العام الدراسي0200-0202

الصف :الثالث ثانوي( فرع علوم عامة +علوم حياة )

المدة  :ساعة واحدة
المادة :تاريخ
او ال :خالل الحرب العالمية الثانية بين سنتي  3491-3414وقعت في لبنان احداث هامة ،عالج منها ما
يأتي :
أ -تدابير الفرنسيين ( المفوض السامي بيو ) السياسية واالقتصادية عندما بدأت الحرب في ايلول
سنة  5(.3414عالمات)
ب -ظروف وكيفية اعادة الحياة الدستورية الى لبنان في آذار  5( 3491عالمات)
ج -السياسة االستقاللية التي انتهجتها حكومة (رياض الصلح) في خريف 3491؟ (5عالمات) ثانياا :أ-
أشرح الظروف اإلقتصادية التي عرفها لبنان خالل فترة خضوعه لحكومة فيشي بين حزيران سنة 3491
وتموز  .3491وبيّن كيف أصبحت هذه األوضاع بعد دخول الحلفاء إلى لبنان في صيف سنة  3493؟ (6
عالمات)
ب -إختار اإلنكليز في مؤتمر القاهرة في أذار سنة  ،3493الملك فيصل ملكا ً على العراق:
إشرح ظروف هذا اإلختيار وتح ّدث عن أبرز منجزات الملك فيصل في بناء الدولة العراقية على الصعيدين
الداخلي والخارجي؟( 4عالمات)
ثالثا ً -أ -تحدث عن إعالن الجنرال كاترو استقالل لبنان في  96تشرين الثاني سنة 3493؟ وبيّن مكاسب
لبنان من هذا اإلعالن وما كان موقف اللبنانيين منه؟
( 6عالمات)
ب -شكلت الثورة الجزائرية الكبرى ( )3469 -3459ذروة المقاومة في مواجهة السيطرة الفرنسية عالج
التالي:
 أسبابها؟ -وما كان تأثيرها على األوضاع الداخلية في فرنسا ؟وكيف انتهت؟( 4عالمات)

وعمال وموفقا"

أسس التصحيح ( علوم العامة -علوم الحياة) إمتحان أخر السنة للعام الدراسي
0202 -0200

أو ا
ل :التدابير السياسية  :في  2999 / 9 / 12أصدر قرار تعليق الدستور ومراقبة الحكومة وحلت
األحزاب
أ -التدابير اإلقتصادية  :كافح اإلحتكار – راقب األسٍ عار – وضع نظام اإلعاشة
ب -إستمر تعليق الدستور منذ بدء الحرب في أيلول  2999رغم مطالبة اللبنانيين المتكررة بإعادته
 رفض فرنسا الحرة إعادة العمل بالدستور رغم استقالل لبنان الرابع مطالبة بتوقيع معاهدة مشابهة لمعاهدة  ، 2991لكن اللبنانيين رفضوا مطالب كاتروج -عدم زيارة المفوض السامي  /قيامها بتحديد مضمون البيان الوزاري  /الطلب من الدرك اللبناني /...
إصدار مذكرة إلى جميع الموظفين بوجوب استعمال اللغة العربية في المعامالت الرسمية

ثانياا :أ -األوضاع اإلقتصادية:
حصار بحري إنكليزي
 إنقطاع التبادل التجاري مع الجوار العربي وقف ضخ النفط العراقي إرتفاع األسعار – اإلحتكار إحتجاج اللبنانيين نظام اإلعاشة – النظام المفرد المزدوج مالحقة المحتكرين األهتمام بالزراعة .*بعد دخول الحلفاء:
 تحسن الوضع اإلقتصادي عودة التبادل التجاري و ضخ النفط العراقي رفع الحصار تنفيذ األشغال -فرص عمل للبنانيين – توزيع إعاشات -دخول منطقة الجينة اإلسترليني

ب -الملك فيصل وإنجازته :
* إختياره -:الثورة في العراق
 تعويض عن عرش سوريا إعتداله مؤتمر القاهرة في أذار سنة 0200*إنجازاته  - :الداخلية :إنشاء مؤسسات الدولة
 -وضع الدستور سنة 0201

 تنظيم الجيش تنظيم التعليم تسوية أوضاع األوضاع لألقليات تنفيذ مشاريع إقتصادية. إنجازاته الخارجية -:عالقات حسنة مع الجوار تعيين الحدود مع السعودية اإلتفاق مع األتراك حول الموصل معاهدات مع اإلنكليز أهمها سنة .0292ثالثاا :أ -استقالل كاترو وموقف اللبنانيين منه:

كان الجنرال كاترو قد وعد اللبنانيين باألستقالل في بيانه المؤرخ في  8حزيران  0290قبل بدئ
الحملة العسكرية على سوريا ولبنان وبعد انتصار الحلفاء على الفرنسيين الفيشيين وانتقال السلطة
في لبنان إالى الفرنسيين األحرار  ،طالب اللبنانيون كاترو بتحقيق األستقالل وعودة الحياة الدستورية
تنفيذ اا للوهود السابقة وعندما ألح اللبنانيون على مطالبهم ووقف األنكليز إلى جانبهم حدد كاترو يوم
 02ت  0290 0موعد اا إلعالن استقالل لبنان .
وفي الوقت المحدد جرى احتفال في السراي الصغير وأعلن فيه كاترو بحضور رئيس الجمهورية
وكبار الشخصيات اللبنانية استقالل لبنان التام فأقر بوحدة األراضي اللبناينة وبالمساواة بين أبنائه
وبحقه في إنشاء قوة عسكرية وطنية (إعداد الجيش اللبناني) وممارسة حقوقه في التمثيل الخارجي
مع دول العالم  .لكن كاترو أكد تمسكه بروح معاهدة التحالف والصداقة التي عقدت مع لبنان عام
 0292للحصول على مركز ممتاز لفرنسا في لبنان كما ثبت الفرد نقاش في منصبه رئيساا للجمهورية
اللبنانية المستقلة.
مكاسب لبنان:
إبالغ عصبة األمم به وأعتراف الدول الكبرى به وإرسال سفراء

حق لبنان بالتمثيل الخارجي وإنشاء قوة عسكرية .
موقف البنانيين :
رفض الرئيس الفرد نقاش توقيع أية معاهدة
جبهة معارضة (أستقالل ناقص )

مؤتمربكركي والمطالبة بانتخابات نيابية ورئاسية.
ب -الثورة الجزائرية:
*األسباب - :رفض الجزائريين سياسة فرنسا
 التمسك بالهوية واللغة العربية دور المثقفين الجزائريينتحرر المستعمرات
 ظاهرة ّ السبب المباشر :القمع في  8أيار  (0219مجزرة قسنطينة ). تأثيرها على األوضاع الداخلية الفرنسية - :ضعف الحكومات -صراع األحزاب – عزلة دولية-ضعف الجمهورية -عودة ديغول الى السلطة.
لحل المسألة سياسياا -رفض من كبار الضباط
 نهايتها :سعي ديغول ّ محاولة إغتيال الرئيس ديغول مفاوضات سرية -مرورها بمراحل شاقة – الحسم في إتفاقية إيفيان – التوقيع على إتفاقية(األستقالل – وقف إطالق النار)...
 -إستفتاء وإعالن األستقالل في أول تموز .0220

