
 

 سياسة الدول االستعمارية يف الوطن العربي
 

 سياسة فرنشا االستعمارية
 موريتانيا املغرب اجلزائر تونص جزر القمر لبنان سورية البيانات

 االقتصادية

 ىَب مْازد البالد  .1

فصل الداخل  .2

الطْزٖ عً 

البخس خليكُ 

 اقتصادًٓا 

الطٔطسٗ علٙ  .1

مكدزات البالد 

 االقتصادٓ٘

جعل الطٔاض٘  .1

 االقتصادٓ٘ بٔدٍا

أبكت الطهاٌ يف  .2

حال٘ مً الفكس ّ 

 اجلَل ّ املسض

َا  .1 ّ ميخ  ٕ ٗ األزاض مصادز

ً الفسىطٔني َاجسٓ  للن

ْازد البالد .2  اضتػالل م

َا  .3 اضتػالل غسنات

ْام  ٘ نل األض التجازٓ

ٔ٘ا ْىط  لت

4. ٘ٔ نال امليػآت الصياع  ٍإ

َا  .1 ّ ميخ  ٕ ٗ األزاض مصادز

ً الفسىطٔني َاجسٓ  للن

ٙ مكدزات  .2 ٗ عل الطٔطس

 ٘ َا خلدم ظفت  ّّ البالد 

َا  مصاىع

جعلت اجلصائس ضْقاً  .3

َا  لتصسٓف ميتجات

الطٔطسٗ علٙ األزاضٕ  .1

اخلصب٘ ّ ميخَا 

للنطتْطيني 

 الفسىطٔني

 ىَب خريات البالد .2

 

بالطيػال زبط مْزٓتاىٔا 

اقتصادًٓا إدازًٓا متَٔدًا 

 لفصلَا عً املػسب.

 الثقافية

حمازب٘ اللػ٘  .1

 العسبٔ٘

فسضت لػتَا ّ  .2

 ثكافتَا

 

حمازب٘ اللػ٘  .1

 العسبٔ٘

جعلت اللػ٘  .2

الفسىطٔ٘ لػ٘ 

 زمسٔ٘ للبالد

جعلت الطٔاض٘  .1

 الجكافٔ٘ بٔدٍا

أبكت الطهاٌ  .2

حبال٘ مً الفكس ّ 

 اجلَل ّ املسض

 حمازب٘ اللػ٘ العسبٔ٘. .1

اللػ٘ الفسىطٔ٘ ّ ىػس  .2

 ثكافتَا

 حمازب٘ اللػ٘ العسبٔ٘ .1

جعل التعلٔه باللػ٘  .2

 الفسىطٔ٘

 حازبت اللػ٘ العسبٔ٘ .1

 أٍنلت التعلٔه .2

فسضت اللػ٘  .3

 الفسىطٔ٘

 حمازب٘ اللػ٘ العسبٔ٘

 سياسية

 إدارية 

 أخرى

حهنت البالد مً  .1

قبل امليدّب 

الطامٕ الفسىطٕ 

مبطاعدٗ مْظفني 

 فسىطٔني

جصأت البالد إىل  .2

 دّٓالت 

 الحكت الْطئني .3

حهنت لبياٌ  .1

 بػهل مباغس 

عنلت علٙ تػرٓ٘  .2

اليصاعات الطائفٔ٘ ّ 

اإلقلٔنٔ٘ بني 

 الطهاٌ.

التنٔٔص بني الطهاٌ 

األصلٔني ّ بني 

الفسىطٔني يف نل 

 جْاىب احلٔاٗ

تعٔني مكٔه عاو فسىطٕ  .1

 إىل جاىب الباقٕ.

الطٔطسٗ علٙ إدازٗ  .2

 البالد

اجلصائس يف  جّيدت أبياء .1

 جْٔغَا

عنلت علٙ َفْسَىط٘  .2

 اجلصائس

ميح املكٔه الفسىطٕ  .1

ضلط٘ إدازٓ٘ ّ ضٔاضٔ٘ 

 ّ عطهسٓ٘

أثازت التفسق٘  .2

 بني الطهاٌ

اتباع ضٔاض٘ التفسٓل بني 

 الطهاٌ
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 البيانات
 ايطاليا أثيوبيا سياسة بريطانيا االستعمارية

 ليبيا أريترييا اليمن اجلنوبي الشودان مصر العراق

 االقتصادية

 ىَب مْازد البالد  .1

فسض أعنال الطدسٗ علٙ  .2

 العساقٔني

 الطٔطسٗ علٙ أزاضَٔه .3

 زبط ليكد املصسٖ بعنلتَا  .1

إلػاء املساقب٘ الجيائٔ٘  .2

للتدلص مً الدّز 

 الفسىطٕ.

 إٍنال الصياع٘ املصسٓ٘. .3

فسض صياع٘ الكطً علٙ  .4

 حطاب شزاع٘ الكنح

إىػاء املػازٓع   .1

الصزاعٔ٘ خلدم٘ 

 اقتصادٍا

 شادت مً إىتاج الكطً. .2

 بيت خصاٌ ضْضاٌ .3

أٍنلت أّضاعُ  .1

 االقتصادٓ٘

جعلتُ يف حال٘ مً التدلف  .2

 ّ اإلقطاع ّ الفكس.

 ىَب خرياتَا .1

تأمني ميفر هلا علٙ  .2

 البخس األمحس

االضتٔالء علٙ األزاضٕ  .1

الصزاعٔ٘ ّ ميخَا للنَاجسًٓ 

 اإلٓطالٔني

 احتهاز الصياع٘ ّ التجازٗ. .2

إتالف احملاصٔل قتل  .3

املْاغٕ أّ مصادزتَا ّ زدو 

 اآلباز ّ تطنٔه املٔاِ

 الثقافية

 حمازب٘ اللػ٘ العسبٔ٘ .1

 لػتَا ّ ثكافتَاىػست  .2

 اللػ٘ العسبٔ٘ تحازب .1

 غجعت اللػ٘ اإلىهلٔصٓ٘ .2

 حازبت اللػ٘ العسبٔ٘  .1

 بيت املدازع التبػريٓ٘ .2

أبكت البالد يف حال٘ مً  .1

 اجلَل ّ التدلف

ميعت اللػ٘ احمللٔ٘ ّ  .1

 العسبٔ٘

فسضت لػتَا  .2

 )األمَسٓ٘(

 عطلت الصخاف٘ .3

 حازبت اللػ٘ العسبٔ٘ .1

 ىػست اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ .2

ميعت العسب مً فتح اليْادٖ  .3

 أّ تأضٔظ الصخف

غّٔست أمساء الػْازع ّ  .4

 املٔادًٓ بأمساء إٓطالٔ٘.

 سياسية

 إدارية 

 أخرى

اتبعت ضٔاض٘ إدازٓ٘ تعتند  .1

علٙ املْظفني األجاىب )ٍيْد ّ 

 اىهلٔص(

شادت ىفْذ زؤضاء الكبائل  .2

لرتضٔذ اجلرّز الطبكٔ٘ يف 

 البالد

جتاٍلت السّح الكْمٔ٘ ّ  .3

العساقٔ٘ اليت تتطلع إىل 

احلسٓ٘ ّ االضتكالل ّ الْحدٗ 

 العسبٔ٘.

اجلٔؼ أعطت  .1

اإلىهلٔصٖ صالحٔات 

ّاضع٘ يف اإلدازٗ ّ 

 احلهه.

ّضعت ىظاو الػسط٘  .2

 حتت إغسافَا.

عنلت علٙ فصل جيْب  .1

الطْداٌ عً مشالُ مبا 

عسف بكاىٌْ )املياطل 

 املكفْل٘(

متصٓل الٔنً اجليْبٕ إىل  .1

إمازات صػريٗ علٙ أضظ 

 قبلٔ٘

تػهٔل احتاد إمازات  .2

اجليْب العسبٕ خلدم٘ 

 مصاحلَا.

أعنال الكنع مازضت  .1

 ّ اإلزٍاب .

ّْلت أزٓتريٓا إىل  .2 ح

 ْبٔ٘مكاطع٘ أثٔ

مازضت أعنال اإلبادٗ ّ  .1

 التكتٔل ّ التيهٔل ّ التَجري 

أىػأت ضْز علٙ احلدّد  .2

املصسٓ٘ اللٔبٔ٘ مليع ّصْل 

 اإلمدادات إىل الجْاز.
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