرتها الممتلكات، 
عدام الشبان واعتقال الزعماء الوطنيين توّقفت الثورتان عام 1921م. واإ

         بدأ التجهيز لثورة الشمال بعد تشّكل جمعّية الدفاع 
الوطنــّي بحلــب عــام 1919م التــي حضــر اجتماعاتهــا وزيــر 
الحربّيــة يوســف العظمــة، إذ جمعــت الرجــال واألمــوال للدفــاع 
هنانــو  إبراهيــم  شــقيقة  هنانــو  زكيــة  فتبّرعــت  البــالد،  عــن 
بثروتهــا وأمالكهــا لصالــح الثــورة، بينمــا دّرب المــالزم إبراهيــم 
الخطــط  الســالح ووضــع  اســتخدام  علــى  الثــوار  الشــغوري 

الحربّيــة.
        كانت الخطوة األهّم هي االّتصال بين ثورتي هنانو، 
والشــيخ صالــح العلــي الــذي أرســل وفــدًا إلــى إبراهيــم هنانــو 
وأطلعــه علــى أحــوال الثــورة وأظهــر لــه حاجتــه إلــى المعــدات 
واألســلحة وطلــب منــه إيفــاد ضبــاط يشــاركون معــه بأعبــاء 
الدفــاع عــن بعــض الجهــات بعدمــا اّتســع نطاقهــا وكثــرت 
وكمّيــات ضّبــاط  أربعــة  وبصحبتــه  الوفــد  وعــاد  مواقعهــا، 

توحيد الصفوف:

الشكل )5(: طابع عليه صورة 
إبراهيم هنانو قائد ثورة جبل الزاوية 

ضد االحتالل الفرنسّي 
)1919-1921م(.
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      مــّر الوطــن العربــّي بمرحلــة حرجــة فــي تاريخــه الحديــث تمّثلــت بوقوعــه تحــت االحتــالل األوروبــّي 
الــذي عمــل علــى نهــب ثرواتــه واســتغالل خيراتــه.

يطاليــا إجــراءات مختلفــة لفــرض ســيطرتها علــى أراضــي الوطــن       اّتبعــت كلٌّ مــن بريطانيــا وفرنســا واإ
العربــّي وفــق مراحــل.

الخريطة )5(: مناطق االحتالل الغربّي للوطن العربّي في العصر الحديث.

الّدرس
الثاني

الوطن العربّي بداية القرن العشرين:

الوطن العربّي بين المؤامرات واالحتالل

1- ما أهمّية المناطق التي احتّلتها بريطانيا؟
2- ما أهمّية المناطق التي احتّلتها فرنسا؟

3- رتّــب علــى الخــط الزمنــّي اآلتــي الــدول العربّيــة وفــق تاريــخ احتاللهــا األوروبــّي مــن األقــدم إلــى 
األحــدث: 

أبني
 أفكاري:

1830م                                                                                       1920م
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      حضــر مؤتمــر الصلــح فــي باريــس عــام 1919م مجموعــة مــن الوفــود العربّيــة لكــي تعــرض قضيتهــا 
أمــام المحافــل الدولّيــة، حيــث ســاد جــوٌّ مــن المنافســة بيــن الــدول الغربيــة القتســام أمــالك ألمانيــا والدولــة 
العثمانيــة الخاســرتين فــي الحــرب العالميــة األولــى )1914-1918م(، وفــي كواليــس المؤتمــر التقــى األميــر 
فيصــل ســعد زغلــول الــذي كان فــي باريــس يعــرض القضّيــة المصرّيــة واشــتكى لــه مــن بريطانيــا وتخليهــا 
عــن وعودهــا، فكتــب ســعد قائــاًل: »كانــت شــكوى فيصــل أمــرُّ مــن شــكواي مــن اإلنكليــز فقــد خدعــوه وكان 

هدفهــم احتــالل كّل المنطقــة العربّيــة باالقتســام مــع فرنســا«.
     وافــق المؤتمــر علــى نظــام االنتــداب: أي اختيــار إحــدى الــدول الحليفــة )بريطانيــا وفرنســا( لتتولــى 

الســيطرة علــى البــالد العربّيــة بحجــة أّن أهلهــا غيــر قادريــن علــى إدارة أنفســهم بأنفســهم. 

هموم واحدة ومصير مشترك:

1- هل كانت كثرة الوفود العربّية عامل إيجابي أم سلبّي في هذا المؤتمر؟ ولماذا؟ 
2- ماذا تستنتج من ابتداع الحلفاء نظام االنتداب في مؤتمر الصلح؟ 

3- ما المشكلة المشتركة بين الوفدين العربيين؟
4- هل كان هناك أّي أمل ليحقق العرب أهدافهم في مؤتمر باريس عام 1919م؟ ما الدليل؟

5- تعتمد الدول الغربّية على تخطيط مسبق لتحقيق أهدافها، كيف تجّلى ذلك في مؤتمر باريس؟

أبني
 أفكاري:

فــي  للحلفــاء  المجلــس األعلــى  اجتمــع 
مدينــة ســان ريمــو اإليطالّيــة فــي نيســان 
دراســة  تّمــت  حيــث  1920م،  عــام 
لــح مــع تركيــا، باإلضافــة  شــروط الصُّ
فــي  االنتــداب  ترتيبــات  وضــع  إلــى 
مســتقبلها  ورســم  العربّيــة،  المناطــق 
المبنــي علــى الّتجزئــة مــع ضمــان تنفيــذ 

فلســطين.  فــي  بلفــور  وعــد 

تقسيمات سان ريمو عام 1920م:

الخريطة)6(: تقسيمات مؤتمر سان ريمو 
عام 1920م لبالد الشام والعراق.
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      بعــد إدراك الشــعب العربــّي الســورّي الهــدف الحقيقــّي مــن المؤتمــرات الدولّيــة عقــد مؤتمــر وطنــّي ُســمي 
المؤتمــر الســورّي العــام عــام 1919م، عــن طريــق إجــراء انتخابــات شــرعّية تجمــع ممثليــن عــن المناطــق 
الســورّية، كان المؤتمــر بمثابــة برلمــان، رفــض كافــة القــرارات والخطــط والمؤامــرات الغربّيــة مؤكــدًا علــى

الخطوة األولى نحو حياة ديمقراطّية:

1- ماذا تستنتج من خريطة سان ريمو عام 1920م؟
2- مــا التعديــالت التــي طــرأت علــى مضمــون اتفاقيــة )ســايكس - بيكــو( فــي اجتمــاع ســان ريمــو عــام 

1920م؟
3- أعد صياغة معلومات الخريطة لتصبح نّصًا يتضمن قرارات مؤتمر ســان ريمو مراعيًا اســتخدام 
المصطلحات اآلتية: تجزئة - اقتسام أراضي وخيرات – تطبيق وعد بلفور- المشروع  الصهيونّي.

أبني
 أفكاري:

1- ما الخطوة التي قام بها الشعب العربّي السورّي رّدًا على المؤتمرات األجنبّية؟
2- ما النقاط التي أكّد عليها المؤتمر السورّي العام؟

3- كيف عّبر المؤتمر عن الديمقراطّية؟
4- ما داللة عقد المؤتمر السورّي العام؟

أبني
 أفكاري:

الطبيعّيــة  لســورية  التــام  االســتقالل 
قبــول  وعــدم  أراضيهــا،  ووحــدة 
االنتــداب الفرنســّي ووعــد بلفــور، كمــا 
أن  العــراق دون  اســتقالل  إلــى  دعــا 
تكــون هنــاك حواجــز اقتصادّيــة بينــه 

ســورية. وبيــن 

الشكل )6(: بلدية العاصمة - المكان 
الذي أعلن فيه المؤتمر السورّي.
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     تنفيــذًا التفــاق ســان ريمــو وّجــه الجنــرال غــورو إنــذارًا للحكومــة العربّيــة فــي دمشــق تضّمــن: قبــول 
لغــاء التجنيــد  ــة، واإ االنتــداب الفرنســّي، والتوقــف عــن دعــم الثــوار، والتصــرف بســكة ريــاق- حلــب الحديدّي
اإلجبــاري فــي ســورية، وقبــول العملــة الورقيــة التــي أصدرتهــا فرنســا، وعلــى الرغــم مــن قبــول الحكومــة هــذه 
الشــروط، إال أنَّ وزيــر الحربيــة يوُســف العظمــة أكمــل االســتعدادات الحربيــة الالزمــة لمواجهــة القــوات 
الفرنســية فجّهــز قــوات الجيــش، وانضــّم إليــه المتطوعــون وتــّم حفــر الخنــادق وُنصبــت المتاريــس واألســالك 
الشــائكة، فــي حيــن اســتقدمت فرنســا أعــدادًا كبيــرة مــن الجنــود، وألقــى طيرانهــا المنشــورات فــي دمشــق وحلــب 

وحمــاة تدعــو الســكان إلــى قبــول االنتــداب.

معركة ميسلون عام 1920م:

في صبيحة الســبت 24 تموز 1920م 
بــدأت المعركــة فــي ميســلون وقــد تمكّنــت 
مــن  الســورّي  العربــّي  الجيــش  قــوات 
لكــن  المعركــة،  يــوم  طــوال  الصمــود 
أسلحة القوات الفرنسّية وتعدادها مّكنها 
مــن التقــّدم، فســقط العديــد مــن الشــهداء 
يوُســف  الحربّيــة  وزيــر  مقدّمتهــم  فــي 
العظمــة، وأصبحــت دمشــق بيــد الجيــش 
الفرنســّي لتبــدأ مرحلــة جديــدة فــي ســورية 

هــي مرحلــة االحتــالل الفرنســّي. 

الشكل )7(: لوحة تمثل جانب من معركة ميسلون يبدو في المقدمة 
وزير الحربية يوسف العظمة.

1- ما أعمال الجنرال غورو لتنفيذ اتفاق سان ريمو؟
2- كيف أّثر احتالل فرنسا المناطق الداخلّية على ثورات المنطقة الغربّية؟

3- ما أهّمّية معركة ميسلون؟
4- كيف استعّد الوطنيون لمعركة ميسلون عام 1920م؟

5- ما نتائج معركة ميسلون؟

أبني
 أفكاري:
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النقيب نازك العابد:

      تمّيــزت نــازك العابــد بنشــاطها ونضالهــا ضــّد االحتــالل 
باللغــات معرفــة  لديهــا  كان  ولبنــان،  ســورية  فــي  الفرنســّي 

الشكل )8(: نازك العابد من 
مواليد )1887-1959م(.

 األجنبّيــة، واهتمــام بعلــم التمريــض واإلســعاف، أّسســت مدرســة بنــات 
الشــهداء، وفــي أثنــاء معركــة ميســلون كانــت ضمــن الفرقــة العســكرّية، 
فأنشــأت مستشــفًى ميدانّيــًا لعــالج الجرحــى، حــازت علــى وســام رئيــس 
فخــرّي برتبــة نقيــب نظــرًا لخدماتهــا االجتماعّيــة واإلنســانّية، وعندمــا 
اندلعــت الثــورة الســورّية الكبــرى عــام 1925م كانــت نــازك أحــد ثوارهــا 
ســاعدت ثــوار الغوطــة كونهــا خبيــرة فــي جغرافّيــة المنطقــة، ثــّم شــاركت 
فــي المؤتمــر النســائّي العربــّي فــي القاهــرة عــام 1938م لدعــم القضّيــة 

الفلســطينّية. 

1- بماذا تمّيزت نازك العابد؟
2- صّنف أعمال نازك العابد وفق الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

       عمــدت فرنســا بعــد االحتــالل إلــى إنهــاء الحكومــة العربّيــة فــي دمشــق، وأقامــت مكانهــا إدارة فرنســّية، 
مــع االعتمــاد علــى موّظفيــن فرنســّيين مــن أصحــاب الخبــرة الذيــن كانــوا ســابقًا فــي إدارة الجزائــر المحتلــة، 
وطّبقــت سياســة التجزئــة »فــّرْق تُســْد«، وأتّمــت اتفاقهــا مــع تركيــا عــام 1921م بــأْن تنازلــت لهــا عــن منطقــة 
كيليكيــا، كمــا فرضــت ثقافتهــا بجعــل اللغــة الفرنســّية لغــة رســمّية كالعربّيــة، ودّرســت جغرافيتهــا وتاريخهــا، 
نشــاد نشــيدها الوطنــّي، فــي حيــن أقــام اإلنكليــز حــدودًا مــع  وأجبــرت طــالب المــدارس علــى تحّيــة عَلِمهــا واإ

مناطــق االحتــالل الفرنســّي فــي فلســطين بهــدف إضعــاف الروابــط مــع ســورية.

فرض التجزئة:

3- كيف تُقّيم حصولها على وسام رئيس فخري برتبة نقيب؟

اجتماعّية  سياسية
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الخريطة)7(: تقسيمات االحتالل الفرنسّي لسورية.

1- حّدد تقسيمات المناطق في سورية كما فرضها االحتالل الفرنسّي.
2- مــا الدولــة العربيــة التــي تــم تشــكيلها نتيجــة تطبيــق سياســة االحتــالل الفرنســّي »فــّرق َتُســد« علــى 

ســورية؟
3- صّنف إجراءات فرنسا في سورية من الناحية: االقتصادّية – السياسّية – الثقافّية.

4- ما هدف فرنسا من فرض الثقافة الفرنسّية؟
5- فّسر َفصَل فرنسا المناطق الساحلّية عن الداخل.

أبني
 أفكاري:



63

     أدت سياســة االحتــالل الفرنســّي إلــى قيــام العديــد مــن الثــورات كثــورة حــوران وديــر الــزور وتلكلــخ 
وانتفاضــة دمشــق لتعــم الثــورات ســورية كلهــا فــي أثنــاء الثــورة الســورّية الكبــرى )1925-1927م( التــي 
انطلقــت مــن جبــل العــرب بقيــادة ســلطان باشــا األطــرش الــذي أذاع بيانــًا يدعــو فيــه الشــعب العربــّي الســورّي 

إلــى الثــورة علــى االحتــالل الفرنســّي، فســارع الســوريون لتلبيــة النــداء. 
معارك مشّرفة: 

      خاض الســوريون سلســلة معارك في الثورة الســورية الكبرى )الكفر والمزرعة والمســيفرة في الســويداء 
ــة فــي ريــف دمشــق(، وقــد بــدأت معركــة الكفــر عــام 1925م بعــد مهاجمــة  ــزور الثاني ــى وال ــزور األول وال
الثــوار مركــز صلخــد، فقــّرر االحتــالل الفرنســّي إعــادة هيبتــه فــي جبــل العــرب بإلقــاء القبــض علــى ســلطان 
باشــا األطــرش ومــن معــه، فوّجــه لهــذا الغــرض حملــة عســكرّية إلــى قريــة صلخــد، لكــن ســلطان األطــرش كان 
يتتبــع الحملــة الفرنســّية منــذ انطالقهــا مــن الســويداء حتــى اّتخــذوا معســكرًا لهــم فــي موقــع الكفــر، فقّســم قواتــه 
وفــق طبيعــة األرض وحجــم القــوة المعاديــة وكيفيــة تمركزهــا إلــى ثــالث مفــارز، منهــا مفــرزة مشــاة )رّجالــة( 
ومفرزتــي فرســان )خيالــة(، فجــاء هجــوم الثــوار علــى الحملــة الفرنســّية محكمــًا وعنيفــًا بشــكل لــم يتمكــن 
الفرنســيون مــن تنظيــم أنفســهم فــي المعركــة كمــا يجــب، ونفــدت ذخيرتهــم خــالل ســاعة مــن القتــال العنيــف.

ذروة المقاومة السورّية:

 مفرزة المشاة 
مهمتها التحرك بحذر، والتقرب 
ما أمكن من الناحية الجنوبية 

الغربية للمعسكر.

منطقة وعرة يسهل االحتماء بها، للقضاء على الجنود 
الذين سيحاولون اتخاذ أماكن مناسبة لهم للقتال فيها.

مفرزتا الخيالة 
مهمتهما التقدم من الشرق 
على جبهة واسعة بغية 
مهاجمة المخيم بالتتابع.

جهة الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، وهي 
مناطق مفتوحة نسبيًا وتسهل حركة الخيالة فيها.

الشكل )9(: رسم تمثيلّي لمعركة الكفر ضد االحتالل الفرنسّي عام 1925م.
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عوامــل النصــر: توافــرت فــي معركــة الكفــر عوامــل النجــاح مــن: 
التحضيــر الجّيــد، ومعرفــة أرض المعركــة مســبقًا بصــورة دقيقــة، 
والمهارة في اســتخدامها من حيث التضاريس والســواتر، الســرعة 

والفعاليــة فــي التنفيــذ، بســالة المنّفذيــن فــي أدائهــم لمهامهــم.

1- أين تجد دّقة التخطيط للمعركة؟
2- كيف ُيظهر لك المخّطط براعة مفرزة الخيالة؟

3- عالم يدّل تقسيم سلطان باشا األطرش لقّواته وفق طبيعة األرض؟
4- برأيك أّي العوامل تعّده العامل الحاسم في نصر معركة الكفر؟ ولماذا؟

5- ما أثر السرعة والفعالّية في نصر معركة الكفر؟ 

أبني
 أفكاري:

      امتــدت الثــورة الســورّية الكبــرى إلــى دمشــق فأعلنهــا فــي الغوطــة حســن الخــراط ومحّمــد األشــمر بينمــا 
أعلنهــا فــي حمــاة فــوزي القاوقجــي وفــي ديــر الــزور عائلــة عّيــاش الحــاج وفــي باديــة تدمــر رمضــان شــالش، 
وفــي جبــل لبنــان زيــد األطــرش، وحقّــق الثــوار انتصــارات داخــل مدينــة دمشــق، رّد عليهــا المنــدوب الفرنســّي

دمشق تقاوم: 

بقصف المدينة، ولم توّفر آلة الحرب 
الفرنســّية مــن مدفعّيــة وطائــرات بشــرًا 
تحّولــت  حتّــى  شــجرًا،  وال  حجــرًا  وال 
كمــا  حطــب«  »كومــة  إلــى  المدينــة 
الفرنســّية)أليس  الصحفّيــة  وصفتهــا 
فــي  موجــودة  كانــت  التــي  بوللــو( 
قائلــة:  قصفهــا  أثنــاء  فــي  دمشــق 
»تظهــر دمشــق مــن قمــم هــذه الجبــال، 
مشــتعلة،  حطــب  كومــة  وكأّنهــا 
المدينــة«. أرجــاء  كّل  يعــّم  الخــراب 

الشكل )11(: استمّر القصف من يوم األحد 18 تشرين أّول عام 
1925م حّتى مساء الثالثاء 20 تشرين أّول عام 1925م، خاصة على 
حي سيدي عامود الذي أصبح أثرًا بعد عين، فُدّمر بالكامل ولم يبق منه 

سوى البيمارستان النوري.

الشكل )10(: سلطان باشا األطرش قائد الثورة السورّية الكبرى 
)1925-1927م( ضّد االحتالل الفرنسّي.
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صــدى الثــورة: أهــّم نتائــج الثــورات الســورّية ضــّد االحتــالل الفرنســّي ازديــاد ترابــط أبنــاء مختلــف المناطــق 
عــادة توحيــد ســورية، والمفاوضــة مــع  جبــار االحتــالل الفرنســّي علــى القيــام بإصالحــات إدارّيــة، واإ الســورية، واإ

جــراء انتخابــات وطنّيــة، إلنشــاء جمعّيــة تأسيســّية ووضــع دســتور للبــالد. الوطنييــن، واإ

1- ما هدف االحتالل الفرنسّي من قصف مدينة دمشق؟
2- فّسر امتداد الثورة إلى كّل المدن السورّية؟

3- ما ردة فعل االحتالل الفرنسّي »مّدعي الحرية وحقوق اإلنسان« على دمشق؟
4- بم تفّسر إجراء فرنسا مفاوضات مع الوطنّيين؟

5- ما أهّمّية شمولّية الثورة السورّية الكبرى لكّل المدن السورّية؟

أبني
 أفكاري:

إنَّ شمولّية الثورة السورّية الكبرى، وأهمّية نتائجها جعل منها نموذجًا لبقية ثورات الوطن العربّي فيما بعد.

ثورات كبرى:

الثورة الجزائرّية الكبرىالثورة الفلسطينّية الكبرى

1935م                                                                          1954م

فرضت بريطانيا انتدابها على أرض فلسطين 
وعملت على تسهيل تطبيق وعد بلفور، فدعمت 

تزايد الهجرة اليهودّية بشكل كبير، وتأسيس 
الوكالة اليهودّية، واحتالل األراضي، وفرض 

اللغة العبرّية لغة رسمية ومحاربة اللغة العربّية، 
فانطلقت الثورات ضد سياستها، أبرزها الثورة 

الفلسطينّية الكبرى التي بدأت على يد الشيخ عّز 
الدين القّسام عام 1935م، وبعد استشهاده قاد 
فخري عبد الهادي احتجاجًا نتج عنه استمرار 
اإلضراب والثورة إلى أْن اضطّر االحتالل 
البريطانّي إلى تبديل سياسته بإرسال لجنة 

»بيل« عام 1937م التي أعلنت تقسيم فلسطين 
ألّول مرة بين العرب واليهود الصهاينة.

بدأ االحتالل الفرنسي للجزائر عام 1830م، وقامت 
عّدة ثورات ضّد سياسة فرنسا االستبدادية، وفرضها 

اللغة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية، ومصادرة 
األراضي وتوزيعها على المستوطنين الفرنسيين، 
أبرزها ثورة األمير عبد القادر الجزائرّي، لكن 

االحتالل الفرنسي استمّر بتجاهل مطالب الشعب 
في الحرية واالستقالل، فكانت الثورة الجزائرية 
الكبرى عام 1954م، التي تلّقت دعمًا عربيًا 
من سورية ومصر، فاضطرت فرنسا للتفاوض 
مع الجزائريين بسبب ضغط الرأي العام الداخلّي 

واألزمات االقتصادّية والمالية والخسائر التي تكّبدتها، 
فكان استقالل الجزائر بعد توقيع اتفاقية إيفيان عام 

1962م، وقد لقبت بـ »بلد المليون شهيد«.
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1- كم استمر االحتالل الفرنسّي للجزائر؟
2- هل انتهى احتالل الكيان الصهيونّي لفلسطين؟ ما الدليل؟

3- ما المشكلة التي يعرضها الجدول الزمنّي؟
4- ما الحّل الذي قام به كّل من الفلسطينيين والجزائريين؟

5- فّسر استمرار تواجد الكيان الصهيونّي في فلسطين حتى الوقت الحاضر. 
6- أكمــل الجــدول اآلتــي بمــا يناســبه مــن أوجــه الشــبه واالختــالف بيــن الثــورة الفلســطينّية الكبــرى والثــورة 

الجزائرّيــة الكبرى:

أبني
 أفكاري:

أوجه االختالف أوجه الشبه

بطولة ال تعترف بالحدود المصطنعة لألمة العربية:

الســورّية،  جبلــة  مدينــة  أبنــاء  مــن  القّســام  الّديــن  عــّز       
جمــع المــال والســالح لنجــدة الثــوار فــي ليبيــا ضــد االحتــالل

الشكل )12(: البطل السورّي 
الشيخ عز الدين القسام 

)1880-1935م(.

اإليطالــّي، قــاوم االحتــالل الفرنســّي لســورية فأصــدر الفرنســيون حكــم 
اإلعــدام بحقــه، فغــادر إلــى حيفــا بفلســطين، وتوّلــى فيهــا إمامــة جامــع 
االســتقالل وخطابتــه، شــارك بمقاومــة االحتــالل البريطانــّي والصهاينــة، 
إذ نّظــم المتطوعيــن إلعــالن الثــورة وبــدء العمليــات المســّلحة إاّل أّن 
االحتــالل البريطانــي كشــف أمــره، فــدارت معركــة غيــر متكافئــة بيــن 
الطرفيــن، انتهــت باستشــهاده، وكان لذلــك األثــر األكبــر فــي انتشــار 

الثــورة الفلســطينّية الكبــرى.

1- ما رأيك بدور الشيخ عّز الّدين القّسام؟ 
2- عالم يدّل إعالن الشيخ عّز الّدين القّسام للثورة الفلسطينّية الكبرى؟ 

أبني
 أفكاري:
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      إنَّ سياسات االحتالل الفرنسّي ومحاوالته خداع السوريين لم تعط نتيجة، بل زادت من إصرارهم 
إلــى النضــال السياســّي،  علــى المقاومــة، فتحّولــوا بعــد توقــف الثــورة الســورية الكبــرى عــام 1927م 

صامديــن يطالبــون بحقهــم حتــى نالــوا اســتقاللهم.

السياســّي )مفاوضــات،  النضــال  إلــى مرحلــة  الســوريون  المســّلحة تحــّول  المقاومــة  تأثيــر  بعــد       
عــام  للتفــاوض  اضطــر  الــذي  الفرنســّي  االحتــالل  إلنهــاء  إضرابــات، صحــف(  أحــزاب،  جمعيــات، 
1927م مــع الوطنييــن علــى أســاس قيــام جمعيــة تأسيســّية تضــع دســتورًا للبــالد يتألّــف مــن )115( 

مــادَّة، لكــنَّ المنــدوب الفرنســّي بونســو )Bonsu( رفــض ُمَســودة الدســتور، 
ــق  ألّنهــا لــم تعتــرف بســلطة االنتــداب، وألنَّهــا تؤكــد علــى وحــدة ســورية، وعّل
أعمــال البرلمــان وأضــاف المــادة )116( التــي تعكــس مطالــب فرنســا، قوبــل 
ــت االضطرابــات فاضطــرت فرنســا إلــى الموافقــة علــى  ذلــك بالرفــض، وعمَّ
إجــراء انتخابــات لمجلــس نيابــي جديــد وانُتخــب محمــد علــي العابــد أّول رئيــس 

للجمهورّيــة العربيــة الســورّية عــام 1932م.

الّدرس
الثالث

مطالب وطنّية: 

الّدولة الوطنّية

1- فّسر رفض المندوب الفرنسّي لمسودة الدستور؟
2- واجه السوريون بعد الثورة السورّية الكبرى عّدة تحديات )استمرار االحتالل – سياسة المماطلة 

والخداع الفرنسّية – تعطيل فرنسا البرلمان السورّي( ما التحّدي األكثر خطورة برأيك؟ ولماذا؟ 

أبني
 أفكاري:

نهــاء االنتــداب الفرنســّي الــذي قــّدم      تابعــت الحكومــة نضالهــا للحصــول علــى االســتقالل التــام واإ
معاهــدة لــم تحقــق المطالــب الوطنّيــة فرفضهــا الســوريون، وقــاد فخــري البــارودي حملــة احتجــاج ونّظــم 
المظاهــرات التــي أعقبــت مــرور أربعيــن يومــًا علــى وفــاة إبراهيــم هنانــو فــي حلــب عــام 1935م، مــا 
بعادهــم إلــى منطقــة الجزيــرة شــمالي ســورية، وتعطيــل أعمــال  دعــا االحتــالل الفرنســّي العتقالــه ورفاقــه واإ
المجلــس النيابــّي، فتأججــت المشــاعر الوطنّيــة وبــدأ إضــراب عــام اســتمّر ســتين يومــًا ُأطلــق عليــه 

اإلضــراب الســتيني عــام 1936م، شــّكل وســيلة ضغــط سياســّي علــى االحتــالل.

ضغوط سياسّية:
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     نتــج عــن اإلضــراب الســتيني موافقــة فرنســا علــى 
ســفر أعضاء الوفد الســوري إلى باريس، برئاســة هاشــم 
األتاســي، انتَهــوا فيــه إلــى االتفــاق مــع الوفــد الفرنســي 

علــى نــّص مشــروع معاهــدة عــام 1936  م.

ثمرة النضال:

1- بَم تفّسر سرعة انتشار االحتجاجات إلى بقية المدن السورية؟ 
2- ما هدف فرنسا من إبعاد البارودي ورفاقه؟ 

3- ما النتائج التي حّققها اإلضراب للشعب العربّي السورّي؟

أبني
 أفكاري:

اإلضراب الوطنّي:

     أغلقت جميع المحال أبوابها، وامتنع الطالب عن الذهاب إلى المدارس، توقفت الحياة 
العمليــة فــي دمشــق وفــي ســائر المــدن الســورّية، ولحــق الســورّيين أذى وجــوع، وكان التّجــار

ــرة المســتأجرين مــن دفــع أجــرة بيوتهــم،   أســخياء إذ قدمــوا الكثيــر، وقــد أعفــى أصحــاُب البيــوت الُمَؤجَّ
وكانــت النســاء تجهّــز المعونــات الغذائيــة واللبــاس لألســر الفقيــرة والمتضــررة، ويقمــن بتوزيعهــا عليهــم، 
حتــى األطفــال شــاركوا فــي ذلــك اإلضــراب، وقــد كتبــت الصحــف عــن أطفــال ملجــأ األيتــام الذيــن 

جمعــوا كّل مــا لديهــم مــن أمــوال، فبلــغ المجمــوع ليرتيــن ســوريتين، تبّرعــوا بهــا للحركــة الوطنّيــة.

1- ما فكرة النّص الرئيسة؟
؟  2- ما األفكار التي تعّبر عن التكافل االجتماعّي في الّنصِّ

3- أين تجد مواقف البطولة في النّص؟ 
4- ما أهمّية توحيد الّصفوف في األزمات؟

أبني
 أفكاري:

الشكل )13(: الوفد السورّي في أثناء توقيع مشروع معاهدة 
عام 1936م في باريس، وبعد عودة الوفد تّم انتخاب 

أعضائه، فأصبح هاشم األتاسي رئيسًا للجمهورّية، وفارس 
الخوري رئيسًا لمجلس النواب، وجميل مردم بك رئيسًا 

للحكومة، وسعد اهلل الجابري وزيرًا للداخلّية.
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      نّصت المعاهدة على اعتراف فرنســا بســورية كدولة مســتقّلة وأّن عليها تهيئة جميع الظروف لقبولها 
عضــوًا فــي )عصبــة األمــم( ضمــن مهلــة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات، وأْن تنشــأ بيــن الدولتيــن عالقــة صداقــة، 
تقــّدم ســورية لفرنســا المســاعدة أثنــاء الحــرب بطــرق المواصــالت، مــع الســماح لهــا ببقــاء قاعدتيــن جويتيــن 
)المــزة والنيــرب(، مــدة المعاهــدة 25 عامــًا، لكــن البرلمــان الفرنســّي عــاد إلــى سياســة المماطلــة ولــم يصــادق 

علــى المعاهــدة فبقيــت مشــروعًا.

1- برأيك ما الهدف الحقيقي لفرنسا من توقيع مثل هذه المعاهدات؟ 
يجابّيات مشروع معاهدة عام 1936م:  2- صّنف في الجدول اآلتي سلبّيات واإ

أبني
 أفكاري:

سلبيات مشروع معاهدة عام 1936  م  إيجابيات مشروع معاهدة عام 1936  م

     يشــكل لــواء اســكندرونة جــزءًا مهّمــًا مــن تاريــخ وجغرافيــة الوطــن األّم ســورية، لكــن تالقــي مصالــح 
االحتــالل الفرنســّي مــع األطمــاع التركّيــة، ورغبــة فرنســا فــي كســب تركّيــا إلــى جانبهــا فــي حــال اندلعــت حــرب 

عالمّيــة جديــدة، أّدى إلــى ســيطرة األتــراك عليــه ثــم احتاللــه بالكامــل.

لواء اسكندرونة ثمنًا للتحالفات الدولّية: 

نهاية القرن التاسع 
عشر شهد اللواء حركة 

عمرانّية وتجفيف 
للمستنقعات وتعبيد 

الطريق الواصلة بينه 
وبين حلب ألنها تعد 
أهم األسواق التي 

تشتري منتجات اللواء 
من محاصيل زراعية 
وأخشاب وفحم وحرير 

طبيعّي.

احتالل 
فرنسا 
ميناء 

اسكندرونة 
وبدء 

المقاومة 
فيه ضد 
هذا  

االحتالل.

1900م                1918               1934        1937    1938     1939م

إهمال 
فرنسا 
للميناء 
مقابل 
اهتمام 

الصحافة 
التركّية 
باللواء.

قرار عصبة األمم المتضّمن: 
منح اللواء االستقالل التّام عن 
سورية في الشؤون الداخلّية، 
على أن تكون اللغتان العربية 
والتركية لغتين رسميّتين، وعقد 
اتفاقية فرنسّية - تركّية تضمن 
وحدة اللواء وسالمته، فعّمت 
المظاهرات مختلف المدن 
السورّية مع تسليم برقيات 
احتجاج لممثلي بريطانيا 

وتركيا.

بدء انتخابات 
في اللواء مع 
توافد األتراك 
بأعداد بلغت 
25 ألفًا، مّما 
أدى لفوزهم 

بأغلبّية 
المقاعد 
النيابّية.

وّقع 
االحتالل 
الفرنسّي 
معاهدة 

أنقرة الثانية 
تنازل 

بموجبها 
عن اللواء 

لتركيا.
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1- عْد للخريطة )3( في الصفحة )25(، وحّدد أين يقع اللواء بالنسبة للجمهورّية العربّية السورّية؟ 
2- سّم أهم المدن السورّية التي تقع في اللواء. 

3- ما اإلجراءات التي قامت بها تركيا لضم اللواء؟ 
4- عالَم يدّل التحالف الفرنسّي - التركّي في سلخ اللواء عن الوطن األّم سورية؟

أبني
 أفكاري:

األستاذ المقاوم:

      إنَّــه زكــي األرســوزي ولــد فــي مدينــة أنطاكيــة الســورية وحصــل علــى منحــة دراســّية إلــى 
فرنســا. وبعــد عودتــه عمــل مدّرســًا فــي المــدارس الســورية لمادتــي الفلســفة والتاريــخ. ُأصيــب 

بخيبــة أمــل عندمــا شــاهد التناقــض الكبيــر بيــن الثقافــة الفرنســّية 
التي تعّلمها والممارسات الوحشية لالحتالل الفرنسي في سورية، 
تمّيــز األرســوزي فــي نضالــه األكبــر ضــد الفرنســيين واألتــراك فــي 
لــواء اســكندرونة الــذي تعــّرض لحملــة تتريــك كبيــرة، فــكان هــّم 
األرســوزي إعــالء شــأن لغــة وثقافــة وانتمــاء مواطنــي اللــواء، فقــاد 
حركــة لحمايــة اللــواء وعروبتــه ُســمّيت »عصبــة العمــل القومــّي« 
وأّســس جريــدة العروبــة، وشــارك فــي تظاهــرات شــبابّية، وفضــح 
المؤامــرة الفرنســية- التركيــة وعمليــة تزويــر نتائــج االنتخابــات فــي 
اللــواء، فــكان مصيــره اإلبعــاد، فســافر إلــى دمشــق ليتابــع فيهــا 

نضالــه الوطنــّي ضــد الفرنســيين.

1- ما الموقف البطولّي الذي تراه في القّصة؟
2- ما داللة تغيير تركيا أسماء مناطق اللواء السورّية إلى أسماء تركية؟

3- ما األعمال الوطنّية التي قام بها زكي األرسوزي ضّد االحتالل الفرنسّي؟
4- رغم أّنه تلّقى تعليمه في دولة أوروبّية إال أّنه كان يوصف بأنَّه مواطن: ..........  

أبني
 أفكاري:

الشكل )14(: المفّكر زكي 
األرسوزي )1899 – 1968م(.



71

      أّدى نشوب الحرب العالمّية الثانية )1939-
المســتوى  علــى  األوضــاع  تغييــر  إلــى  1945م( 
الدولّي، فطلبت الحكومة السورّية من فرنسا الوفاء 
عالن االســتقالل وتســليمها الصالحيات،  بوعدها واإ
اّتخــذت  المفاوضــات  أثنــاء  فرنســا  مطالــب  لكــّن 
اقتصادّيــة  بامتيــازات  فطالبــت  الفــرض،  طابــع 
وثقافّيــة، تزامــن ذلــك مــع وصــول تعزيــزات فرنســّية 
كبيــرة، فشــرعت المــدن الســورّية تتأّهــب لــرّد العــدوان 
وراحــت  المعــارك،  فاشــتّدت  المســّلح،  الفرنســّي 
ــة الفرنســّية تقصــف مدينــة دمشــق بالقنابــل  المدفعّي
فهّدمــت األبنيــة واشــتعلت الحرائــق فــي كّل مــكان.

عدوان 29 أيار عام 1945م:

الشكل )15(: لوحة تمثل عدوان االحتالل الفرنسّي 
على المجلس النيابي السورّي للرسام سعيد تحسين 

بك )1904– 1985م(، رفضت حامية مبنى المجلس 
النيابي )البرلمان( أداء التحية للعلم الفرنسي أثناء إنزاله 

من على ساريته في دار األركان الفرنسّية الذي يقع 
مقابل مبنى المجلس النيابّي، فاّتخذ الفرنسيون ذلك ذريعة 
لمهاجمة حامية البرلمان، مستخدمين األسلحة الفتّاكة من 
مدافع ورشاشات ودبابات ومصفحات ما أدى الستشهاد 

معظم أفراد الحامية.

1- ما دوافع فرنسا للقيام بعدوان عام 1945م؟ 
2- عالم يدّل انتشار الصدامات مع فرنسا عام 1945م في مختلف المدن السورّية؟  

أبني
 أفكاري:

      كان للعــدوان الفرنســّي صــدى عالمــي فدعمــت الــدول العربّيــة الموقــف الســورّي، ووقفــت بريطانيــا 
ضــّد فرنســا، واســتخدم االّتحــاد الســوفيتي حــق الفيتــو ألّول مــرة فــي مجلــس األمــن فــي شــباط عــام 1946م 
إلفشــال محاولــة الفرنســيين إطالــة عمــر نظــام االنتــداب فــي ســورية، مــا زاد مــن إصــرار الســوريين علــى 
انســحاب جميــع القــوات األجنبّيــة مــن أراضيهــم، وعــدم منــح أي امتيــاز أليــة قــّوة مهمــا كانــت وعندمــا لــم يجــد 
الفرنســيون أيَّ أمــل فــي اســتمرار احتاللهــم ســّلمت فرنســا جميــع الثكنــات العســكرّية إلــى الحكومــة الســورّية، 

واحتفلــت ســورية بالجــالء بتاريــخ 17 نيســان عــام 1946م.

ثمرة النضال:

1- ماذا يعني لك استقالل سورية؟ 
2- ما داللة تسليم فرنسا جميع الثكنات العسكرية إلى الحكومة السورّية؟

أبني
 أفكاري:
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      واجهت ســورية بعد االســتقالل العديد من المشــكالت واألزمات، لكنها ســتتمكن من التغلب عليها 
بفضل وعي شــعبها وتماســكه.

ــة األمــم المتحــدة عــام 1947م       أصبحــت الحــرب فــي فلســطين أمــرًا محتومــًا بعــد تصويــت جمعّي
علــى قــرار تقســيم فلســطين، فوضعــت القيــادة الســورّية »لــواء المشــاة األّول« بقيــادة العقيــد عبــد الوهــاب 
الحكيــم تحــت تصــّرف )اللجنــة العســكرية العليــا( لكــي تدخــل بــه الحــرب، كمــا اندفــع الســوريون للتطــّوع 
فــي جيــش اإلنقــاذ الــذي أســندت قيادتــه إلــى الضابــط فــوزي القاوقجــي، خــاض الســوريون عــدة معــارك 
إلــى جانــب أشــقائهم العــرب أبرزهــا معركــة جديــن والمالكيــة وســمخ التــي ســّجلوا فيهــا أســمى بطوالتهــم 
وتضحياتهــم، إاّل أن ضعــف اإلمكانيــات والخبــرة العســكرّية وحداثــة الجيــوش العربّيــة وتدخــل الــدول 
الغربّيــة لتأميــن الحمايــة للكيــان الصهيونــّي حالــت دون نجــاح مهّمتــه وأدَّت إلــى خســارة العــرب للحــرب.

الّدرس
الرابع

نكبة فلسطين عام 1948م:

سيرة وطن 

1- ما أهمّية مشاركة العرب في تحرير فلسطين؟
2- فّسر مشاركة السوريين بشكل شعبّي ورسمّي في حرب فلسطين.

3- ما العوامل التي أدَّت إلى خسارة العرب في حرب فلسطين عام 1948م؟

أبني
 أفكاري:

ســيطرتها  لفــرض  الغربيــة  الــدول  ســعت  الثانيــة )1939-1945م(  العالميــة  الحــرب  بعــد         
علــى المنطقــة العربيــة بأســلوب غيــر مباشــر خوفــًا مــن قيــام وحــدة عربّيــة، ولحمايــة مصالــح الكيــان 
الصهيونــّي، فســعت لفــرض األحــالف السياســّية واالقتصادّيــة كان أخطرهــا حلــف بغــداد عــام 1955م، 
دراكهــم أاّل حيــاة ألي دولــة إال بوحدتهــا واســتقاللها  لكــنَّ وعــي الســوريين وتنبّههــم لخطــورة األحــالف، واإ
وعــدم ارتباطهــا بــأي جهــة أجنبيــة دفعهــم لرفــض األحــالف العســكرّية ومشــاريع االحتــالل، ووجــدوا فــي 
الوحــدة مــع مصــر حــالًّ للمشــكالت ووســيلة للتصــدي لالعتــداءات، فقامــت الجمهوريــة العربيــة المّتحــدة 
عــام 1958م، وانتخــب جمــال عبــد الناصــر رئيســًا لهــا، وكان مــن إنجازاتهــا تأميــم الشــركات والمصانــع 

وتوزيــع األراضــي علــى الفالحيــن.

الوحدة في مواجهة األخطار:
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الشــكل )16(: الرئيــس شــكري القوتلــي يوّقــع ميثــاق 
الوحدة مع الرئيس جمال عبد الناصر، في 17 نيســان 
عــام 1946م عندمــا رفــع الرئيــس شــكري القوتلــي العلــم 
الســوري علــى ســارية دار الحكومــة، قــال فــي كلمــة 
ألقاهــا فــي هــذه المناســبة »لــن ُيرفــع فــوق هــذا العلم أي 
علم بعد اليوم إال علم الوحدة العربية« وفي 22 شــباط 
1958م، كان الرئيــس القوتلــي يرفــع علــم الجمهورّيــة 
العربّية المّتحدة مكان العلم الســوري كان صانع الوحدة 
الســورية المصريــة، تنــازل عــن منصبــه طوعيــاً لصالــح 

الرئيــس عبــد الناصــر، فُلّقــب بالمواطــن العربــي األّول.

1- كيف تجّلى وعي الشعب العربّي السورّي في مواجهة المشاريع واألحالف العسكرّية؟
2- ما رأيك بموقف الرئيس شكري القوتلي من الوحدة؟

3- صّنــف منجــزات الوحــدة )الســورّية - المصرّيــة( فــي الجــدول اآلتــي: )إصــدار قانــون اإلصــالح 
الزراعــي – دعــم حــركات التحــرر العربيــة والعالمّيــة – تأميــم المصانــع والمصــارف – توثيــق العالقــة مــع 

المعســكر االشــتراكّي – االهتمــام بالتعليــم(.

أبني
 أفكاري:

المجال السياسّي المجال الثقافّي المجال االقتصادّي

صّناع المجد:  

    ولــد عدنــان المالكــي فــي دمشــق ودرس فــي مدارســها، 
التحــق عــام 1937م بالكلّيــة العســكرّية وتخــّرج منهــا عــام

1939م برتبة ضابط، بعد نيل سورية االستقالل تسّلم العديد من 
المناصــب السياســّية والعســكرّية، خــاض المالكــي معــارك فلســطين 
عام 1948م، فأطلق اســمه على أحد تالل الجليل: تّل المالكّي، 
حاولــت القــوى الغربيــة اســتمالته إلــى طرفهــا لكّنــه رفــض، اغتيــل 
في 22 نيسان عام 1955م لوقوفه ضّد المشاريع الغربّية كحلف 
بغــداد، ولمســاهمته فــي التقــارب مــع مصــر تمهيــدًا لوحــدة عربّيــة. 

الشكل )17(: الشهيد العقيد عدنان 
المالكي )1919-1955م(.
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1- عالم يدّل تسمية أحد تالل فلسطين بِاسم عدنان المالكّي؟
2- صّنف نضال العقيد عدنان المالكّي في الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

الكفاح القومّي الكفاح الوطنّي

تغيرات سياسّية: 

نكسة 
االنفصال: 
نتج عن 
إعالن 

االنفصال 
عدم استقرار 

الحياة 
السياسية في 
سورية لمّدة 

عامين.

1949م                                  1961             1963                     1967م

ثورة الثامن من آذار: 
قامت رّدًا على القوى 
الرجعّية واالنفصالّية 
سعت لدعم االستقرار 
السياسّي واالجتماعي 
واالقتصادي بقيادة 
حزب البعث العربي 
االشتراكّي، كان من 
أهم نتائجها العمل 
على بناء قاعدة 
اقتصادّية متينة.

نكسة حزيران: بعد حرب فلسطين 
بدأ الكيان الصهيونّي بإقامة 

مشاريع اقتصادّية هدفها تسهيل 
عملية التوطين في أراضي 
فلسطين، وتحويل مسار نهر 
األردن، واحتالل أراٍض عربية 
جديدة، فشنَّ حربًا على ثالث 

جبهات )سورية_ مصر_األردن(، 
ورغم ثبات القوات السورّية إاّل أنَّ 
التفّوق في السالح أّدى في النهاية 

إلى خسارة الجوالن.

1- ما نتائج ثورة الثامن من آذار عام 1963م؟
2- ما الدليل على األسباب االقتصادّية لعدوان الكيان الصهيونّي عام 1967م؟

3- لماذا برأيك لم تتدخل الدول الغربّية في إيقاف هذا العدوان؟

أبني
 أفكاري:

مرحلة االنقالبات 
العسكرّية: تأثّرت 
سورية بهزيمة 

حرب فلسطين عام 
1948م فقامت بها 
مجموعة انقالبات 
عسكرّية استمّرت 

حتى عام 1954م، 
)حسني الزعيم، 
سامي الحناوي، 

أديب الشيشكلي(. 
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      قامــت الحركــة التصحيحّيــة بقيــادة الفريــق حافــظ 
الثانــي عــام 1970م، وضعــت  األســد فــي 16 تشــرين 
االســتقرار  تحقيــق  نتائجــه  أهــّم  مــن  كان  عمــل  برنامــج 
الداخلــّي وتحقيــق تنميــة اقتصادّيــة واجتماعّيــة وثقافّيــة، 

فارتفــع شــأن ســورية عربّيــًا وعالمّيــًا. 

مسار الّتصحيح:  

الشكل )18(: الفريق حافظ األسد، ولد في محافظة الالذقية 
عام 1930م درس في مدارسها، التحق بالكلية العسكرّية، وقد 

توّلى رئاسة الجمهورّية العربّية السورّية عام 1971م.

      مــن أبــرز إنجــازات الحركــة التصحيحّيــة خــوض ســورية حــرب تشــرين التحريرّيــة فــي 6 تشــرين األّول 
عــام 1973م بالتنســيق مــع مصــر، اشــتركت فيهــا قــوات عراقّيــة وجزائرّيــة ومغربّيــة، بينمــا دعمــت دول 
عربيــة أخــرى بالمــال أو النفــط، حّطــم الجيــش العربــّي الســورّي )خــّط آلــون( خــّط دفــاع الكيــان الصهيونــي 
فــي الجــوالن، وحــّرر مرصــد جبــل الشــيخ، بينمــا حّطمــت القــوات المصريــة )خــط بارليــف(، وبعــد تُّوقــف 
الحــرب علــى الجبهــة المصرّيــة، خاضــت ســورية حــرب اســتنزاف ضــد الكيــان الصهيونــّي دامــت )82( 
يومــًا، ومــن نتائــج حــرب تشــرين التحريرّيــة تحريــر جــزٍء مــن الجــوالن أبــرزه مدينــة القنيطــرة عــام 1974م 

التــي دّمرهــا العــدو قبــل انســحابه منهــا.

دروس تشرين:

الشكل )16(: عدد لجريدة األهرام.



76

1- كيف تجّلت قومّية المعركة؟
2- ما نتائج حرب تشرين التحريرّية؟

3- ما االستنتاجات التي يمكن أن تستخلصها من جريدة األهرام؟
4- ما الحقائق التي ذكرتها الجريدة؟

5- ما الدليل الذي قّدمته الجريدة على قومّية المعركة؟

أبني
 أفكاري:

      مــع نهايــة القــرن العشــرين عاشــت ســورية مرحلــة اســتقرار سياســّي انعكــس إيجابّيــًا بتطــّورات ملحوظــة 
ــة جعلتهــا محــّط اهتمــام  ــة، مــع تمّســك ســورية بمبــادئ ثابتــة مــن قضايــا األمــة العربّي علــى األوضــاع كاّف

الــدول العالمّيــة.

مبادئ راسخة:

مواقف سورية من 
قضايا األمة العربية 

دعم المقاومة الفلسطينّية 
وانتفاضة الحجارة األولى عام 

1987م والثانية عام 2000م ضد 
ممارسات الكيان الصهيونّي.

تدّخلت إلنهاء 
الحرب األهلّية اللبنانّية 

الثانية وساندت المقاومة في 
تحرير الجنوب اللبنانّي عام 
2000م وصّد عدوان عام  

2006م.

رفض توقيع صلح منفرد 
مع الكيان الصهيونّي ورفعت شعار 

»األرض مقابل السالم«.

اّتخذت سورية 
موقف لعدم استفحال 

المشكالت التي أّدت إلى  
حروب متتالية في الخليج 

العربّي واالحتالل األمريكّي 
للعراق عام 2003م.

الشكل )19(: شكل يمّثل مواقف سورية من القضايا العربّية.
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1- كيف تصف االستراتيجّية السورّية؟ دعم االشّقاء العرب - التمّسك باألرض- مواجهة التحدّيات.
2- لماذا اّتخذت سورية هذه المواقف من قضايا الوطن العربّي؟

3- ما المبادئ الثابتة التي تمّسكت بها سورية نهاية القرن العشرين؟

أبني
 أفكاري:

     توّلى رئاســة الجمهورية العربية الســورّية الدكتور بشــار األســد بعد اســتفتاء شــعبّي عام 2000م، شــهد 
عهــده ثباتــًا راســخًا فــي التمّســك باســترجاع األراضــي العربيــة المحتلــة والجــوالن الســورّي المحتــّل، ومواقــف 
ســورية مــن القضايــا العربّيــة، مــع توطيــد للعالقــات الدولّيــة، فــي الوقــت نفســه بــدأت بــوادر حركــة انفتــاح 
كبيــر الســتخدام التقانــة والتكنولوجيــا، مــع ارتفــاع متوســط دخــل الفــرد، وقيــام مشــاريع اقتصادّيــة كبيــرة، 

وظهــور صحــف جديــدة، وتراجــع فــي نســبة البطالــة.

مرحلة جديدة:

    وعندمــا تعّرضــت ســورية لضغــوط خارجّيــة عــام 2011م أثبــت 
المحافظــة  خــالل  مــن  وتماســكه،  وعيــه  الســورّي  العربــّي  الشــعب 
علــى اســتمرار عمــل مؤسســات الّدولــة واســتقرارها والتــّف الجميــع 
حــول شــخصّية القائــد لتجــاوز هــذه األزمــة كمــا اعتــاد الســوريون فــي 

تاريخهــم الطويــل.
الشكل )20(: السيد الرئيس الدكتور بشار األسد، رئيس الجمهورية 

العربية السورية، ولد في دمشق عام 1965م، ودرس في مدارسها، درس 
الطّب في جامعة دمشق.

1- صنــف اإلنجــازات التــي حصلــت فــي ســورية بعــد توّلــي الدكتــور بشــار األســد الحكــم مــن الناحيــة: 
السياســية- الثقافيــة – االقتصاديــة – االجتماعّيــة.

2- كيف واجه الشعب العربي في سورية الضغوط الخارجّية التي تعّرض لها عام 2011م؟

أبني
 أفكاري:
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    بعــد احتــالل الكيــان الصهيونــّي للجــوالن الســورّي 
عــام 1967م عمــل علــى عزلــه عــن الوطــن األّم ســورية 
ضعــاف االنتمــاء القومــي العربــّي، عــن طريــق فــرض  واإ
الســورّيين،  العــرب  المواطنيــن  علــى  االحتــالل  هويــة 
وربط المؤسسات التعليمّية بهم، وفرض اللغة والمناهج 
ــة، ومصــادرة األراضــي والميــاه، وتفكيــك الترابــط  العبرّي
االجتماعــّي بيــن ســّكان الجــوالن، وســرقة آثــاره وتزويرهــا 

بعبــارات عبرّيــة فــي مخابــر فنّيــة.
ورفضــت  اإلجــراءات  هــذه  كّل  ســورية  أدانــت       
شــعار  ورفعــت  للجــوالن  الصهيونــّي  الكيــان  احتــالل 
»األرض مقابــل الســالم«، وأصــّرت علــى منــح الهوّيــة 
الســورّية ألبنــاء الجــوالن، وتســويق منتجاتهــم الزراعّيــة 
)التفــاح( وقبــول أبنائهــم فــي الجامعــات الســورّية، كمــا 
بتمّســكهم  الجــوالن مخّططــات االحتــالل  قــاوم ســكان 
بالجنســّية العربّيــة الســورّية واللغــة العربّيــة وأراضيهــم.

وطن وهوية:

1- ما داللة تمّسك أبناء الجوالن بالهوّية الوطنّية؟ 
2- لماذا تمّسك الكيان الصهيونّي باحتالل الجوالن؟

3- صّنف إجراءات الجمهورّية العربّية السورّية لدعم أبناء الجوالن في الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

اجتماعّي اقتصادّي سياسّي

الخريطة )8(: قرى الجوالن المحتل قبل احتالله.

4- ما خطورة اإلجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيونّي على هوية الجوالن السورّي المحتل؟
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     درســت فــي الوحــدة الثانيــة ظــروف ومراحــل سياســية ومؤامــرات وتغييــر خرائــط مؤدّيــة إلــى إقامــة 
الكيــان الصهيونــّي، وبــرزت بطــوالت ال تعــرف حــدودًا وصــواًل إلنهــاء االحتــالل مــن خــالل المقاومــة 

وثبــات الشــعب وتماســكه فــي وجــه الضغــوط الخارجّيــة. 
كنــت مــن خــالل هــذه الدراســة تبنــي أفــكار حــول هــذه المواضيــع التــي كّونتهــا باإلجابــة عــن التســاؤالت 

اآلتية:
1- تمّكنــت الدولــة العثمانّيــة مــن خــالل فــرض ســيطرتها علــى عــّدة مناطــق بعــد أن انتصــرت فــي 

سلســلة مــن المعــارك.
     أ- أكمل الجدول اآلتي:

أوراق عمل

ــة،  2- تعتمــد دول االحتــالل إضافــة للتخطيــط العســكرّي علــى دراســات اجتماعّيــة ونفســّية واقتصادّي
مــا الهــدف مــن ذلــك؟

3- بــدأت قــّوات فرنســا باحتــالل المنطقــة الغربّيــة لســورية، وعينــت حاكمــًا عســكرّيًا، شــعر الســورّيون 
بخطــورة الموقــف فكانــت المقاومــة.

أ- اختر شخصية من الشخصّيات التي درستها في الوحدة الثانية، ثم أجب:
ب- ماذا أنجزت هذه الشخصّية؟

جـ- لماذا تتذّكرها؟
د- ما األثر الذي تركته لنا )عمل معين، فكرة معّينة، .....(؟

هـ- ما مدى تأثيرها على حياتنا اليومية؟
و- كيف تقّيمها؟

ز- ما معيار تقييمك لها؟

ما نتائج األحداث اآلتية؟
 سيطرة العثمانّيين على طرق التجارة البرّية في شرق

الوطن العربّي بعد معركة جالديران

هزيمة المماليك في معركة مرج دابق

تّوجه العثمانّيين إلى القاهرة

استنجاد خير الدين بربروسا بالدولة العثمانّية
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4- من خالل دراستك للمؤامرات في الوحدة الثانية أجب عن األسئلة اآلتية:

الخريطة )9(: تقسيمات اتفاقية )سايكس -بيكو( 
عام 1916م.

الخريطة )10(: تقسيمات مؤتمر سان ريمو 
عام 1920م.

أ- قارن بين مضمون اتفاقية )سايكس – بيكو( عام 1916م و)سان ريمو( عام 1920م.
ب- استنتج العالقة بين فرنسا وبريطانيا.

جـ- ما نقاط التشابه واالختالف التي الحظتها في الخريطتين؟

5- كلمــة الرئيــس حافــظ األســد لرجــال القــوات المســلحة فــي أثنــاء حــرب تشــرين التحريرّيــة عــام 
1973م:

      »إّن المعــارك البطولّيــة التــي خضتموهــا فــي حــرب تشــرين التحريرّيــة ومــن بعدهــا الجــوالن، وجبــل 
الشــيخ حّققــت تحــّواًل كبيــرًا، إذ أســقطتم بأدائكــم الرائــع وتضحياتكــم وبدمــاء الشــهداء أســطورة الجيــش 
الــذي ال ُيقهــر، وحّطمتــم غــرور العــّدو وغطرســته وأظهرتــم لألّمــة وللمــأل أّن القــّوات العربّيــة الســورّية 

جديــرة باســمها، وبالمهّمــة التــي تنهــض بهــا«.
أ- ما االســتنتاجات التي ترســمها من كلمة الرئيس حافظ األســد؟

ب- مــا واجبــك تجــاه أرض الوطــن؟
جـ- ما رأيك بموقف ســورية في حرب تشــرين التحريرّية؟

6- بعــد العــودة لمصــادر التعلّــم بّيــن أهمّيــة وأثــر معركــة المزرعــة فــي الثــورة الســورّية الكبــرى عــام 
1925م.
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الشكل )1(: 1- لوحة تمّثل حّيًا أثريًا من أحياء مدينة دمشق من رسم فنان التراث الشعبّي محمد نذير 
بارودي، 2- لعبة شعبّية في مدينة دير الزور احتفااًل بالعيد.

الوحدة 
الثالثة

فكرة لك:
عن الزمن

أصالة مجتمع

صنع جرجي البيطار 
أّول قطعة موزاييك

1860          1878                    1919            1932              1965             2004   2018م           

المشفى الوطني

 

 

الجمعية الخيرية

 

 

 تدشين مشروع مياه 
عين الفيجة

 عائشة دباغ أّول 
امرأة عربّية سورّية 
تدخل المجلس النيابي
 

 

متحف الطوابع 
البريدّية

إدراج مسرح خيال الظل في 
سورية على قائمة اليونسكو 

لصون التراث الثقافي غير المادي
 

21
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- روابط إنسانّية 
صنْعَن المجد

2- سورّيات 
3- تطورات اجتماعّية

ضارة
4- تراث وح

ف:
األهدا

- يثّمــن دور المــرأة الســورّية فــي 
المجتمع.

ت 
صيا

- يقّيــم أعمــال الشــخ
ت تغييــر في 

النســائّية التــي أحدثــ
المجتمع السورّي.

ت التي أقامتها 
ف الجمعيا

صّن
- ي

ت.
نساء سوريا

ت 
صلــ

- يبّيــن الحقــوق التــي ح
عليها المرأة السورّية.

ت.
ّضح أهّمّية تعليم البنا

- يو

ف:
األهدا

كمهــد 
ســورية 

- يبّيــن دور 
ت التوحيدّية.

للديانا
صادّيــة 

- يفّســر الفائــدة االقت
الحــج 

لطريــق 
واالجتماعّيــة 

المسيحّي واإلسالمّي.
ف اإلبداع.

- يستنتج تعري
ّضــح دور جمعيــة مالكــي 

- يو
الميــاه فــي إقامــة مشــروع عيــن 

الفيجة.
ب فــي 

ص دور الشــبا
- يســتخل

ف السورّي.
استمرار الكشا

ضة 
- يؤّكد على االهتمام بالريا

ضّية.
ت الريا

صيا
والشخ

ف:
األهدا

ث الشعبّي.
- يعّرف الترا

ث.
- يحّدد أقسام الترا

- يقّيم دور فخري البارودي في 
ث الشعبّي.

حماية الترا
- يبّيــن أهميــة المحافظــة علــى 

ت التراثّية.
صناعا

ال
- يفّسر حاجة المجتمع للتسلية 

والترفيه.
- يبّيــن أهمّيــة احتــرام القانــون 
الدولــّي اإلنســانّي للحفــاظ علــى 

اآلثار.
ف فــي 

- يفســر تنــوع المتاحــ
سورية.

ف:
األهدا

- يبّيــن عوامــل وحــدة المجتمــع 
السورّي.

ّضــح الــدور االجتماعــّي 
- يو

للتكية السليمانّية.
- يثّمــن التنــوع فــي المجتمــع 

السورّي.
ت 

- يستنتج أهمية إقامة الجمعيا
الخيرّية.

- يقّيــم دور المــرأة فــي المشــاريع 
الخيرّية.

فــي 
ت 

دور النزهــا
- يبــرز 

ت االجتماعّية.
العالقا

- يبّيــن أهمّيــة التكافــل فــي 
ت االجتماعّية.

العالقا
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ارتكز المجتمع العربّي في بنيته االجتماعّية على جذور 
تاريخّيــة وُأســس راســخة، كان منســوجًا نســجًا متداخــاًل، 
فاألســرة هــي الوحــدة األساســّية فــي تكوينــه، كانــت كّلهــا 
تســكن فــي بيــت واحــد، ومنــه نجمــت تســميتها بالبيــت، 
ممــا ســاهم فــي تمتيــن الروابــط بيــن أفرادهــا واســتمرار 
معّينــة  لحرفــة  األســرة  رّب  مزاولــة  ونتيجــة  تواصلهــم، 
وتوريثهــا ألبنائــه، فقــد حملــت أســرته اســم هــذه الحرفــة 
التــي عمــل بهــا الجميــع انطالقــًا مــن إيمــان الســورّيين أّن 

الحيــاة األســرية المشــتركة هــي مصــدر بركــة ورخــاء.

      اســتطاع المجتمــع الســورّي فــي العصــور الحديثــة والمعاصــرة أن يبقــى مجتمعــًا متماســكًا يدعــم أفــراده 
بعضهــم بعضــًا رغــم الظــروف السياســّية واالقتصادّيــة التــي مــّر بهــا.

1- ما دور األسرة في وحدة المجتمع السورّي؟ تساهم في: ......
2- ما أهّم عوامل وحدة المجتمع السورّي؟ 

3- برأيك ما النقاط المتشابهة بين األسرة في العصر الحديث وفي وقتنا الحاضر؟ 
4- ماذا تتوّقع أن تكون اسم العائلة وفق الحرفة التي يمارسها الحرفي في الشكل )2(؟

الّدرس 
األّول

أبني
 أفكاري:

روابط إنسانّية 

ركيزة المجتمع ..... األسرة:

     بنيــت الَتكّيــة عــام 1558م بإشــراف مهندســين مــن مختلــف البلــدان كالمهنــدس العطــار الدمشــقّي 
والمهنــدس ســنان باشــا مــن تركيــا ومــال آغــا مــن إيــران، فهــي تتألــّف مــن كتلتيــن معماريتيــن يصــل بينهمــا 
ســوق بــه دكاكيــن، التكّيــة الكبــرى وفيهــا جامــع ومدرســة وتكّيــة صغــرى فيهــا حــرم للصــالة وغــرف وســوق 
يــواء الطلبــة الغربــاء، وتقــّدم وجبــات الطعــام للفقــراء  تجــارّي، مــن وظائفهــا تطبيــب المرضــى وعالجهــم، واإ

والمحتاجيــن، وأصبــح بعــض هــذه الغــرف مــأوى للفقــراء واليتامــى وأبنــاء الســبيل.

ليمانّية:  التكّية السُّ

الشكل )2(: لوحة تمثل حرفة صناعة الطربوش، 
رسم لفنان التراث الشعبّي محمد نذير بارودي.  
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1- من األفراد المساهمين في بناء الَتكّية السيلمانّية: ........ عالم يدّل ذلك؟
2- ما داللة أّن هذا الصرح ُبني بأفكار جماعّية عالمّية؟ 

3- صنف في جدول وظائف التكّية السليمانّية: 

أبني
 أفكاري:

الشكل )3(: كان مكان التكية قصرًا للظاهر بيبرس المعروف باسم القصر األبلق )أي تناوب الحجارة البيضاء مع 
السوداء( في القرن الثالث عشر الميالدّي، وتعني التكّية المطعم العمومّي للفقراء يأكلون فيه وقد يبيتون، 1- 

المخطط الهندسّي للتكية السليمانّية، 2- مسجد التكية الكبرى، 3- قبة التكية الصغرى، 4- جزء من التكية تحول 
إلى سوق الحرف المهنّية، 5- إسطبالت تحولت إلى سوق الصناعات الشرقّية، 6- سكن الطالب وقاعات التدريس 

ذات سقف مقبب، 7- بوابة التكية الكبرى، 8- بحرة التكية الكبرى.

وظيفة اقتصادّية وظيفة اجتماعّية

4- هــل يوجــد فــي مدينتــك أو منطقتــك موقــع أثــرّي مشــابه؟ صفــه بأســلوبك موّضحــًا أهميتــه التاريخّيــة 
ووظيفتــه. 

2

1

34

5

6

7
8
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       اســتطاع المجتمــع العربــّي عامــًة والســورّي خاّصــًة بتنوعــه أن يكــون مجتمعــًا حاضنــًا ومســكنًا آمنــًا 
للعديــد مــن القادميــن إليــه، ســواء كانــوا جماعــات اســتقّرت علــى أرضــه أو تّجــارًا أو مستكشــفين أو زائريــن 
عابرين، قدموا إليه من الدول المجاورة، ومن قوميات مختلفة نتيجة بعض الظروف السياسّية واالقتصادّية

تنّوع حضارّي:

الشكل )4(: المشفى الحميدّي أّسس في عهد السلطان عبد الحميد، ثم 
ُأطلق عليه مشفى الغرباء ُسّمي بذلك بسبب استقباله للفقراء والمحتاجين 
من كل حدٍب وصوب، ُأطلق عليه المشفى الوطنّي عام 1919م، ثم 

شغلته الحقًا المدرسة الطبّية العربّية، وحاليًا هو مشفى األمراض الجلدّية. 

1- ما المقصود بمجتمع متنّوع؟
2- كيف تجّلى ذلك التنّوع في المجتمع السورّي؟ 

3- ما ثقافة المجتمع السورّي التي ساعدت على استقرار شعوب جديدة فيه؟ 
4- فّسر توافد شعوب أخرى إلى سورية. 

5- ما رأيك بمهمة المشفى الوطنّي؟

أبني
 أفكاري:

القــرن  فــي  حدثــت  التــي 
التاســع عشــر الميــالدّي، 
للمجاعــة  نتيجــة  أو 
والمرض والفقر الذي كان 
العالمّيــة  للحــرب  مرافقــًا 
األولــى، تفاعــل القادمــون 
المجتمــع  مــع  الجــدد 
الســورّي فــي دائــرة ثقافّيــة 
القومّيــة  هــي  مشــتركة، 
العربّيــة، وعلــى أســاس أّن 
العروبــة انتمــاء حضــارّي، 
تشــكل اللغــة العربّيــة أهــّم 

. عناصرهــا
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     فــي جــو اإللفــة االجتماعّيــة اعتــاد ســكان ســورية علــى التعاضــد والوفــاء إذ البيــوت 
ــة القديمــة ال يفصــل بينهــا ســوى زقــاق ضيــق، وجــدت فيــه ظاهــرة ُأطلــق فــي األحيــاء األثرّي

عليهــا  تســمية »الســاباط أو الِســباط« )الســقف بيــن  
الممــرات واألزقــة( نتجــت عــن التكافــل االجتماعــّي بيــن 
الجيــران، فــكان إذا أراد أحــد الرجــال تزويــج ابنــه وال 
يملــك المــال الكافــي فيذهــب إلــى جــاره ويقول: »عيرني 
كتفــك« وكان الجــار يعلــم وضعــه وعــدم قدرتــه علــى 
تأميــن منــزل لولــده، فيقبــل ويقــول لــه: »عرتــك«، فــكان 
جــدار المنــزل المقابــل الكتــف الــذي حمــل جــدران البنــاء 
الجديــد، وعلــى الرغــم مــن بســاطته شــّكل حالــة هندســّية 
جميلــة وفريــدة، كأنــه مظلــة فــوق الطــرق، يمكــن التفيُّــؤ 
بظاللهــا واالســتمتاع بهوائهــا البــارد، أو الوقايــة مــن 
ألّنهــا  بنائّيــة  وظيفــة  تحقّــق  أّنهــا  كمــا  شــتاٍء،  مطــر 
تربــط المبانــي ككتلــة واحــدة، ووظيفــة اقتصادّيــة ألنهــا 

اســُتخدمت كمخــزن فــي بعــض األحيــان.

الشكل )5(: الِسباط: اسُتخدم كَحلٍّ لتوسيع البيت على حساب الطريق دون إعاقة الحركة فيه، وكان يضّم غرفة 
ُتقام فوق سقف الطريق المالصق للبيت بأعمدة خشبّية على عقود متصالبة، 1- صورة حقيقّية لحي أثرّي، 

3- لوحة تمثل شكل الِسباط رسم لفنان التراث الشعبّي محمد نذير بارودي.

عيرني كتفك«:

؟  1- ما االستنتاجات التي يمكنك استخالصها من الّنصِّ
2- ما الظاهرة االجتماعّية التي يتحدث عنها الّنص؟ 

3- بّين بأسلوبك كيف عكس العمران العالقات االجتماعّية؟ 
4- ما شعورك عند زيارتك المناطق األثرّية في منطقتك؟

أبني
 أفكاري:

2

1
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موقف إنسانّي: 

ــة وافتتــاح       ظهــرت فــي ســورية جمعيــات ُتعنــى بالمجتمــع وشــؤونه، فمنهــا مــن اهتــّم باألعمــال الخيرّي
المــدارس كالجمعّيــة الخيريــة التــي تأسســت عــام 1878م، ومنهــا اهتــم بالمــرأة والطفــل كجمعيــة )حمايــة 
الطفــل( التــي أسســتها مقبولــة الشــلق فــي قــرى الغوطتيــن )داريــا( وبلــدة دّمــر، بينمــا أخــذت )جمعيــة مبــّرة 
التعليم والمواســاة( على عاتقها تربية األطفال األيتام، أسســتها األديبة الســورّية ســلمى الحّفار مع زميالتها 
عــام 1945م، ولــم يتوقــف عطــاء الســوريين هنــا بــل امتــّد حتــى شــمل مختلــف أنحــاء العالــم، فالمهاجــرون

1- ما الهدف من إقامة الجمعيات الخيرّية؟ 
2- ما الّدليل على أّن مساهمات السوريين اإلنسانّية ال تعرف حدود؟ 

3- أين تجد البطولة في عمل سلمى الحفار ومقبولة الشلق؟

أبني
 أفكاري:

الســوريون أغدقوا على كّل مشــروع إنســانّي ســواء كان داخل ســورية 
أم خارجهــا، وأّسســوا جمعيــات خيرّيــة فــي بــالد المهجــر كـ»الميتــم 
الســورّي« فــي ســان باولــو و»المســتوصف الســورّي« فــي تشــيلي. 

الشكل )6(: األديبة والروائّية سلمى الحفار )1923-2006م(، ولدت 
في دمشق والدها لطفي الحفار أحد أقطاب الكتلة الوطنّية في سورية كان 
رئيسًا للوزراء عام 1939م، نشرت أولى مقاالتها في السادسة عشرة من 
عمرها في مجلة »األحد« فازت بجائزة البحر المتوسط األدبّية من جامعة 
بالرمو في صقلية عام 1980م، ووسام »شريط السيدة« من إسبانيا عام 

1965م، من مؤلفاتها كتاب لطفي الحفار.

خدمة وتطوع: 

      مــن أبــرز المنظمــات التــي وجهــت اهتمامهــا لإلنســان منّظمــة 
تعمــل  تأسســت عــام 1942م،  الســورّي،  العربــّي  الهــالل األحمــر 
األحمــر  للصليــب  الدولّيــة  واللجنــة  الدولــّي  االتّّحــاد  مــع  المنظمــة 
لتقديــم المســاعدات اإلنســانّية واإلغاثــة خاّصــة فــي أثنــاء النزاعــات 
التحيــز،  عــدم  »اإلنســانّية،  الســبعة:  مبادئهــا  لتحقيــق  المســّلحة، 

العالمّيــة«. الوحــدة،  التطوعّيــة،  الخدمــة  االســتقالل،  الشكل )7(: شعار منظمة الهالل الحيــاد، 
األحمر العربّي السورّي، يرمز للحماية.
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ترفيه وتسلية: 

       تعــّددت لــدى الســورّيين وســائل الترويــح عــن النفــس ومنهــا القيــام بالتنــّزه خــارج المــدن، علــى ضفــاف 
األنهــار وفــي المــروج الخضــراء، إذ كان يحيــط بالمــدن جنائــن وبســاتين مليئــة باألشــجار متنّوعــة الثمــار، 
ُأطلــق عليهــا تســميات عــّدة »النزهــة أو المشــوار أو الســيران«، ومــن أبــرز تلــك المتنّزهــات وادي الربــوة 
فــي مدينــة دمشــق، وقــد وصــف فخــري البــارودي )الســيران( فــي مذكراتــه، فقــال: »كانــت المدرســة تقيــم فــي 
فصــل الّربيــع مــن كّل عــام ســيرانًا للطلبــة، تجمــع نفقاتــه منهــم، فتحضــر لهــم آالت موســيقّية وتســتأجر لهــم 

حديقــة أو بســتانًا يقضــي الطــالب يومهــم فيــه حتّــى المســاء«.

1- ما أثر النزهات على العالقات األسرّية؟
2- ما التغيير الذي طرأ على النزهات اليوم؟

3- ما المنطقة المشهورة في محافظتك لقضاء النزهة فيها؟
4- كيف تحافظ عليها؟

أبني
 أفكاري:

الشكل )8(: ُتعّد الربوة في مدينة دمشق 
منطقة شعبية كثيرة الزوار، ال تنحصر 
شهرتها فقط في مطاعمها ومتنزهاتها 
وطبيعتها الجميلة، بل توجد فيها معالم 
طبيعّية الفتة، منها الصخرة الرابضة 
في أحد جبليها وهو ذلك الُمطّل على 

المقاهي، وقد ُعرفت باسم المنشار، لوحة 
تمثل السيران على ضفاف نهر بردى في 
الربوة رسم لفنان التراث الشعبّي محمد 

نذير بارودي.

1- كيف ساهم المجتمع المحلّي في تقديم خدمات تنموّية ألفراده؟
2- ما أهمّية العمل التطّوعّي؟ 

3- ما رأيك بالشعار الذي ترفعه المنظمة اليوم: »من أجل الجميع في كّل مكان في سورية«؟

أبني
 أفكاري:
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     تعد تربية البيت أســاس لتطوير الواقع االجتماعّي، فاألســرة تحقق االســتقرار وتنّمي شــخصّية الفرد 
ليتمّكــن مــن تطويــر ونقــل معــارف وأهــداف مجتمعــه، وألّن للمــرأة دور كبيــر فــي تنشــئة وتوجيــه أبنــاء 
المجتمــع، ســاهمت فــي العصــر الحديــث فــي بنــاء مجتمــع قــويٍّ متماســك مــن خــالل عملهــا فــي المجــاالت 

كاّفــة: الثقافــة والتربّيــة والتجــارة واالســتثمار، والصناعــة الوطنّيــة.

      دور المرأة ال يمكن أن تختزله السطور، فهناك المئات من النساء.. في القرى والمنازل والمدارس 
والمعامــل، قّدْمــَن الكثيــر وشــارْكَن فــي صنــع الحيــاة العامــة، رأيــَن أّن الحيــاة تســتحّق أْن تعــاش بواقــع 

أفضــل اســتطْعَن أن يضْعــَن بصمتهــنَّ فــي تاريــخ ســورية الحديــث.

الّدرس 
سورّيات َصَنْعَن المجدالثاني

مرآة التغيير في المجتمع:  

تقول الرائدة قمر كيالني عن نفسها:    
فيهــا،  ودرســُت  1928م،  عــام  دمشــق  فــي  »ولــدُت   
التــي تخرجــُت منهــا حاصلــة علــى ودخلــُت جامعتهــا 

إجازة في اللغة العربّية، ثّم دبلوم التربّية عام 1954م، اشتغلُت 
بالتدريــس، وســاهمُت فــي تأســيس اّتحــاد الكتّــاب العــرب، نشــرُت 
نالــت  القصــص،  مــن  وبعضــًا  األدبّيــة  الدراســات  مــن  عــددًا 
قّصتــي »دميــة العيــد« جائــزة أفضــل قصــة قصيــرة فــي مســابقة 
فــي  كنــت عضــوًا   ،BBC البريطانّيــة  اإلذاعــة  هيئــة  أقامتهــا 

ــة لمحــو األمّيــة«. اللجنــة المركزّي

الشكل )9(: الكاتبة قمر كيالني 
)توفيت 2011م(.

؟ 1- ما الفكرة الرئيسة للّنصِّ
2- ما أبرز األعمال التي يمكن للمرأة أْن تقّدمها للمجتمع؟ وما أثره؟

3- مــا المكانــة العلمّيــة واالجتماعّيــة التــي وصلــت إليهــا المــرأة الســورّية فــي العصــر الحديــث؟ 
عــالم يــدّل ذلــك؟

4- ما رأيك باألدوار التي قامت بها قمر كيالني في خدمة مجتمعها؟

أبني
 أفكاري:
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نساء ال يعرفن المستحيل: 

صحّية

الجمعيات

سياسّيةتعليمّية مهنية      خيرية 

منها:

يقظة المرأة 
الشامّية

مثل:مثل:مثل:مثل:

اإلسعاف العام 
النسائي 

نساء العرب 
القوميات 

أسرة 
الجندي

في:في:في:في:

عام 1943معام 1945معام 1927م عام 1952م
من قبل:

أليس قندلفتأسماء الخورينازك العابد ساميه مدرس

من قبل:من قبل:من قبل:

تعليم المرأة مهنة 
يدوّية

من أجل:

إسعاف ومعالجة  
المرضى 

المطالبة بحقوق  
المرأة السياسّية 

تقديم كتب وهدايا 
ورفع المعنويات 

من أجل:من أجل:من أجل:

1- حّول خريطة المفاهيم إلى نصٍّ ال يتجاوز خمسة أسطر.
2- أ حقيقة األفكار الواردة في خريطة المفاهيم؟ ولماذا؟

ــة يقظــة المــرأة  ــة والسياســّية: لتفّســر أســباب ظهــور جمعّي 3- اســتفد مــن معلومــات الوحــدة االقتصادّي
الشــامّية؟

4- ما الشعور الذي يمكن تنميته لدى الفرد بوجود مثل هذه الجمعيات؟
5- ال يمكن للمجتمع أن يقوم بنهضة بدون ............ ألّن ...........

أبني
 أفكاري:
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إرادة قوية من بلدي:

مناقشة حق 
االنتخاب 

للمرأة السورية 
في المؤتمر 

السورّي.

1920م                            1949          1953                      1965م

منحت المرأة حّق الوصول 
للنيابة، وتصّدرت الجلسات 
ووضعت القوانين، وكانت 
المربّية ثريا الحافظ أّول 
سيدة تترّشح للمجلس 

النيابّي، لكن لم يحالفها 
الحّظ في حينها.

حصلت المرأة 
العربّية في 
سورية على 

حق االنتخاب 
مشروطًا بشهادة 

ابتدائّية. 

 عائشة دباغ 
أّول امرأة في 
سورية والوطن 
العربّي تدخل 
المجلس النيابّي.

1- ما الحقوق التي حصلت عليها المرأة الّسورّية؟
2- عالم يدل إقرار شرط الحصول على الشهادة االبتدائّية للترشح لالنتخابات؟

3- مــا شــعورك عندمــا تعلــم بــأنَّ أّول امــرأة فــي الوطــن العربــّي دخلــت المجلــس النيابــي كانــت امــرأة 
ــة ســورّية؟ عربّي

أبني
 أفكاري:

قّصة تأسيس:

ــة التــي أّسســها الدكتــور أحمــد منيــف العائــدي فــي دمشــق إعجــاب  ــة الوطنّي ــة العلمّي       حــازت الكّلّي
وثقــة األهالــي، فتقّدمــت مجموعــة مــن األهالــي الحريصيــن علــى تعليــم بناتهــم بطلــب إلــى الدكتــور العائــدي 
لتأســيس كلية لإلناث، فلّبى طلبهم وأنشــأ كّلّية البنات عام 1931م، واســتقدم للتعليم فيها االختصاصيين.

؟ 1- ما الفكرة الرئيسة للّنصِّ
2- عالم يدّل تأسيس كلّية للفتيات؟

3- بَم تفّسر مطالبة األهالي بتعليم بناتهم؟

أبني
 أفكاري:
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       أّدت ســورية دورًا أساســّيًا فــي 
اإلنســانّية،  الحضــارة  وتطــور  التّاريــخ 
منهــا انطلقــت األديــان ابتــداًء مــن عبــادة 
اآللهــة إلــى الديانــات التوحيدّيــة، وظلّــت 
تاريخيــة طويلــة جــزءًا  أرضهــا مرحلــة 
المســيحّي  الحــج  طريقــي  مــن  مهّمــًا 
بهــذه  أبناؤهــا  اعتنــى  واإلســالمّي، 

خاصــًا. اهتمامــًا  وأولوهــا  المســارات 

      شــّكل المجتمــع العربــّي الّســورّي عبــر تاريخــه الّطويــل لوحــة إنســانّية، تمّكــن بإبداعاتــه الحضارّيــة 
مــن المحافظــة علــى الهوّيــة العربّيــة الّســورّية.

الّدرس 
تطّورات اجتماعّيةالثالث

سورية مهد الّديانات: 

1- ما المقصود بسورية مهد الديانات؟
2- ما سبب اهتمام المجتمع السورّي بطريقي الحج المسيحّي واإلسالمّي؟

3- ما دور سورية في الحضارة اإلنسانّية؟
4- استخلص من الخريطة طريق الحّج المسيحّي.

أبني
 أفكاري:

الخريطة )1(: طريقا الحج المسيحّي 
واإلسالمّي عبر سورية.
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طريق الحّج الشامي:

     ُعــدَّ الطريــق بيــن دمشــق والحجــاز األكثــر ســالمة وأمنــًا، فاهتــّم الحــّكام طيلــة عصــور الحضــارة العربّيــة 
اإلســالمّية، بتعميره واســتتباب األمن على طوله؛ ألنه وّســع التبادل االقتصادّي وســّهل التمازج واالختالط 

بيــن الشــعوب ودفعهــم لالطــالع علــى األفــكار والمســتجّدات فــي بلــدان بعضهــم بعضــًا، ينطلــق مــن مدينــة 

دمشــق التــي شــاركت أحياؤهــا كافــة فــي مظاهــر 
عشــرات  مــع  الحــّج،  قافلــة  لتســيير  االســتعداد 
اآلالف مــن الصّنــاع وأصحــاب الخدمــات الذيــن 
يعيشــون علــى هــذه القافلــة، وتجهيزهــا مــن أولــى 
اهلل  بوابــة  مــن  الخــروج  وحتــى  الحــج  مراحــل 
)بوابــة مصــر( جنــوب مدينــة دمشــق فــي حــي 
أنشــئت  العشــرين  القــرن  الميــدان، وفــي مطلــع 
بيــن دمشــق والمدينــة  الحديدّيــة  الحجــاز  ســّكة 
مــن  الزمنيــة  المــدة  اختصــرت  التــي  المنــورة 

أربعيــن يومــًا إلــى أربعــة أيــام فقــط. 

الشكل )10(: صورة لقافلة الحج الشامي تعبر شارع الميدان 
أوائل القرن العشرين.

1- ما أهمّية مدينة دمشق على طريق الحّج؟
2- من معلوماتك في الصّفين السابع والثامن بّين أهمّية سورية الدينّية.

3- ما الفائدة االقتصادّية لمرور طريق الحج خالَل مدينة دمشق؟
ــة التــي تقــوم بهــا أحيــاء مدينــة دمشــق فــي موســم الحــج؟ هــل مازالــت تلــك  4- مــا المظاهــر االحتفالّي

المظاهــر موجــودة فــي وقتنــا الحالــي؟

أبني
 أفكاري:

اإلبداع االجتماعّي: 

      يســتطيع كّل إنســان اســتخدام مهاراتــه العقلّيــة إليجــاد أفــكار نــادرة وفريــدة مــن نوعهــا، وال يقتصــر 
اإلبــداع علــى المجــال العلمــّي فقــط بــل يتعــدى ليشــمل كّل مجــاالت الحيــاة، كان النضــال علــى أشــده 
ضــد االحتــالل الفرنســّي عــام 1924م، فعــّز علــى الرجــال الوطنييــن أن يــروا مرفقــًا حيويــًا مهمــًا، عرضــة 
للمســاومات والتجــارة بيــن شــركات أجنبيــة، فعقــدوا اتفاقــًا مــع بلدّيــة دمشــق لجــّر ميــاه )نبــع الفيجــة( إلــى 

المدينــة، بعــد أْخــذ امتيــازه مــن الحكومــة. 
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      تجّلــى إبداعهــم باّتبــاع طريقــة فريــدة مــن نوعهــا لتمويــل تنفيــذ المشــروع، فكانــت فكــرة تشــكيل جمعيــة 
تعاونّيــة ســميت )جمعيــة مالكــي الميــاه(، تألفــت مــن المواطنيــن الذيــن ســينتفعون مــن هــذا المشــروع، وذلــك 
ببيــع الراغبيــن منهــم حقــوق انتفــاع للمــاء بســعر محــدد للمتــر المكّعــب الواحــد، بــدأ اإلقبــال علــى االشــتراك 
بالمــاء نتيجــة الدعايــة لهــذا المشــروع ووعــي المواطنيــن ألهدافــه، ومــازال هــذا األســلوب فــي التمويــل معمــواًل 

بــه إلــى اليــوم فــي هــذه المؤسســة.

1- استخلص تعريفًا لإلبداع.
2- أين تجد اإلبداع في عمل جمعية ماّلكي المياه؟

3- ماذا تسّمي الموقف االجتماعّي الذي قام به الوطنيون لتنفيذ مشروع جّر مياه عين الفيجة؟
4- سمِّ مشروعًا مماثاًل في مدينتك أو قريتك.

أبني
 أفكاري:

الكّشافة:

     يحتــاج الناشــئة إلــى تنميــة حــّب االســتطالع والمغامــرة، والتدريــب علــى مهــارات الّدفــاع المدنــّي 
واإلســعاف، وممارســة الهوايــات، بمــا يســاعدهم علــى تنميــة النواحــي اإلنســانّية، فالكّشــافة منظمــة شــبابّية 
تربوّية تســعى إلى بناء جيل من الشــباب يعتمد على ذاته ويســاعد اآلخرين، ليســهَم في بناء وطنه، وذلك 
عــن طريــق تعريفهــم تاريــخ هــذا الوطــن ومعالمــه األثرّيــة عبــر الّرحــالت واكتشــاف المجهــول، والكّشــاف 
صديــق للبيئــة يحافــظ عليهــا ويســهم فــي حمايتهــا، فأّسســت ســورية أّول فــرق الكّشــافة فــي الوطــن العربــّي 
عــام 1912م. فــكان االعتــراف العالمــّي بالكّشــافة الســورّية عــام 1924م، وفــي كّل عــام تســتعرض أفــواج 

الكّشــافة، ومــا تــزال حتــى اليــوم مســتمرة بنشــاطاتها فــي مختلــف المحافظــات الســورّية.

الّشــباب  الّدولــة بجيــل      اهتّمــت 
بالشــباب  ُتعنــى  منّظمــات  فأقامــت 
هواياتهــم  وتنميــة  بشــؤونهم  وتهتــم 
واّتحــاد  البعــث  طالئــع  كمنّظمــة 

ســورية. شــبيبة 

الشكل )11(: صورة لكشاف سورية في 
خمسينات القرن العشرين.
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الشكل )12(: 1- بعض دالالت الشارة 
الرسمّية لكشاف سورية، 2- ملك العقبان 
)النسر السورّي( رمز من الرموز التاريخّية 

لسورية بأنفته وعنفوانه كما هو الكّشاف وترك 
القوس مفتوحًا ليدل على قوته، 3- البتالت 
الثالث ترمز األولى إلى الواجب نحو الّذات 
والثانية في المنتصف إلى الواجب نحو اهلل 
والثالثة إلى اليسار الواجب نحو اآلخرين، 

4- النجمتان ترمزان للحقيقة والمعرفة وقانون 
الكشاف، اللون الخمري المائل لألحمر توهج 
بداية المئوية الثانية للحركة الكشفية في سورية.

2

1

34

1- ما داللة االعتراف العالمّي بالكّشاف السورّي؟ 
2- لماذا اختير الّنسر لوضعه على شعار الكّشافة؟

3- كيف تجد تمثُّل مبادئ الكشافة في شعارها؟
4- ما أهمّية وجود منظمات تعنى بالشباب في المجتمع؟
5- كيف ينعكس االهتمام بفئة الشباب من قبل الدولة؟ 

6- اقترح مشروعًا أو مبادرة للمساهمة في مشروع تفّضل العمل به ضمن شبيبة سورية.

أبني
 أفكاري:

الرياضة حياة:
      تعــّد الرياضــة أحــد األنشــطة اإلنســانّية المهمــة، فــال يــكاد يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات اإلنســانّية 
مــن شــكل مــن أشــكال الرياضــة، وقــد أكــّد المفكــرون التربويــون علــى تأثيــر الرياضــة علــى التنشــئة وبنــاء 
الشــخصية االجتماعّية المتوازنة من أجل إعالء شــأن البالد، وتربية شــّبان صالحين، فتأســس نادي الهواة 
أللعــاب القــوى فــي ســورية عــام 1928م، ثــم تأّســس اّتحــاد كــرة القــدم الســورّي عــام 1936م ويعــّد العقيــد 
عدنــان المالكــي أّول مــن أدخــل الرياضــة للجيــش والقــوات المســّلحة، وشــّكل النــوادي والفــرق الرياضّيــة، وقــد 

فــاز فريــق الجيــش لكــرة القــدم ببطولــة كأس االّتحــاد اآلســيوّي عــام 2004م. 

5
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1- ما تأثير الرياضة على التنشئة؟
2- َعالَم يدّل اهتمام العقيد عدنان المالكّي بالرياضة؟

3- ما فوائد الرياضة على صحة اإلنسان؟
4- هل تفضل وجود حصص درسّية مخصصة للرياضة في مدرستك؟ لماذا؟

5- ما الرياضة التي تفضلها؟ ولماذا؟ وأين تمارسها؟ وما قواعدها؟ 

أبني
 أفكاري:

ُولــد فــي ديــر       تركــي العابــد )1934-1978م( 
الّزور، بدأ حياته الرياضية بممارسة العديد من األلعاب

القــوى  وألعــاب  والجمبــاز  الّســلة  وكــرة  اليــد  ككــرة  الرياضيــة، 
والّســباحة، وكان مدّرســًا للتربيــة الرياضّيــة، ولــه الــدور الكبيــر 
فــي تشــجيع دخــول الرياضــة األنثويــة إلــى المــدارس، مّمــا دفعهــا 
إلــى االنتشــار بشــكل واســع، وتشــّكلت فــرق أنثوّيــة للعبــة كــرة 
الطائــرة واليــد، أشــرف علــى تدريبهــا بنفســه، وأحــرزت البطــوالت 

واأللقــاب والميداليــات. 
الشكل )13(: السباح تركي العابد.

1- ما أهمّية التنوع في األلعاب الرياضّية؟
2- ما اللعبة التي تفضل ممارستها؟ ولماذا؟

3- ما تأثير األنشطة الرياضّية على حياة الفرد الصحّية واالجتماعّية؟ تساهم بـ: ........

أبني
 أفكاري:

رياضّي من بلدي: 
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      ينقل التراث ألجيال المجتمع المعارف والمهارات المكتسبة من جيل آلخر، ينّمي لديها اإلحساس 
بالهوّيــة والّشــعور باالســتمرارية والتّنميــة المســتدامة، وحمايــة هــذا التــراث يشــّجع ويغــّذي تنميــَة تعــدد 

الثقافــات واإلبــداع، ويقســم إلــى نوعيــن:

ــة، وصلــة الوصــل بيــن الماضــي        التــراث الشــعبّي هــو االنتمــاء االجتماعــّي والهوّيــة الثقافّيــة أليِّ أمَّ
والحاضــر، يوّســع معرفتنــا بعمــق أصولنــا الحضاريــة.

الّدرس 
تراث وحضارةالرابع

أقسام التراث: 

1- ما أهمّية التراث؟
2- لماذا يعّبر التراث عن هوّية الشعوب؟

3- اذكر أثرًا غير مادّي )تراث حّي( تمتاز به بيئتك المحلّية.
4- بعد عودتك لمصادر التعّلم اذكر األخطار التي تهدد التراث غير المادّي.

أبني
 أفكاري:

تراث غير مادي التراث المادّي

يضم التراث المتوارث جياًل بعد جيل، ُنقل 
عن طريق الحفظ والذاكرة، فهو أحد مصادر 
اإلبداع والتنوع الثقافّي الذي يعّبر عن هوّية 
الشعوب ومنها: األغنية الشعبية، الزغاريد 

الشعبّية، التاريخ، األمثال الشعبّية، الحكايات، 
الفوازير، األساطير، األقوال المأثورة، 

المصطلحات، التعابير، والرقص الشعبي.

 يضم الجزيئات المادية الموجودة التي تّعبر
 عن الماضي كالحرف الشعبّية، وأدوات العمل،

ومختلف المأكوالت والّزي واللباس الشعبّي

فخري البارودي وعنايته بالتراث الشعبّي:

     أمضــى فخــري البــارودي جــزءًا كبيــرًا مــن حياتــه يســتمع ويقــارن وينتقــد ويــدّون، ويقيــم الحفــالت 
واألمســيات الغنائّيــة والموســيقّية ويســتقبل أهــل الفــّن واألدب فــي داره، فألّــف موســوعة الموســيقا جمــع 
فيهــا معــارف عديــدة عــن الموســيقا والموســيقيين وأهــل الّطــرب والمطربيــن فــي ســورية والوطــن العربــّي 
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كمــا بحــث عــن أعالمهــا بالتــراث العربــي وعــن شــعراء العصــر العباســّي كالمتنبــي، وبعــد جــالء االحتــالل
الموافقــة  علــى  1947م  عــام  البــارودي  حصــل  الفرنســّي 
لتأســيس أّول معهــد رســمي للموســيقا، وتمّكــن البــارودي عــن 
طريــق الفّنانيــن المتميزيــن مــن تكريــس المعهــد إلحيــاء األعمــال 
التراثّيــة واهتــّم بإحيــاء »رقــص الســماح« كمــا عمــل علــى إعــادة 
نشــر كتــاب الطبيــخ لمحمــد بــن حســن البغــدادي عــام 1964م.

الشكل )14(: فخري البارودي.

1- لماذا اهتّم فخري البارودي بالتراث الشعبّي؟
2- ما أثر إقامة معهد الموسيقا على المجتمع؟

3- ما رأيك بإعادة نشر الكتب التراثّية؟

أبني
 أفكاري:

بداع: عراقة واإ

     تعــّد الفنــون الحرفّيــة مــن أنمــاط الحيــاة االجتماعّيــة وأســلوب معايشــة الواقــع، فقــد حافــظ الحرفيــون فــي 
ســورية علــى الصناعــات التراثيــة التــي مازالــت مســتمرة إلــى اليــوم بســبب وفــرة المــواد األولّيــة محلّيــًا والخبــرة 
الحرفيــة المميــزة واليــد المتدربــة الماهــرة والرهافــة الفنّيــة واإلتقــان، كصناعــة الدامســكو فــي مدينــة دمشــق، 
وتطعيــم الخشــب أو الموزاييــك، وأّول مــن ابتكــر هــذه الصناعــة جرجــي البيطــار، عندمــا قــام بصنــع أّول

الشكل )15(: صندوق من 
الموزاييك.
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قطعــة موزاييــك عــام 1860م، وذلــك بجمــع قضبــان مــن الخشــب الملــون طبيعيــًا ذات مقطــع مثلّــث أو 
مرّبــع ثــم شــّرحها علــى شــكل رقائــق ولصقهــا علــى المصنوعــات الخشــبية بالغــراء الطبيعــّي، أّمــا الّصناعــة 
القشــّية فتعتمد على النســيج النباتي من القمح والّشــعير وقشــور القصب وعيدان الخيُزران وَســَعف النخيل، 

1- ما أهمّية استمرار الصناعات التراثّية؟
2- بماذا تصف شخصّية جرجي البيطار؟

3- اذكر بعض الصناعات التراثية التي تختص بها بيئتك.

أبني
 أفكاري:

الشكل )16(: أنواع األطباق القشية طبق سفرة، طبق العجينة، 
طبق المنسفة، الجونة، القبعة، وفرضت هذه األطباق نفسها 

كقيمة فنّية وتراثّية وبيئّية وأصبحت المنتجات القّشّية في وقتنا 
هذا للزينة والّديكور، وتلبية لطلب الّسياح.

القّشــّية  المشــغوالت  أهــم  النســاء بصنعهــا، ومــن  اختّصــت 
ومشــغوالت  المكانــس،  الُحُصــر،  الّســالل،  القــش،  أطبــاق 

مختلفــة. شــعبية 

 فّن الحياة:

        تعــددت أشــكال الفنــون الشــعبّية فــي 
المجتمــع  حاجــة  تلّبــي  كانــت  ألنهــا  ســورية؛ 
األشــكال  هــذه  أبــرز  والتســلية.  اللعــب  إلــى 
الّظــل،  وخيــال  والحكواتــي  الُفرجــة  صنــدوق 
فــكان الحكواتــي يتصــّدر المجلــس فــي البيــوت 
ــَير والمالحــم الشــعبّية  أو المقاهــي ويــروي السِّ
الّظــل  خيــال  المســتمعين،  حماســة  وســط 
العثمانــّي االحتــالل  مرحلــة  فــي  يســمى  كان 

الشكل )17(: لوحة تمثل أطفال يشاهدون 
القصص المصورة في صندوق الدنيا رسم لفنان 

التراث الشعبّي محمد نذير بارودي. 
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الجلــد علــى صفــة  مــن  فالكراكوزاتــي يالعــب صــورًا مصنوعــة  فــي دمشــق بخيمــة )كركــوز وعيــواظ(، 
اإلنســان، ُتعــرف بالخيــاالت، يقــوم بتقليــد الشــخصّيات المختلفــة، ويــروي القصــص التقليدّيــة المحببــة بصــورة 
تتناســب مــع القضايــا االجتماعّيــة الســائدة ومجرياتهــا، ممــا يخلــق ترابطــًا بيــن الماضــي والحاضــر الُمعــاش. 

الشكل )18(: ينصب 
صاحبها ستارة من قماش في 
زاوية القهوة ويربط بأسفل 
الستارة خشبة على عرض 

الستارة، ويضع فوقها سراجًا، 
ويقف خلف الستارة يالعب 
الخياالت، وُأشير في مذكرات 
البارودي إلى أن أسرة حبيب 

الدمشقّية اشتهرت بهذه 
الحرفة وتوارثتها أّبًا عن جّد.

1- ما حاجة المجتمع للتسلية والترفيه؟
2- كيف عّبر المجتمع السورّي عن ذوقه الفنّي؟

3- ما نوع الفّن الذي تفّضل االهتمام به؟

أبني
 أفكاري:

      تنّبهــت المجتمعــات فــي العصــور الحديثــة ألهمّيــة تراثهــا وحمايتــه، فتأسســت الجمعيــة 
الســورّية لذّواقــي الطعــام عــام 2002م وأصبحــت عضــوًا فــي األكاديمّيــة الدولّيــة لذّواقــي 

الّطعــام، هدفهــا الحفــاظ علــى تــراث المطبــخ الســورّي، والمســاعدة علــى تطويــره وتحســينه والتعريــف 
بــه، وتشــجيع انتشــاره، ووّقعــت ســورية علــى اتفاقيــة اليونســكو لصــون التــراث عــام 2003م، التــي 
أكــدت علــى احتــرام التــراث الثقافــّي غيــر المــادي )التــراث الحــي(، وتأميــن الممارســة المســتمرة لــه، 
ونظــرًا لمــا يعانيــه عنصــر »مســرح خيــال الظــل« مــن تراجــع فــي أعــداد الممارســين، ومــا يهــدده 
مــن أخطــار كدخــول التكنولوجيــا الحديثــة، فقــد تضافــرت جهــود المجتمــع المحلــّي مــع الجهــات 
الحكومّيــة وغيــر الحكومّيــة لصونــه ونقلــه إلــى األجيــال المســتقبلّية، فــأدِرَج عــام 2018م، ضمــن 

قائمــة اليونســكو لصــون التــراث الثقافــّي غيــر المــادّي.

َصون التراث: 
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1- ما التراث الفنّي الذي تتمّيز به مدينتك؟
2- ما الهدف من حماية التراث؟

3- عالم يدّل سعي المجتمع إلدراج خيال الّظل على الئحة التراث العالمّي؟ 
4- عــْد إلــى مصــادر التعلّــم للصــف الثامــن وتبّيــن شــروط وضــع مدينــة مــا علــى الئحــة المــدن 

المبدعــة، أّي مــن هــذه الشــروط تنطبــق علــى مدينتــك؟

أبني
 أفكاري:

توثيق للحياة االجتماعّية:

    نظرًا لعمق تاريخ ســورية 
الثقافــّي  وتنوعــه  الحضــارّي 
فقــد تعــددت المتاحــف فيهــا، 
دمشــق  مدينــة  فــي  خاصــة 
التــي تضــّم متحــف الشــمع، 
والمتحف الزراعّي، والمتحف 
التربــوّي، والمتحــف الحربــّي، 
ومتحــف الطــّب والعلــوم عنــد 
الخــّط  ومتحــف  العــرب، 
مدينــة  ومتحــف  العربــّي، 
ومتحــف  التاريخــّي،  دمشــق 
المالكــي،  عدنــان  العقيــد 
الطوابــع والمعــّدات  ومتحــف 
البريدّيــة عــام 2004م داخــل 
مبنــى اإلدارة المركزّيــة للبريــد 

دمشــق. فــي 

الشكل )19(: صورة ألطفال من السويداء أمام المتحف الوطنّي في السويداء 
في أثناء إنشائه عام 1932م.

الشكل )20(: متحف الطوابع البريدّية في دمشق، يعّد طابع البريد بمثابة 
السفير المتجول، يضم المتحف معدات بريدّية: كانت تستعمل في مجال خدمة 
البريد كموازين الطرود وموازين الرسائل، كان يحملها ُسعاة البريد حماية لما 

ينقلون، طوابع البريد السورية: صّنفت هذه الطوابع في مجموعات بحسب أزمنة 
إصداراتها منذ عام 1920م حتى الوقت الحاضر. 
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كنوز سورية مستردة:

      اآلثار هوية حضارّية تعبر عن تاريخ المجتمع لمنطقة 
طبيعّيــة  لعوامــل  نتيجــة  لمخاطــر  تتعــرض  أن  يمكــن  مــا، 
)زالزل فيضانــات ......(، وبشــرّية )فــي أثنــاء األزمــات أو 
الســرقة أو اإلتجــار غيــر الشــرعّي بهــا، أو تزويــر تاريخهــا 

أو تخريبهــا(.
      وقد تعرضت آثارنا السورّية لبعض من هذه المخاطر 
لكــن توقيــع الجمهورّيــة  البشــرّية خــالل )2011-2019م( 
واتفاقيــة  1970م  عــام  اتفاقيــة  علــى  الســورّية  العربّيــة 
التصــدي  لضــرورة  عــام  1995م  عــام   )UNIDROIT(
اســتردادها. علــى  والعمــل  باآلثــار  الشــرعّي  غيــر  لإلتجــار 

    فــكان معــرض )كنــوز ســورّية مســتردة( عــام 2018م 
ثمــرة جهــود المديرّيــة العامــة لآلثــار والمتاحــف علــى مــدى 
الســنوات الماضية بالشــراكة مع مختلف الجهات والمنظمات 
العربــّي  الجيــش  أبطــال  وســواعد  األثــرّي  بالتــراث  المعنيــة 
الســورّي إضافــة إلــى دور المنظمــات الدولّيــة الراعيــة للتــراث 
الســترداد اآلثــار الســورّية، تضّمــن قطعــًا أثريــة تعــود للعصــور 
اإلســالمية والكالســيكية وآثــار الشــرق القديــم وآثــار مــا قبــل 

التاريــخ.

1- لماذا ُتحفُظ اآلثار في المتاحف؟
2- ما سبب إقامة متحف خاص بالبريد؟
3- كيف تشجع المحافظة على اآلثار؟

4- صف بأسلوبك بما ال يتجاوز خمسة أسطر مقتنيات متحف منطقتك أو محافظتك أو متحف زرته
    سابقًا.

أبني
 أفكاري:

الشكل )21(: تمثال من البازلت يمثل 
ملكًا أو حاكمًا محلّيًا اسُترد من منطقة 
الضمير ويعود إلى العصر الرومانّي 

)القرن 2-3م(، يعلو شعره إكليل من الغار 
محفوظ حاليًا في متحف دمشق الوطنّي.
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1- كيف تساهم اآلثار في إعادة كتابة التاريخ؟
)UNIDROIT( 2- عالم يدّل توقيع الجمهورّية العربّية السورّية على معاهدة عام 1970م واتفاقية

    عام 1995م؟
3- ماذا ستوصي األجيال القادمة فيما يخص آثار بلدك؟ 

4- كيف تقّدر آثار بلدك؟
5- فّسر: عّد اآلثار هوية حضارّية.

6- ما أهمّية التعاون الدولّي في مجال اآلثار؟ 
7- صمم إعالنًا تعّرف به المجتمع على آثار مدينتك أو منطقتك.

8- يوجــد بأرشــيفك الشــخصّي معاهــدة وقعــت عليهــا فــي الصــف الســابع لحمايــة التــراث بعنــوان: )تراثــي 
جــذوري التاريخّيــة(، نّظــم مــع زمالئــك جولــة ســياحّية أثرّيــة، تقــوم فيهــا بالتوقيــع مــع حــارس التــراث 

الوطنــّي علــى اتفاقيــة جديــدة بعنــوان: )آثارنــا هويتنــا الحضارّيــة(. 

أبني
 أفكاري:

اتفاقية حماية آثار بلدي:
وّقَع وطنّي سورية على اتفاقّية التراث العالمّي عام 1975م. 

  ما رأيك أن توقع معي على اتفاقية مماثلة نحمي بها آثارنا؟
   االسم: ............... المدرسة: ................ المحافظة: ................

    شروط االتفاقّية:
    1- المحافظة على آثارنا.

    2- أتعاون أنا وزمالئي على القيام بعمل تطوعي نختاره يخدم آثارنا.
   3- يمكنني إضافة بند لالتفاقية ألتزم به أنا وزمالئي: .............................
  4-  دوري في التصّدي لإلتجار غير الشرعّي باآلثار: ............................
 5- آثارنا هوّيتنا الحضارّية، أحافظ عليها عن طريق...............................

ال                أوافــق علــى التوقيــع: نعــم           
التوقيع:............                                                
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     درســَت فــي الوحــدة الثالثــة مالمــح الحيــاة االجتماعّيــة فــي ســورية فــي العصــر الحديــث، وتبّينــت 
دور المــرأة الســورية الفاعــل فــي مختلــف مجــاالت حيــاة المجتمــع، وتعّرفــَت علــى التــراث المــادّي وغيــر 

المــادّي. اختبــر األفــكار التــي كونتهــا بعــد دراســة هــذه الوحــدة باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- ما الداللة على أّن المجتمع السورّي مجتمع حضارّي متنّوع؟

2- ما أثر تقديم الخدمات االجتماعّية )مشفى، دار أيتام، إطعام الفقراء...( على المجتمع؟
3- تمثلت الرعاية االجتماعّية بـ: إقامة دور لأليتام ............   ................   ...............

ــِدم إلــى ســورية جماعــات مــن دول مجــاورة لظــروف عــّدة منهــا: الحــروب، والفقــر، والمجاعــة،  4- َق
والعمــل بالتجــارة، والمــرض، صّنــف هــذه الظــروف بحســب الجــدول اآلتــي:

أوراق عمل

ظروف سياسّية

ظروف اقتصادّية

ظروف اجتماعّية

5- تعّرفت في درس المرأة على شخصيات نسائّية رائدة ساهمت في نهضة مجتمعها وتطّوره:
أ- أّي من هذه السيدات تركت أثرًا في نفسك؟

ب- لماذا اخترت هذه الشخصّية؟
جـ- ما العالقة بين ممارسة المرأة لدورها وتطّور المجتمع؟

د- ما األدّلة التي تثبت أّن المرأة السورّية أخذت دورها بشكل فّعال في المجتمع؟
6- يمثــل الثــراث صــورة واضحــة عــن المجتمــع العربــّي الســورّي بــكل مكّوناتــه، أجــب عــن األســئلة 

اآلتيــة:
       أ- ما الذي يمّيز التراث المادي عن التراث غير المادي؟
ب- ما أهمّية إدراج عناصر تراثّية ضمن قائمة اليونسكو؟

جـ- أعِط مثاًل شعبيًا تحفظه يتعلق بالمرأة.
د- عالم يدّل تنّوع المتاحف وتعّددها في سورية؟
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المســّورة، ومّكنــه  بدمشــق  البريــد 
وجــوده فــي دكانــه مــن االنفتــاح 
علــى فــّن الّســيرة الشــعبّية الشــفهّية 
المحكّيــة،  األدبّيــة  واألنمــاط 
فيــه  يلتقــون  الــذي  المــكان  فهــو 
ويتبادلــون األخبــار واآلراء، فألّــف 
الحالق الدمشــقي ابن البدير أحد 
أكثــر المصــادر انتشــارًا )حــوادث 
غّطــى  الــذي  اليوميــة(،  دمشــق 
الســنوات الواقعــة بيــن )1741-

1762م(.

الشكل )22(: لوحة تمثل الحالق رسم لفنان التراث الشعبّي محمد 
نذير بارودي. 

أ- برأيك ما الذي حّفز الحاّلق ابن البدير على كتابة حوادث دمشق اليومّية؟
ب- ما مدى مصداقّية أقوال وأحاديث الحالق برأيك؟ 

جـ- ما النقاط الداّلة على أّن الحاّلق كان ناقاًل للتراث غير المادي؟
د- ما األدوار التي مارسها الحالق ابن البدير؟

هـ- هل االنسجام ضمن المجتمع يؤّثر على هوية الفرد؟
و- كيــف يقــوم النــاس فــي مناطقهــم باســتخدام نمــط معيــن )كاللبــاس، الطعــام، العــادات،...( 

ــة الســورّية؟ للتعبيــر عــن هويتــه التــي هــي جــزء مــن الُهوَي

قبالهــم علــى التحــّدث مــع زبائنهــم  7- ُعــرف عــن الحالقيــن اختالطهــم بالّنــاس مــن مختلــف الطبقــات، واإ
فــي ُأمــور شــتى، إذ كانــوا يســمعون كثيــرًا، ويــروون كثيــرًا، فشــّكلوا وســيلة إعالمّيــة فــي وقــٍت انعدمــت 
فيــه وســائل نقــل األخبــار المعروفــة حاليــًا، كشــهاب الّديــن أحمــد بــن البديــر الــذي كان حاّلقــًا فــي حــي
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أ- مــا أهمّيــة إطــالق مثــل هــذه 
المبــادرات؟   

ب- مــا شــعورك عندمــا تعلــم بــأّن 
بلــدك ســورية هــو أّول مــن فّكــر 
سياســّية  ســالم  معاهــدة  بإقامــة 

ودبلوماســّية وتجارّيــة وثقافّيــة؟
لإلنســانّية  ســورية  قّدمــت  جـــ- 
كثيــرًا مــن اإلنجــازات الحضارّيــة، 
صّمــم أيقونــة تراثّيــة ســورّية ذات 

داللــة تاريخّيــة.
لصنــع  اختيــارك  ســبب  مــا  د- 
لمــن  التراثيــة؟  األيقونــة  تلــك 

ولمــاذا؟ ســتقدمها؟ 

الشكل )23(: أيقونة  أنتمي إلى الحضارة اإلنسانّية، إلى 
الحضارة السورّية هذه األيقونة هي نّص أقدم معاهدة سالم 
في العالم، كتبت في عام 2350 قبل الميالد اكتشفت في تّل 

مرديخ بإدلب.

الخارجّيــة  مــع وزارة  بالتعــاون  مــدن  عــدة  فــي  أنتمــي  مبــادرة  الســورّية  الســياحة  أطلقــت وزارة   -8
والمغتربيــن ومــع الجاليــات الســورّية بالمغتــَرب، وتقــوم فكرتهــا علــى تصميــم أيقونــات تراثّيــة ســياحّية 
نســانّية ودينّيــة فــي طابــع ســورّي مــن أجــل اقتنائهــا مــن  بعــّدة أشــكال ذات دالالت تاريخّيــة وتراثّيــة واإ
ِقبــل المغتربيــن الســوريين، ويعــود ريعهــا لدعــم التــراث اإلنســانّي ومقّومــات الســياحة فــي ســورية، وكان 

ــة فيتــورا عــام 2018م. أليقونــة أنتمــي حضــورًا مميــزًا فــي معــرض الســياحة العالمّي
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الشكل )1(: 1- مدخل المكتبة الظاهرّية بدمشق ذات الطراز المعمارّي األبلق تعلوها المقرنصات، 
2- مجموعة مدّرسات معهد حلب عام 1968م، 3- مكتبة األسد الوطنّية في دمشق افتتحت عام 1984م. 

الوحدة 
مشاريع وإنجازات فكريّة الرابعة

فكرة لك:
عن الزمن

1702                   1865           1901       1918      1936      1958         2005       2018م

أّول مطبعة 
عربّية

  

 

 

 

أّول جريدة 
رسمّية )سورية(

أّول مدرسة طبّية 
في دمشق

 

الَمجَمع العلمّي 
العربّي في دمشق

نحت الفنان فتحي 
محمد قباوه تمثال 
إلبراهيم هنانو 

 

تأسيس وزارة 
الثقافة في سورية 

مهرجان العجيلي 
للرواية العربّية

 

أصبحت الجمعية الفلكّية 
السورّية عضوًا في 
االتحاد الدولّي للفلك

21

3
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س الوحدة وأهدافها
درو

صادر ثقافّية
1- م

2- مالمح فنّية وثقافّية
3- مساهمات سورّية

4- العمارة هوّية المدن

ف:
األهدا

ت في المجتمع.
- يحّلل دور المكتبا

- يفّســر أهمّيــة الخــّط العربــّي ويقّيــم 
جمالية هذا الفّن.

صناعة الخزف والحفاظ 
- يقّيــم حرفــة 

ث.
على هذا الترا

ت.
ّضح غنى سورية بالمنحوتا

- يو

- يبّيــن دور كليــة الفنــون الجميلــة فــي 
ب الفنية.

تخريج المواه

ضــح دور المســرح فــي الحركــة 
- يو

الثقافّية.

ت ُدور السينما في 
ف شارك

- يبّين كي
مقاومة االحتالل الفرنسّي.

ف:
األهدا

صين في 
- يفّسر تعّدد العلوم والمخت
ث.

صر الحدي
سورية في الع

صالح الحلبّي.
ب 

- يقّيم دور الطبي

- يبّيــن أهميــة تكريــم المبدعيــن 
والمتميزين.

ب الســورّي 
ص دور الطبيــ

- يســتخل

أسادور ألتونيان.
- يقّيــم دور المربــي قســطنطين 

زريق.
ب 

- يفّســر ترجمــة أعمال األدي
عبد السالم العجيلي إلى الكثير 

ت.
من اللغا

ف:
األهدا

ت العمــارة العربيــة فــي 
- يبّيــن ميــزا

ث.
صر الحدي

الع

ضــرورة تزويــد المــدن 
ّضــح 

- يو
بالمشاريع الخدمية.

ســالمة المشــاريع 
علــى 

- يحافــظ 
العامة والخدمّية.

- يقارن بين فّن العمارة قديمًا وحديثًا.

- يقّيــم أعمــال المعمــاري فيرنانــدو 
محّمد دي أراندا.

ب التذكارية 
ص

- يتعرف على الن
في سورية.

- يبّيــن أهمّيــة الحدائــق فــي 
البيئة.

ف:
األهدا

- يعلّــل أهمّيــة الطباعــة وأثرهــا علــى 
المجتمع.

صحافــة بوســاطة 
ضــح تطــّور ال

- يو
جدول زمنّي.

ضة.
صحافة في النه

- يّبين دور ال

عــن فخــره بــدور األدبــاء 
- يعّبــر 
والمفّكرين.

- ُيعّرف اليقظة العربّية.

- يفّســر اعتماد المجتمع العربّي العلم 
س وأولوية.

كأسا

- يقّيم عمل الشيخ طاهر الجزائرّي.

- يبّيــن دور اللغــة العربيــة فــي الحفاظ 
على الهوية الوطنّية.
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      كانــت الكتــب والمخطوطــات ُتكتــب بخــّط اليــد، وعندمــا لــم يعــد إنتــاج النّســاخ كافيــًا لحاجــات النــاس 
المتطّلعــة للمعرفــة وخاصــة بعــد ارتفــاع أجورهــم وبــطء إنتاجهــم، أصبحــت الحاجــة ملّحــة إليجــاد طريقــة 
ميكانيكّيــة لنســخ الكتــب، فُأدخلــت أّول مطبعــة عربّيــة إلــى ســورية علــى يــد البطريــرك أثناســيوس دبــاس 
عــام 1702م، ونقلــت المجتمــع والثقافــة العربيــة مــن مرحلــة الشــفوية والمخطــوط النــادر إلــى مرحلــة القــراءة 

والكتــاب المعّمــم، وســاعدت علــى تطــّور الحيــاة العلمّيــة والثقافّيــة. 
    قــال المــؤّرخ محمــد كــرد علــي: »بلــغ عــدد المطابــع فــي الّشــام ثمانيــن مطبعــة .... طبعــت قصصــًا 
ُمعَربــة وأشــعارًا ودواويــن قديمــة وحديثــة وكتبــًا دينّيــة ورســائل علمّيــة فــي المعــارف العامــة، وقليــاًل مــن كتــب 

العــرب التــي اليــزال األلــوف منهــا محفوظــًا فــي خزائننــا وخزائــن الغــرب ....«.

      وّجهت الوسائل الثقافّية من مدارس ومكتبات ومطابع وصحف تفكير اإلنسان العربّي في العصور 
الحديثــة ونّورتــه، وأثّــرت فــي اّتخــاذ قراراتــه، وكانــت أداُتهــا الّلغــة العربّيــة -أداة الفهــم والتعبيــر- وســيلة 

التأثيــر فــي العقــل والشــعور.

الّدرس
األّول

1- األفكار الواردة في نّص محمد كرد علي، حقيقة أم رأي؟ ولماذا؟
2- من ميزات اللغة العربّية إّنها أداة: .......... ووسيلة التأثير في: ...........

3- عالَم يدّل ازدياد الحاجة إلى الّنّساخ؟
4- ماذا نسّمي مبادرة البطريرك أثناسيوس دّباس؟ وما أثرها على المجتمع؟

أبني
 أفكاري:

مصادر ثقافّية

من حرف منسوخ إلى مطبوع: 

الشكل )2(: المطبعة 
أواخر القرن التاسع 

عشر الميالدّي.
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      ارتبط ظهور الصحافة بالتقّدم العلمّي والّتقاني واختراع المطابع، وتقســم مراحل ظهورها في ســورية 
إلــى عــدة مراحل: 

الصحافة مدرسة جّوالة:

ساهمت الصحافة 
في نشر الوعي 
والمعرفة وطالبت 
بالحرية، وقاومت 
سياسة االحتالل 
العثمانّي، أبرزها 
صحيفة الشهباء 
لمؤسسها عبد 

الرحمن الكواكبّي 
عام 1877م.

االحتالل العثمانّي            االحتالل الفرنسّي             بعد االستقالل              الوقت الحاضر

صدر العديد من 
الصحف والمجالت، 

دعمت حركات التحرر 
في العالم العربّي، بلغ 
عددها ثمان وأربعين 

مطبوعة، فكانت سورية 
رائدة على المستوى 

العربّي في هذا المجال 
أبرز جرائد هذه المرحلة 

القلم العربّي.

كان ألقالم الصحفيين 
تأثير عظيم في 

إشعال الثورة السورّية 
الكبرى، وخّصصت 

صحٌف عمَلها لمقاومة 
االحتالل الفرنسّي مثل 

)القبس واأليام(.

شهد اإلعالم السورّي 
انفتاحًا واسعًا بعد 

عام 2000م، وجرى 
تطوير قانون اإلعالم، 
وأفسح المجال لترخيص 
المطبوعات بكّل أنواعها 

إذ بلغ المرخص منها أكثر 
من مئتي مطبوعة، أما 
الصحف الرسمّية فهي 
تشرين والبعث والثورة.

1- تطــرُأ علــى حيــاة األمــم والشــعوب تغيــرات تنقلهــا مــن حــال إلــى حــال، فــإذا كان التغييــر مــن ضعــف
    إلى قوة ُسمّي ذلك نهضة، برأيك هل حّققت الصحافة تلك الّنهضة؟ وّضح ذلك. 

2- رّتب المبادئ التي يجب على الصحفّي االلتزام بها وفق أهمّيتها من وجهة نظرك: 

أبني
 أفكاري:

تثقيف المجتمع ذكر مصدر الخبر نقل األخبار بمصداقية المسؤولية حرّية الرأي والتعبير

3- كيف تقّيم عمل الصحافة في الوقت الحاضر؟ 
4- أّيهما تفضل الصحافة االلكترونّية أم الصحافة المكتوبة؟ ولماذا؟ 

5- قــارن بيــن الصحــف المطبوعــة والصحــف االلكترونيــة مــن حيــث: تأثيرهــا علــى الفــرد، وســرعة 
يجابياتهــا. انتشــارها وســلبياتها واإ
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      شــهد القــرن التاســع عشــر حركــة ثقافّيــة وعلمّيــة نشــطة قامــت بهــا البعثــات التبشــيرّية لنشــر أفكارهــا، 
ممــا أثــار المثقفيــن العــرب علــى تأســيس مجموعــة مــن الجمعيــات العلمّيــة واألدبّيــة واإلصالحّيــة، أبرزهــا 
الجمعيــة الســورّية فــي بيــروت عــام 1847م، كان هدفهــا تنشــيط أســباب العلــوم وترقيتهــا ونشــر الفنــون، 
ــم اليازجــّي وبطــرس البســتانّي، واقتنــت مكتبــة قّيمــة تحتــوي  وضّمــت نخبــة مــن األدبــاء الوطنييــن إبراهي
علــى مخطوطــات ثمينــة ومطبوعــات نفيســة قــّدرت بنحــو 500 مجلــد عــام 1860م، ألقــت فــي جلســاتها 

محاضــرات منهــا »تعليــم النســاء«.

ثمرة عمل مشترك: 

      بينمــا وّســعت الجمعّيــة 
العلمّية السورّية دائرة أعمالها، 
بعــض  مــن  وتألفــت  ونشــطت 
أدباء بيروت ودمشــق وحمص 
عــام 1868م، وتبعهــا الَمجَمــع 
أنشــأ  الــذي  الشــرقّي  العلمــّي 
والصناعــة  العلــم  فــي  للبحــث 

عــام 1882م.

الشكل )3(: مجلة الضياء.

1- ما أهمّية العمل الجماعّي في البحث العلمّي؟ 
2- ما الحقائق الدالة على نشاط الجمعيات في الّنص؟

3- ما الخدمات التي قّدمتها الجمعيات العلمّية؟
4- من أصدر مجلة الضياء؟ ومتى صدرت أّول مرة؟ وأين؟

5- ما نوع مجلة الضياء؟
6- ما الهدف الذي ُذكر في مقدمة المجلة الذي استدعى إصدارها؟

7- ما الجمعية التي تفّضل العمل فيها؟ ولماذا؟

أبني
 أفكاري:
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      كانــت بــالد الشــام موطنــًا ليقظــة فكرّيــة وليــدة تعمــل علــى إصــالح المجتمــع، وتســعى إلــى رفعــة األدب 
العربــّي، واســتعادة مــا كان عليــه مــن قــوة وازدهــار فــي عصــوره الزاهيــة، حمــل لــواء هــذه النهضــة دعــاة 
اإلصــالح، يتقّدمهــم الشــيخ طاهــر الجزائــري، وأديــب إســحاق ومحمــد كــرد علــي ونجيــب عــزوري وغيرهــم 
الذيــن دعــوا إلــى اإلصــالح والتجديــد واالرتبــاط الوثيــق بالتــراث العربــّي، مّمــا أّدى إلــى انتشــار وســائل 
حيــاء مفهــوم العــرب والعروبــة والثقافــة  اليقظــة، وانتشــار أفــكار القومّيــة كرابــط جديــد بيــن المواطنيــن، واإ

ــة. العربّي

بناة اليقظة العربية:

1- ما المقصود بمفهوم اليقظة العربّية؟ 
2- ما الحقائق الّدالة على أّن بالد الشام موطنًا لليقظة الفكرّية في القرن التاسع عشر؟

3- ما األفكار اإلصالحّية التي طرحها رّواد اليقظة على المجتمع؟
4- عالَم يدّل كثرة رجال العلم في بالد الشام في عصر اليقظة؟ 

أبني
 أفكاري:

     جعــل المجتمــع العربــّي العلــم أحــد أولوّياتــه، فهــو أساســه، وموجــود منــذ العصــور القديمــة واســتمّرت 
عملّيــة التعليــم فــي العصــور الحديثــة علــى الرَّغــم مــن تعّرضــه لفتــرات وظــروف صعبــة.  

    قامــت الدولــة العثمانّيــة بإعــالن نظــام إدارة المعــارف عــام 1869م، ُأنشــئت علــى أثــره المــدارس 
الحكومّيــة والخاّصــة التــي تــدّرس مناهجهــا باللغــة التركّيــة إلــى جانــب اللغــة العربّيــة، ونتيجــة لميــل األهالــي 

روح المجتمع ... التعليم: 

الشكل )4(: درس مادة 
التشريح في كلية الطب 

بجامعة دمشق عام 
1930م.
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فــي بــث روح العلــم والتعلّــم انتشــرت المــدارس الوطنّيــة، وُأّسســت مدرســة للّطــب والثانيــة للحقــوق فــي دمشــق 
دارة  عــام 1901م، كانــت نــواة جامعــة دمشــق، هدفهــا تخريــج جيــل يحســن آداب اللغــة العربّيــة والعلــوم واإ

األعمــال، ذو كفــاءة مســتعد لتوّلــي مناصــب التعليــم واإلدارة فــي المــدارس المتوســطة والعليــا ودوائــر

الحكومة والصحافة. 
الشكل )5(: صورة جامعة 
دمشق )1950-1960م(، 

مازالت إلى اآلن الجامعة العربّية 
التي تّدرس كافة العلوم باللغة 
العربّية، وأّول من تولى رئاستها 
رضا سعيد، وهي مبنى كلية 

الحقوق اليوم في مدينة دمشق.

1- عالَم يدّل تأسيس جامعة دمشق في عام 1901م؟ 
2- ماذا نعني بالمدارس الوطنّية؟

3- ما نتائج تلك المدارس على التعليم؟ أّسست: .......

أبني
 أفكاري:

      أّسس الشيخ طاهر الجزائري مع بعض العلماء في دمشق عام 1878م جمعّية المقاصد 
الخيرّية، عملت على توعية الناس وبّث حّب العلم بين الشــباب، وترميم وتجهيز المدارس

وملحقــات بعــض الجوامــع والتكايــا، فجــرى فــي بضعــة أشــهر افتتــاح نحــو تســع مــدارس فــي مدينــة 
دمشــق اثنتيــن منهــا لإلنــاث.

      ُعّيــن الشــيخ طاهــر الجزائــري بنــاًء علــى جهــوده مفتشــًا للمعــارف فــي واليــة ســورية، فبــذل 
جهــودًا فــي ســبيل إصــالح أســاليب التعليــم، وكان يتعهّــد المعلميــن بالنصــح واإلرشــاد والتوجيــه، 
ويســمع بشــغف آراءهــم فــي ابتــكار أنجــح الوســائل لتعليــم الطــالب والدعــوة إلــى طلــب العلــم، ومــن 
نصائــح طاهــر الجزائــري: »إّن أفضــل الطــرق فــي إنهــاض شــعب تثقيفــه بثقافــة العصــر، ... وهــذه 

طريــق طويلــة ولكنهــا أمينــة الفائــدة ال تخــرج عــن طريــق النشــوء الطبيعــي«.

رائد التجديد:
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1- ما النقاط الّدالة على التكافل االجتماعّي والتعاون في الّنص؟ 
؟  2- المسؤولية هي استعداد اإلنسان لتحمل نتائج أعماله... ما النقاط الّدالة على ذلك في الّنصِّ

ــة فــي وزارة الثقافــة الجهــة األساســّية  ــة الثقافّي 3- فــي الوقــت الحاضــر تعــّد مديريــة تعليــم الكبــار والتنمّي
المعنّيــة بمحاربــة األمّيــة، فقــد ُســّجلت طرطــوس والســويداء محافظــات خاليــة مــن األمّيــة، عــالَم يــدّل ذلــك؟ 

4- مــا اقتراحاتــك لتكــون باقــي المحافظــات الســورّية خاليــة مــن األمّيــة؟ 
5- أكمل الجدول اآلتي وفق مبدأ السبب والنتيجة:

أبني
 أفكاري:

النتيجة السبب

مجتمع واعي

نهضة ثقافّية

       عانت األمة العربّية في العصر الحديث من االحتالل، إاّل أّن الذي حافظ على حيويتها امتالكها 
لعنصــر قوّتهــا واســتمرارها ووحدتهــا: اللغــة العربّيــة التــي أيقــن أدباؤهــا ومفكّروهــا أهمّيتهــا، فحرصــوا علــى 
الحفــاظ علــى البنيــة األصلّيــة لهــا، وصيانتهــا ممــا قــد يصيبهــا مــن تشــّوهات وخــروج عــن قواعدهــا، فقامــوا 
بإنشــاء الَمجَمــع العلمــّي العربــّي فــي دمشــق عــام 1918م، مــن مهامــه إصــالح اللغــة العربّيــة، وتنشــيط 

التأليــف والترجمــة، الجمــع واإلشــراف علــى اآلثــار والمكتبــات، جمــع المخطوطــات والمطبوعــات.

هوّية لكّل عربّي:

1- ضع عنوانًا آخر للّنّص. 
2- ما النقاط الداّلة على تصميم المفكرين للنهوض باللغة العربّية؟ 

3- الحفاظ على اللغة العربّية يؤدي إلى: ................  
4- ما هدف الَمجَمع العلمي العربي من إصدار مجلة خاّصة به؟ 

أبني
 أفكاري:
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     للمكتبــات فــي ســورية تاريــخ طويــل، وبدخــول المطبعــة البــالد زّودت المكتبــات بالعديــد مــن الكتــب، 
ونّظمــت موجــودات هــذه المكتبــات وفهرســت لجعــل البحــث فيهــا ســهاًل، وأصبــح لهــا مجموعتهــا مــن 

المخطوطــات والمطبوعــات أبرزهــا المكتبــة الظاهرّيــة ومكتــب عنبــر.

أمهات الكتب:

قصة المكتبة الظاهرّية: 
     في قلب دمشق القديمة، وبجوار العديد من األوابد 

األثريــة والمبانــي القديمــة، ينتصــب مبنــى حجــرّي يعلــوه رســومات 
وكتابــات، إّنهــا المكتبــة الظاهريــة التــي ُأنشــئت بمســاعي طاهــر 
المخطوطــات  الذيــن خافــوا ضيــاع  العلمــاء  الجزائــري وبعــض 
وتلفهــا، فُجمعــت التبّرعــات لهــا وبلغــت خمســمئِة ليــرة ذهبّيــة، 
حــوت المكتبــة العديــد مــن المخطوطــات والمطبوعــات العربّيــة 
والغربّيــة، تنّوعــت بيــن العلــم واألدب والتاريــخ والّديــن والجغرافيــة 
للعديــد مــن المؤّلفيــن، منهــا مخطــوط البــن عســاكر وعبــد الغنــي 
النابلسي وابن الهيثم.. وغيرهم، كما قّدم بعض األدباء والعلماء 

كتبهــم ومخطوطاتهــم هديــة لهــا.

الشكل )6(: المكتبة الظاهرية كانت 
في األصل دارًا لألمير أحمد بن 

الحسين العقيقي، ثم أصبحت مقرًا 
لألسرة األيوبّية إذ سكنها نجم الدين 
أيوب والد صالح الّدين، ثم اشتراها 
الملك الّسعيد لتكون مدرسة ومدفنًا 

ألبيه الظاهر بيبرس.

1- ما الغاية من تحويل مبنى أثري إلى مكتبة؟ 
2- ما مسؤوليتك كمواطن سوري تجاه هذا الّصرح )المكتبة الظاهرّية(؟ وما يحتويه؟ 

3- بجهود فردية أم جماعية أنشئت المكتبة؟ كيف؟  
4- للمكتبة فوائد منها: االنتفاع و.......... و........... 

ــة  5- فــي الوقــت الحاضــر تعــّد مكتبــة األســد التــي افتُتحــت عــام 1984م مــن أكبــر المكتبــات العربّي
التــي تولــي اهتمامــًا بجمــع المخطوطــات وجميــع أشــكال التــراث الثقافــّي، عــالَم يــدّل ذلــك؟ 

6- في نهاية الّدرس أتوصل إلى أنَّه: ليكون المجتمع واٍع فهو بحاجة إلى .... .......  ........
7- العوامل المؤثرة في قيام النهضة العربّية هي: جهود العلماء .......... .........   .........

أبني
 أفكاري:
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     لــكّل خــّط مــن الخطــوط العربّيــة شــكل خــاص فيــه، وتاريــخ ارتبــط بنشــأته، لذلــك ُوجــد ِعلــم الخطــوط 
القديمــة، ومــا يمّيــز الخــط العربــّي عــن غيــره مــن الخطــوط هــو طريقــة كتابتــه، والتــي تعتمــد علــى فــّن الّرســم 
أكثــر مــن الكتابــة العادّيــة. تطــّور الخــّط بفضــل جهــود الخّطاطيــن الذيــن توّصلــوا إلــى إيجــاد خطــوط بديعــة، 
فوضــوح الخــّط وجماليتــه يســّهل القــراءة، ويشــد القــارئ ويكســبه حــبَّ متابعــة مــا بيــن يديــه مــن نصــوص، 

إذ يفهــم المعانــي الُمــرادة، وبذلــك يكتســب الفائــدة والمعرفــة، ومــن أجــل عــرض بعــض نمــاذَج مــن شــواهد

      تســاهم النشــاطات الفنّيــة واالجتماعّيــة والثقافّيــة فــي تكويــن شــخصية الفــرد وتطويــر ثقافــة البنــاء 
والعطــاء، وتنمّيــة مهــارة التواصــل وتبــادل األفــكار.

الّدرس
مالمح فنّية وثقافّية الثاني

ِمداد وَيراع:    

إبداع اإلنسان الّسورّي 
في مجال الخّط 

العربّي بأشكاله كاّفة 
تحّول بناء المدرسة 
الجقمقّية إلى متحف 
للخّط العربّي عام 

1975م. 

1- استعاض اإلنسان بالتدوين على الورق بوسائل أخرى ما هي؟ وأّي منها تفّضل؟ ولماذا؟ 
2- برأيك هل يمكن أْن نعّد الخطوط ِعْلمًا مساعدًا لعلم التاريخ؟ ولماذا؟ 

3- من مّيزات متحف الخّط العربّي أّنه: 1-..................  2-.................. 
4- ما مسؤوليتك تجاه هذا الكنز التراثّي؟ 

5- ما داللة استخدام بعض الشعوب اليوم الخّط العربّي في كتاباتهم؟

أبني
 أفكاري:

الشكل )7(: المدرسة الجقمقّية التي تحولت لمتحف الخط العربّي.
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الخــزف  المتانــة، ويعــّد  يكتســب صفــة  الرمــل،  مــن  المصنوعــة  المشــغوالت  مــن  الخــزف  ُيعــدُّ         
الدمشــقّي تحفــة فنيــة نــادرة، لــه أنــواع أشــهرها الخــزف المحــزوز تحــت الّدهــان، انتشــر فــي دمشــق فــي

األلواح الخزفّية:

العصــر المملوكــّي ومرحلــة االحتــالل العثمانّي، 
وُتعّد ألواح الخزف الملوَّن على شــكل بالطات 
مســتوية ُنقــش علــى كّل منهــا مواضيــع زخرفّيــة 
ن موضوعــًا زخرفيــًا كبيرًا  مختلفــة، ُورّصــت لتكــوِّ

متناســقًا ومتعــدِّد األلوان.

الشكل )8(: بالطة مرّبعة من الخزف المملوكّي 
مسّجل عليها توقيع غيبي التوريزي الدمشقّي 

تعود للقرن الخامس عشر الميالدّي، امتاز إنتاجه 
بالجودة، كان يّوقع على أعماله باسمه، محفوظة 

في متحف الفن اإلسالمي في القاهرة.

1- بم تفّسر قيام الفنانيين بالتوقيع على أعمالهم؟ 
2- مستفيدًا من الصورة: 

أ- ما شكل الّلوح الخزفّي؟
ب- ما األلوان التي استخدمها التوريزي؟

جـ- ما الموضوعات الزخرفّية التي رسمها التوريزي؟ 
3- كيف يمكن أن تحافظ على هذا الفّن الجميل؟ 

أبني
 أفكاري:

      أّدى الّنحــت دور الرديــف لكثيــر مــن الفنــون أبرزهــا فــّن العمــارة عــن طريــق نحــت الحجــارة ونحــت 
زخــارف القصــور والمســاجد والبوابــات والمنابــر والمحاريــب، إلضفــاء اللمســات الجمالّيــة علــى التصميــم 
ولتحســين الصورة العاّمة للمبنى، ويعّد الّنحت من أنســب الفنون التي يمكن اســتخدامها في تخليد الذكرى 

ألشــخاص أّدوا أدوارًا مهّمــة فــي التاريــخ، ومثــل هــذا النــوع يســّمى بالنحــت التــذكارّي. 

فّن الّنحت:
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الشكل )9(: فّن النحت على الخشب في سقف 
قصر العظم بدمشق، الذي بناه أسعد باشا 
العظم، بين عامي )1749-1750م(، إذ 
تظهر بها نحت المقرنصات وفّن الموزاييك.

1- ما داللة غنى المجتمع العربّي بالمنحوتات؟ 
2- ما رأيك بتمثيل األحداث التاريخّية المهّمة بمنحوتات؟ 

3- ما داللة استمرار هذا الفن إلى الوقت الحاضر؟ 

أبني
 أفكاري:

سيرة نّحات:

   ولــد الفنــان الّرســام النّحــات فتحــي محمــد قبــاوه فــي 
حلــب عــام 1917م، اشــتغل بالّنجــارة ومنهــا تحــّول إلــى

ممارســة الّنحــت، كان أوّل عمــل لــه نحتــه نصبــًا تذكارّيــًا إلبراهيــم 
الفنــون  كليــة  فــي  الفنّيــة  دروســه  تلقّــى  1936م،  عــام  هنانــو 
الجميلــة فــي القاهــرة، ثــم فــي رومــا، ُأوفــد إلــى دمشــق ليعمــل 
أعمالــه موجــودة  مــن  بعــض  المالكــّي،  للشــهيد عدنــان  تمثــااًل 
فــي المتحــف الوطنــّي، فــي عــام 1962م أصــدرت وزارة الثقافــة 

الســورّية كتابــًا عــن حياتــه.

الشكل )10(: النحات فتحي محمد 
قباوه مع منحوتته ألبي العالء 

المعري.
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1- ما دور الّنحت في حفظ إنجازات األجيال الّسابقة؟ 
2- ما أهمّية نحت نصب لشخصيات مجتمعّية؟

3- لو كنت نّحاتًا، ما هي المواضيع التي يمكن أن تختارها لمنحوتاتك؟ 

أبني
 أفكاري:

     يعــّد الّرســم إحــدى أشــكال التواصــل بيــن البشــر، وأداة التعبيــر عــن الــذات وعــن األهــداف والمقاصــد 
الفنيــة. فــي مرحلــة االحتــالل العثمانــّي ســاد مــا يعــرف بالفــن الشــعبّي، تطــّور فــي مراكــز صناعــة الزجــاج، 

إذ كانــت تصــّور مواضيــع دينّيــة وشــعبّية، ولــم يلبــث أْن انتشــر فــي كامــل حــوض البحــر المتوّســط. 

الّرسم... لغة بال كلمات:

الشكل )11(: لوحة رسم على الزجاج، 
للفنان أبو صبحي التيناوي الدمشقي، تمثل 

الظاهر بيبرس بين جنوده، مارس أبو صبحي 
التيناوي )1888-1973م( فّن التصوير 
على الزجاج في سورية بغزارة في اإلنتاج، 
وهو أّول فنان عربّي وضعت لوحاته مع 
لوحات بيكاسو في معرض نّظمته مقتنية 

فرنسّية لهذه األعمال.

1- لماذا ُيعّد الّرسم من أشكال التواصل بين البشر؟ 
2- كيف تقّيم أعمال أبي صبحي التيناوي الفنّية؟ 

ــة الفنــون الجميلــة فــي جامعــة دمشــق عــام 1960م حتــى وقتنــا الحالــي، مازالــت  3- منــذ تأســيس كلّي
الكلّيــة تتابــع مهامهــا فــي تأهيــل وتدريــب المواهــب الفنّيــة الشــاّبة، وينتظرهــا مهــام ووظائــف جديــدة 

مســتقباًل مــاذا تتوّقــع أن تكــون هــذه المهــام؟

أبني
 أفكاري:

      يتطلّــع المفّكــر الختيــار كّل مــا يفيــد مجتمعــه، فينشــر التوعيــة والتوجيــه عــن طريــق التســلية والترفيــه، 
وقــد مــّر المســرح الّســورّي بمراحــل عــدة: 

المسرح ... جزيرة الفكر:
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التأسيس                         ما بين الحربين العالميتين              المسرح السوري المعاصر

بدأ طابع االحتراف، 
ونشطت حركة الّترجمة، 

واهتموا بالمسرح 
التاريخّي، وكان شكاًل 
من أشكال النضال ضد 

االحتالل الفرنسّي.

كان في عام 1871م على يد رائد 
المسرح السورّي والعربّي أحمد أبو 
خليل القبانّي قدم عروضًا مسرحّية 
وغنائية، بدأ المسرح قوميًا عربيًا 
ألّن المسرحّيين العرب األوائل 

اعتبروا الوطن العربي كّله وطنهم. 

ساد االتجاه الواقعّي النقدّي، 
وظهرت الِفرق الرسمّية وتأّسس 
المسرح القومّي السورّي. كان 

أشهر المسرحيين سعد اهلل ونوس، 
من أعماله مسرحية »حفلة سمر 
من أجل 5 حزيران« عام 1967م.

1- ما الّدور الذي قّدمه المسرح في توعية الجماهير؟ 
2- كيف أّثر ظهور وسائل التواصل االجتماعّي على المسرح؟ 

أبني
 أفكاري:

      البداية الرســمّية لتعّرف ســورية على الّســينما كانت فـــي عـــام 1912م عندما عرض حبيب الشــّماس 
صــورًا متحّركــة فـــي مـقـهـــى دمشــق، ومــع وجــود أدوات اإلنتــاج الســنيمائي صــّورت أفــالم فنّيــة تمثيلّيــة 
خبارّيــة، فقــد ســّجل نــور الديــن رمضــان عـــام 1936م األحــداث الوطنّيــة  باإلضافــة لتصويــر أفــالم قصيــرة واإ
واجتماعــات المجلــس النيابــّي األّول والمظاهــرات التــي قامــت فــي دمشــق ضــد االحتــالل الفرنســّي، وحفلــة 
افتتــاح معــرض دمشــق الصنـاعـــّي عـــام 1936م، ونتيجــة لذلــك تعــّرض لمضايقــات مــن قبــل االحتــالل 
الفرنســّي، وبعــد نيــل ســورية اســتقاللها اهتــّم بعــض المثقفيــن بدراســة الســينما، وعندمــا تأسســت وزارة الثقافــة 
فــي ســورية عــام 1958م ُأنشــئت فيهــا دائــرة صغيــرة لإلنتــاج والّتصويــر السـيـنـمـائـــي، ثــم فكــرة تأســيس 

ــا عــام 1963م ذات اســتقالل إدارّي ومالــّي. مؤسســة عامــة للـّسـيـنـمـ

الفّن الّسابع... السينما: 

1- ما دور الّسينما في مقاومة االحتالل الفرنسّي؟ 
2- كيف أّثرت وسائل التواصل االجتماعّي على الّسينما؟ 

3- هل تستفيد من العروض السينمائّية إذا استخدمت في الحصة الدرسّية؟ وكيف؟ 

أبني
 أفكاري:
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     إّن االهتمــام بمختلــف العلــوم مــا هــو إاّل وجــه آخــر مــن وجــوه الثقافــة ووســيلة مــن وســائل اإلنتــاج 
الفكــرّي الــذي عرفتــه ســورية وشــملت هــذه العلــوم مياديــن متعــّددة أهّمهــا وأبــرز علمائهــا:

     واصــل العــرب خــالل العصــور الحديثــة إنتاجهــم الفكــرّي والعلمــّي، وأبدعــوا وتركــوا بصماتهــم فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم وكان وجودهــم حاضــرًا فــي جميــع المؤتمــرات والمحافــل العلمّيــة.

الّدرس
مساهمات سورّية الثالث

عطاء حضارّي مستمّر:   

علوم وعلماء بمختلف االختصاصات

الطب العلم الفلك الزراعة

تقي الّدين الّراصد الدمشقّي عبد الغني النابلسي   حسين عودة العالم

فهرست المادة الطبية      مرصد استانبول وسمرقند ومراغة علم المالحة في علم الفالحة المنجز

الرياضيات الهندسة الكيمياء   العلم

عبد القادر األزهري  سليم أمجد محمد الطيبي      العالم

 وسيلة نزهة األلباب
في علم الحساب

المنجز                              الكيمياء الصناعية      تقسيم شبكة المياه في دمشق

1- بم تفّسر تعّدد العلوم والمختّصين في سورية في العصر الحديث؟
2- حّول الجدول إلى نّص ال يتجاوز خمسة أسطر مستخدمًا الكلمات اآلتية: علماء، علوم، إنجاز.

3- ضع إشارة صح أمام العبارة التي تمثل حقيقة:
أ- إنَّ االهتمام بمختلف العلوم ما هو إال وجه آخر من وجوه الثقافة )    (.

ب- برع محمد الحلبي في مجال الفيزياء ومن آثاره رسالة في حساب المياه )    (. 
جـ- عاش العالم سليم أمجد في القرن التاسع عشر الميالدي )    (. 
4- برأيك ما العوامل التي يمكن أن تساعد العلماء على اإلنجاز واالبتكار؟

5- بــرز علمــاء فــي مجــاالت مختلفــة بــأّي مجــال تعــّد نفســك متميــزًا فيــه، مــا ســبب تميــزك؟ وهــل ترغــب 
أن تختــّص بــه مســتقباًل؟ 

أبني
 أفكاري:
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أّول طبيب عربّي كتب في الّطب الكيميائّي الحديث:

   ســاد فــي القــرن الّســابع عشــر الميــالدي الّطــب الشــعبّي، إاّل أّنــه لــم يمنــع ظهــور طبيــب 
ــن ســلوم الحلبــي. اّطلــع علــى المفاهيــم الّطبيــة ــح ب المــع حلبــّي النشــأة ذاع صيتــه صال

التــي كانــت قــد بــدأت بالظهــور فــي أوروبــا فــي القــرن الســادس عشــر، فقــام بنقلهــا إلــى اللغــة العربّيــة 
فــي مخطــوط عنوانــه: »الّطــب الجديــد الكيميائــّي« وعلــى هــذا فإّنــه أّول مــن نقــل بدايــات الّنهضــة 
الطبّيــة األوروبّيــة إلــى اللغــة العربيــة، فوصــف األمــراض المعروفــة فــي عصــره مــع وصــف أســبابها 

والــدواء المناســب لهــا وكيفيــة تحضيرهــا.

1- من خالل دراستك الّسابقة في الّصف الثامن على ماذا اعتمدت أوروبا في قيام نهضتها الّطبية؟ 
2- لماذا قام صالح بن سّلوم الحلبي بنقل المفاهيم الّطبّية األوروبّية إلى اللغة العربّية؟ 

3- ما الّدليل على الفائدة من هذا الّنقل؟ 
4- ما رأيك بالخطوة التي قام بها الطبيب صالح بن سّلوم الحلبّي؟ 

أبني
 أفكاري:

       ازداد في القرن التاســع عشــر نشــاط البعثات التبشــيرّية في البالد العربّية التي كانت ترّكز نشــاطها 
بشــكل خــاص فــي الخدمــات الصحّيــة المجانّيــة لتتصــل بالجماهيــر بشــكل مباشــر وتزيــد مــن التغلغــل والنفــوذ 

األجنبــّي فــي البــالد العربّية. 
       كان الطبيــب الحلبــّي أســادور ألتونيــان أّول مــن أحضــر مــن انكلتــرا جهــازًا لألشــعة الســينية يعمــل 
ببطاريــة إلــى ســورية عــام 1896م، وافتتــح مشــفى ألتونيــان عــام 1927م، وأنشــأ أّول مدرســة للتمريــض فــي 
حلــب، ثــم عّمــم الفكــرة فأّســس مــدارس أخــرى فــي دمشــق والنبــك وطرابلــس وفلســطين، واســتعمل البنســلين 
فــي ســورية بعــد اكتشــافه عــام 1928م، وفــي عــام 1939م اشــترك فــي المؤتمــر الطبــّي الجراحــي العالمــّي 
فــي نيويــورك، وفــي نهايــة المؤتمــر ُمنــح لقــب )عاِلــم( مــع ميداليــة ذهبّيــة وشــهادة عضويــة الّشــرف لكليــة 
الجّراحيــن العالمييــن، وبعــد عودتــه إلــى حلــب قّلدتــه الحكومــة الســورّية وســام االســتحقاق مــن الدرجــة األولــى 
ألنــه يعــّد أّول مــن وضــع أســس الّطــب والجراحــة الحديثــة فــي حلــب، وفــي عــام 1947م اشــترك فــي

الطبيب المواطن:   
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مؤتمــر الجراحــة العالمــّي فــي لنــدن وُصّنــف فــي قائمــة عباقــرة الجراحــة فــي العالــم، بعــد وفاتــه عــام 1950م 
منحتــه الحكومــة الســورّية وســام االســتحقاق مــن الدرجــة الممتــازة، نشــر الكتــاب بعنــوان )الجراحــة الحافظــة 

فــي حلــب(.

الشكل )12(: المشفى 
الذي بناه الطبيب 

الحلبّي أسادور ألتونيان 
عام 1927م، في حّي 
العزيزّية بحلب، حّول 
إلى مدرسة الحكمة 

فيما بعد ثّم هدم، من 
أرشيف عامر رشيد 

مبيض.

1- ما أثر إنجازات الطبيب ألتونيان على المجتمع من الّناحية الصحّية والثقافّية؟ 
2- َعــالَم يــدّل حضــور ألتونيــان ومشــاركته فــي المؤتمــر الطبــّي الجراحــي العالمــّي فــي نيويــورك فــي 

ذلــك الوقــت؟ 
3- لماذا تّم منح وسام االستحقاق للطبيب أسادور ألتونيان؟ 

4- المواطن السورّي إنسان حضارّي متطّور، كيف تجّلت مواطنة الّطبيب الحلبّي أسادور ألتونيان؟ 
5- أكمل الجدول وفق مبدأ الّسبب والنتيجة:

أبني
 أفكاري:

النتيجة السبب الحدث

لتعليم األمور الطبّية ومعالجة األمراض مشفى ومدرسة للتمريض

معالجة بعض األمراض كالسكرّي البنسلين

6- عالم يدّل تعميم فكرة تأسيس مدارس للتمريض في سورّية؟ 
7- ما اإلنجازات الطبّية التي قّدمها لمجتمعه السورّي؟

8- ماذا نسّمي الطبيب اسادور ألتونيان؟ مواطن: ........
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        إّنــه ُقســطنطين زريــق )1909-2000م( تلّقــى تعليمــه االبتدائــّي والثانــوّي فــي دمشــق، ثــم ذهــب 
ــات، التــي ســرعان مــا تحــّول عنهــا لدراســة التاريــخ، لينــال إجــازة بالتاريــخ فــي  إلــى لبنــان لدراســة الرياضّي
العــام 1928م، ثــّم ســافر بعــد ذلــك لينــال درجــة الماجســتير، ثــّم درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة برنســتون، كان 
لزريــق نشــاط كبيــر فــي عــدد مــن المنظمــات الثقافّيــة اإلقليمّيــة والعالمّيــة، شــغل منصــب عضوّيــة َمجمــع 
اللغــة العربّيــة فــي دمشــق، وعضويــة فخرّيــة فــي الجمعّيــة التاريخّيــة األمريكّيــة ورئيســًا لجامعــة دمشــق، 
وضــع المــؤّرخ الســورّي عــّدة مؤّلفــات أساســّية مــن بينهــا: »نحــن والتّاريــخ«، تــرك أثــرًا كبيــرًا فــي فكــر المرّبيــن 
الذيــن أتَــوا بعــده، مــن أقوالــه: »المــرأة ليســت أّمــًا فحســب بــل هــي مدرســة تمثّــل االنتمــاء لــألرض والخصــب 

والثقافــة والتاريــخ والحضــارة«.

المرّبي النموذجّي:

1- عالم يدّل تسّلم قسطنطين زريق عّدة مناصب علمّية؟ 
2- بَم تفّسر إطالق لقب المرّبي النموذجّي على المؤّرخ قسطنطين زريق؟ 

3- كيف تقّيم دور المرأة من خالل ما قاله ُقسطنطين زريق؟ 

أبني
 أفكاري:

     ظهــرت القّصــة كفــّن أدبــّي فــي بدايــة القــرن العشــرين، كان األديــب عبــد الّســالم الُعجيلــي )1918-
2006م( يلجــأ إلــى الشــكل القصصــّي فــي انتقاداتــه الالذعــة للمجتمــع ومعالجــة همومــه والتعبيــر عــن 
مشــاعر األّمــة، تعــّد كتاباتــه فــي المجــال األدبــّي أغنــى وأهــّم الّروايــات فــي تاريــخ األدب العربــّي، ُترجمــت 
معظــم أعمالــه إلــى اللغــات اإلنكليزّيــة، والفرنســّية، واإليطالّيــة، واإلســبانّية، والروســّية، أشــهر أعمالــه روايــة 
»قلــوب علــى األســالك« وهــي قّصــة ســنين مضطربــة عصفــت بالبــالد فــي أثنــاء االحتــالل الفرنســّي، 
وتكريمــًا إلنجازاتــه الفكرّيــة واألدبّيــة ُأقيــم منــذ عــام 2005م مهرجــان الُعجيلــي للّروايــة العربّيــة فــي الّرقــة.

أحد مؤّسسي فّن الحكاية العربّية:

1- لماذا لجأ الُعجيلي لألسلوب القصصّي في معظم رواياته؟ 
2- ما داللة عالمّية األديب عبد الّسالم الُعجيلي؟ 

3- برأيك لماذا ترجمت روايات الُعجيلي إلى لغات أجنبّية عّدة؟  

أبني
 أفكاري:
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      دفعــت رغبــة اإلنســان فــي االكتشــاف وتخّطــي حــدود مــا يعرفــه إلــى اكتشــاف الفضــاء، وقــد تطــّورت 
أســاليب البحــث وتقنيــات الّرصــد حتّــى القــرِن العشــرين كان علــم الفلــك شــاماًل، ســاهم العلمــاء بــدور مهــّم فيــه، 
يرصــد أو يكتشــف بعــض الظواهــر العابــرة كالفلكــّي محمــد الفراتــي الــذي درس الفلــك فــي مصــر، واســتطاع 
بتأّمالتــه التوّصــل إلــى تفســيرات منطقّيــة عديــدة، وفــي عــام 1987م كان أّول صعــود ســورّي إلــى الفضــاء، 
وقامــوا بتجــارب كيميائّيــة وفيزيائّيــة وطبّيــة واستشــعار عــن بعــد، وللعمــل علــى نشــر علــم الفلــك وتطويــره 
فــي ســورية والــدول العربّيــة بجميــع الوســائل الممكنــة تأّسســت الجمعّيــة الفلكّيــة الســورّية عــام 2005م التــي 

اســتطاعت فــي عــام 2018م، أن تصبــح عضــوًا فــي االّتحــاد الدولــّي للفلــك بالتصويــت باإلجمــاع. 

الفلك ... دراسة الكون: 

الشكل )13(: شعار 
الجمعية الفلكية 

السورية.

1- ما األسباب التي دفعت باإلنسان الستكشاف عالم الفضاء؟  
2- ما أثر انعكاس البحوث العلمّية الحديثة على علم الفلك والفضاء؟ 

3- ما أهّمّية دور الجمعّية الفلكّية السورّية؟ 
4- عالم يدّل تصويت االّتحاد الدولّي للفلك باإلجماع على عضوية الجمعيات الفلكّية السورّية فيه؟ 

أبني
 أفكاري:

      علــى الرغــم مــن أّن النــاس قــد قامــوا بتســمية األجــرام الســماوّية منــذ وقــت بعيــد، إال أّن االّتحــاد الفلكــّي 
الدولــّي )IAU( فــي الوقــت الحاضــر يعــّد الجهــة المســؤولة عــن تحديــد األســماء الرســمّية لألجــرام الســماوّية، 
وقــد قّدمــت مســابقة )Name Exo World( أّول فرصــة للجمهــور للتصويــت علــى أســماء الكواكــب خــارج 
مجموعتنــا الّشمســّية مــن خــالل الصفحــة الخاّصــة بالتصويــت فــي الموقــع الرســمّي لالّتحــاد الفلكــّي الدولــّي، 
وصــّوت الجمهــور علــى 274 اســمًا، وكان مــن بيــن األســماء الفائــزة بالتصويــت اســم َتدُمــر الــذي أطلــق 

علــى كوكــب يــدور حــول نجــم الراعــي عــام 2015م.

كوكب َتدُمر:
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1- لماذا اختاروا تدمر اسمًا إلحدى الكواكب الفضائّية؟ 
2- ما شعورك بتسمية إحدى المدن السورّية كَتدمر على كوكب فضائّي؟ 

أبني
 أفكاري:

      تقيم هيئة التمّيز واإلبداع بالتعاون مع وزارة التربية السورّية مسابقة في العلوم األساسّية )الرياضيات 
والفيزيــاء والكيميــاء والمعلوماتّيــة وعلــم األحيــاء( لطــالب المرحلــة الثانويــة، للكشــف عــن الّطــالب المتميزيــن 
فــي كّل المحافظــات مــن خــالل األولمبيــاد العلمــّي الســورّي، وتمثيــل وطنهــم فــي المحافــل العلمّيــة الدولّيــة، 

والتــي تهــدف إلــى تقويــة المهــارات وخلــق جيــل مبــدع مــن الشــباب العربــي الســورّي.  

األولمبياد العلمّي الّسورّي:

الشكل )14(: صورة 
تذكارّية في تتويج 
الفائزين بالمراتب 

األولى في المنافسات 
النهائّية لألولمبياد 

العلمّي السورّي برعاية 
السّيدة األولى أسماء 
األسد بتاريخ األثنين 

2017/1/22م.

1- ما أهّمّية قيام األولمبياد العلمّي؟ ولماذا يقام؟
2- ما رأيك بأن تشارك في األولمبياد العلمّي؟ 

3- ما المجال الذي ستشارك فيه؟ 
4- ما أهّمّية مشاركة بلدي سورية في األولمبياد العلمّي العالمّي؟  

أبني
 أفكاري:
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     عّبــرت الشــعوب عــن نفســها فــي العصــور التاريخّيــة مــن خــالل نشــاطاتها الحضارّيــة فــي الفنـــون 
واآلداب والعلـــوم، وظــّل الفـــّن المعمــارّي مــن أغنــى الــدالالت علــى تقــدُّم الشــعوب ورقّيهــا، وشــاهٌد علــى 

التنــّوع الحضــارّي لمجتمــع مــا.

الّدرس
العمارة هوية المدنالرابع

     دراســة الطــرز المعمارّيــة تســّهل الرجــوع إلــى المراحــل الزمنّيــة المختلفــة، وتذّكــر بكيفّيــة ارتبــاط مرحلــة 
ــة فــي  بأخــرى، وتعــّد انتقــااًل تدريجيــًا مــن حضــارة إلــى الحضــارة التــي تليهــا، فأبــرز ســمات العمــارة العربّي
العصــر الحديــث اســتعمال الطــراز األبلــق، وكثــرة القبــاب فــي المبانــي لتغطيتهــا وحمايتهــا مــن عوامــل الجــو، 
إضافــة إلــى بالطــات الخــزف الملــّون )القاشــاني( التــي تعــّد عنصــرًا مهّمــًا فــي كســوة الجــدران الداخلّيــة 

والواجهــات.

طراز معمارّي متمّيز:  

الشكل )15(: 1- سوق وجامع السنانّية عام 1910م من أرشيف عماد األرمشي، 2- جامع السنانّية تظهر فيه 
تناوب الحجر األبيض مع األسود في البناء )الطراز األبلق(.

1- ما أهّمّية دراسة الّطراز المعمارّي؟ 
2- ما مّيزات العمارة العربّية في العصر الحديث؟ 

3- صف ما تراه في الشكل )15(. 

أبني
 أفكاري:

21
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      في القرن التاســع عشــر الميالدّي، اّتســعت المدن الســورّية ومنها دمشــق، وازداد عدد ســّكانها، ُمّدت 
ــاه، ومــع ازديــاد عــدد الســّكان أخــذت األحيــاء تتقــارب وتتصــل مــع بعضهــا،  خطــوط التــرام وشــبكات المي

والشــوارع تتعــّرج وتضيــق بيــن البيــوت التــي تأّلــف أغلبهــا مــن طابقيــن.

نمط حديث:

بيوت كأّنها القصور:

   إذا كنــت تخّطــط للقيــام برحلــة إلــى دمشــق القديمــة، فــال بــّد لــك أن تقــوم بزيــارة قصــر 
العظــم الــذي شــارك فــي بنائــه صّنــاع مهــرة فــي كافــة الفنــون عــام 1749م، أبــرز ســماته

من الخارج يبدو متواضعًا، ال زخارف فيه وال فتحات، إال فتحة الباب الخارجّي، أّما من الّداخل 
فهــو جّنــة فيحــاء لمــا يتحّلــى بــه مــن جمــال مــن الناحيتيــن الطبيعّيــة والمعمارّيــة، مكــّون مــن ثالثــة 
أقســام وطابقيــن مــن الغــرف، فيــه زخــارف ملونــة فــي الجــدران والســقوف، تعــرَّض القصــر ألضــرار 
كبيــرة بعــد حريــق عــام 1925م إثــر القصــف الفرنســّي لدمشــق، فزالــت محاســنه وتشــتتت آثــاره، بعــد 

ذلــك ُأعيــد ترميمــه وافتتاحــه بعــد أن تحــّول عــام 1953م إلــى متحــف التقاليــد الشــعبية. 

الشكل )16(: باحة قصر العظم، تمّثل نواة البيت العربّي إذ تصطّف حولها الغرف في طابق أو طابقين وهو مكشوف 
يسمح برؤية السماء، تزرع فيها غالبًا أشجار البرتقال والليمون والياسمين ويؤّمن الصحن الهواء واإلنارة الطبيعّية، 

وتوجد في وسطه بركة ماء تؤمن الترطيب للجّو.
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1- ما أهمّية تزويد المدن بما تحتاجه من خدمات؟ 
2- كيف تقّيم حال المدن السورية في الوقت الحاضر من الناحية العمرانّية والخدمّية؟ 

3- بماذا توحي لك صفات هذه البيوت؟ 
4- من خالل دراستك لصورة هذا البيت ما الفنون الظاهرة فيه؟ 

5- برأيك كيف يمكن استثمار هذه البيوت في العصر الحالي دون تشويه لمعالمها الحضارّية؟ 

أبني
 أفكاري:

      نشــأت أبنيــة ذات طــراز معمــارّي متعــّدد فكانــت أبنيــة ســاحة المرجــة فــي دمشــق مزيجــًا مــن الطــراز 
األوروبــّي مــع بعــض الّلمســات العربّيــة، أشــهر هــذه األبنيــة مبنــى العابــد )1906–1910م(، ويتألــف مــن 
ــة، والّســطح مغّطــى بالقرميــد، ويحيــط المبنــى  أربعــة طوابــق، ولــه مدخــالن رئيســان وخمســة مداخــل ثانوّي
باحة ســماوّية. أشــرف على تنظيمه المهندس اإلســبانّي فرناندو دي أرندا، واســتخدم في أساســاته األعمدة 
الخشــبية المغروســة فــي ميــاه نهــر بــردى بعــد معالجتهــا بماّدتــي القطــران والليــزول، وهــو مــا يجعلهــا أقســى 
مــن اإلســمنت وقــادرة علــى مقاومــة الرطوبــة، ُشــّيد ليكــون فندقــًا كبيــرًا، لكــن قــوات االحتــالل العثمانــّي 
صادرتــه خــالل الحــرب العالمّيــة األولــى، فأصبــح مرفقــًا عامــًا، انعقــد فيــه المؤتمــر الســورّي العــام عــام 
1919م، واّتخــذ كمقــرٍّ لمجلــس الشــعب الســورّي، حّتــى تشــييد المبنــى الحالــي، وشــغلت فــي المبنــى عــدة 

دوائــر حكومّيــة مثــل دائــرة النيابــة العاّمــة ســابقًا، ومقــّر عــدد مــن الّصحــف.

نموذجًا للعمارة الحديثة:

الشكل )17(: مبنى العابد في ساحة 
المرجة بدمشق.

1- ما سبب تحّول السوريين من العمارة القديمة إلى العمارة على النمط األوروبّي؟ 
2- ما رأيك بهذا التعّدد المعمارّي في البناء؟

3- ما الذي بقي على حاله؟ وما الذي استمر؟ 

أبني
 أفكاري:
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معمارّي دمشق:

      كان فيرنانــدو محّمــد دي أرانــدا )1878-1969م( اإلســبانّي األصــل يهــوى دمشــق 
ــة بــارزة، ووضــع بصمتــه فــي لذلــك اّتخــذ منهــا مســكنًا لــه، شــرع بابتــداع تصاميــم معمارّي

أكثــر مــن ســبعين بنــاء، كان مــن ضمنهــا فنــدق زنوبيــا ذو الطــراز المعمــارّي األوروبــّي األنيــق 
فــي مدينــة تدمــر األثرّيــة، وبنــاء الّســرايا الــذي تشــغله اليــوم وزارة الداخلّيــة الســورّية، ومبنــى كلّيــة 
الحقــوق فــي جامعــة دمشــق، وهــو مــن صّمــم مبنــى هيئــة ميــاه عيــن الفيجــة األنيــق فــي شــارع 
النصــر بدمشــق ممّيــزًا بطــراٍز عصــرّي، وصمــم البنــاء األثــرّي لمحّطــة الحجــاز فــي المنطقــة التــي 
تحمــل اليــوم االســم ذاتــه فــي دمشــق )الحجــاز(، شــغل فيرنانــدو منصــب القنصــل الفخــرّي اإلســبانّي 
فــي أثنــاء الحــرب العالمّيــة األولــى، أصــدر معهــد ثيرفانتيــس مجلّــدًا حــول أعمالــه فــي العمــارة، 
يتنــاول دوره فــي رســم مالمــح مدينــة دمشــق المعاصــرة، باإلضافــة إلــى لوحــة تحمــل اســمه فــي 

معهــد ثيرفانتيــس فــي مدينــة دمشــق.

عداد عماد األرمشي، شّيد المبنى من طابقين أحضر فيرناندو  الشكل )18(: مبنى محطة الحجاز في دمشق رسم زياد زكاري واإ
الحجر والسيراميك من مدينة قرب طليطلة، واستخدم في تزيين داخلها خشبًا داكنًا وزجاجًا ملّونًا ليخلط بذلك عراقة الهندسة 

المدنية األوروبّية بفن الزخرفة الشرقّية.قامت المؤسسة العامة للخّط الحديدّي الحجازّي في دمشق بتحويل المحّطة إلى متحف 
للقطارات البخارية القديمة عام 2008م احتفااًل بمرور مئة عاٍم على تسيير الرحلة األولى بين دمشق والمدينة المنّورة.
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1- بم تفسر إطالق لقب معمارّي دمشق على فرناندو دي أراندا؟ 
2- عالم يدّل كثرة األبنية التي بناها فرناندو في دمشق؟ 

3- ما النقاط الّدالة على إبداع فرناندو؟ 

أبني
 أفكاري:

      تعــّد النُّصــب التذكارّيــة مــن أهــّم معالــم المــدن؛ ألّن لهــا دورًا تاريخّيــًا حضارّيــًا تدفــع مــن يراهــا للتســاؤل 
عــن ســبب وجودهــا؟ فهــي تزّيــن المــدن بجمالهــا مــن جهــة، وبرمزيتهــا ودالالتهــا التعبيرّيــة مــن جهــة أخــرى، 
تثيــر فــي نفــوس النــاس الذكريــات لتخليــد شــخص أو حادثــة أو إلحيــاء الماضــي العريــق، ومــن أبــرز الّنصــب 

التذكاريــة فــي مدينــة دمشــق عمــود الّتلغــراف وُنْصــب معــرض دمشــق الدولــّي فــي ســاحة األموييــن. 

النصب الّتذكارّية.... رمز حضارّي:

الشكل )19(: 1- عمود التلغراف ُشيَد في ساحة المرجة تذكارًا لتدشين االتصاالت بين مركز دمشق والمدينة المنورة والبالد 
األخرى في أواخر مرحلة االحتالل العثماني ومتزامنًا مع إطالق الخط الحديدي الحجازّي من مدينة دمشق ومحطة القطارات 
المجاورة لساحة المرجة، وقد أقيم العمود والنصب التذكاري عام 1907م وال يزال إلى اليوم. وقد صّمم هذا النصب الفنان 
اإليطالي )بابلو روسيني(، وقام بتصنيعه من معدن البرونز الخالص، كما أقام فوقه نموذجًا دقيقًا لجامع يلدز الموجود في 
استانبول. 2- نصب شعار معرض دمشق الدولي في ساحة األمويين في دمشق وضعت عليه أعالم الدول المشاركة في 

المعرض، بدأ العمل في بناِئه عام 1958م وافتتح عام 1960م بمناسبة الدورة الّسابعة لمعرض دمشق الدولّي.

2 1
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1- صنف أهمية إقامة النُّصب التذكارية من الناحية: التاريخّية، السياحّية، الجمالّية. 
2- ما الغاية من تشييد النصب التذكارّية؟ 

3- لــكل مدينــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية رمــز ونصــب تــذكاري، مــا النصــب التــذكاري الموجــود   
    في بلدتك أو قريتك أو مدينتك؟ 

أبني
 أفكاري:

     تعــّد الحدائــق العامــة والمنتزهــات الخضــراء مــن أساســيات تخطيــط المــدن والتــي تعمــل البلديــات علــى 
إنشــائها لتكــون مرافــق عامــة للمــدن، للنزهــة وقضــاء أيــام الّراحــة واإلجــازة للســكان والترفيــه، ففــي عــام 
1896م قــام المحامــي جرجــي بــن ســمعان خيــاط بالّتبــرع بحصتــه مــن العقــار لبلديــة رحبــة فــي حلــب، 
ــر فيهــا غرفتــان وبســتان فســيح لنزهــة العمــوم، وحــوض مــاء وُنِصــب فيــه دوالب هــواء  فُســّيجْت األرض وُعمِّ

ُجِلــب مــن أمريــكا لســحب المــاء مــن بئــر موجــود هنــاك، ُعرفــت هــذه الحديقــة باســم حديقــة الســبيل. 
فــي الوقــت الحاضــر ظهــرت أنــواع وتســميات متعــّددة لحدائــق كالحديقــة البيئّيــة، الذكّيــة، الجيولوجّيــة 
التــي ســتفتتُح قريبــًا فــي ســورية فــي منطقــة الصفــا فــي محافظــة الســويداء الغنيــة بالعوامــل األثريــة والبيئيــة 

)البراكيــن( والحجــارة الفريــدة.

الحدائق مكّمالت المدن:

1- عالم يّدل عمل جرجي بن سمعان؟ 
2- ما سبب وجود أنواع للحدائق الحديثة؟ 

أبني
 أفكاري:

الشكل )20(: حديقة السبيل في مدينة حلب.
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     درســت فــي الوحــدة الرابعــة مصــادر الثقافــة وأبــرز المالمــح الثقافّيــة والفنّيــة والعمرانّيــة وتعّرفــت 
نجازاتهــم فــي مختلــف المجــاالت. اختبــر األفــكار التــي كّونتهــا بعــد  علــى أبــرز الشــخصيات الســورّية واإ

دراســة هــذه الوحــدة باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:

أوراق عمل

1- الطابع وثيقة مصّورة، وحامل لذاكرة جماعّية سياسّية، 
وثقافّيــة، واجتماعّيــة .. فلــكل طابــع هــدف وقّصــة وحكايــة.. 
طوابــع تكــّرم شــخصيات، تــدّون قصصــًا، تحتفــل بذكريــات، 

وتخّلد مناســبات. 
الشكل )21(: طابع سوري يمّثل الوحدة بين سورية ومصر عام 

1958م.

أ- ما األهمّية التاريخّية للطوابع؟
ب- مــا المجــال الحضــارّي الــذي يعــززه الطابــع فــي الشــكل 

.)21(
جـــ- إذا أردت أن تصّمــم طابــع، مــا الموضــوع الــذي تختــاره 

لهــذا الطابــع؟ ولماذا؟
2- برأيك هل يمكن عّد أفالم السينما الوثائقّية )السياسّية، 

االجتماعّية..( مصدرًا تاريخيًا؟ لماذا؟
3- مّيز بين الحقيقة والرأي: 

أ- يعــد صالــح بــن ســّلوم الحلبــّي ّأول مــن نقــل بدايــات الّنهضــة الطبّيــة األوروبّيــة إلــى اللغــة 
العربّيــة )   (. 

ب- تأّسست الجمعّية الفلكية السورية عام 2005م )   (.
جـــ- ُشــّيد عمــود التلغــراف فــي ســاحة المرجــة تــذكارًا لتدشــين االتصــاالت بيــن دمشــق والمدينــة 

المنــورة )   (.
د- ابتــدع فرنانــدو محمــد دي أرانــدا تصاميــم معمارّيــة بــارزة ووضــع بصمتــه فــي أكثــر مــن 

ســبعين بنــاء )   (.
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شرح مصطلحات وأسماء األعالم واألماكن: وردت حسب تسلسل ورودها في دروس الكتاب.
- رأس الرجــاء الصالــح: يقــع جنــوب غــرب دولــة جنــوب أفريقيــا، وهــو معبــر معــروف لــدى الكثيــر مــن البحــارة العــرب والصينييــن والهنــود، 
ولكــن أول مــن ســّمى الــرأس ووصــف جغرافيتــه كان المستكشــف البرتغالــي بارثولوميــو ديــاز فــي عــام 1487م، وســمى هــذا الــرأس بــرأس 
العواصــف لكثــرة العواصــف التــي واجهتــه هنــاك. والــذي أطلــق اســم رأس الرجــاء الصالــح هــو ملــك البرتغــال جــون الثانــي وذلــك للتعبيــر 

عــن ابتهاجــه باكتشــاف طريــق بحــري إلــى الهنــد.
- الترامواي: قطارات تعمل على الطاقة الكهربائية أو الديزل، وهي وسيلة نقل عبر سكك حديدية تعمل غالبًا داخل المدن.

- ســوق الحميديــة: مــن أشــهر أســواق مدينــة دمشــق، وهــو مغّطــى بالكامــل بســقف مــن الحديــد ملــيء بالثقــوب الصغيــرة التــي تنفــذ منهــا 
الشــمس أثنــاء النهــار ومبّلــط بالحجــر، ُبنــي الســوق بشــكله الحالــي فــي عهــد الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد األول عــام 1780م وأخــذ 
اســمه الحميديــة منــه، وفيــه العديــد مــن المســاجد والمبانــي التاريخيــة العريقــة، وتصطــف علــى جانبيــه المحــالت التجاريــة مــن كل نــوع 
وصنــف علــى طابقيــن، وتتفــرع منــه أســواق كثيــرة مثــل ســوق البزوريــة  ســوق الصاغــة ســوق الحريــر ســوق الخياطيــن وغيرهــا. وينتهــي 

ســوق الحميديــة عنــد بوابــة معبــد جوبيتــر الدمشــقي وأعمدتــه الباســقة، ومنــه إلــى الســاحة أمــام الجامــع األمــوي. 
- ســوق مدحــت باشــا: ويســّمى بالســوق الطويــل، مســقوف مثــل ســوق الحميديــة بنــاه الوالــي العثمانــي مدحــت باشــا عــام 1878م، يمتــد 
فــوق الشــارع الرومانــي الشــارع المســتقيم - الــذي ورد ذكــره فــي اإلنجيــل والكتــب المقدســة- يقــع هــذا الشــارع فــي قلــب دمشــق القديمــة 
ومــوازي لســوق الحميدية.يوجــد فيــه العديــد مــن الخانــات األثريــة القديمــة والمســاجد األثريــة مثــل قصــر النعســان ومكتــب عنبــر وكنيســة 
حنانيــا، وتمتــد علــى جانبــي الســوق المحــالت والحوانيــت ذات األقــواس يشــتهر ســوق مدحــت باشــا ببيــع الصناعــات النســيجية، والعبــاءات 

والكوفّيــات، واألقمشــة الحريريــة، والصناعــات المحليــة الممّيــزة.
- جريــدة الكنانــة: أصــدر هــذه الجريــدة المفّكــر الســوري أبــو الهــدى اليافــي وهــو مــن أبنــاء مدينــة حمــص، صــدر أّول عــدد فــي دمشــق 

27 شــباط عــام 1919م.
- جمــال عبــد الناصــر: )1918-1970م( ثانــي رؤســاء مصــر، وصــل للســلطة عــام1956م، أهــم أعمالــه تأميــم قنــاة الســويس، كان 
شــخصية سياســية مميــزة فــي المنطقــة، عمــل علــى تحقيــق الوحــدة مــع ســورية باســم الجمهوريــة العربيــة المتحــدة التــي كان رئيســًا لهــا. 

ــة: بــدأت باختــراع اآللــة البخاريــة، وتقــوم علــى اســتبدال اآللــة بالعمــل اليــدوي، وكانــت انكلتــرا الدولــة الســّباقة التــي  ــورة الصناعّي - الث
ظهــرت فيهــا الثــورة الصناعيــة فــي القــرن)18-19م( وانتقلــت بعــد ذلــك إلــى دول غــرب أوروبــا.

- البرجوازّيــة: طبقــة اجتماعّيــة ظهــرت بالقرنيــن )15-16م( ســيطرت فــي النظــام االقتصــادي الرأســمالي ألنهــا تمتلــك رؤوس األمــوال 
والحــرف وبالتالــي التحكــم باإلنتــاج. 

- نول جاكار: نول نسيج طوره الفرنسي جوزيف ماري جاكار )1752 - 1834م( بهدف إنتاج نسيج البروكار.
- مانشســتر)Manchester(: مدينــة بريطانيــة تقــع شــمال غــرب انكلتــرا، وهــي إحــدى المــدن الصناعيــة العريقــة التــي انطلقــت منهــا 

الثــورة الصناعيــة. 
- اليزابيــث الثانيــة: ِإِليَزاِبيــث َأِليكســندرا مــارّي )Elizabeth Alexandra Mary(، ملكــة المملكــة المتحــدة منــُذ 1952م، ُولــدت عــام 

1926م، وفــي عــام 1947م، تزوَّجــت الملكــة إليزابيــث مــن األميــر فيليــب، دوق إدنبــره.
- أنطــون مزنــر: ينتســب لعائلــة عملــت فــي صناعــة النســيج، نحــو عــام 1890م كان أّول مــن نقــل صناعــة البــروكار مــن نــول يــدوي 

إلــى نــول ميكانيكــي كهربائــي واســتمّر أوالده مــن بعــده فــي هــذه المهنــة حتــى الوقــت الحالــي. 
- فــارس الخــوري: سياســّي ومفكــر ســوري ولــد عــام 1873م، انتخــب رئيســًا للمجلــس النيابــي الســوري عــام 1936م، ومــرة أخــرى عــام 
1943م، كمــا تولــى رئاســة مجلــس الــوزراء الســوري ووزيــرًا للمعــارف والداخليــة فــي تشــرين أّول عــام 1944م، وقــد أعــاد تشــكيل وزارتــه 

ثــالث مــرات فــي ظــل توّلــي شــكري القوتلــي رئاســة الجمهوريــة الســورية.
- لطفــي الحفــار)1885 – 1968م(: مــن مواليــد مدينــة دمشــق، سياســي ســوري توّلــى عــدة مناصــب وزاريــة ونيابيــة، ولــه دور فــي
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جر مياه عين الفيجة إلى بيوت دمشق.
- فخــري البــارودي )1886- 1966م(: أحــد الشــخصيات الوطنيــة البــارزة فــي تاريــخ ســورية الحديــث وأديــب وشــاعر، أصــدر جريــدة 
شــعبية ســاخرة ســّماها »حــّط بالُخــْرج« كان هدفهــا بعــث الشــعور القومــي، وقــد التحــق البــارودي بالثــورة العربيــة الكبــرى عــام 1916م، كمــا 
شــارك فــي معركــة ميســلون )24 تمــوز1920م( وقــد وجــه البــارودي، بعــد االســتقالل، عنايتــه إلــى إحيــاء التــراث الموســيقي العربــي وجمعــه 

وتدوينــه.
ــــــــ الــذكاء الصناعــي: تعبيــر ُيطلــق علــى القــدرات التــي تبديهــا اآلالت والبرامــج بمــا يحاكــي القــدرات الذهنيــة للبشــر، طــرح علــى يــد 

ــي  )1927 - 2011 م(. ــم الحاســوب جــون  وكارت عال
- الحرب العالمية األولى: قامت بين عامي )1914-1918م(، بين دول الوســط )النمســا والدولة العثمانية وألمانيا( ودول الوفاق فرنســا 
وروســيا وبريطانيــا، ولزمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة الحيــاد حتــى دخلتهــا فــي عــام1917م لجانــب دول الوفــاق، وفــي عــام 1918م، 

تغيــرت فيــه موازيــن القــوى إلــى جانــب دول الوفــاق.
- جمــال باشــا: ضابــط عثمانــي مــن زعمــاء جمعيــة االتحــاد والترقــي، عيــن حاكمــًا علــى بــالد الشــام عــام 1915م، ُيلقــب بالســفاح لمالحقتــه 
عدامــه بعــض الوطنييــن والمثقفيــن العــرب فــي بيــروت ودمشــق، فــي 6 آيــار عــام 1916م وهــو اليــوم الــذي خصــص كعيــد  واعتقالــه واإ

للشــهداء.
- ليــون )Lyon(: ثالــث أكبــر مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان فــي فرنســا، تقــع فــي جنــوب شــرق البــالد. تشــتهر بصناعتهــا للنســيج، وبشــكل 

خــاص الحريــر حيــث تعتبــر عاصمــة لــه. يوجــد فــي المدينــة عــدد كبيــر مــن شــركات ومصانــع الغــزل والنســيج والصباغــة. 
- مرســيليا )Marseille(: ثاني أكبر مدن فرنســا بعد العاصمة باريس، أكبر موانئ فرنســا التجارية على ســاحل فرنســا الجنوبي المطل 

علــى البحــر األبيض المتوســط.
- بــول هوفــالن: أســتاذ كليــة الحقــوق فــي جامعــة مدينــة ليــون الفرنســية، عمــل علــى تنظيــم بعثــة إلــى ســورية مدعومــة مــن غرفتــي تجــارة 

ليــون ومرســيليا لدراســة أوضــاع ســورية االقتصاديــة واالجتماعيــة.
- دير عطية: دير عطية مدينة في منطقة القلمون في محافظة ريف دمشق، تبعد 88 كم إلى الشمال من العاصمة دمشق.

ــي: مصطلــح يقصــد بــه قــدرة الــدول علــى تحقيــق اإلكتفــاء الذاتــي بقدرتهــا علــى إنتــاج وتوفيــر الغــذاء الكافــي خــالل كل  - األمــن الغذائ
األوقــات مــن المــواد الغذائيــة األساســية.

- الدولــة الصفويــة: نســبة للصفوييــن نشــأت فــي بــالد فــارس )إيــران(، )منــذ 1501 وحتــى 1736م(، اتخــذوا مــن تبريــز عاصمــة حتــى 
1548م، ثــم قزويــن بيــن عامــي )1548-1598م(، ثــم أصفهــان منــذ 1598م. أشــهر حّكامهــا الشــاه اســماعيل الصفــوي)1487-

1524م(. 
- خيــر الديــن بربــاروس )1470م -1546م(: خضــر بــن يعقــوب آغــا التركــي، أطلــق عليــه األوربيــون لقــب بربــاروس أي: ذي اللحيــة 
ليــاس فــي البحريــة، وتصــّدوا ألعمــال لقرصنــة وهجمــات اإلســبان، بعــد مقتــل أخيــه  الحمــراء )ألنــه كان أصهبــًا( عمــل مــع أخويــه عــروج واإ

عــروج أصبــح حاكمــًا للجزائــر، فتواصــل مــع العثمانييــن الذيــن أمــّدوه بقــوة بحريــة عــام 1519م.
- تاليــران: )Talleyrand Charles Maurice( سياســي ودبلوماســي فرنســي )1754-1838م( عــرف بدهائــه وحنكتــه السياســية، قــام 

بــدور مهــم فــي مؤتمــر فيينــا )1814-1815م( ومعاهــدة باريــس، أدى إلــى حفــظ فرنســا ومكانتهــا واســتعادة مركزهــا الدولــي.
- المستشــرقون: الكتّــاب الغربيــون الذيــن يكتبــون عــن الفكــر المشــرقي وعــن الحضــارة العربيــة، والمستشــرق صفــة عالــم متمكــن مــن 
المعــارف الخاصــة بالشــرق ولغاتــه وآدابــه. الــذي يحــاول دراســة الشــرق، زار العديــد مــن المستشــرقين منطقتنــا العربيــة وكتبــوا فــي النواحــي 

الفكريــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وكان لمؤلفاتهــم دور فــي احتــالل أوروبــا للوطــن العربــي.
- نابليــون بونابــرت )Napoléon Bonaparte 1769-1821م(: قــاد حملــة إلــى مصــر وبــالد الشــام لــم تحقــق أهدافهــا، وفــي عــام 
1799م اســتولى علــى الســلطة فــي فرنســا وأصبــح زعيمــًا لهــا، لكــن هزيمــة فرنســا فــي معركــة واترلــو عــام 1815م ودخــول الحلفــاء مدينــة 

باريــس، أدى إلــى نفــي نابليــون إلــى جزيــرة ســانت هيالنــه Sainte Hélène فــي المحيــط األطلســي وبقــي فيهــا حتــى وفاتــه.
- ســعد زغلــول )1857-1927م(: زعيــم الثــورة الوطنيــة فــي مصــر عــام 1919م. ناضــل ضــد االحتــالل اإلنكليــزي، كان اعتقالــه ونفيــه
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مع الوفد الذي شكله لحضور مؤتمر الصلح في باريس سببًا لثورة عام 1919م وأصبح من الرموز الوطنية في مصر.
- المؤتمــر الســوري العــام: هــو تجمــع سياســي ديمقراطــي أقيــم فــي دمشــق بمشــاركة ممثليــن عــن كافــة مناطــق ســورية فــي عــام 1919م، 
كان المؤتمــر الســوري علــى مــدى دوراتــه الثــالث )1919-1920م(، ممثــاًل سياســيًا ودســتوريًا للســوريين فــي ســورية الطبيعيــة، أي 
بمثابــة برلمــان ســوري، ومــن  أبــرز مقرراتــه إعــالن اســتقالل ســورية باســم المملكــة الســورية العربيــة بحدودهــا الطبيعيــة )بمــا يشــمل لبنــان 
وفلســطين واألردن واألقاليــم الســورية الشــمالية التــي أعطيــت لتركيــا مــن قبــل الفرنســيين واإلنكليــز فــي معاهــدة لــوزان ولــواء اســكندرونة( 

دعــا المؤتمــر خــالل جلســاته إلــى وحــدة ســورية )بحدودهــا الطبيعيــة( مــع العــراق. 
- الجنــرال غــورو: هنــري جوزيــف أوجيــن غــورو )Henri Joseph Eugène Gouraud( )1867-1946م( ولــد فــي باريــس وبهــا 
تلّقــى علومــه. اشــتهر الجنــرال غــورو بكونــه المنــدوب الســامي لالنتــداب الفرنســي علــى لبنــان و ســورية، وبكونــه مــن تولــى إعــالن دولــة 

لبنــان الكبيــر عــام 1920م بعــد فصلــه عــن ســورية بموجــب اتفاقيــة )ســايكس-بيكو( بيــن فرنســا وبريطانيــا.
- نــازك العابــد: )1887- 1959م(  ولــدت فــي دمشــق ودرســت فــي مدارســها، وأتقنــت الفرنســية واأللمانيــة واإلنكليزيــة باإلضافــة إلــى 
العربيــة فأغنــت بثقافتهــا الواســعة مجــالت عــدة منهــا العــروس والحــارس، أسســت النــادي النســائي الشــامي الــذي ضــّم نخبــة ســيدات دمشــق 

منحــت الســيدة نــازك رتبــة نقيــب تكريمــًا لنضالهــا فــي معركــة ميســلون.
- معركــة المزرعــة: مــن معــارك الثــورة الســورية الكبــرى، وقعــت بيــن ثــوار الســويداء )400 ثائــر( بقيــادة ســلطان باشــا األطــرش وقــوات 

االحتــالل الفرنســي حوالــي )13000جنــدي(، وانتهــت بانتصــار الثــوار علــى الفرنســيين.
- معركــة المســيفرة: مــن معــارك الثــورة الســورية الكبــرى، وقعــت فــي قريــة المســيفرة فــي حــوران، رغــم استبســال الثــوار فــي المقاومــة إال 

مداداتــه أنهــى المعركــة. أن طيــران االحتــالل الفرنســّي واإ
- معركــة الــزور األولــى والــزور الثانيــة: مــن معــارك الثــورة الســورية الكبــرى، ويقصــد بالــزور األشــجار الكثيفــة فــي قلــب بســاتين الغوطــة 
الشــرقّية، قــاوم الثــوار فيهــا قــوات االحتــالل الفرنســّي بقيــادة مجموعــة مــن الثــوار منهــم حســن الخــراط ومحمــد األشــمر، تمكــن الثــوار مــن 

القضــاء علــى الكثيــر مــن جنــود االحتــالل وأســقطوا إحــدى طائراتــه عــام 1925م.
- أليــس بوللــو: صحفيــة فرنســية عاشــت فــي دمشــق بيــن عامــي )1925-1926م(، وقــد شــهدت القصــف الفرنســي للمدينــة ووضعــت 

كتابهــا »دمشــق تحــت القنابــل«.
ــد الهــادي: ولــد القائــد فخــري راغــب محمــد حســين عبــد الهــادي الشــقران فــي قريــة فراســين )قــرب جنيــن( عــام 1885م،  - فخــري عب
كان مــن أهــم قــادة الثــورة الفلســطينية الكبــرى، وخــاض عــدة معــارك كان مــن أشــهرها معركــة المنطــار ومعركــة )بلعــا( التــي أســقط فيهــا 
طائرتيــن لإلنكليــز، وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الثــوره بأمــس الحاجــه إلــى كل جنيــه فلســطيني قــام فخــري بحملــه وطنيــه مــن أجــل جمــع 

نفاقهــا علــى المقاتليــن والثــوار. التبرعــات واإ
- عبــد القــادر الجزائــري: )1808-1883م(، يصــل نســبه إلــى الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل عنــه مناضــل جزائــري ولــد 
فــي قريــة القيطنــة مــن إقليــم وهــران، حفــظ القــرآن الكريــم وأقبــل علــى دراســة الحديــث والفقــه والتاريــخ والفلســفة، كان محبــًا للفروســية، بعــد 
االحتــالل الفرنســي للجزائــر عــام 1830م بــدأت مرحلــة المقاومــة الوطنيــة، وقــاد مجموعــات مــن الثــوار، وواجــه الفرنســيين فــي معــارك 
أكســبته مزيــدًا مــن الشــهرة والخبــرة، بــدأ األميــر عبــد القــادر تنظيــم أمــور دولتــه، فاهتــمَّ بالجيــش النظامــي، وأقــام لــه معامــل لألســلحة 
والذخائــر، وشــيَّد عــددًا كبيــرًا مــن القــالع. وأنشــأ عاصمــة متنقلــة ســميت »الزمالــة« وكان يســتدعي األطبــاء مــن المغــرب لتدريــس الطــالب.

ســاءت أحواله و وجد نفســه مع قواته في أواخر عام 1847م محاصرًا من قبل قوات فرنســية، فقرر أن يفاوض الفرنســيين وأن يعرض 
عليهــم وقــف القتــال مقابــل أن يســمحوا لــه بالهجــرة إلــى بلــد عربــي. غــدر الفرنســيون باألميــر وقامــوا بنقلــه إلــى مينــاء طولــون ثــم ســمحوا 
لــه الحقــًا بالمغــادرة فتوّجــه إلــى إســطنبول ثــم مدينــة بورصــه ثــم أقــام فــي دمشــق، تفــرَّغ األميــر فــي دمشــق للناحيــة العلميــة، وغــدت داره 

ملتقــى العلمــاء، وكانــت لــه دروس ونــدوات علميــة يقيمهــا فــي داره وفــي الجامــع األمــوي وفــي المدرســة الجقمقيــة. وكان األميــر ينظــم 
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ًة في التصوُّف والحكمة والحرب والفروسية. الشعر في المناسبات المختلفة خاصَّ
- المنــدوب الفرنســي بونســو: هنــري بونســو ) Henri Ponsot( )1877-1963م(، دبلوماســي فرنســي، أصبــح المنــدوب الســامي 

الفرنســي فــي ســورية ولبنــان مــن )1926-1933م(.
ـــــــ محمد علي العابد: )1867 - 1939 م( سياسي ورئيس سوري تسلم الرئاسة بعد انتخابه عام 1932 م.

- هاشــم األتاســي: )1875- 1960م( رجــل دولــة عربــي ســوري وأحــد رؤســاء الجمهوريــة الســورية. ولــد هاشــم بــن خالــد األتاســي فــي 
مدينــة حمــص فــي أســرة كبيــرة اشــتهرت بالعلــم والوجاهــة، عندمــا دعــت الظــروف إلــى عقــد مؤتمــر وطنــي فــي عــام 1919 )المؤتمــر الســوري 

العــام( انتخــب هاشــم األتاســي، ممثــل حمــص، رئيســًا للمؤتمــر الســوري العــام.
وانتخــب هاشــم األتاســي رئيســًا للدولــة فــي 14 كانــون األول عــام 1949م، وأعيــد انتخابــه رئيســًا للجمهوريــة فــي 7 أيلــول 1950م بعــد 
إقــرار الدســتور الجديــد، وبعــد قيــام الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 22 شــباط 1958م اعتــزل هاشــم األتاســي الحيــاة السياســية حتــى وفاتــه 

ودفــن فــي مدينتــه حمــص.
- عصبــة األمــم: عصبــة األمــم )The League of Nations( أول منظمــة دوليــة ذات أهــداف عامــة شــهدها العالــم قــد تبّنــت معاهــدة 
فرســاي إقــرار مشــروع ميثــاق عصبــة األمــم عــام 1919م الــذي ضمــن لــكل طــرف فيهــا احتــرام اســتقالله ووحــدة أراضيــه مــن قبــل األطــراف 
األخــرى. وقــد كانــت عصبــة األمــم تشــرف علــى األقاليــم المنتدبــة، وتقــوم بوضــع خطــط للحــد مــن التســلح. وأســهمت فــي إنشــاء محكمــة العــدل 
الدوليــة الدائمــة. تألفــت عصبــة األمــم مــن مجلــس، وجمعيــة عامــة وأمانــة عامــة، و هيئــات رئيســة، إضافــة إلــى عــدد مــن الهيئــات المســاعدة. 
- األمم المتحدة: )United Nations Organization( المنظمة العالمية التي خلفت عصبة األمم، وهي هيئة حكومية دولية متعددة 
األهــداف، تأسســت رســميًا بتاريــخ 24 تشــرين األول 1945م، تتألــف األمــم المتحــدة مــن ســتة أجهــزة رئيســة هــي: الجمعيــة العامــة ومجلــس 
األمــن والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ومجلــس الوصايــة ومحكمــة العــدل الدوليــة واألمانــة العامــة. كمــا يمكــن لهــذه األجهــزة الرئيســة 

إنشــاء أجهــزة فرعيــة أخــرى تعمــل تحــت إشــرافها إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.
- قــرار تقســيم فلســطين: االســم الــذي أطلــق علــى قــرار الجمعيــة العامــة التابعــة لهيئــة األمــم المتحــدة رقــم 181 والــذي ُأصــدر بتاريــخ 29 
تشــرين الثانــي 1947م بعــد التصويــت )33 مــع، 13 ضــد، 10 ممتنــع( ويتبّنــى خطــة تقســيم فلســطين القاضيــة بإنهــاء االنتــداب البريطانــي 

علــى فلســطين وتقســيم أراضيهــا .
دولــة عربيــة: مــا يمثــل 42.3% مــن فلســطين وتقــع علــى الجليــل الغربــي، ومدينــة عــكا، والضفــة الغربيــة، والســاحل الجنوبــي مــن مدينــة 

أســدود حتــى رفــح، مــع جــزء مــن الصحــراء علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع مصــر.
دولــة يهوديــة: مــا يمثــل 57.7% مــن فلســطين وتقــع علــى الســهل الســاحلي مــن حيفــا وحتــى تــل أبيــب، والجليــل الشــرقي بمــا فــي ذلــك بحيــرة 

طبريــة، والنقــب.
القدس وبيت لحم واألراضي المجاورة، تحت وصاية دولية. كان هذا القرار من أول محاوالت األمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية.

- جيــش اإلنقــاذ: جيــش المتطوعيــن العــرب الذيــن هّبــوا لمســاعدة عــرب فلســطين فــي صراعهــم ضــد االحتــالل والصهيونيــة اللــذان عمــال 
علــى إقامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين. أســندت قيادتــه إلــى المجاهــد فــوزي القاوقجــي اعتبــارًا مــن مطلــع شــهر كانــون األول 1947م. وقــد 
بلــغ عــدد الذيــن تقدمــوا للتطــوع فــي جيــش اإلنقــاذ نحــو عشــرة آالف شــخص، إال أن مــن ســار منهــم فعــاًل إلــى فلســطين لــم يــزد علــى 4.630 
متطّوعــًا. وكانــوا بقيــادة ضبــاط مــن مختلــف الــدول العربيــة وقــد وزع المتطوعيــن علــى ثمانيــة أفــواج، دعــي األول والثانــي والثالــث منهــا باســم 
»اليرمــوك«، والرابــع باســم »القادســية«، والخامــس باســم »حطيــن«، والســادس باســم »أجناديــن«، والســابع باســم »العــراق«، والثامــن باســم 
»جبــل العــرب«. وقــد دخلــت هــذه األفــواج، الواحــد بعــد اآلخــر، إلــى فلســطين بعــد أن تــم تدريــب أفرادهــا لفتــرة وجيــزة فــي معســكرات قطنــا 

قــرب دمشــق بإشــراف عســكريين ســوريين.
- معركة جدين: قاد المعركة قائد فوج اليرموك األول المقّدم أديب الشيشكلي في 1948/1/22م لتحرير مستعمرة »جدِّين« فخطط  
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لمفاجــأة المســتعمرة، وأطبــق عليهــا بثبــات تحــت ســتار النيــران التــي تيســرت لــه. ظــلَّ ضغــط الهجــوم علــى المســتعمرة إلــى أن وصلــت 
قــوة بريطانيــة للنجــدة والتــي لــوال تدخلهــا لســقطت المســتعمرة . كانــت معركــة جدِّيــن هــي المعركــة األولــى التــي خاضهــا جيــش اإلنقــاذ 
رادة النضــال لــدى أبنــاء الشــعب العربــي الفلســطيني،  فــي فلســطين وقــد حققــت المعركــة عــدة نتائــج هامــة. فقــد رفعــت الــروح المعنويــة واإ
وقدمــت للقيــادة العربيــة معلومــات وافيــة عــن قــوة المســتعمرات الصهيونيــة، ومناعتهــا، وتحصينهــا، وأســاليب الدفــاع عنهــا. كذلــك مكنــت 

فــوج اليرمــوك الثانــي مــن عبــور نهــر األردن إلــى المنطقــة المخصصــة لــه فــي فلســطين.
- معركــة المالكيــة: لقيــت مهمــة اســترداد المالكيــة علــى عاتــق قائــد قــوات جيــش اإلنقــاذ فــوزي القاوقجــي وألحــق بــه فــوج لبنانــي معــزز 
بالدبابــات. وقــد طلــب القاوقجــي مســاعدة الطيــران الســوري فــي اســتطالع المنطقــة بكاملهــا واســتطاع بذلــك أن يعــرف بدقــة مواقــع قــوات 
الكيــان الصهيونــي ودرجــة تحصينهــا ومناطــق تجّمــع احتياطهــا. وفــي الوقــت المحــدد للهجــوم بــدأت مدفعيــة جيــش اإلنقــاذ تصــب نيرانهــا 
علــى مواقــع العــدو بينمــا تحركــت قــوات الهجــوم نحــو أهدافهــا. ودارت معــارك عنيفــة بيــن الجانبيبــن، ولــم ينتــه النهــار حتــى كانــت المالكيــة 
قــد عــادت إلــى األيــدي العربيــة. تمّيــزت معــارك المالكيــة بعنــف القتــال والتعــاون الجيــد بيــن قــوات جيــش اإلنقــاذ والجيــش اللبنانــي والطيــران 

السوري.
- معركــة ســمخ: قريــة عربيــة علــى الشــاطىء الجنوبــي لبحيــرة طبريــة، دمــر الكيــان الصهيونــي ســمخ وأخرجــوا ســكانها منهــا عــام 
1948م، فــي الســاعة الرابعــة مــن صبــاح 18 أيــار 1948م بــدأ الهجــوم الســوري علــى ســمخ بقصــف مدفعــي ثــم تقّدمــت المصفحــات 
والدبابــات ووراءهــا المشــاة باتجــاه البلــدة، وقامــت الطائــرات الســورية بقصــف مؤخــرة العــدو ومنــع وصــول النجــدات إليــه، بــدأت القــوات 
الصهيونيــة باالنســحاب مــن البلــدة قبــل أن يتــمَّ إحــكام الطــوق عليهــا حســب الخطــة المرســومة، ودخلــت القــوات الســورية ســمخ فــي الســاعة 
الثامنــة مــن صبــاح يــوم الثالثــاء 18 أيــار 1948م، وبــدأت بتعزيــز مواقعهــا لصــد الهجمــات المعاكســة المحتملــة، وكانــت خســائر العــدو 
فــي هــذه المعركــة 113 قتيــاًل، بينهــم قائــد القــوة المدافعــة، وقائــد وحــدة مــن الهاغانــاه جــاءت لنجــدة الموقــع أثنــاء المعركــة، و10 أســرى 
)مقابــل 6 شــهداء و11 جريحــًا مــن القــوات الســورية المهاجمــة(، كمــا غنمــت القــوات الســورية عــددًا مــن المصفحــات والهاونــات والقذائــف 

الصاروخيــة وعشــرات الرشاشــات.
- حلــف بغــداد: تــم إنشــاؤه عــام 1955م للوقــوف بوجــه المــد الشــيوعي فــي الشــرق، وكان يتكــون إلــى جانــب المملكــة المتحــدة مــن العــراق 
يــران وباكســتان كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي صاحبــة فكــرة إنشــاء هــذا الحلــف حيــث وعــدت بتقديــم العــون االقتصــادي  وتركيــا واإ
نمــا وكلــت بريطانيــا بالقيــام بــه. انســحب العــراق مــن الحلــف إبــان إعــالن  والعســكري لألعضــاء، ولكنهــا لــم تشــارك فيــه بشــكل مباشــر واإ

ثــورة 14 تمــوز 1958م، تــم حــل الحلــف عــام 1979م.
- مقبولة الشلق: )1921 - 1986 م( أديبة قاصة ومرّبية سورّية، ولدت في دمشق ودرست الحقوق في جامعة دمشق.

- سان باولو: من أكبر مدن دولة البرازيل الواقعة في قارة أمريكا الجنوبّية.
- التشيلي: هي إحدى دول قارة أمريكا الجنوبّية.

- اتحــاد كتــاب العــرب: تأســس عــام 1969م منظمــة شــعبية ثقافيــة مســتقلة تعنــى بالتأليــف والترجمــة فــي مجــاالت الشــعر والقصــة 
والمســرح والنقــد والدراســة والبحــث ومــا يتصــل بهــا مــن نشــاطات فكريــة فــي الحقــل الثقافــي واألدبــي.

ـــــ أسماء الخوري:
- ســاميه مــدرس: هــي ســاميه الحكيــم، كان لهــا نشــاطات عــدة فــي جمعيــات ضــد الفرنســيين، اعتنــت بالجرحــى أثنــاء حــرب فلســطين 

وفتحــت مدرســة التجهيــز إلســعاف الجرحــى، نالــت وســام تقديــر عــام 1948م.
- أليــس قندلفــت: ولــدت عــام 1895م فــي دمشــق  وهــي أول امــرأة عربيــة تمثّــل بلدهــا كســفيرة فــي مجلــس األمــم المتحــدة فــي األربعينــات 

مــن القــرن الماضي. 
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- ثريــا الحافــظ: )1911- 2000م( مواليــد دمشــق، نالــت شــهادة أهليــة التعليــم االبتدائــي مــن دار المعلمــات. وعملــت معلمــة ومديــرة. 
شــاركت فــي الحركــة الوطنيــة ضــد الفرنســيين، ونشــطت فــي المجــال االجتماعــي، أّسســت أول جمعيــة نســائية شــعبية، وســاهمت بالعمــل 
فــي جمعيــات أخــرى مثــل جمعيــة كفالــة الفتــاة، جمعيــة رعايــة الجنــدي. جمعيــة الفنــون، جمعيــة نســاء العــرب القوميــات، أقامــت منتــدى 

ســكينة األدبــي فــي منزلهــا، لهــا مجموعــة قصــص »حــدث ذات يــوم« عــام 1961م وكتــاب »الحافظيــات« عــام 1979م.
- عائشــة دبــاغ: مــن مواليــد محافظــة حلــب عــام 1927م، حصلــت علــى منحــة اليونســكو فــي الدبلــوم التربــوي وعلــم النفــس، مارســت 

التدريــس لمــادة اللغــة اإلنكليزيــة والتاريــخ، شــاركت فــي عــدد مــن المؤتمــرات األدبيــة والعلميــة علــى المســتوى الدولــي.
- الكليــة العلميــة الوطنيــة: تأسســت عــام 1907م وترأســها الدكتــور أحمــد منيــف العائــدي أبــرز المّدرســين فيهــا: راشــد القوتلــي، جميــل 

الميدانــي، وشــاعر الشــام خليــل مــردم بيــك وســليم الزركلــي وغيرهــم...
- أحمــد منيــف العائــدي: )1886-1962م( مــرب قديــر، ومثقــف طبيــب، ولــد فــي دمشــق وتعلــم فيهــا، تابــع تحصيلــه العالــي فــي 
اســتطنبول وتخــرج طبيبــًا، أســس الكليــة العلميــة الوطنيــة بدمشــق، وشــارك فــي تأســيس مدرســة الطــب العربــي الــذي تحــول إلــى كليــة 

الطــب عــام 1919م.
- كراكوز: شخصية تمثل شخص بسيط جاهل، سريع الغضب. 
- عيواظ: شخصية تمثل شخص متعّلم يتكلم الفصحى والعامية.

- البطريرك أثناسيوس دباس: من مواليد دمشق تبوأ منصب بطريرك أنطاكية )1685- 1724م(.
- المــؤرخ محمــد كــرد علــي: )1876 – 1953م( ولــد محمــد كــرد علــي بدمشــق، وأولــع بالمطالعــة وجمــع الكتــب، اشــتغل بالصحافــة 
فأصــدر مجلــة المقتبــس الشــهرية، أســس المجمــع العلمــي العربــي، بلغــت مؤلفاتــه اثنيــن وعشــرين كتابــًا، منهــا كتــاب غوطــة دمشــق وخطــط 

الشام. 
- البعثــات التبشــيرية: عبــارة عــن جماعــات أوروبّيــة عملــت علــى نشــر تعاليــم غربّيــة مدعّيــة بأنهــا تنشــر تعاليــم الديانــة المســيحّية. لكــن 

هدفهــا الحقيقــي االتصــال المباشــر مــع العــرب ودراســة أحوالهــم تمهيــدًا للســيطرة عليهــم واحتــالل أراضيهــم.
- إبراهيم اليازجي: من رواد النهضة باللغة العربية فهو لغوي وناقد وأديب لبناني ولد في بيروت )1847- 1906م(. 

- بطــرس البســتاني: )1819- 1883م( أديــب وموســوعي ومربــي ومــؤرخ لبنانــي ألــف أول موســوعة عربيــة ســماها دائــرة المعــارف 
وأســس مدرســة وطنيــة عاليــة راقيــة، وأول مــن ألــف قاموســًا عربيــًا عصريــًا مطــواًل، وأول مــن ابتــدأ بمشــروع دائــرة معــارف باللغــة العربيــة، 

وهــو يعــد مــن أكبــر زعمــاء النهضــة العربيــة الحديثــة.
- طاهر الجزائري: )1858- 1920م( أســتاذ علماء الشــام ومفكريها، وفدت أســرته من الجزائر إلى الشــام هربًا من تعســف الفرنســيين 
ــة  ــة والفارســّية والتركّي ــات إلــى جانــب علــوم اللغــة العربّي ــة والرياضّي فــي الجزائــر، وفــي دمشــق ولــد عــام 1858م، أولــع بالعلــوم الطبيعّي

والحبشــية والبربريــة والعبرانيــة واإللمــام بالفرنســية.
- أديب إسحاق: )1856- 1885م( أديب وصحفي وشاعر سوري.

قامــة  - إدارة المعــارف: تــم تأســيس دائــرة المعــارف العثمانيــة عــام 1882م، مــن مهامهــا التنقيــب عــن المخطوطــات والمؤلَّفــات العربيــة واإ
المــدارس واإلشــراف عليهــا.
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- المجمــع العلمــي العربــي: بــدأت مســيرة مجمــع اللغــة العربيــة فــي ســورية مــع انتهــاء الحــرب العالميــة األولــى، فبعــد جــالء االحتــالل 
العثمانــي عــن البالد،أسســت الحكومــة العربيــة فــي دمشــق المجمــع بإنشــاء شــعبة الترجمــة والتأليــف وعهــدت بهــا إلــى مجموعــة مــن 
موظفيهــا المتمكنيــن مــن اللغــة العربيــة، ولديهــم خبــرة فــي الترجمــة ولكــن ازديــاد العمــل واتســاع حركــة التأليــف والترجمــة َجعلــت هــذه الشــعبة 

ديــوان المعــارف وعّيــن محمــد كــرد علــي رئيســًا لهــا.
- مكتــب عنبــر: يقــع مكتــب عنبــر شــرقي الجامــع األمــوي فــي دمشــق، بنــاه ثــري دمشــقي اســمه يوســف أفنــدي عنبــر عــام 1872م مــن 
أهــم مــدارس الحكومــة وصفوفهــا تنتهــي إلــى الصــف الحــادي عشــر فهــو يمثــل مدرســة ثانويــة كاملــة ومركــز تعليمــي رائــد، كان لــه أثــر 

كبيــر فــي النهضــة العلميــة والثقافيــة.
- أحمــد بــن الحســين العقيقــي: هــو أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن جعفــر بــن عبــد اهلل بــن الحســين بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن 

أبــي طالــب رضــي اهلل عنــه.
- نجــم الديــن أيــوب: نجــم الديــن أيــوب بــن الملــك الكامــل محمــد بــن العــادل أبــي بكــر بــن أيــوب  لقــب بـــأبي الفتــوح )1205-1249م(. 

ســابع ســالطين بنــي أيــوب بمصــر.
- صــالح الديــن األيوبــي: يوســف بــن أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان بــن يعقــوب الُدوينــي التكريتــي )1138-1193م(، المشــهور بلقــب 
صــالح الديــن األيوبــي قائــد عســكري أســس الدولــة األيوبيــة، قــاد صــالح الديــن عــّدة حمــالت ومعــارك ضــد الفرنجــة فــي ســبيل اســتعادة

األراضي المقدسة أشهرها معركة حطين عام 1187م.
- الظاهــر بيبــرس: ركــن الديــن بيبــرس العالئــي الُبْنُدْقــداِري الصالحــي النجمــي، وهــو رابــع ســالطين الدولــة المملوكيــة ومؤسســها الحقيقــي، 
لّقبــه الملــك الصالــح أيــوب بـــ » ركــن الديــن«، وبعــد وصولــه للحكــم لقــب نفســه بالملــك الظاهــر. ولــد بيبــرس نحــو عــام 1223م، حقــق 

خــالل حياتــه العديــد مــن االنتصــارات ضــد الفرنجــة والمغــول أبرزهــا معركــة عيــن جالــوت عــام 1260م.
- الجمقمقيــة: بنيــت المدرســة فــي البــدء كتربــة مــن قبــل المعلــم ســنجر الهاللــي )وابنــه شــمس الديــن الصائــغ ثــم صادرهــا الملــك الناصــر 
حســن عــام 761هـــ وبنــى فوقهــا مكتبــًا لأليتــام وبعــد عــام 772هـــ تحولــت لخانقــاه )مدرســة( واســتمرت علــى حالهــا إلــى أن احترقــت فــي 
هجــوم تيمــور لنــك لدمشــق 1400م. أمــر األميــر ســيف الديــن جقمــق بإعــادة بنــاء أنقــاض المدرســة المهدومــة وذلــك فــي عــام 1420م 
وجعلها)مدرســة( وتربــة لــه ولوالدتــه ولكــنَّ بناءهــا لــم يكتمــل إالَّ عــام1421م كمــا نصــت الكتابــة المنقوشــة علــى البــاب الرئيســي وواجهتهــا. 
ــًا للتعليــم فــي دمشــق إلــى وقــت قريــب ومــن ثــم تحولــت إلــى  وقــد أوقــف عليهــا أوقافــًا عديــدة وعيــن لهــا مدرســين، وبقيــت المدرســة ركن

متحــف للخــط العربــي.
- غيبــي التوريــزي الدمشــقي: أحــد أشــهر الخزافيــن فــي القرنيــن 14-15م، امتــاز إنتاجــه بالجــودة، وَوقَّــع علــى أعمالــه بأكثــر مــن 
أســلوب: باللــون األزرق علــى خلفيــة اإلنــاء األبيــض »غيبــي«، أو حــرف »غ«، أو »غيبــي الشــامي«، أو»الغيبــي ابــن التوريــزي«.

- أبــي العــالء المعــري: )973- 1057م( أحمــد بــن عبــد اهلل بــن ســليمان المعــري، شــاعر وفيلســوف ولغــوي وأديــب عربــي مــن عصــر 
الدولــة العباســية، ولــد وتوفــي فــي معــرة النعمــان فــي محافظــة إدلــب الســورّية.

- أبو صبحي التيناوي: )1888 -1973م( ولد محمد حرب في دمشق ومارس التصوير في دكانه في باب الجابية بدمشق.
- بيكاســو: ) 1888- 1973م( بابلو بيكاســو، رســام ونحات وفنان تشــكيلي إســباني، وأحد أشــهر الفنانين في القرن العشــرين وينســب 

إليــه الفضــل فــي تأســيس الحركــة التكعيبّيــة فــي الفــن.
- أحمــد أبــو خليــل القبانــي: )1833- 1903م( رائــد المســرح العربــي ورائــد المســرح الغنائــي العربــي، هــو أحمــد أبــو خليــل بــن محمــد 

آغــا ابــن حســين آغــا آقبيــق ولــد فــي مدينــة دمشــق وتوفــي فيهــا.
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ــى تعليمــه فــي مــدارس الالذقيــة. حصــل علــى الثانويــة العامــة وســافر إلــى  ــوس: ولــد فــي طرطــوس عــام 1941م، تلّق - ســعد اهلل ون
القاهــرة فــي منحــة دراســية للحصــول علــى إجــازة فــي الصحافــة وفــي عــام 1966م حصــل ونــوس علــى إجــازة دراســية مــن وزارة الثقافــة 

وســافر إلــى باريــس ليطلــع علــى الحيــاة الثقافيــة هنــاك ويــدرس المســرح األوروبــي.
- تقــي الديــن بــن معــروف الراصــد الدمشــقي: )1526- 1585م( تقــي الديــن أبــو بكــر محمــد بــن قدحــي معــروف بــن أحمــد الشــامي 

الســعدي الرصيــد، ولــد عــام  فــي دمشــق وعمــل قــاض ومــدرس فــي مدينــة نابلــس ودمشــق والقاهــرة. 
- عبــد الغنــي النابلســي: )1640-1730م( عبــد الغنــي بــن إســماعيل بــن عبــد الغنــي النابلســي، باحــث فــي العلــوم الزراعيــة، فقيــه، 
شــاعر، قــام برحــالت زار خاللهــا بغــداد وفلســطين ولبنــان والحجــاز ومصــر وســّجل مشــاهداته فــي مصنّفاتــه الكثيــرة التــي حــوت مختلــف 

العلــوم والفنــون. 
- سليم أمجد: )... -1899م( عالم كيميائي من مدينة حلب.

- محمد الطيبي: )1830- 1899م(  محمد بن علي بن عبد الرحمن الطيبي الدمشقي، رياضي، مهندس، فلكي، فقيه.
- عبد القادر األزهري: عاش في القرن السادس عشر الميالدي عالم في الرياضيات والحساب.

- صالح بن سلوم الحلبي: )... -1670م( رئيس أطباء الدولة العثمانّية  في عصره ولد بحلب.
- الطبيــب أســادور ألتونيــان: )1854-1950م(  ولــد فــي ســيواس بتركيــا، خــدم مدينــة حلــب مــدة تزيــد علــى الســبعين عامــًا متواصلــة 

دفــن فــي حــي العزيزيــة بحلــب، تكريمــًا لــه وألعمالــه أطلقــت بلديــة حلــب اســمه علــى أحــد شــوارع حلــب.
- البنسلين: مضاد حيوي قاتل للجراثيم، ومقاوم للبكتريا في الجسم، اكتشفه ألكسندر فلمنج عام 1928م.

- جامعة برنستون: إحدى أقدم الجامعات في الواليات المتحدة األمريكّية.
- عبد السالم العجيلي: ولد في مدينة الرقة عام 1918م طبيب وأديب استلم عدة مناصب سياسية، توفي عام 2006م.

- محمــد الفراتــي: )1890-1978م( محمــد بــن عطــا اهلل بــن محمــود بــن عبــود الملقــب بالفراتــي، ولــد فــي ديــر الــزور، شــاعر كبيــر 
ومترجــم وفيلســوف وفلكــي ورســام ومناضــل وطنــي.

- فيرناندو دي أراندا: )1878- 1969م( ولد في إسبانيا وتوفي في دمشق.
- القطران: مادة ســوداء ســائلة لزجة القوام، ُتســتخرج من بعض المواد العضوّية مثل الّنفط، وُيســتخدم القطران لرصف الّطرق، ولحفظ 

الخشــب من الّتســّوس، وحماية الحديد من الصدأ.
- الليزول: سائل زيتي يصبح في شكل مادة شمعية صلبة عند وضعه على مواد أخرى كالخشب.

- الحديقة البيئية: حديقة ومعرض نباتي علمي ُيغني ثقافة الزوار النباتية للمنطقة المقامة فيها.
- الحديقة الذكية: حدائق يستخدم في إدارتها ورّيها مجموعة آليات ُتدار على الطاقة النظيفة.

- الحديقــة الجيولوجيــة: مناطــق جغرافيــة محــددة، ويتــم فحصهــا ودراســتها مــن قبــل المتخصصيــن، وتحظــى بالحمايــة وتشــرف عليهــا 
منظمــة اليونســكو ويســتفاد منهــا فــي التعليــم والتنميــة المســتدامة.
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توزيع منهاج ماّدة التّاريخ للصّف التاسع األساسي

عدد الحصص عنوان الدرس الشهر

2 من مهارات التفكير التاريخي

2أيلول تحديات تجارية

1 إبداعات صناعية

1 إبداعات صناعية

تشرين األول
2 صناعة عربية واقتصاد متغير

2 أساس االقتصاد .... الزراعة

1 أوراق عمل الوحدة األولى

3 ظروف ومراحل
تشرين الثاني

3 الوطن العربي بين المؤامرات واالحتالل

3 الدولة الوطنية كانون األول

3 سيرة وطن

1كانون الثاني أوراق عمل الوحدة الثانية

2 روابط إنسانية

2 سوريات صنعن المجد

2شباط تطورات اجتماعية

2 تراث وحضارة

1 أوراق عمل الوحدة الثالثة

3آذار مصادر ثقافية

2 مالمح فنية وثقافية

3 مساهمات سورية
نيسان

2 العمارة هوية المدن

1 العمارة هوية المدن
أيار

1 أوراق عمل الوحدة الرابعة


