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أجب على سؤالين من االسئلة التالية :
اوالا-
أ -بالرغم من إنجاز األستقالل سنة  ،3491بقيت جيوش أجنبية ترابط على أراضى لبنان:
 أوضح كيف توصل لبنان سنة  3491إلى تحقيق جالء هذه الجيوش ؟ ( 8عالمات)ب --بين تشرين الثاني سنة  1491وتشرين الثاني  1491شهد لبنان احداث سياسية هامة :
بيّن مكاسب لبنان من استقالل كاتروالمزيف ؟ وما كان موقف اللبنانيين منه؟ (  7عالمات)

ثانيا ا -أ -تحدث عن االزمة بين النقاش وكاترو وكيفية عودة الحياة الدستورية(38أذار )3491؟
(  6عالمات)
ب -الثورة العربية الكبرى :3431أسبابها -نتائحها بالنسبة للعرب وللحلفاء ؟( 4عالمات)

ثالثا ا - -حدثت سنة  1491تطورات سياسية بارزة في لبنان حقق اللبنانيون بنتيجتها استقاللهم السياسي
الناجز  ،عالج ما يلي :
أ -الميثاق الوطني وأبرز مبادئه؟ ( 6عالمات)
ب -كيف انتقل فيصل من سوريا وكيف أصبح ملكا ا على العراق؟( 9عالمات)
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اسسس التصحيح

اوال-أ :-أ -تحقيق الجالء العسكري األجنبي عن لبنان سنة :6491
انتهاء الحرب العالمية الثانية واستمرار بقاء الجيوش البريطانية والفرنسية في لبنان
 المطالبة بالجالء ومماطلة كل من فرنسا وبريطانيا ومطالبة فرنسا بعقد معاهدة ودعم بريطاني لفرنسا تنسيق مشترك لبناني وسوري وتقديم شكوى الى مجلس األمن الدولي. بجث الشكوى والتصويت على األقتراح األميركي ( مفاوضات بين الدول األربع على أساس األنسحاب). الفيتو السوفياتي مفاوضات خارج إطار مجلس األمن مع بريطانيا وفرمسا والتوصل إلى إتفاق -بدء اإلنسحاب وانتهاء مراحله في  16كانون األول 6491

 لوحة الجالء على نهر الكلب.ب-مكاسب لبنان:
إبالغ عصبة األمم به وأعتراف الدول الكبرى به وإرسال سفراء
حق لبنان بالتمثيل الخارجي وإنشاء قوة عسكرية .
موقف اللبنانيين :
رفض الرئيس الفرد نقاش توقيع أية معاهدة
جبهة معارضة (أستقالل ناقص )
مؤتمربكركي والمطالبة بانتخابات نيابية ورئاسية .

ثانيا-أ -رغم استقالل كاترو بقي الدستور معلقا -مطالبة اللبنانيين بعودة الدستور ورفض فرنسي بسبب
الحرب في شمالي أفريقيا – نهاية المعارك – مطالبة لبنانية بدعم بريطاني – كاترو يعيد الدستور ويدعو
إلى انتخابات – خالف كاترو والنقاش – غقالة النقاش وعودة الدستور وتكليف أيوب ثابت.
ب-الثورة العربية الكبرى عام :9191
اسبابها - :رغية العرب باالستقالل
رفض العرب سياسة التتريكرفض العرب سياسة جمال باشا في لبنان وسوريا (االعدامات) رغبة الحلفاء بدعم قيام ثورة عربية إلبطال دعوة الجهاد المقدس اختيار الشريف حسين ( مركزه الديني -موقع الحجازالمهم).... الوعود البريطانية للشريف حسين .النتائج بالنسبة للعرب - :بروز القضية العربية
-

االعتراف بالشريف حسين ملكا على الحجاز
تبلور تيار قومي عربي وطرح قضية وحدة العرب
احتالل الحجاز
العقبة المشاركة في دخول دمشق .
بالنسبة للحلفاء  - :تأمين حليف مسلم قوي أضعف دعوة الجهاد المقدس
حماية البحر االحمر وطريق الهند.
عرقلة تحركات الجيش التركي في الجزيرة العربية .

ثالثا -أ -الميثاق الوطني :
أ -هو حصيلة ما تضمنه الخطاب الرئاسي لبشارة الخوري والبيان الوزاري لرياض الصلح وقد أكد
مضمون هذا الميثاق غير المكتوب على مبادئ وطنية أبرزها :
لبنان دولة مستقلة ذات سيادة يرفض الوصاية األجنبية من أية جهة كانت.
لبنان ذو وجه عربي  ،وهو جزء من العالم العربي .
لبنان وطن الحرية والمساواة في ظل الدستور .
لبنان بلد لجميع أبنائه على أختالف انتماءاتهم الدينية .

ّ
توزع الوظائف بشكل عادل على مختلف الطوائف اللبنانية مع مراعاة مبدأ

األختصاص .

 -يتخلى المسيحيون عن طلب الحماية األجنبية  ،لقاء تخلي المسلمين عن مطالب الوحدة مع الدول العربية .

ب-انذار غورو  :كانت المهمة الجنرال غورو الرئيسية تطبيق مقررات سان ريمو بفرض االنتداب الفرنسي
على سوريا واسقاط الحكم العربي فيها لذبك قام غورو بتوجيه إنذار خماسي الشروط إلى الملك فيصل
وإسقاط الحكم الفيصلي ليقبلها خالل مهلة أربعة ايام تصبح فرنسا بعدها حرة التصرف وقد تضمن الشروط
التالية:
.9
.2
.3
.4

قبول االنتداب لفرنسي
قبول العملة الورقية التي اصدرتها االدارة الفرنسية لسوريا ولبنان
الغاء خدمة العلم وخفض عدد الجيش السوري
تسليم خط سكة الحديد رياق -حلب الى السلطات العسكرية الفرنسية
-5معاقبة االذين تمردوا على فرنسا والذين قاموا بأعمال عدائية ضدها.
 ردة الفعل السورية  :اثار هذا االنذار قلقا شديدا وهياجا في جميع المدن السورية فارسل فيصلبرقية إالى قناصل الدول االجنبية في دمشق يطلعهم فيها على التدخل االنذار ويلتمس من عصبة
االمم والدول الحليفة التدخل للحيولة دون سقوط استقالل المملكة العربية السورية وقد
استنكرت الحكومة السورية مطالب االنذار وطالبت بإحالة القضية الى التحكيم الدولي ورفض
المؤتمر السوري العام إنذار غورو وطالب الحكومة بعدم قبولها .
 موقعة ميسلون :لم يجد فيصل تجاوبا مع مطالبه فمال الى القبول االنذار حقنا للدماء واثرتالحكومة السورية السالمة ايضا ولكن رغم قبول فيصل وحومته لالنذار زحف الفرنسيون الى
دمشق بحجة ان الرد جاء متأخرا فاضطر فيصل الى اعالن الجهاد المقدس لرد الغزاة عن
االوطان وفي  24تموز  9129اشتبك الجيشان الفرنسي والسوري في ميسلون في معركة غير
متكافئة انتهت بنتصار الغزاة .بعد استشهاد القائد السوري يوسف العظمة (وزير الحربية) وفي
اليوم التالي دخل الفرنسيون دمشق وطلبوا من فيصل مغادرة البالد فغادرها االى حيفا ومن
هناك ابحر الى ايطاليا وبذلك زالت المملكة العربية السورية وتم فرض االنتداب بالقوة .

