
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخصات الدروس  في التاريخ و الجغرافيا

وفق المقرر الذي أعدته وزارة التربٌة الوطنٌة

 سبٌح لعرج-إنجاز:أ

 

 

 



2 

 

 

من أجل تسهيل عملية التحصيل لطلبتنا األعزاء المقبلين على إجتياز امتحان  المقدمة:
الذي يشمل برنامج متمنا أن ينال رضاىم و م ىذا العمل المتواضع ه، أضع بين ايديالباكالويا 

وفق البرنامج  كاملة تعلمية  مادتي التاريخ و الجغرافيا بشكل مختصر على شكل وضعيات 
 ، مزودة ببعض األنشطة و التمارين و الوثائق و المصطلحات المكملة الذي أعدتو وزارة التربية 

 التوفيق و النجاح لتالمذتنا .أتمنى من اهلل 

 األستاذ:سبيح لعرج                                                                  
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 مادة التاريخ :أوال/

  (1945/1989تطور العادل يف ظل الثنائية القطبية ) الوحدة التعلمية األوذل : 

 * برزو الصراع و تشكل العادل ) ثنائية قطبية ( 1

* األزمات الدولية يف ظل الصراع بُت الشرؽ و الغرب ) خاص بشعبيت آداب و فلسفة + تسيَت و 2
 إقتصاد (

 * مساعي اإلنفراج الدورل ) التعايش السلمي ( 3

 * من الثنائية إذل األحادية القطبية .4

 ( 1945/1989ئر ما بُت ) اعبزاالوحدة التعلمية الثانية : 

 * من تبلور الوعي الوطٍت إذل الثورة التحريرية ) خاص بشعبيت آداب و فلسفة + تسيَت و إقتصاد (1

 * العمل اؼبسلح و رد فعل اإلستعمار 2

 * إستعادة السيادة الوطنية و بناء الدولة .3

 فلسفة + تسيَت و إقتصاد (* تأثَت اعبزائر و إسهامها يف حركة التحرر ) خاص بشعبيت آداب و 4

 (1945/1989تطور العادل الثالث ما بُت ) الوحدة التعلمية الثالثة : 

 * العادل الثالث بُت تراجع اإلستعمار التقليدي و إستمرارية حركات التحرر .1

* سقوط اإلرباد السوفيايت و أثره على العادل الثالث ) خاص بشعبيت آداب و فلسفة + تسيَت و 2
 (  إقتصاد

 * فلسطُت من تصفية اإلستعمار التقليدي إذل اؽبيمنة و األحادية و التواطؤ الدورل .3
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)بروز الصراع و تشكل العـــالم -:الوضعية األولى
ربوالت جذرية يف العالقات الدولية ،فظهرت قوى جديدة وعالقات  2العاؼبية بعد هناية اغبرب عرؼ العادل -:اإلشكــالية 

.كيف تفسرذلك؟جديدةبأسس
:معايير تشكل العالم

التحررية وبروز العادل الثالثقباح اغبركات -اجملاؿ اغبيوياستمرارية الصراع الدورل بُت الشرؽ و الغرب على -سياسيا -1
 .الدوليةاألمم اؼبتحدة كأداة لتنظيم العالقات بروز ىيئة

 

)5494 -5445العالم فً ظل الثنائٌة القــطبٌة ) تطور :الوحدة التعلمٌة األولى
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اقتصاديا -2
توسيع حركة وحجم التجارة الدولية.-الدورل اعبديدوبروز النظاـ اؼبارل 1944إتفاقية بروتوف وودز -
اشتداد التنافس يف األسواؽ التجارية - (...الكومكوف –أ .إ .التكتالت االقتصادية) ـ بروز سياسة -

 .2*رفاىية اجملتمع االمريكي بفعل اإلزدىار اإلقتصادي بعد اغبرب ع:اجتماعيا -3
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 ـ.1948صدور اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف بعد إتفاقية باريس
ترسيخ قيم تفوؽ الرجل الغريب * (الديبقراطية -اؼبساواة-العدالة )ؿباولة ترسيخ نظاـ يقـو على أساس *
.إنسانية لتحقيق أىداؼ مصلحية خاصةالتسًت وراء منظمات  *

:علميا و تكنولوجيا -4
التكنولوجيا بسبب التنافس و التسابق بُت اؼبعسكرين كما أهنا تؤشر للقوةاكتساب -
 )...اؼبعلوماتية–وسائل االتصاؿ –غزو الفضاء  –التكنولوجيا الذرية و النووية (

طبيعة العالقات بين المعسكرين
خلق أزمات  –العسكرية التدخالت -التنافس حوؿ مناطق النفوذ -توتر و صراع يف إطار اغبرب الباردةعداء و  -

) عالقات تنافسية يف .على مصاحل مادية و معنوية ؿقصد اغبصو  االحتواءتطبيق سياسة ملء الفراغ و - ..اقتصادية
 إطار صراع تفوذي مصلحي(.

:يليرب الباردة مامن بين األسباب التي أدت إلى ظهور الح
.الذي صبع بُت االرباد السوفييت والدوؿ الغربيةزواؿ التحالف-2 .الشيوعية والرأظباليةاالختالؼ األيديولوجي بُت-1
.خارج االرباد السوفييتانتصار الشيوعية وانتشارىا-4 .اؼبعسكريناختالؼ مصطلح اغبرية والديبقراطية لدى-3
.التسابق كبو التسلح وتطورهظهور-7 .كثَت من القضايا  اؼبعسكرين يفتصادـ مصاحل-6

.للشيوعيةالعداء الشديد الذي يكنو ىاري تروماف-9 .العداء الذي يكنو ستألُت للرأظباليةشدة -8
.الصراع الطبقي يف بقية دوؿ العادلاستمرار-11 .للمد الشيوعي بكل قوةتصدي الواليات اؼبتحدة-10

:بكل كتلةاالستراتيجيات الخاصة
المعسكر الشرقي -1

مكتب اإلعالـ و األخبار الشيوعي()1947أكتوبرمكتب الكومنفوـر  -مبدأ جدانوؼ -سياسيا :-آ  -
)ؾبلس التعاـو اإلقتصادي النتبادؿ(1949جاتفياقتصاديا : ؾبموعة الكومكوف  –ب -
)اجة لو من كوباالسكر دوف اغبشراء –تقدًن اؼبساعدات ) القمح ألوربا الشرقية  -
:جاء كرد فعل للحتف األطسي و مواجهة سياسة التطويق.1955حلف وارسو  -عسكريا : -ج -
(كبو التسلحالقواعد العسكرية و التسابق )+(الدعم العسكري ) كوريا الشمالية و الصُت+)التدخالت العسكرية ) أفغانستاف +

(الرأسمالي )المعسكر الغربي -2 *
: عبارة عن مساعدات مالية إقتصادية و عسكرية عاجلة (سياسة ملء الفراغ  (1945مارس  12تروماف مبدأ -: سياسيا -أ
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تباع سياسة اإلستقطاب و تشجيع اإلنقالبات ‘ -غبماية األنظمة فيهل من السقوط. $مليوف  400لًتكيا واليوناف قدرت ب 
ضد األنظمة الشيوعية.

اؼبساعدات االقتصادية للدوؿ اليت تعاين األزمات –1957إيزهناور مشروع – 1947مشروع مارشاؿ  -اقتصاديا : -ب
1955حلف بغداد –1954حلف جنوب شرؽ آسيا  – 1949مشاؿ األطلسي (  )حلف الناتو -عسكريػػا : -ج 
......التسابق كبو التسلح –القواعد العسكرية  -

 :(ستراتيجيات األخرى ) مشتركةإ
  ....اغبصار االقتصادي كوسيلة ضغط على الشعوب الصعيفة –اغبكم قلب أنظمة –التحرر تدعيم حركات 

:الخاصة بالوضعٌة المصطلحات

يف وسط وشرؽ أوربا إشارة إذل اغبصار الذي فرضو االرباد السوفييت على اؼبناطق اػباضعة لنفوذه:ستار حديديال
ؾبموع  :كما يعٍت كذلك ىذا اؼبصطلحؽبذه اؼبناطقالنهائيحيث رفض إشراؾ القوى الكربى يف إقرار الوضع 

.الدوؿ الواقعة يف أوربا الشرقية واليت خضعت للهيمنة السوفيتية وعرفت بالديبقراطيات الشعبية
تكتالت عسكرية تضم دوؿ كل معسكر من اؼبعسكرين هتدؼ إذل تنسيق التعاوف :األحالؼ العسكرية

أحالؼ  03اإلطار أسس الغرب عادي ويف ىذافة ؼبواجهة أي خطر من اؼبعسكر اؼبالعسكري بُت الدوؿ اؼبتحال
.عسكرية ورد عليو الشرؽ حبلف واحد )وارسو(

 ,إذل تدمَت العادل مثل األسلحة النوويةىي األسلحة اليت يؤدي استعماؿ جزء منها :أسلحة الدمار الشامل
 .اؽبيدروجينية

سياسية أمريكية مستمدة من أطروحات ىاري تروماف ونفذىا ايزهناور، حيث تقـو : نظرية ػ سياسة ملء الفراغ
على فكرة أف ضعف االستعمار األوريب وانسحابو من العديد من مناطق العادل ترؾ فراغات سياسية، يبكن أف 

كية طبعا(. وبذلك يستغلها االرباد السوفيييت أو تظهر هبا إيديولوجيات تتعارض مع اؼبصاحل الغربية)واألىم األمري
فهي ترى أهنا وحدىا الكفيلة باغبلوؿ ؿبل االستعمار التقليدي وكاف من بُت نتائج تطبيق ىذه الفكرة: التدخل 

. كما  1956األمريكي يف اؽبند الصينية وما تبعو من حرب مدمرة يف الفيتناـ، و يف الشرؽ األوسط منذ عاـ 
 الالتٌنٌة والتً كانت تتم بتدبٌر من المخابرات كرية يف إفريقيا وأمريكاكانت ىي الدافع وراء تنظيم االنقالبات العس

CIAاألمرٌكٌة 
 سٌاسة ملء الفراغ ؟  –/عرف المصطلحات التالٌة : األمم المتحدة 1:  تقوٌم مرحلً
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        .خطَتة على العادل  /إف الصراع اعبديد بُت القوى الكربى بعد اغبرب العاؼبية الثانية أدى إذل انعكاسات 2                 
 .بُتن انعكاساتو على العالقات الدولية عامة و العادل الثالث خاصة -حدد طبيعة ىذا الصراع    -اؼبطلوب:

الشرق و الغرباألزمات الدولية في ظل الصراع بين :الثانيةالوضعية
رب العاؼبية مرة تعيد شبح اغبالعادل أزمات خطَتة كادت أفخالؿ فًتة اغبرب الباردة شهدت العديد من مناطق  -:اإلشكــالية

قد تكوف أكثر دمارا من األوذل و الثانية.أخرى
 خارطة األزمات الدولية

ؿباولة الغرب ـ تتمثل يف ؿباولة اإلرباد س فرض السيطرة على برلُت ومن جهة أخرى 1949-1948أزمة برلُت األوذل*
على برلُتاإلرباد س فبا دفع األخَت إذل فرض حصارالتصرؼ دوف استشارة فبثل 

 1961أ وت برلُت اليت انتهت ببناء جدار 1961أزمة برلُت الثانية *
لكوريا الشمالية و تدخل الو ،ـ،أ ربت غطاء األمم اؼبتحدة ووقعت بسبب تدعيم الروس عسكريا 1953-1950أزمة كوريا *

درجة مشاال 38مُت تفصلهما دائرة عرض انتهت بتقسيم كوريا إذل قساغبرب اليت
-مهددا بضرب عواصم الدوؿ اؼبعتدية)فرنسااليت سببها العدواف الثالثي على مصر و تدخل اإلرباد س 1956السويس أزمة*

إسرائيل( -بريطانيا
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و إنشاء اػبط  هباعيانتهت بًتسيخ النظاـ الشيو  و) أزمة الصواريخ( كادت أف ربدث اؼبواجهة اؼبباشرة 1962-كوبا أزمة*
.1963اؽباتفي األضبر بُت الكريبلُت و البيت األبيض يف جواف 

يف ضباية مصاغبو و ربقيق اجملاؿ اغبيوي. صراع أيديولوجي ذو أبعاد مصلحية و رغبة كل طرؼ: طبيعة الصراع وانعكاساتو
 :االنعكػػػاسات -
(زبوؼ كل معسكر من مواجهة اآلخر )توازف قوى الرعب -اؼبعسكريناشتداد التوتر بُت : -على المعسكرين -آ

 )اػبسائر اؼبادية و البشرية -االستفادة من التطور العلمي و التكنولوجي - (فشل سياسة االحتواء )نشاط اغبركات التحررية -
اؼبعارضة داخل اؼبعسكرينظهور - (بفعل اعبوسسة ...الدعاية

دول العالمعلى -ب
انقساـ العديد من الشعوب مثل  - 1961يف بلغراد  و ظهور حركة عدـ االكبياز  1955يف باندونغ  االفرواسيويالتقارب  -

 (التعايش السلميظهور االنفراج الدورل ) سياسة -دعم اإلرباد السوفييت اؼبباشر للحركات التحررية -.أؼبانيا .الفيتناـ  .كوريا 

 الخاصة بالوضعية: المصطلحات

الشيوعي بزعامة االرباد السوفييت عي صراع أيديولوجي ظهر بعد اغبرب العاؼبية الثانية بُت اؼبعسكر الشرقي :الباردة اغبرب
اؼبباشرة بُت العمالقُتالواليات اؼبتحدة األمريكية استعملت فيو صبيع الوسائل باستثناء اغبربواؼبعسكر الغريب الرأظبارل بزعامة

الرئاسة يف الواليات اؼبتحدة ووصوؿ إيزهناور إذل 1953ياسة انتهجها اؼبعسكراف بعد وفاة ستالُت عم ىي س :التعايش السلمي
عادل واحد وإمكانية التعاوف بينهماتقـو ىذه السياسة على مبدأ تعايش النظامُت يف

تقـو على تطويق االرباد السوفييت يةسياسة انتهجها الرئيس األمريكي ىاري تروماف بعد اغبرب العاؼبية الثان :سياسة االحتواء
.انتشار األفكار الشيوعيةدبجموعة من الدوؿ اؼبوالية لعا ؼبنع

 .ربقق التوازف يف السالح الذري واجملاؿ العسكري 1949للقنبلة الذرية عاـ امتالؾ االرباد السوفييتبعد:توازف الرعب
. و ضم  04/04/49على معاىدة واشنطن يف :ىو حلف عسكري تأسس بالتوقيع حلف الشماؿ األطلسي

دولة ىي: ىولندا ، بلجيكا، لوكسمبورج، بريطانيا ، فرنسا ، ايطاليا ، الربتغاؿ ، الدامبارؾ ،  12عند تأسيسو 
النرويج ، ايسلندا ، الو.ـ.أ ، كندا .يعترب اغبلف يف مواده أف أي ىجـو مسلح ضد أية دولة عضوا فيو ىجوما 

 ألعضاء يواجهو باستخداـ كل الوسائل دبا فيها القوة العسكرية .على صبيع الدوؿ ا
يف خطاب  05/06/47:مشروع اقتصادي أعلنو وزير اػبارجية األمريكي جورج ماريشاؿ يـو مشروع مارشاؿ

ألقاه جبامعة ىار فارد تضمن تقدًن مساعدات اقتصادية للدوؿ األوروبية اؼبتضررة من اغبرب العاؼبية الثانية قدرت 
 مليار دوالر.12ب : 
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ـ تقـو 21/03/1947: سياسة أمريكية ذباه أوربا أعلن عنها الرئيس األمريكي  ىاري تروماف يف  مبدأ تروماف
 على التصدي للمد الشيوعي والنفوذ السوفيييت يف أوربا ويف أي مكاف من العادل بكافة الوسائل.

الشيوعية اؼبتواجدة يف تسع دوؿ أوربية دبا فيها  : ىو مكتب اإلعالـ الشيوعي الذي ضم األحزابالكومنفوـر
كرد فعل من طرؼ االرباد   06/10/1947فرنسا وإيطاليا ،أعلن عن تأسيسو يف مؤسبر عقد بوارسو يف 

 السوفيييت عن مبدأ تروماف  ومشروع مارشاؿ.
ُت، إذل حافة اؼبواجهة : مصطلح يدؿ على صبلة من األحداث اليت وصل فيها التوتر بُت العمالقياألزمات الدولية

العسكرية اؼبباشرة، وما صاحبها من هتديد باستخداـ األسلحة اإلسًتاتيجية، وصوب أىداؼ على تراب البلدين) 
 و.ـ.أ ػ اإل.س ( وتصنف ىذه األزمات كما يلي:

 (1953ػ  1950( ػ اغبرب الكورية )1949ػ  1948( ػ حصار برلُت) 1947اؼبواجهات األوذل: أزمة اليوناف)
( ػ حرب 1962ػ ......( وأزمة الصواريخ السوفييتية يف كوبا) 1958اغبروب اؽبامشية: األزمة الكوبية)

( ػ اؼبواجهة يف أمريكا الالتينية واليت سبثلت يف دعم و.ـ.أ ألنظمة اغبكم العسكرية 1975ػ  1959الفيتناـ)
 لتوجهات الشيوعية) أبرزىم :تشي غيفارا(.الديكتاتورية ) أبرزىا: بينوشي يف الشيلي( و اإل.س للثوار ذوي ا

 نتائجهاعلى خريطة العادل السياسية حدد مناطق وقوع األزمات الدولية األخرى مع ذكر -:يم مرحليتقو 

الدوليمــــساعي االنفراجالثالثة::لوضعيةا
أي مدى تعترب ذلك الصراع و توازف الرعب حتنم على اؼبعسكرين التفاىم وإتباع سياسة االنفراج إذلخطورة -: إلشكــاليةا

صحيحا ؟
بعد الستينات للتخلنص من الشدة و الضيق الذين سياسة اتبعها اؼبعسكراف أثناء اغبرب الباردة خاصةتعريف االنفراج الدولي

وصل إليهما العادل
سياسة  عقب وفاة ستالُت ومعناه انتهاجالعالقات الدولية دعا إليو االرباد السوفييتىو مفهـو جديد يف السلميف التعايشيتعر 

اؼبعسكرين يف القضايا الدوليةتقـو على مبدأ قبوؿ فكرة تعدد اؼبذاىب اإليديولوجية و التفاىم بُت
 إرتفاع نفقات اغبرب الباردة و تأثَتىا على اعبايت اإلقتصادي.-:عوامل الجنوح إلى السلم

-و االقتصادية  اػبسائر البشرية -تغَت القيادة اؼبتشددة لكال اؼبعسكرين - الطرفُتتوازف الردع النووي و خطورة اؼبواجهة بُت -
انقساـ كل معسكر على نفسو-ضغط الرأي العاـ العاؼبي  -حاجة االرباد السفيايت إذل تكنولوجية الغرب 

السائدة و موقف العالم الثالثالظروف الدولية
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 (1961عدـ االكبياز  –بشرية و اقتصادية قونة  )التكتل و التضامن األفرو أسيوي*
االكبياز و رفضها للحرب بروز حركة عدـ*انتشار فكرة اغبياد اإلهبايب*كقوة جديدةبروز العادل الثالث*األزمات الدولية*

ـ.1973وتطور مطالبها بعد مؤسبر اعبزائر الباردة
و إتضماـ الصُت إذل ؾبلس األمن   1971الصينية األمريكية سنة ة بعودة العالقات تسوية بعض اؼبشاكل الدولي:صيغ التفاىم
 كعضو دائم.

 ـ.1956توقيع الصُت للهدنة مع الياباف -
عقد عدة إتفاقيات للحد من –. 1963إنشلء اػبط اؽباتفي األضبر يف حواف -تبادؿ الزيارات بُت قادة اؼبعسكرين.-

 .التعاوف يف ؾباؿ غزو الفضاء-(2و سالت 1التسلح)سالت
 

 :الخاصة بالوضعية: المصطلحات

: نشر األفكار، واألطروحات، ووجهات النظر، من أجل التأثَت على السلوؾ اإلنساين والدفع بو إذل تقبل فلسفة الدعاية اؼبغرضة
و توظف يف ذلك ـبتلف الوسائل:اإلذاعات ػ الصحف ػ  ما أو معاداهتا. وغالبا ما يرتبط ىذا اؼبفهـو دبدلوؿ سليب أو ازدرائي 

القنوات التليفزيونية ػ اإلشهار ػ النشريات السرية ػ  ... الغ. كما تستغل نتائج البحوث العلمية )خاصة علم النفس( يف إعداد اؼبواد 
 بلغت ذروهتا يف اغبرب الباردة. الدعائية. ؽبذا كانت من بُت ابرز الوسائل اؼبستخدمة يف النزاعات والصراعات واغبروب حىت 

ىو ؾبموعة اؼببادئ، والقيم، والضوابط اؼبتفق عليها بشكل صباعي، واليت تسَت العالقات الدولية يف ـبتلف اجملاالت :النظاـ الدورل
. كميثاؽ ملـز للجميع. وىو شبرة لالتفاؽ اعبماعي وتًتتب عنو مسؤولية صباعية  السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية و....

يف ازباذ القرار ويف تنفيذه. و يشرؼ على ذلك ؾبموعة من اؽبيأت واؼبنظمات الدولية اؼبتخصصة اليت مت إنشاؤىا ؽبذا الغرض مثل: 
 منظمة األمم اؼبتحدة و اؽبيأت ذات الطابع السياسي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي التابعة ؽبا.

زواؿ القطبية الثنائية، بعد اهنيار اؼبعسكر الشيوعي ومن بعده االرباد السوفيييت وانفراد الواليات  : يعرب بو عناألحادية القطبية 
 اؼبتحدة األمريكية بأىم القرارات العاؼبية خاصة يف اعبانبُت السياسي والعسكري. 

ة الفرنسية أوال لكن سرعاف ما شاعت الصيغ Globalization: تارىبيا ظهرت الصيغة األمريكية   العوؼبة 
Mondialisation  وىو تعبَت للداللة عن بروز ظاىرة على نطاؽ عاؼبي، تتجاوز حدود الوظائف التقليدية للدوؿ، تتمثل يف .

ذلك التدفق غَت اؼبسبوؽ يف التاريخ للسلع والراساميل واؼبعلومات واػبدمات واؼبلكيات الفكرية واالنتجات الفنية وتنقل األفراد 
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ندماج متزايد ؼبختلف أجزاء العادل حوؿ قطب رأظبارل، وتلعب الشركات اؼبتعددة اعبنسيات الدور الريادي يف ذلك وتبدو كعملية ا
واذل الدور اؼبتزيد  NTIC1خاصة يف اجملاؿ االقتصادي كما تعزى إذل ذلك التوسع اؽبائل يف تقنيات االتصاؿ اغبديثة

للمنظمات غَت اغبكومية يف رسم مسار العالقات الدولية السيما فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية وضباية 
.الغ. أسطر توضح من خالؽبا  10 -8القبلية أكتب فقرة بُتاعتمادا على ما درست و مكتسباتك -: تقوًن مرحليالبيئة....

 رلمساعي االنفراج الدو 

الثنائــية إلى األحادية القطبيةمن:الرابعةالوضعية
العالقات الدولية ، وكانت نعمة على دوؿ و نقمة على أخرى ؟بداية التحوؿ يف 1989كانت سنة   -: اإلشكــالية

 االسباب-)اإل.س(التطويقتفكك الكتلة الشرقية وسياسة

 الداخلية:-أ
اجملتمع السوفيايت من خليط من القوميات حيث يبلغ عدد القوميات اليت يزيد سكاهنا عن اؼبليوف الًتكيبة البشرية :  يتكوف  1-أ

 قومية 32نسمة حبوارل 
( و االمتداد الواسع و تنوع األقاليم اعبغرافية و طوؿ اغبدود  ـ كلم 2 22.4االمتداد الواسع : إف شساعة اؼبساحة ) أكثر من  2

 غبمايتها.... الربية و البحرية يتطلب مبالغ ضخمة
طبيعة النظاـ االقتصادي: يتميز النظاـ االقتصادي السوفيايت بكونو نظاما مركزيا موجها و فق ـبططات ؿبددة ال ؾباؿ فيها  3

 للمبادرات الفردية
رية : مارس االرباد السوفيايت سياسة التدخالت العسكرية يف عدة مناطق من العادل يف ايطار اغبرب الباردة و  التدخالت العسك 4

 1979كاف بعض ىذه التدخالت مباشرا ) غزو افغنستاف 
(:  بعد تورل ميخائيل غورباتشوؼ  1991 – 1985اإلصالحات السياسية و االقتصادية اليت جاء هبا غورباتشوؼ )  5

 وشرع يف إصالحات داخلية و خارجية ة يف االرباد السوفيايتالسلط
:: تعٍت إعادة اؽبيكلة و البناء أقرىا غورباتشوؼ لتحقيق األىداؼ اآلتية لبَتيسًتويكاا

.ػ التخلي على النظاـ اؼبوجو 2 .ػ إدخاؿ الديبقراطية يف النظاـ االشًتاكي 1

التعددية اغبزبية و السياسيةػ تبٍت  4 .ػ العمل باقتصاد السوؽ 3
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 :: تعٍت الشفافية و الوضوح و ىي برنامج مكمل و إصالحي للبَتوسًتويكا و ىدفهاالغالسنوست 

 .ػ فتح اجملاؿ للمبادرات الفردية 2 .ػ ربرير اؼبواطن من البَتوقراطية 1
 اػبارجية:-ب
  1968تأثَت اإلعالـ الغريب و بروز  انتفاضات شعبية مثل  ربيع براغ *
 1989دور الفاتيكاف و التعجيل بتفكك اؼبعسكر مثل بولندا عاـ*
 تراجع قبضة االرباد السوفييت على الديبقراطيات الشعبية.*

 *موافقة اإل.س على حل حلف وارسو و تدمَت الصواريخ.
 .2و1اري الغرب)حرب اػبليج بح هب*تراجع موقفها اؼبتصلب الذي أص

:مظاىر تفكك الكتلة الشرقية

تراجع الدور الروسي يف العالقات الدولية.*     
 حل حلف جنوب شرؽ آسيا(.-حل الكوميكوف–تراجع سياسة التطويق اػباصة باؼبعسكرين)حل حلف وارسو *     
 1990جدار برلُت وتوحيد أؼبانيا  سقوط*     
 كتلة الشرقية سابقا نظاـ اقتصاد السوؽ والتعددية اغبزبيةتبٍت دوؿ  *      

 تفكك اال س اذل عدة صبهوريات مستقلة *
اهنيار اؼبعسكر الشرقي كقوة عاؼبية منافسة للغرب *
سقوط االنظمة الشيوعية يف بلداف أوربا الشرقية *
ؿبافضة الو ـ أ على وحدهتا وقوهتا واستمرار تزعمها للمعسكر الغريب*
ومنادتو جبملة من االصالحات ) سياسة  1985/1989وصوؿ غوباتشوؼ اذل اغبكم يف اال س بُت * 

الربوسًتويكا والغالسنوست ( 
بُت غورباتشوؼ وجورج بوش واالعالف عن انتهاء اغبرب الباردة  1989ديسمرب  4-3انعقاد لقاء مالطا يومي 

قد ظبح بظهور نظاـ 1989ؼبيا مبٍت على الثنائية القطبية فاف لقاء مالطا قد وضع نظاما عا1945إذا كاف مؤسبر يالطا  :إستنتاج:
  أحادي القطب بزعامة الواليا اؼبتحدة األمريكية واليت دعت إذل إقامة نظاـ دورل جديد.

 دوات والوسائل المستعملة: األ
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 يف ظل االحادية ربولت عدة مؤسسات اذل أدوات ػبدمة أىداؼ ومصاحل الدوؿ الكربى ، ومن بُت :اجملاؿ االقتصادي
منظمة التجارة – THE BIRDالبنك العاؼبي لإلنشاء والتعمَت – FMIصندوؽ النقد الدورل  -ىذه الوسائل ) 

 ( الشركات اؼبتعددة اعبنسيات– OMCالعاؼبية 
ديبقراطية واحًتاـ حقوؽ االنساف اؼبتحدة وخباصة ؾبلس األمن والدعوة اذل نشر الالتحكم  يف االمم : اجملاؿ السياسي )
 توسيع نطاؽ اغبلف األطلسي :اجملاؿ العسكريNATO  ومشاركتو يف األحداث- )

 : األىداف المعلنة

اهناء الصراع االيديولوجي والتقارب بُت اجملتمعات 
 تشجيع التعاوف بُت الدوؿ من خالؿ تسهيل تنقل األمواؿ ، األشخاص ، البضائع ، اػبدمات ، التكنولوجيا
 القضاء على األنظمة الديكتاتورية وتعزيز الديبقراطية والتعددية يف العادل
 ) االىتماـ حبقوؽ االنساف ومعاعبة اؼبشاكل البشرية ) اؼبخدرات ، االمراض ، التطرؼ ، التسلح
 االىتماـ باؼبنظمات الدولية والعمل على تفعيلها
 االنتقاؿ من عادل الثنائية القطبية اذل عادل متعدد االقطاب. 

 : األىداف الخفية

سيطرة األحادية القطبية بزعامة الو ـ أ عرب ربكمها يف اؼبؤسسات الدولية 
 ( ليبيا...-سوريا –أفغانستاف –االطاحة بأي نظاـ يكوف معارضا لسياسة الو ـ أ ) العراؽ
) مساندة االقليات عرب العادل ) تفتيت وحدة الشعوب والقياـ حبركات انفصالية
 القضاء على كل مبادرة من العادل الثالث هتدؼ اذل تطويره وتنميتو
  احتكارؤ التكنولوجيا وفرض عقوبات على الدوؿ اؼبعارضة
 تغذية الصراعات بُت الدوؿ
طلق ألسرائيل التدعيم اؼب
 تعزيز األنظمة العميلة ومنع قياـ أي تكتل لدوؿ اعبنوب 

 : اآلثار واالنعكاسات

 اآلثار السلبية :

 وقوع دوؿ العادل الثالث ربت سيطرة الدوؿ الكربى 
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 صعوبة زبلص دوؿ اعبنوب من التخلف
استمرار هنب الشركات اؼبتعددة اعبنسيات
 عجز الشركات الوطنية عن مواجهة قوة الشركات اؼبتعددة اعبنسيات
 تعميق الفجوة بُت الشماؿ واعبنوب
 ) اهباد نوع من الصراع بُت اغبضارات ) اصطداـ اغبضرات =/= حوار اغبضارات
 تفشي ظاىرة االستهالؾ اؼبفرط وخاصة يف الدوؿ اؼبتخلفة
ف دور النقابات انتشار التقنيات اغبديثة يف االنتاج يضع
 ربرير االستثمار يف اطار عوؼبة االنتاج
 االعتماد الواسع على التكنولوجيا أدى اذل تفاقم البطالة وخاصة الدوؿ النامية
 ذبارة االطفاؿ (  –ذبارة تبييض االمواؿ  –توسع نشاطات التجارة غَت الشرعية ) اؼبخدرات
 استمرار قمع الشعب الفلسطيٍت
 االدمغة استمرار ىجرة

 اآلثار االهبابية 
 احداث ثورة يف عادل التكنولوجيا وما اقبر عنو من ثورة يف اؼبعلوماتية واالتصاؿ 
 توسع يف االسواؽ وربرير التجارة العاؼبية
الزيادة يف حجم التجارة الدولية
  السماح بنقل التكنولوجيا اذل العادل الثالث
 مبو نزعة التكتل واالندماج
 االعتماد الواسع على معايَت الكفاءة االقتصادية
 توسع نشاط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات
 ( 03زيادة تنقل اؼبسافرين يف العادل  ) مليوف مسافر يف العادل
 ( 255استخداـ االنًتنيت عرب العادل  ) مليوف شخص يستعمل االنًتنيت
 البلداف النامية ارتفاع حجم صادرات اؼبواد األولية يف الكثَت من

 : :الخاصة بالوضعية: مصطلحاتال
 بشكل يؤمن حياة أفضل للفرد السوفيايت.: تعٍت اعادة بناء و ىيكلة و ترتيب البيت السوفيايت ويكاًت سيالرب  -

 إعادة اؽبيكلة يف اؽبيكلة يف البيت السوفيايت و ربديث اإلشًتاكيةالغالسنوست:
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: مصطلح سياسي جاء بو جورج بوش األب اثر تفكك االرباد السوفيييت وبعد لقاء  تعريف النظاـ الدورل اعبديد
يعتمد على بناء عالقات دولية جديدة تكوف الـو ىي القوة األوذل ؽبذا النظاـ  20/11/1990باريس يف 

الثورات : ىو سعي إلعادة االستقطاب يف العالقات الدولية باسم العوؼبة ، والعمل على تغذية  مفهـو آخر  
االقليمية والصراعات القومية والدينية هبدؼ اهباد مربرات التدخل وفرض اغبلوؿ 

تعٍت تعميم السيئ   globalization: مصطلح يأخذ معاين حسب الًتصبة فعند االقبليز  مفهـو العوؼبة
فتعٍت العادل وىو جعل الشيئ عاؼبي أي   mondializationوتوسيع دائرتو ليشمل الكل أما الًتصبة الفرنسية 

االنتقاؿ من الدوؿ االقليمية وحدودىا اذل الكرة األرضية صبعاء 
ؿبورية مهيمنة سياسيا و اقتصاديا و عسكريا ...تسَت يف فلكها ؾبموعة من :ىو نظاـ ربكمو دولةالقطبيةمفهـو
 ....تؤيدىا يف قراراهتا والدوؿ

بمجموعة من الدول الصغرى الرأسمالٌة لمنعها من   مدتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى تطوٌق روسٌا سٌاسة إع :سٌاسة التطوٌق
 الدافئة الجنوب األوروبً  بإستعمال جملة من التدابٌر السٌاسٌة و العسكرٌة واإلعالمٌةالمٌاه الوصول إلى 

 وضعية إدماجية:

ما  ـ1/03/1945األمريكي يـوروزفلت أماـ الكونغرس جاء يف اػبطاب الذي ألقاه الرئيس النشاط االول:
مكلال بالنجاح, حيث عقدتو أعتقد أف اؼبؤسبر اؼبنعقد بشبو جزيرة القـر )مؤسبر يالطا( قد كاف ؾبهودا..." :يلي

هناية نظاـ العمل األحادي  –وهبب أف يعٍت  -اؼبؤسبرالدوؿ الثالث إلهباد أرضية مشًتكة للسلم, ويعٍت ىذا
ومناطق النفوذ وتوازف القوى وكل األساليب اليت مت ذبريبها خالؿ عدة قروف ,نب والتحالفات اؼبتحيزةاعبا

.اؼبتعلقة بالسلم فرصة لاللتقاءونقًتح تعويض تلك األساليب بإقامة منظمة عاؼبية ذبد فيها كل الدوؿ .وفشلت
اؼبؤسبر وسَتاف فيها بداية لنظاـ دائم للسلم سيقبالف بنتائج ىذا فإنٍت مقتنع بأف الكونغرس والشعب األمريكي

"...أساسو بناء ذلك العادل األفضليبكن أف نبدأ على
.104ص:–14العدد: -ـ " 20مًتجم عن" موسوعة األحداث الكربى للقرف

:سللـــةاأل
 .ضع النص يف إطاره التارىبي العاـ -1
 .بصاحب النص )اػبطابعرؼ -2
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.األساسية الواردة يف النصاستخرج األفكار -3
)ما ربتو خط شرحا تارىبيااشرح-4
العمالقُت إذل حدود باهبازاذل أي حد استطاع اغبلفاء بناء "عادل أفضل" على ضوء تطور العالقات بُتوضح-5

 .ـ1954سنة
:عناصػػػػػػػػػراإلجابػػػة

أحد اللقاءات اليت سبت بُت اغبلفاء يف  بعد (ـ  (1945)2عاغبربيرجع النص إذل اؼبراحل األخَتة من  -1
.)العسكرية وتدارس القضايا اؼبتعلقة بينهم )مؤسبر يالطاإطار تنسيق اعبهود

التعريف بصاحب النص على دوره كرئيس للواليات.ـ.أ حيث تقلد زماـ السلطة منذينبغي الًتكيز يف -2
.الثانيةاالزمة االقتصادية واغبرب العاؼبية وقادىا أثناء ـ1932

عنو من اتفاؽ بُت الثالثة الكبار حوؿ ضرورة تفادي سياسة بناء األحالؼ انعقاد مؤسبر يالطا وما أسفر  -3
.تفضي إذل اغبرباليت كانت

القـر بُت) و.ـ.أ( و)إ.س( وبريطانيا ,التطرؽ ـ بشبو جزيرة1945اؼبؤسبر:مؤسبر يالطا انعقد يف فرباير  - 4
...ا.س( بفتح جبهة ضد الياباف)مناطق+تعهد 4اذلبصورة مركزة:تقسيم أؼبانيانها اؼبؤسبرلالتفاقيات اليت أسفر ع

....منظمة عاؼبية: ىيئة األمم اؼبتحدة

الثالث: )ا.س(+)و.ـ.أ(+بريطانياالدوؿ
.الكونغرس:اجمللس التشريعي األمريكي

بسبب 2ع ادل إذل معسكرين غداة اغبرباؼبرشح بإهباز إذل تأـز العالقات الدولية بعد انقساـ العيشَت  -5
األحالؼ العسكرية من اػبالفات اإليديولوجية والسياسية وما ترتب عن ذلك من حرب باردة أفضت إذل ظهور

 1945دببدأ التعايش السلمي منذجديد والسباؽ كبو التسلح إذل أف اضطر العمالقاف إذل اإلقرار

ؼبدة أربع عقود ، كاف اإلرباد السوفييت قطبا فاعال يف العالقات الدولية لكنو تفكك و اختفى مع  : اإلشكالية
 ا.نظاما دوليا جديد  بالتوازف الدورل وولندتتاركا نتائج خطَتة أَخَلت   ـ  20هناية الثمانينات من القرف 

  التعليمات :
  روؼ بروز االرباد السوفييت كقطب دورل.استعن بالفقرات و الوثائق  يف ربديد ظ  /1            
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 صبلة من العوامل أدت إذل تفكك إس ومن مثن الكتلة الشرقية ، بُت ىذه العوامل.  تضافرت  /2            
بعد التفكك برز مبط جديد للعالقات الدولية أصطلح على تسميتو " النظاـ الدورل اعبديد " ،     /3            

               .  القبلية كتسباتك دب  اشرح ذلك مستعينا
 .3 بُت بعض آثار تفكك إس ومعو الكتلة الشرقية على العادل / 4            

 ، وضح سلبيات و إهبابيات القطبية األحادية . :/ يف جدوؿ النشاط الثاني
 / بتفكك إس انتهت اغبرب الباردة ، كيف و مىت ؟2 

 آثارىا :  وعوامل ظهورىا ما ىي معٌت العوؼبة و ما  النشاط الثالث:
انتشار نفس القالب ) النمط ( االقتصادي و السياسي و الثقايف يف العادل ، بدأت أوذل  :العولمة : أ / المعنى

ظاىرة الؾباؿ لرفظها بل تستوجب  و التواصل . وىي   كنتيجة لتطور وسائل االتصاؿ  1980سنة   معاؼبها
عادل بال حواجز  )   اغبرية الكاملة يف اؼببادالت التجارية و أساليب اغبياة و الثقافات. حبيث تكوف  التحدي
. وحدود(

تطور وسائل االتصاؿ بُت البشر )االنًتنيت ، النقاؿ ، ...( أدى إذل ربوؿ العادل إذل   -  / عوامل ظهورىا :ب
تنامي دور   -   رغبتها يف تعميم األمباط األمريكيةاهنيار اؼبعسكر االشًتاكي وانفراد و ـ أ بالعادل و   -   قرية 

انفتاح الصُت على العادل كأكرب قوة بشرية يف العادل و بداية   -     الشركات ـ ج كمؤسسات عابرة للحدود
 اندماجها يف العوؼبة
لتنوع الثقايف يف العادل ) زواؿ ظاىرة ا -  تغليب ثقافة العادل اؼبتقدـ خصوصا األمريكية   - ج / آثـــــــــــــــارىا:

سيطرة اقتصاديات الشماؿ  -     للشعوب الضعيفة فقداف اػبصوصية اغبضارية  -       سيطرة القالب الواحد (
 والشركات ـ ج على العادل بسبب ربرير اؼببادالت التجارية 
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الجزائري إلى الثورة التحريريةمن تبلور الوعي الوطني -:األولىالوضعية
كاف ؽبا دور كبَت يف تفجَت الثورة اؼبسلحة فكيف تطورت ؾبرياتاف الظروؼ اليت مرت هبا اعبزائر اثنا اغبرب وبعدىا:إلشكػػاليةا

االحداث؟
المسلحةحتمية تفجير الثورة

اعبماعي والسجن والنفي وتدمَت اؼبمتلكات والتغرًن والتشريد ومن ابرز األحداثاتبعت فرنسا يف سياستها أسلوب القمع بالقتل
ـ اليت تبقي شاىدا على عنصريتها ضد شعب نبو الوحيد 1945ماي 8على ذلك ؾبازر 

أفكار اإلدماج والتجنيس والتعايش ، كم ا إف حل األحزاب واعتقاؿ الزعماء اوجد 
االحتفاؿ بانتصار اغبلفاء واؼبطالبة 

قناعة  بتنفيذ وعودىا . تلك اجملازر أعدمت كلن
.اجملازر أرضية صلبة للعمل الثوريبعدـ جدوى النضاؿ السياسي وضرورة التخطيط للكفاح اؼبسلح ، ومن شبة شكلت

الفرنسي:كانت رد فعل واع أماـ التنكر1945ماي 8مأساة  -
:أسباهبا-1
،خطاب ديغوؿ 1941مبدأ تقرير مصَت الشعوب)ميثاؽ االطلسي -كاذبة الاكتشاؼ الوعود -مبو الوعي السياسي الوطٍت  -

(1945األمم اؼبتحدة،مبادئ1944
:نتائجها-2
األحزاب السياسيةحل - .واؼبفقودين واؼبعطوبُتآالؼ اؼبعتقلُت - .جزائري45000استشهاد ما يزيد عن  -
أفكار اإلدماج والتعايش - .الكفاح السياسيمدى عقم اكتشاؼ - .أعدمت كلن 

إصالحية كلما اشتد هبا اغباؿ كما حدث مع اغبربُت العاؼبيتُتأما أسلوب اإلغراء يتمثل يف اإلعالف سياسات
قبيل ذر يعترب برنامج إصالحي فرنسي لدعم السياسة االستيطانية باعبزائر وىو من:(1947سبتمبر20دستور الجزائر ) -

.الرماد يف العيوف
:دواعي صدوره-أ

2 م5494-5445مابٌن الجزائــر :الوحدة التعلمية
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تزايد نشاط اغبركة  -تنامي الوعي الوطٍت لدى الشعب اعبزائري -1945ماي 8ؿباولة امتصاص غضب اعبزائريُت بعد ؾبازر  -
.2عودة الشباف من اغبرب ع  -.الوطنية

من الكتاب اؼبدرسي( 162ص )أىم بنوده-ب
:أىم اؼبواقف من الدستور-ج
ديبقراطية ويرفض تقيم تنازالت حقيقية) اؼبادة األوذل تعترب اعبزائر قطعة فرنسية ، - اقتنعت اغبركة الوطنية أفن االستعمار يراوغ

.اجمللس اعبزائري الزائفة( وىو يسعى فقط لتكريس االستيطاف
ؿبمد لإلعداد للعمل العسكري بقيادة 1947فيفري  15اؼبواقف وأسست اؼبنظمة السرية يف لذا فقد استبقت حركة االنتصار

.بلوزداد
شؤوف اعبزائر وتنمية ثرواهتم وشن الوارل العاـ نيجالف عمليات تزوير واسعةاعتربه اؼبعمروف خطوة سبكنهم من االستقالؿ بإدارة*
.انتخابات اجمللس اعبزائري يف

أزمة حركة االنتصار للحريات الديمقراطية
:(1953الديبقراطية )أفريل أزمة حركة االنتصار للحريات -

االستعمار،و اػبالفات حوؿ القيادة والتمثيل بصفوؼ قيادات اغبزب نتيجة تأثَت اكتشاؼ اؼبنظمة السرية من قبلاألزمة عصفت
اغبركة إذلداخل اغبزب .ونتج عنو انقساـ

.وصالحياتو مطلقةتيار اؼبصاليُت ويعتربوف مصارل اغباج مصدر أي قرار -
.يدافعوف عن حكم األغلبية والتسيَت اعبماعي للحزبخدهأعضاء اللجنة اؼبركزية وعلى رأسهم بن يوسف بن  -

اليت رفضت اػبوض يف بقيادة ؿبمد بوضياؼ 1954مارس  23فبثال يف اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف بروز التيار الثوري
 23أجرهتا وخاصة يف اؼبسلح من خالؿ االجتماعات اغباظبة اليت الصراعات الشخصية وأخذت تشق الطريق كبو العمل الثوري

..1954أكتوبر 
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 .22مجموعةظهور 

 

ربت إشراؼ مصطفى بن  1954جواف  25باي ) اؼبدنية حاليا ( يف سرية عضوا أعدت للثورة يف صالف 22اليت تتكوف من 
ؿبمد  –بلقاسم  كرًن  –مهيدي العريب بن –ديدوش مراد  –أسفر عن انتخاب القادة الست )مصطفى بن بوالعيد بوالعيد الذي

 (خيضر –آيت اضبد –بوضياؼ وثالثة باػبارج ىم بن بلو 
واليات وتعيُت قادهتم كماىو مبُت 05تقسيم اعبزائر إذل اجتمع القادة الست بالبوانت العاصمة اين مت 1954أكتوبر  10ويف 

القادة الواليات
األوراس :مصطفى بن بولعيد -اؼبنطقة األوذل
القسنطيٍت: ديدوش مرادالشماؿ -اؼبنطقة الثانية
القبائل: كرًن بلقاسم -اؼبنطقة الثالثة
الوسط: رابح بيطاط -اؼبنطقة الرابعة

الوىراين: العريب بن مهيديالغرب -اؼبنطقة اػبامسة
المسلحالظروف المحلية و الدولية للعمل

 *08/05/1945فداحة اػبسائر البشرية يف –أساليب االستعمار  -مبو الوعي الوطٍت:الظروف المحلية –آ *
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.الديبقراطيةانعكاسات أزمة حركة االنتصار للحريات –اإلصالحات الفرنسية فشل  *
العمل اؼبسلح يف تونس و  -( ....-مصر -لبناف–استقالؿ العديد من الدوؿ العربية ) سوريا  – اإلقليميةالظروف–ب  *

(ليبياللحركات التحررية خاصةالدعم العريب  -اؼبغرب األقصى
اهنزاـ  –احملافل الدولية تراجع مكانة فرنسا يف -االنفراج الدورل –انتشار موجة التحرر يف العادل  -:الظروؼ الدولية –ج  *

امعة العربيةاعب –اليت تقر حق الشعوب يف تقربر مصَتىا بنفسها ) ىيئة األمم الواثيق الدولية –فرنسا يف معركة" دياف بياف فو " 
... )

الثورةمواثيق
(يشرح أىداؼ الثورة و اػبطوط العريضة ؽبا )بياف أوؿ نوفمرب *
االسًتتيجي للثورة(البعد -ميثاؽ الصوماـ ) التنظيم و الشمولية *
طرابلس ) االختيارات الكربى للجزائر اؼبستقلة(ميثاؽ *

:اساسية ىيللثورة اعبزائرية ثالثة مواثيق
1/11/1954بياف أوؿ نوفمرب أو نداء نوفمرب-1

اعبزائرية إذل االنضماـ إذل الكفاح التحريري اؼبواطنُت اعبزائريُت من صبيع الطبقات االجتماعية وصبيع األحزاب واغبركاتدعا صبيع
.ودوف أدىن اعتبار آخر

وإقامة دولة جزائرية ذات سيادة ضمن إطار اؼببادئ وطٍتاعببهة يف بياهنا األوؿ أىدافها ووسائلها اليت تصدرىا االستقالؿ الوبينت
.لتحقيق ذلك اؽبدؼدوف سبييز ديٍت أو عرقي، وأعلنت اعببهة أهنا ستواصل الكفاح جبميع الوسائلاإلسالمية، واحًتاـ اغبريات

 ـ1956/أوت/ 20ميثاؽ مؤسبر الصوماـ بيجاية : -2
بغة التنظيمية الفاعلةالوثيق الثانية للثورة والذي اكسبها الصيعد
(مؤسبر طرابلس )ليبياميثاؽ-3

الثاين دبدينة طرابلس الليبية واقر االختيارات التاليةعلى اثر قباح اؼبفاوضات الفرنسية عقد اؼبؤسبر
جبهة التحرير الوطٍت–اغبزب الواحد األخذ دببدأ -*
تبُت االشًتاكية كنظاـ للجزائر -*
ويبناء اقتصادي وطٍت ق -*
اجتماعيةإقرار سياسة -*
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 : الخاصة بالوضعية المصطلحات

إذل غاية  1954يقصد هبا ؾبموع اعبهود العسكرية والسياسية  اليت شاىدهتا اعبزائر يف الفًتة اؼبمتدة بُت  : حرب التحرير
هبدؼ ربقيق االستقالؿ واسًتجاع السيادة واخراج االحتالؿ 1962

ىي فعل ربرري شامل ورد شعيب عنيف هبدؼ السيادة واالستقالؿ من خالؿ  ؾبموع العمليات العسكرية  و: الثورة التحريرية
حق أكدت عليو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف قراراهتا .و ىذا  والسياسية عبيش التحرير و جبهة التحرير

ا الثوار اعبزائريوف داخل وخارج اعبزائر يف الفًتة اؼبمتدة ىي ؾبموع العمليات العسكرية و الفدائية اليت قاـ هب  :النشاط المسلح 
 .واليت انتهت بتحقيق االستقالؿ  1954/1962بُت 

و   1954إذل  1وىي ؾبموع التنظيمات ذات الطابع السياسي اليت ظهرت يف  اعبزائر بعد اغبرب ع   :األحزاب الوطنية 
 .اواة , دعاة اإلدماج , دعاة االستقالؿ , دعاة اإلصالح اؼبتشكلة يف  أربعة اذباىات رئيسية ىي دعاة اؼبس

و مشروع 1936تتمثل يف تلك اإلصالحات واؼبشاريع السياسية و االقتصادية  * مشروع بلـو فيوليت   : سياسة اإلغراء
 . اليت أقرهتا  فرنسا لتسَت أوضاع اعبزائر هبدؼ سبزيق ؾبتمعها و السيطرة و كسب عمالء ؽبا منو و  1958قسنطينة 

التعسفية اإلجرامية اليت أقدمت عليها فرنسا  سياسة معاكسة للسابقة و تتمثل يف صبلة القوانُت و اإلجراءات  ىي : سياسة القمع
يف حق الشعب  اعبزائري مستعملة يف ذلك اقصى وسائل التنكيل و االبادة اعبماعية و التهجَت و التجهيل من اجل  إخضاعو و 

قتل روح اؼبقاومة فيو  باجملازر و اإلبادة اعبماعية كما حدث يف  سطيف وقاؼبة وملعب سكيكدة و غَتىا
ؾبموعة الشباب اؼبتحمس اؼبؤمن بضرورة العمل اؼبسلح و الثورة و ىم أفراد اؼبنظمة اػباصة  وكل من يؤيد العمل   :الثوري التيار

.  اؼبسلح
اعبهود و التضحيات اليت قدمتها الشعوب اؼبستعمرة أثناء نضاؽبا وحروهبا ضد ـبتلف القوى يقصد هبا تلكتصفية االستعمار :

 .ع سيادهتا  و ربقيق االستقالؿ واغبريةالسًتجا االستعمارية 
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إذل   – 1945: ىو رد الفعل النضارل الوطٍت للشعوب اؼبستعمرة ضد قوى االستعمار و الذي امتد زمنيا من   المد التحرري
 .يف قاريت افريقيا واسيا 1965

ميثاؽ الصوماـ , ميثاؽ طرابلس ىي ؾبموعة القرارات اؼبتفق عليها و اليت تأخذ صفة اؼببادئ واألسس مثل :المواثيق 
و ىو عبارة عن خطة عمل بأىداؼ وإجراءات وأجاؿ ؿبددة ودقيقةاؼبتفق عليها ىو ؾبموع  األطروحات و القرارات :البرنامج 

 يتعلق بقضية معينة مثالو بياف نوفمربىو تصريح كتايب :البيان 
اؼبقصود بو تلك اعبهود اليت بذلتها الثورة بإنشاء جهاز دبلوماسي يتحرؾ بُت عواصم الدوؿ  و احملافل الدولية   لدبلوماسية :ا

لكسب الدعم السياسي و التعاطف العاؼبي مع الثورة اعبزائرية

01/11/1954اعبزائرية يف  قياـ الثورة ساعدتالظروؼ اليت تتبعا -:مرحليتقويم

االستعمارالعمل المسّلح و رد فعل -:الثانيــةالتعلميةالوضعية
ناقش و أهنا كانت دبثابة الثمرة الواجب قطافها ...انطلقت دوف تنظيم يف البداية اعتقد البعض اف الثورة اؼبسلحة :اإلشكــالية

.تنفذىاذلك بتتبع اسًتهبية
عسكرية اجتماعية أو اقتصادية . فالثورة اعبزائرية ىي حركةسواء كانت سياسية أو ىي تغيَت جذري ألوضاع ما ،: تعريف الثورة

.االستقالؿ التاـربقيق للشعب اعبزائري و سياسية بقيادة جبهة التحرير الوطٍت و جيش التحرير لتغيَت الوضع السيئ
استراتيجية تنفيذ الثورة

 :الداخليعلي اؼبستوي –ا 
 .بااللتحاؽ بالثورة وتقدًن أشكاؿ الدعم ؽبا الشعب وإقناعونوعية :التعبئة الشعبية 1–

برئاسة ؿبمد بوضياؼ أعضاء اؼبنظمة اػباصة بن بولعيد ، بن مهيدي ، 1954تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل مارس 
 (بيطاط

 :وانبثق عنو ؾبلس الثورة موزعُت حسب اؼبناطق 1954باؼبدينة جواف 22اجتماع اؿ  -
العاصمة : رابح بيطاط-(القبائل : كرًن بالقاسم ) انظم إليهم-قسنطينة : ديدوش مراد-ى بن بو لعيداألور اس : مصطف

 –وىراف : العريب بن مهيدي
الثورة حبل اللجنة الثورية وربويلها إذل جبهة التحرير الوطٍت سياسيا و للشروع يف 1954اجتماع عبنة الست أعضاء يف أكتوبر  -

.الوطٍت عسكرياالتحرير جيش
28/01/1967إضراب  -إضرابات : -20/08/1955ىجمات الشماؿ القسنطيٍت  -1954إصدار بياف أوؿ نوفمرب  -
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 11/12/1960مظاىرات - .اإلدارة االستعمارية و شل االقتصاد الكولونيارلمناىضة -
 :-اعبماىَتيالتنظيم2-

الحصول  -فك الحصار على ألوراس   -أهداف الهجومات  : 
تفنٌد ادعاءات العدو   -الرد على مجازر  العدو   -على السالح  

 حول الثورة    
 القضاء على أي تردد فً االلتحاق بالثورة       -  
 5لنفً محمد  2التضامن مع المغرب فً الذكرى   -  

 ( . 1955لألمم المتحدة  11تدوٌل القضٌة الجزائرٌة )الدورة   -  

فك اغبصار و زيادة االلتفاؼ الشعيب   - : نتائج اؽبجومات
 حوؿ الثورة بالتحاؽ  ـبتلف تيارات بالثورة 

تأكيد قوة الثورة ودحض ادعاءات العدو - 
سقوط حكومة منديس   -انطالؽ الثورة بالوالية الرابعة   - 

فرانس
ألف جندي وارتكاب  400مضاعفة القوات الفرنسية   - 

اجملازر

 -اإلرباد العاـ للطلبة اؼبسلمُت اعبزائريُت -1956اإلرباد العاـ للتجار اعبزائريُت -1956للعماؿ اعبزائريُت العاـ اإلرباد -
فريق جبهة التحرير الوطٍت لكرة القدـ –األطباءاؼبثقفوف و –اغبركة النسوية 

 :-التنظيم اؼبؤسسايت1-
20/08/1956مؤسبر الصوماـ  -السياسي :التنظيم -آ -
عبنة التنسيق و  –اجمللس الوطٍت للثورة  –فيدرالية جبهة التحرير الوطٍت بفرنسا –التحرير الوطٍت إطار لكل اؼبواطنُت جبهة -

.تدويل القضية اعبزائرية –الوفد اؼبفاوض  –اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة–التنفيذ 
 -:التنظيم العسكري -بػ -
 –فرنسانقل الثورة إذل –إنشاء جيش اغبدود  –ربديد الرتب  –األركاف إنشاء قيادة  –جيش التحرير الوطٍت -
 -:اؼبستوى اػبارجيعلػى -بػ:*

 –الوفد اػبارجي : أيت اضبد بن بلة  ) –1955ىيئة األمم اؼبتحدة سبتمرب – 1955التمثيل الدبلوماسي يف مؤسبر باندونغ  -
عرض القضية اعبزائرية يف احملافل –ؿبمد بوضياؼ اؼبنسق العاـ  -ج ( و اػبار ؿبمد يزيد كمنسق بُت الداخل -ؿبمد خيضر

 .1958تأسيس اغبومة اؼبؤقتة  –اعبامعة العربية  –الدولية ) األمم اؼبتحدة ( 
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على الثورةاستراتيجية االستعمار للقضاء
 -:يف الداخل -أ -:ـبططات عسكرية *-
مراكز التعذيب كمدرسة "جندارؾ" يف إنشاء –إقامة احملتشدات و تدمَت القرى  – سياسة القمع و اإليقاؼ اعبماعيإتباع -

خطي موريس و شاؿ –اػبطوط اؼبكهربة  –الصاص مكاتب –إنشاء اؼبناطق احملرمة  –سكيكدة 
 -:ـبططات اغرائية *-2

من العمالءإنشاء القوة الثالثة – 1963 – 1958مشروع قسنطينة 
 -مشروع تقرير اؼبصَتحطر  –سلم الشجعاف  -

.فصل الصحراء –مناطق  3تقسيم الشماؿ إذل  -التقسيم :مشاريع *-3
قمع  –حث الفرنسيُت على تصفية أعماؽبم مع اعبزائريُت  –اعتبار القضية اعبزائرية مشكلة داخلية لفرنسا - -:يف اػبارج -بػ :

 بإعتبار مصر قاعدة خلفية للثورة .1956ثالثي على مصر العدواف ال –يف باريس  17/10/1961)اؼبظاىرات يف فرنسا
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الثورةشل المخططات االستعمارية ونجاحف
اختاروا االنفصاؿ فإف أعلن ديغوؿ عن حق اعبزائريُت يف تقرير مصَتىم وحذر اعبزائريُت من أهنم إذا1959سبتمرب  16بتاريخ 

.لتجميع اعبزائريُت الراغبُت يف البقاء فرنسيُتبالالـزفرنسا ستوقف عنهم كل دعم ومساندة، وأهنا ستقـو 
اػبارج : اعتربت فرنسا أف القضية اعبزائرية قضية داخلية فرنسية هتم فرنسايف

 اؼبطاؼ إذل طريق اؼبفاوضاتالفرنسية يف القضاء على ثورة بفضل االسًتاتيجية اليت تبنتها وعبأت يف آخردل تفلح اؼبخططات

 :اصة بالوضعيةالخ المصطلحات

 1955فيفري  15نسبة إذل صاحبو جاؾ سوستاؿ ذو األصل اليهودي الذي عُت واليا عاما على اعبزائر يف    : مشروع سوستاؿ
و قد تناوؿ مشروع سوساؿ عدة جوانب إصالحية إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية اؽبدؼ منو الوصوؿ إذل دمج اعبزائريُت 

سهم رفضوا دمج اعبزائريُت . ففشل كما أف الكولوف أنف1955أوت 20هبجومات بفرنسا ولكن الشعب اعبزائري رد عليو 
اؼبشروع

هدؼ إذل  ضرب الثورةوي يهتم بشؤوف اعبزائريُتجهاز إداري خاص أقامتو اإلدارة الفرنسية اؼبكاتب العربية :
 وىى إحدى الوسائل القمعية الرىيبة اليت عبأت إليها فرنسا ػبنق الثورة عن طريقمراكز مسيجة ومغلقة و ؿبروسة احملتشدات :

 .مليوف جزائري  3قرابة  عزؿ الشعب عنها وقد عمت أرجاء الوطن وضمت
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ألف  200بناء بقسنطينة ويتضمن  1958أكتوبر  4يف  اعبنراؿ ديغوؿىو مشروع استعماري دعائي أعلنو   مشروع قسنطينة :
 400إهباد وبناء اؼبدارس . .ألف ىكتار من األراضي على اعبزائريُت و توظيفهم  250توزيع   .إليواء مليوف شخصمسكن 

وىو يف اغبقيقة  1963 – 1959ألف و ظيفة جديدة بواسطة إهباد معامل هتدؼ إذل تصنيع اعبزائر خالؿ طبس سنوات 
وإقناعو بضرورة االندماج يف فرنسا  جيش التحرير الوطٍتنها و عن مشروع استعماري ىدفو إفشاؿ الثورة وإبعاد وفصل الشعب ع

و خلق فئة من اؼبتغربُت اعبزائريُت وبكم من خالؽبا اعبزائر.  .
عبارة عن إجراءات عسكرية شاملة  هتدؼ للقضاء على نسبة للجنراؿ شاؿ و اعبنراؿ موريس  ( و ىو   ( ـبطط شاؿ وموريس :

الثورة من خالؿ تكثيف العمليات العسكرية وعزؿ وحدات اعبيش ومنع تواصلها مع غلق اغبدود تونسية واؼبغربية  خبطُت ) كهرباء 
حراسة ألغاـ ( لشل ربرؾ الثوار ووقف الدعم عنهم

اعبزائري دعمتها فرنسا كبديل عن الثورة و جهازىا السياسي جبهة ت.و. ولتغليط طبقة برجوازية عميلة يف اجملتمع  :القوة الثالثة
 الراى العاـ العاؼبي

تقضي  1958 -  10 – 23ىو عبارة عن مناورة سياسية و حرب نفسية أطلقها اعبنراؿ ديغوؿ يـو    :سلم الشجعاف 
قد ىدؼ اذل افراغ الثورة من ؿبتواىا وإظهارىا إذل العادل باستسالـ الثوار وتسليم أسلحتهم  مقابل ضماف حريتهم و سالمتهم  و 

على أهنا ثورة جياع  و سبزيق صفها .
خريطة التقسيم الوالئي للجزائر وفق ما جاء يف مؤسبر الصوماـأرسم -: تقوًن مرحلي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و بناء الدولة الجزائريةالوطنية استعادة السيادة -:الثالثــةالوضعية

أماـ امتحاف صعب انتزاع اغبقوؽ الضائعة و احملافظة عليهاالشعب اعبزائري و القيادة السياسية -:اإلشكــالية 
لوقف إطالق النار و االستقال

بشروطها اليت فشلت نتيجة سبسك فرنسا  -:لتباين موقف الطرفُتأيضا فشلت1961/ 20/02ؿبادثات لوسارف ةبسويسرا  -
ال زبدـ الشعب.

اؽبدنة قبل –الطاولة اؼبستديرة –فصل الصحراء –تقسيم اعبزائر عرقيا و دينيا  –اغبكم الذايت  -اؼبوقف الفرنسي : -آ-
التفاوض

جبهة التحرير اؼبمثل الشرعي الوحيد للشعب  -وحدة الشعب -الًتابوحدة –السيادة الكاملة  -اؼبوقف اعبزائري : -ب-
إطالؽ الناروقف –زائري اعب
اؼبعمرينوامتيازات –فشلت لتمسك فرنا بفكرة فصل الصحراء  1961جواف 13ماي 20 -األوذل :ؿبدثات إيفياف*

ربضَت للمفاوضات و نوقشت فيو عدة قضايا منها مشكلة البقاء أو عبارة عن 1961أكتوبر/نوفمرب-لقاء باؿ بسويسرا : -
 اؼبرسى الكبَتالفرنسي يفالتواجد العسكري
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التعديالت على نص االتفاؽ احملرر يف اللقاءات أدخلت فيها صبلة من 1962مارس 18إذل07منمفاوضات إيفيػػاف الثانية *
1962مارس18التوقيع على االتفاقية يف   السابقة و يف األخَت متن

.خارجيةمحتوى اإلتفاقيات في وثيقة
دخل وقف إطالؽ النار حينز التنفيذ يف أجري االستفتاء الذي كانت نتائجو لصاحل 1962جويلية01يف  و1962مارس 19

جولية كموعد رظبي إلعالف االستقالؿ5تاريخ االستقالؿ و مت ربديد
:ظروف قيام الدولة الجزائرية

االنتقاليةلتسيَت الفًتة إنشاء ىيئة تنفيذية*وقف إطالؽ النار و االستفتاء*أيفيافاؼبفاوضات و اتفاقيات*
1962/ 4/6أذل29/5مؤسبر طرابلس من *(o.a.s)النشاط اإلرىايب ؼبنظمة اعبيش السري الفرنسي*
 () حرب الواليات 62أزمة صيف*62التأسيسية برئاسة فرحات عباس سبتمرب تكوين اعبمعية*
(....اقتصاد ؿبطم -الفقر –الالجئُت  –مشاكل اغبدود *

إقامة دولة جزائرية ديبقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار اؼببادئ :-من البياف :الدولة الجزائريةاالختيارات الكبرى لبناء
.اإلسالمية

إحياء دولة جزائري ربت شكل صبهورية ديبقراطية اجتماعية -:من ميثاؽ الصوماـ
.اؼبكونة لألمة اعبزائريةإعادة القيم  -ديبقراطيةتشييد دولة حديثة على أسس -من ميثاؽ طرابلس :

تشييد دولة عصرية على أسس ديبقراطية يف إطار نظاـ اغبزب الواحد -:االختيارات السياسية*
اإلفريقيةالعمل على ذبسيد الوحدة اؼبغاربية العربية - .ؿباربة االستعمار و االمربيالية ودعم حركات التحرر -
 الدعم الفعاؿ للسلم و التعاوف الدورل -

 ؿباربة االحتكارات و اإلقطاعية –كوسيلة للتنمية تبٍتن النظاـ االشًتاكي -: االختيارات االقتصادية*

ترقية اللغة العربية و إحياء الًتاث  –ربسُت اػبدمات االجتماعية  –رفع مستوى اؼبعيشة -: الثقافية واالختيارات االجتماعية*
–الوطٍت

جهوي وتنمية توازفإحداث –زراعة و صناعة حديثة ووطنيةبناء –عن طريق التأميمات  اسًتجاع الثروات -:االىتمامات-
االىتماـ بالتعليم –تنمية التجارة -ربسُت اغبالة االجتماعية للمواطن اعبزائري  –الريف اعبزائري

5494إلى 1965التطور السٌاسً للجزائر من 

للتطور االقتصادي و  -باإلنجازات على مختلق األصعدةهواري بومدٌن وكانت حافلةفترة حكم الرئٌس الراحل 65/78المرحلة  -

 - .النشاط الدبلوماسً –البناء المؤسساتً  –التصحٌح الثوري  -السٌاسً :التطور .صك العملة ) الدٌنار –التأمٌمات –االجتماعً 

 – 89دستور  – 88أحداث أكتوبر  -التطور السٌاسً :-:|79/89المرحلة  -المشارٌع الكبرى -التطور االقتصادي و االجتماعً :

 .الحزبٌةالتعددٌة
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 :الخاصة بالوضعية المصطلحات

هً مختلف البرامج والتصورات التً تضعها أي جهة بغرض تحقٌق أهداف معٌنة فً مدة زمنٌة محددة، : المخططات 
 وبوسائل معلومة .

عبارة عن برامج تنموية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية شاملة ترتكز على اؼبنهج االشًتاكي  أعدهتا اعبزائر  اؼبخططات اإلمبائية :
اؼبستقلة لتطوير االقتصاد الوطٍت واػبروج من حالة التخلف والتبعية للخارج منها اؼبخطط الثالثي و الرباعي ومشاريع كربى مثل 

طريق الوحدة والسد األخضر .
 –ربت شعار  1972إصالحات جذرية ادخلتها الدولة اعبزائرية على القطاع الزراعي سنة  راعية :الثورة الز 

 1984هبدؼ النهوض بالقطاع وربقيق االكتفاء الذايت مت الًتاجع عنها بداية  من سنة  –األرض ؼبن ىبدمها 
بعد االستقالؿ بغرض ربسُت اؼبردود تغيَت جذري يف طرؽ ووسائل اإلنتاج تبنتو الدولة اعبزائرية : الثورة الصناعية

 .الصناعي
مشروع تنويري تبنتو الدولة اعبزائرية بعد االستقالؿ بغرض توسيع دائرة اؼبقروئية والقضاء على اعبهل :الثورة الثقافية

 واألمية ، وفتح فضاء واسع على الثقافات األخرى .

 

التحرر العالميةإسهامها في حركة تأثير الجزائر و -:الرابعـــةالوضعية
التحرر يف العادل و سانبت يف تصفية االستعمار . كيف ذلك ؟تعدن الثورة اعبزائرية مبوذجا غبركات :اإلشكــالية
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نموذج رياديالثورة الجزائرية
.اػبارجية للجزائر وأبعادىاالسياسة

مبادئ الثورة يف مواثيقها -األسس واؼببادئ :  –أ
.اعبايبتبٍت موقف اغبياد -العمل على التحرر االقتصادي وربقيق التنمية - .التحرريةمساندة اغبركات  -
 .الدورلدعم القانوف -

  .الثوريةمساندة اغبركات . -الشعوبخدمة الوطن ومصاحل : -األ بعاد –ب  

.اإلفريقية –العربية  –اؼبغاربية الوحدة - .النظاـ العاؼبي اعبديد –القطبية الثنائية - :النشاطؾباالت -د  
:االكبيازدور اعبزائر يف حركة عدـ –أ 

.وفعاؿحضور اؼبؤسبرات بشكل دائم - .الدفاع عن مصاحل وحقوؽ الشعوب - .دعم جهود اغبركة -
.إعطاء وزف للحركة - .1973احتضاف مؤسبر اغبركة -

 .الدوليةدور الجزائر في المنظمات
يف األمم اؼبتحدة:اعبزائردور  –ب 
08/10/1962انضماـ اعبزائر للمنظمة -
.ؼبيثاؽ اؼبنظمة والسعي لتجسيدهاحًتاـ اعبزائر -
.العمل على تفعيل دور اؽبيئة وإصالح أ جهزهتا -
.دورل جديد أساسو العدؿ واؼبساواةالسعي لإلقامة نظاـ اقتصادي -
.ومراقبة نشاط الشركات االحتكاريةالثالثاؼبطالبة بإعادة تتعُت ثروات العادل  -
:77ومجموعة دور الجزائر في منظمة الوحدة اإلفريقية –ج 
(من القضايا )أمثلةاؼبسانبة يف حل العديد - .الشعوبسبتُت أوامر اإلخوة بُت - .جنوب –فتح اغبوار جنوب -
.الصحراء الغربيةدعم قضية -

.والقضية الفلسطينيةالجزائر
.العديد من اللقاءات واؼبؤسبرات اػباصة بالقضية الفلسطينيةاحتضاف

فيو الرئيس الراحل بومدين كبن مع والذي قاؿ 1973العاـ الدورل للقضية ) اؼبؤسبر الرابع غبركة عدـ االكبياز سنة شحن الرأي -
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.فلسطُت ظاؼبة أو مظلومة
.اعبزائر زيارة الرئيس عرفات لألمم اؼبتحدةترتب -
.(1967/1973الفعلية يف اغبروب العربية االسرائلية )اؼبشاركة -
.1988بدولة فلسطُت يف اؼبؤسبر اؼبنعقد يف اعبزائر سنة االعًتاؼ -
 )إذاعة فلسطُت ) صوت فلسطُتإنشاء -

 :الخاصة بالوضعية المصطلحات

مدعومة من طرؼ دوؿ عدـ  1974دعوة تقدمت هبا اعبزائر يف الدورة الطارئة لألمم اؼبتحدة يف ابريل   عاؼبي جديد  :نظاـ 
تضم الدوؿ حديثة  1961تنظيم سياسي تأسس على اثر مؤسبر بلغراد يف سبتمرب  حركة عدـ االكبياز :االكبياز وهتدؼ إذل 

 االستقالؿ اليت اختارت سياسة اغبياد االهبايب و عدـ اؼبيل ألي من اؼبعسكرين اؼبتصارعُت يف إطار اغبرب الباردة
ى أسس عادلة ربمي مصاحل الدوؿ إعادة صياغة القواعد األساسية اؼبنظمة للعالقات االقتصادية الدولية علنظاـ اقتصادي 

 اؼبتخلفة و الدوؿ اؼبتقدمة على السواء .
يقصد بو فرض وجو النظر األمريكية آلليات سَت العالقات الدولية بعد اهنيار اؼبعسكر الشيوعي وهناية  النظاـ الدورل اعبديد :

 دبا ىبدـ مصاغبها ومصاحل حلفائها . 1990اغبرب الباردة 
متمثلة يف كفاح ونضاؿ    1965 – 1965 – 2ىر سياسية و عسكرية شهدىا العادل بعد اغبرب العاؼبية ظا  حركات التحرر :

 أسهم يف تراجع وتصفية االستعمار التقليدي يف أغلب اؼبستعمرات الشعوب اؼبستعمرة ضد الوجود االستعماري فبا

.اه فلسطُتاؼبواقف اعبزائرية اذبأكتب موضوعا من عشرين صفحة عن -: تقوًن مرحلي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 وضعية إدماجية:
  ن(16الجزء األول:)

 حدد مفهـو اؼبصطلحات التالية :  -1      
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 * مشروع قسنطينة   * خطي شاؿ ومورس     * القوة الثالثة        
 عرؼ بالشخصيات التالية :  -2      
 * جاؾ سوستيل      * فرحات عباس     * ؿبمد بوضياؼ       
  إربط األحداث اػباصة بالورة اعبزائرية بتوارىبها. -3      

 :ن(14)الجزء الثانً 

يشاع عند الكثَت من الناس باف اعبنراؿ ديغوؿ قد وىب االستقالؿ للجزائر ، ولكن الذي عايش الثورة ودرسها  
 غوؿ على ذلك .جيدا ، يرى اف صمود الثورة اعبزائرية وقوهتا ىي اليت أجربت دي

  :المطلوب   

  .اذل غاية توقيعو اتفاقية االستقالؿ ما ىي اإلسًتاتيجية اليت اعتمد عليها ديغوؿ منذ توليو اغبكم يف 1958 -1

ما ىو رد فعل الثورة؟-2  

 

 

 

اغبدث  التاريخ

 إعالف وقف إطالؽ النار
 إعالف دو غوؿ حق تقرير اؼبصَت للجزائريُت

 إلتحاؽ الطالب اعبزائري بالثورة
 قانوف حالة التوارئ

الصوماـإنعقاد مؤسبر 

   أبريل 1955 11
 1956ماي  19
 1956أوت  21
 سبتمرب 1959 16
مارس 1962 19
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واستمــرارية حـركــات التحـررالثالث بين تراجع االستعمار التقليديالعالم  -:أولىالوضعية الـ
 هبنبها الوقوع يف التبعية األجنبية دبختلف أشكاؽباإف التحرر السياسي لدوؿ العادل ال -: اإلشكــالية

 

]الفيتناـ [ ضد االحتالؿ انتهجت اؽبند الصينية  : يف اؽبند الصينية -1:في آسياأ/ :التنوع في أساليب و خصائص التحرر 
الفرنسي األسلوب العسكري اؼبتمثل يف اغبرب ]حرب العصابات[ اليت قادىا الزعيم ىوشي منو و اعبنراؿ العسكري جياب مابُت 

 .1954ماي  07و انتهت هبزيبة فرنسا يف معركة دياف بياف فو  1946-1954

3 (م 5494 – 5445العالم الثالث ) تطور :الوحدة التعلمية
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ال عنف ( بزعامة "غاندي" مؤسس حزب اؼبؤسبر  سبثل يف النضاؿ السياسي ) أسلوب : ال خوؼ و : يف اؽبند-2
اؼبقاطعة االقتصادية كعدـ دفع الضرائب [ و ذبلت شبرة ىذا النضاؿ باستقالؿ اؽبند  -اؽبندي ] العصياف اؼبدين

 . 1947آوت  15عن التاج الربيطاين يف 
 : صبعت بُت أسلوبُت :اعبزائر-ا :في إفريقيا-ب

 رير الوطٍت داخليا و خارجيا األسلوب السياسي : نشاط جبهة التح
 األسلوب العسكري : نشاط جيش التحرير الوطٍت 

الضباط األحرار يف  حركة : أسلوب سياسي سبثل يف اإلطاحة بالنظاـ العميل ] اؼبلك فاروؽ [ عن طريقمصر -ب
 بقيادة ؿبمد قبيب و صباؿ عبد الناصر  . 1952جويلية  23

ضد النظاـ 1958/1959على األسلوب العسكري بقيادة فيداؿ كاسًتو: كوبا : اعتمد  ج أمريكا الالتينية
جوف باتيستاالذي كاف يقوده  العميل 

 من كفاح التحرر إلى ترتيبات ما بعد االستقالل : 
دبقتضى قانوف وستمنسًت و اليت تعٍت لغويا الثروة اؼبشًتكة و ىي  1931: سنت عاـ منظمة الكومنولث-1

 دولة 54كانت تابعة لالستعمار الربيطاين و بقيت تابعة لو اقتصاديا و عددىا منظمة تظم الدوؿ اليت  
تقدًن اؼبساعدات و  –ترقية حقوؽ اإلنساف      -ضباية البيئة     –التنمية اؼبستدامة     -:     أىدافها اؼبعلنة

 الدعم للدوؿ العضو يف اؼبنظمة
 استفادة بريطانيا من االمتيازات االقتصادية و السياسية ... اخل  –تأثَت بريطانيا الثقايف    -:    األىداؼ اػبفية

ربت اسم   1970/ 20/03دولة  تأسست يف 21ىي منظمة  ذبمع اؼبستعمرات الفرنسية سابقا عددىا  :الفرانكفونية -2
  1995وكالة التعاوف الثقايف مث ربوؿ  اظبها إذل الوكالة الفرانكفونية سنة

ترقية حقوؽ اإلنساف     -حل اؼبشاكل بالطرؽ السلمية     –التقارب بُت الشعوب    –التعاوف الثقايف     -   أىدافها اؼبعلنة:
 ذبسيد الديبقراطية... –التعاوف االقتصادي و التقٍت     –

 ظهرت يف صبيع اؼبستعمرات يف النصف اعبنويب من الكرة االرضية.*كات التحررية:ر خصائص الح

 وببالعمل النسلح بعدىا. 2ؿ السياسي قبل اغبرب ع* سبثلت يف النضا

 

 

 



36 

 * إعتماد اغبركات التحررية على إمكانياهتا ؤ ظروفها اػباصة.

 *إستمدت روحها من روحها من غضب شغوهبا.

.(فيما بينها ن *التنسيق  و التضام  خاصة اؼبتجاورة) اعبزائر.اؼبغرب. تونس. مصر....

 :الخاصة بالوضعية  المصطلحات

...متعددة اقتصادية, ثقافية, عسكرية, سياسيةىو االستعمار اعبديد اؼبتسًت وراء أقنعة :االستعمار اؼبقنع 
.دوليااالستقالؿ بانسحاب االستعمار وتكوين دولة ذات سيادة معًتؼ هباىو اسًتجاع:لتحرر السياسيا
عدة دوؿ والوقوؼ إذل جنب بعضها البعض سواء يف إطار أي ذبمع الشيء والتكتالت السياسية يقصد هبا التعاوف بُت :لتكتلا

االعتداء اػبارجيالتعاوف أو الدفاع يف حالة
االشًتاكية بزعامة االرباد السوفييت والصُت وكوريا الشمالية وفيتناـ وكوبايتكوف من ؾبموعة رئيسية من الدوؿ :اؼبعسكر الشرقي
اؼبتحدة األمريكية وعضوية معظم دوؿ أوروبا الدوؿ الرأظبالية بقيادة الوالياتيتكوف من ؾبموعة رئيسية من  :اؼبعسكر الغريب

...الغربية وكندا
وتشرشل على ظهر سفينة يف ويطلق عليو تصريح األطلسي وىو الوثيقة األوذل اليت وضعها كل من روزفلت:األطلسياؼبيثاؽ

.أفضل يف اؼبستقبل يف احًتاـ حرية الشعوب يف تقرير مصَتىاوكانت ؽبما نفس النظرة يف إقامة عادل 1941احمليط األطلسي 
واالستقالؿ وحق الدوؿ يف التصرؼ يف مناصرة القضايا العادلة يف العادل مثل حق الشعوب اؼبستعمرة يف اغبرية:االهبايباغبياد

.ثرواهتا الوطنية
اؼبتصارعُت أو الكتلتُت العظمتُت الواليات اؼبتحدة األمريكيةتأييد احد الطرفُت مصطلح سياسي و يعٍت عدـ  :عدـ االكبياز

 .واالرباد السوفييت
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العالم الثالثسقوط االتحاد السوفيتي و أثره علىالثانية: الوضعية
الثالث العادل عامة و العادل أدى تصدنع اؼبعسكر الشيوعي إذل تكريس و ىيمنة القطب األحادي الرأظبارل على :اإلشكــالية

 خاصة ؟ كيف ؟
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:خاللتكريس االستعمار والتبعية من
 الديبقراطية و التخلني عن النظم الشمولية ) بنما –دمقرطة العادل الثالث عن طريق فرض االصطالحات - -:الديبقراطية - أ

..أفغانستاف –الصوماؿ-العراؽ
حرية العبادة و التسامح الديٍت –الصحافة حرية –حرية التعبَت  - -:حقوؽ اإلنساف–ب 
اؼبسيحيُت يف أندونيسيا و غَتىا يف العديد من البلدافسكاف تيمور الشرقية -مثل األكراد يف العراؽ - -:ضباية األقليات -ج
ؽبذه  بإيعاز من الو ،ـ،أ يف شؤوف الدوؿ احملتاجةتدخل اؼبؤسسات اؼبالية - -:تطبيق النظاـ اؼبارل الدورل اعبديد -د -

ال تتالءـ مع أنظمة حكمها حوؿ التسيَت االقتصادي و اؼبارلاؼبؤسسات و تفرض شروطا قاسية
البنك الدورل لإلنشاء و التعمَت–الدولية ) صندوؽ النقد الدورل على اؼبؤسسات اؼباليةىيمنة الواليات اؼبتحدة األمريكية –و  -

F.M.I وB.I.R.D 
الصليب األضبر الدورل –منظمة العفو الدولية  -حركة اػبضر –حركة السالـ األخضر اؼبنظمات غَت اغبكومية مثل-ز

األزمات و المشاكل اإلقليمية
 -إيراف و العراؽ –العراؽ و الكويت  –اؽبند و باكستاف  -اغبدود :طبيعة األزمات و اؼبشاكل اإلقليمية مثل ) مشاكل

أفغانستاف -الصوماؿ -السلطة مثل :مشاكل سببها التنافس على -
الدوؿ اؼبتطورة ػبلق أزمات إقليمية و مشاكل حوؿ اغبدود بُت الدوؿ اجملاورةتسعى الواليات اؼبتحدة األمريكية ومن ورائها -

-ليبيا–أفغانستاف -العراؽ –الصوماؿ التدخل العسكري يف -لتجد مربرا للتدخل العسكري ) فرض الشرعية الدولية ( مثل :
مصر..........–سوريا 

 :أزمات اقليمية ووطنيةحدوث*
ومنفردة بالعادل ، وتدخلت يف الكثَتمن األحداث ربت شعار : نشر بعدسقوط اؼبعسكر الشيوعي ، برزت الو ـ أ كقوة عظمى

األقليات ، حقوؽ االنساف ، ؿباربةاالرىابالديبقراطية ، ضباير
1990أوت  2بعد غزو العراقللكويت يف  1990/1991 اػبليج الثانيةأزمة اػبليج : اندلعت حرب *
:منوتزعمتو الو ـ أ واؽبدؼ1991أعلن التحالف الدورل حربا على العراؽ يف جانفي -
السيطرة والتحكم يف الثروة البيًتولية •
يف اؼبنطقةالقضاء على العراؽ باعتباره قوة اقتصادية عسكرية •
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ضباية اسرائيل •
الصناعة اغبربيةتصاد االمريكي من حالة الركود وانعاشاخراج االق •
 (العاـ الدورل واالنفراد دبعاعبة القضايا الدولية ) قضية فلسطُتتزعمالرأي •

ضباية سيادة الدوؿ كما زعمت أمريكادوافعها اقتصادية وليس انسانية أو :مالحظة
 :بروزالتعددية السياسية *
الدوؿ ذات النظاـ األحادي ىذىالسياسة العنيفة يف العديد منالسوفيييت وهناية اغبرب الباردةأحدث تفكك االرباد  -

ومنظمات كانت اشًتاكية
الدوؿ كحليف رئيسي ؽباأدى زواؿ االرباد السوفيييت اذل فقداف ؾبموعة من -
طبيقالديبقراطيةأعماؿ عنف للمطالبة باغبرية السياسية وتتنظيمات سياسية من خالؿ مظاىرات ، -
 .)      1988أكتوبر 5اقرار التعددية يف اعبزائر بعد أحداث  (-قباح بعضها وفشل البعض اآلخر  -

 :الخاصة بالوضعية  المصطلحات
اغبرية و االستقالؿ و إخراج قوات اؼبستعمر اسًتجاعو ىوىو أىم ىدؼ ضحت من اجلو حركات التحرر  : السياسيالتحرر

 ربظى باالعًتاؼ الدورل  .و بناء دولة وطنية 
ىو دعم االستقالؿ السياسي باالستقالؿ االقتصادي حبيث تشرؼ الدولة وتتحكم يف صبيع ثرواهتا االقتصادية  التحرر الشامل :

 .الداخلية  واػبارجية فبا يعطيها اغبرية والسيادة التامة يف مواقفها واختياراهتا  
ىي تلك اؼبعاىدات اليت يتم توقيعها بُت الدولة اؼبستعمرة و بُت القوى التحررية يف دولة ما  ويف الغالب  اتفاقيات االستقالؿ :

 تتضمن قيود وشروط تفرضها الدوؿ االستعمارية لضماف ضباية مصاغبها يف تلك اؼبنطقة  .
تقـو بُت الدوؿ االستعمارية الكربى ومستعمراهتا السابقة يف اجملاؿ االقتصادي و السياسي و عالقات غَت متكافئة  ىي التبعية :

اليت تربط بُت بريطانيا و فرنسا  والفرانكفونيةالكومنولثمنظميتيفاغباؿىوكما الثقايف ذبعلها يف حالة ضعف وعجز
    ومستعمراهتما السابقة  

تميز هبا الدوؿ الكربى نتيجة استقرار مؤسسات اغبكم فيها و  التزامها بالديبقراطية بينما : حالة سياسية ت االستقرار السياسي
 . تعاين الدوؿ اؼبتخلفة من عدـ استقرار ىا السياسي نتيجة كثرة الصراعات على السلطة بُت طوائف الشعب وقومياتو اؼبختلفة

أوالنسبأواللوفأوالتفضيل بسبب العرؽ وتمييزأساس التقـو على ىو أسلوب و  سياسة استعمارية  التميز العنصري :
اؼبساواة بُت صبيع السكاف  قدـعلى الثقافيةأواالجتماعيةأوأو االقتصاديةالسياسيةيف التعامل وفبارسة اغبقوؽ  القومياألصل

 .و اغبركة الصهيونية   –نظاـ االبرتايد العنصري  -كما كاف اغباؿ يف جنوب إفريقيا مع 
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بقوانُتال بدستورال يتقيد -دكتاتور –واحدفرديديفمطلقةالسلطةفيوتكوفاغبكمأشكاؿمنشكلىي الديكتاتورية :
و بالتسلطيتميزكما -التعبَت . التجمع . التظاىر . التغَت  –األساسية اغبرياتعلى تقييدويعملوبكمهااليتالدولة  

.االستبداد
العادل الثالث يف ظل القطبية بناء على الوضع احمللي بعد تصدع اؼبعسكر الشيوعي . أكتب مقاال فيو مصَت -:تقوًن مرحلي

.األحادية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التقليدي إلى الهيمنة األحادية و التواطؤ الدوليفلسطين من تصفية االستعمارالثالثة:الوضعية
تطورات سريعة متواترة بُت تشابك خيوط اؼبؤامرات الدولية و التخاذؿ  2ع عرفت القضية الفلسطينية بعد اغبرب -: اإلشكــالية

 .العريب

  

1948اإلسرائيلية األولى الحرب العربية
بعد أف مكننت اليهود من األسلحة الالزمة للمواجهة و ىينأت ؽبا 1948ماي 14أعلنت بريطانيا االنسحاب من فلسطُت يف 
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.إسرائيل واعًتفت هبا العديد من الدوؿماي أعلن عن قياـ دولة15يف التأييد الدورل
إذل  1948ماي 15إسرائيل منذ السعودية لبناف ( يف اغبرب ضد-مصر -العراؽ-األردف-اعبيوش العربية ) سوريادخلت -

اؽبدنةوحققت انتصارا لوال فرض ؾبلس األمن 10/06/1948
ونظمت صفوفها و قامت هبجومات غَت منتظرة من اعبيوش العربية خرقت إسرائيل اؽبدنة) بعد أف سبكنت من أسلحة جديدة -

24/02/1949لصاغبها وانتهت اغبرب بعاـ النكبة ومت توقيع معاىدة رودس يفو أهنت اغبرب
5196 ةالثورة الفلسطيني

على الدعم اؼبباشر فبثلة حبركة فتح ) بعد الًتاجع العريب 1/1/1964منظمة التحرير الفلسطيٍت يف تأسيس -سياسيا : -أ *
احملافل الدولية باسم الشرعية من جهة أخرى , بعد أف كانت قضية لفلسطُت من جهة و إمكانية سبثيل الشعب الفلسطيٍت يف

للتخلص من التبعية االستعماري فبا ف الدوؿ العربية خالؿ ىذه الفًتة تعيش حركات ربرريةقضية فلسطينية , كما أعربية و ليست
أؽبا عن القضية الفلسطينية

بعد أف تأسس جيش فلسطيٍت تلقى الدعم اؼبادي و 1965يف جانفي  ةالثورة الفلسطينيإعالف قياـ -عسكريا : –ب  *
عربيةاؼبعنوي من طرؼ العديد من الدوؿ عربية و غَت 

إسرائيلالعمليات الفدائية و حرب االستنزاؼ و قد سبكنت من إرىاؽاعتمد ت الثورة على أسلوب حرب العصابات و -
1967حرب

الستة أياـ كم يطلق عليها النكسة العربيةتسمى حرب -
اغبرب بعد أف استقلنت كل البلداف العريبوقعت ىذه -
خاصة من االرباد السوفييتالبلداف العربية من التسلح سبكنت -
.الفلسطينية كأهنا قضية عربيةبالذنب ذباه ما وبدث يف فلسطُت و أعادوا الكرة من جديد ؽبم و تبننت القضيةشعور العرب -
ل إسرائيصار اؼبسبق على إسرائيل نظرا لإلستعداد اؼبادي و العسكري . كانتتربتفل باالنيف الوقت الذي كانت الدوؿ العربية -

 (مبدأ اليهود : االزباذ من الضعف قوة )ا و ماديايتستعطف الدوؿ الكربى لشحن التأييد ؽبا و تدعيمها عسكر 
سوريا ( وحطمت مطاراهتا  -األردف -كل القدرات اعبوية العربية ) مصر  مإسرائيل هبجـو جوي سريع و خاطف حطقامت -

كلها أىداؼ مباشرة للطَتاف اإلسرائيلي ةالعربيوبذلك كسبت التفوؽ اعبوي بينما أصبحت اعبيوش 
احتلنت إال أف ما تزاؿ ربتل بعض 242قرار  كل األراضي الفلسطينية . رغم صدور- سيناء-إسرائيل خالؿ اغبرب : ) اعبوالف -

اؼبناطق إذل اليـو

 

 

 



42 

1973حرب
و لوقف القتاؿ 338يس وانتهت بقرار أفبي أخطاء العرب وفيها مت اسًتجاع قناة السو حرب عربية ضد إسرائيل صححت فيها*

دبنظمة التحرير الفلسطينية و ربوؿ الصراع إذل  استعمل العرب النفط كسالح لكسب التأييد الدورل لفلسطُت و فعال متن االعًتاؼ
 (اغبرب األىلية اللبنانية –اؼبفاوضات  )ؿباوالت دولية لفك الننزاع

:تطورات القضية الفلسطينية*
اؼبمثل الشرعي والوحيد 1974اليت أصبحت سنة 1964الفلسطينية سنة الفلسطينيوف منظمة التحريرأنشأ 

.اؼبتحدة طالبت حبق الفلسطينيُت يف تقرير مصَتىمالفلسطيٍت، كما أف األمم للشعب
الدوؿ  مع مفاوضاتاألمر الواقع، فدخلت يف أف القوة العسكرية ال تكفي لفرض 1973لسنة تبُت إلسرائيل بعد حرب أكتوبر

.1994ومعاىدةسالـ مع األردف سنة  1978مصر سنة ديفيدمعاتفاقية كامب العربية انتهت بتوقيع
 أطفاؿ اغبجارة اليت أرغمتانتفاضة 1987الفلسطينيوف سنة  أطلق

 عقد الفلسطينيينأسفرت عن مع يف مفاوضات إسرائيل على الدخوؿ 

–1993غزة أروبا أوال  –1991)مدريد  اتفاقياتعدة مؤسبرات وتوقيع 

 إالأف التعنت اإلسرائيلي دفع الفلسطينيُت 1995اتفاقية أوسلو الثانية

.2000ابتداءسبتمرب سنة  لثانيةاالنتفاضة اإذل إطالؽ
تشكل  الصهيونيةاالنتفاضة، ونادوا باألرض مقابل السالـ، إال أناإليديولوجيةالفلسطينيوف يف ربريك :قبحخاتمـة

 .حقوقهمعائقا أماـ حصوؿ الفلسطينيُت على
 :الخاصة بالوضعية  المصطلحات

على تقسيم مت توقيع اتفاقية سايكس بيكو بُت فرنسا وبريطانيا حيث مت االتفاؽ 1916اتفاقية سايكس بيكو 
واألردف والعراؽ السيطرة الفرنسية اؼبنطقة العربية إذل مناطق سيطرة حيث اتفق على وضع لبناف و سوريا ربت

 .دوليةربت سيطرة بريطانيا على أف تبقى فلسطُت
من وزير   رسالةقامت اغبكومة الربيطانية بإصدار وعد بلفور يف ىيئة 1917نوفمرب 2يف  1917وعد بلفور 

لكة اػبارجية باف تقـو حكومة جاللة اؼبخارجيتها جيمس آرثر بلفور إذل زعيم اغبركة الصهيونية تعهد فيها وزير
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لليهود يف فلسطُت كما تعهد باف التقـو   تأسيس وطن قوميبالعمل بأفضل ما يبكنها من اجل ربقيق ىدؼ
 .شانو أف يضر دبصاحل وحقوؽ اجملتمعات غَت اليهودية اؼبوجودة يف فلسطُتبريطانيا بعمل أي شيء من

يت عملت لالستالء على فلسطُت ىي منظمات وىيئات داعمة للحركة الصهيونية و ال  اؼبنظمات اليهودية :
منأكثريف اليهوديةللمنظماتدورلاربادىو و العاؼبياليهوديو يديرىا اؼبؤسبروربويلها إذل وطن قومي لليهود 

 دولة 70
بواشنطن  بُت منظمة التحرير  1993  - 09 – 13ىو ما نصت عليو االتفاقية اؼبوقعة يف  اغبكم الذايت :

الفلسطينية و الكياف اإلسرائيلي برعاية الرئيس األمريكي بيل كلينتوف و تعٍت أف  تتأسس سلطة وطنية فلسطينية 
 لضفة الغربية سبارس إشراؼ داخلي على األوضاع يف مدينة غزة وأروبا مث مت توسيعو ليشمل كل ا

 – 12- 07ىي حركة و شكل من أشكاؿ اؼبقاومة اليت ابتكرىا الفلسطينيوف ضد الوجود اإلسرائيلي بداية من يـو  االنتفاضة :
 وتقـو على االضربات و اؼبظاىرات و اؼبقاطعة للبضائع اإلسرائيلية و اؼبواجهة اليومية مع جيشها .  1987

يأخذىا نطاؿ الشعوب اؼبستعمرة ) سياسية واقتصادية وعسكرية ( ضد الوجود االستعماري فهي  ىي كل األشكاؿ اليت  اؼبقاومة :
 وسيلة حركات التحرير الوطٍت من أجل االستقالؿ و استعادة السيادة وربرير أراضيها و ربقيق تقرير مصَتىا  .

طالبة بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطُت عمل زعماؤىا على اؼب 1897حركة سياسية عنصرية ظهرت سنة   اغبركة الصهيونية :
ـ على حق الشعوب يف الكفاح اؼبسلح 14/12/1974الكفاح اؼبسلح : حق أكدت عليو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف  

 ؼبتحدةىي ـبالفة ؼبيثاؽ األمم ا لتتحرر من االحتالؿ وأكدت أف أي ؿباولة لقمع الكفاح اؼبسلح ضد السيطرة األجنبية واالحتالؿ
 

 وضعية إدماجية:

من ميثاؽ العصبة الدولة اؼبنتدبة ملزمة بتنفيذ التصريح الصادر عن بريطانيا  22:  " طبقا للمادة السند األوؿ: السندات
القاضي باقامة وطن قومي لليهود يف فلسطُت . اؼبادة الثانية : تكوف الدولة اؼبنتدبة مسئولة عن وضع البالد  1917عاـ 

سياسية وادارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن القومي لليهود وفقا ؼبا جاء بيانو يف ديباجة ىذا الصك ، وترقية يف أحواؿ 
 مؤسسات اغبكم الذايت ومسئولة عن صيانة اغبقوؽ اؼبدنية والدينية عبميع سكاف فلسطُت.

 ة يف الصراع العريب الصهيويند / ظبَت أيوب : وثائق أساسي                                              
ماي أعلن القادة الصهاينة عن قياـ دولة اسرائيل اليت اعًتؼ هبا فورا قادة اؼبعسكرين ، لكن العرب  16: ويف السند الثاين

قرروا التدخل العسكري يف فلسطُت ؼبنع التقسيم اال انو بسبب ضعف العرب الناتج عن انقسامهم ، والذي ظهر واضحا 
قاذ فلسطُت اليت كاف يقودىا فوزي القاوقجي ربت اشراؼ اغباج أمُت اغبسيٍت ، وبُت جيش األردف الذي كاف بُت قوى ان

 

 

 



44 

يقوده غلوب باشا ربت اشراؼ اؼبلك عبد اهلل والراغب بضم فلسطُت العربية اذل األردف . وبسبب الدعم الذي القتو 
 ي اغبرب لغَت صاحل العرب ، فكانت اتفاقيات اؽبدنة .الدولة الصهيونية من الدوؿ الكربى كاف من الطبيعي اف تنته

  152ص  20د / رياض عبد الصمد العالقات الدولية يف القرف                                                      
 يبانا منا حبق عن حركة فتح القيادة العامة لقوات العاصفة ) اتكاال منا على اهلل ، وا 1: بالغ عسكري رقم السند الثالث

وقامت بتنفيذ العمليات اؼبطلوبة منها كاملة  31/12/1964شعبنا يف الكفاح ... ربركت اجنحة من القوات الضاربة يف 
 ضمن األراضي احملتلة وعادت صبيعها اذل معسكراهتا ساؼبة . عاشت وحدة شعبنا ، وعاش نضالو الستعادة كرامتو ووطنو 

  1/1/1691 القيادة العامة لقوات العاصفة

/ بناءا على السندات النرفقة و مكتسباتك القبلية حوؿ القضية الفلسطينية  تتبع بإهباز مراخل القضية الفلسطينية من التعليمة
 :على يومنا اغبارل مركزا على االحداث التالية 1945

 (1937 عبنة بيل-1929حادثة الرباؽ  -1920ريبو –مؤسبر ساف  -19917*جذور القضية) وعد بلفور 

 15/05/1948قينم دولة إسرائيل -1947*تقسيم 

 -  1973حرب - 1967حرب  -1965الثورة الفلسطينية   -1956-1948* اغبروب العربية اإلسرائيلية )

 * اإلنتفاضة و مشاريع التسوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


