
 استمرارية حركات التحرر : المبحث الثاني

 الكفاءة المستهدفة

 كفاح الشعوب ضد االستعمار كان طويال فافتكاك االستقالل لم يكن سهال، تحصلت عليه
 : في هذا المبحث سنتعرف على . بعد تضحيات كبيرة

 آسيا فمن . نماذج من الكفاح من أجل التحرر من حيث األساليب والخصائص -
 ومصر الجزائر سنتناول كل من إفريقيا ومن الهند و الهند الصينية على سنركز

 . كوبا سندرس أمريكا الالتينية ومن
 مجموعة ( ثم سنتعرف على أسلوب االستعمار للبقاء في مستعمراته بوجه جديد -

 ) الكمنولث والفرنكوفونية : دول

 تصميم الدرس

 مقدمة

v تنوع في أساليب وخصائص التحرر . 

v كفاح التحرر إلى ترتيبات ما بعد االستقالل من . 

اختبر مكتسباتك المعرفية



 مقدمة

 : تأمل الصور التالية

 الهند - 1 - الصورة الهند الصينية - 2 - الصورة

 مصر - 3 - الصورة الجزائر - 4 - الصورة

كوبا - 6 - الصورة



 في أي فترة أخذت هذه الصور؟ . 1
 ما هـي أوجـه الشـبه وأوجـه لصور مالحظتك ل من خالل . 2

 االختالف في العمل التحرري لكل دولة؟
 ت يمثل بـدايتها ونهايتهـا مـع أرسم سلما زمنيا لهذه الثورا . 3

 . التعليق
 تعرفنا في الدرس السـابق علـى العوامـل التـي عجلـت بانهيـار
 اإلمبراطوريات االستعمارية، ومن بين هذه العوامـل نشـاط الحركـات

 ، التي اتخذت مختلف األساليب لطرد المستعمر، وفي موضوعنا ة التحرري
 ص مركـزين علـى هذا سنحاول دراسة تنوع هذه األسـاليب والخصـائ

. مجموعة من هده الحركات في مختلف القارات



 اإلصرار على التحرر رغم المجازر

 . تنوع في أساليب وخصائص التحرر

 : خصائص التحرر
 أخذت الحركات التحررية في مختلف أنحاء العالم تعمل وفق فلسـفات
 وإيديولوجيات معينة، وكذالك وفق ظروف وأوضاع كانت تعيشها، تتحكم

 مـن بعضـها فيها عاداتها وتقاليدها إال أن هناك خصائص عديدة قربتها
 : البعض أهماها

 بعد الحرب العالمية الثانيـة هبـت كـل : في مبدأ التحرر الشمولية . 1
 وخاصة تلك التي تعرضت للدمار مـن االستعمار دول الشعوب ضد

 ، وما يميز الحركات التحررية، أنها هبت جراء الحرب العالمية الثانية
 اخـتالف في فترة واحدة، لكن اختلفت طريقة المواجهة، مما أدى إلى

 في توقيت استقاللها، وهي على شكل موجة انطلقت مـن آسـيا فـي
 أواخر األربعينات، لتمر بالوطن العربي في الخمسينات، عدا الجزائر

 ) 9 : صفحة - 1 - انظر الخريطة ( . وتنتهي في إفريقيا في الستينات
 إن إصــرار هــذه اإلصــرار . 2

 الشعوب على االستقالل كـان
ــة أن ـا لدرج ــا وعنيفـ  قوي

 ار عجــز فــي كــل االســتعم
 محاوالته االغرائيـة، لكونهـا
 اصطدمت بتنكر لوعوده بعـد

 الحرب األولى، فكانـت بمثابـة
وكذلك فشله لما لجأ إلى الترهيب عـن طريـق درس أفقدته كل ثقة،



 مؤتمر باندونغ

 فبمثل ما كان إصرار العدو على التمسـك . المجازر والقتل العشوائي
 فـي ذلـك ة خذ ت م ، بمستعمراته، كانت شعوبها مصرة على االستقالل

 . أو عسكرية سياسية مرة أساليب
 التضامن حقق التضامن . 3

 بين هـذه الـدول دورا
ــة ــارزا فــي مواجه  ب
 االستعمار، فعـدة دول
 نالت استقاللها مبكـرا،

 ثم سرعان ما تحولت إلـى دول
 مساندة للحركات التحررية، ماديا، ومعنويا، ثم تطور هـذا التضـامن

 لمواجهة االسـتعمار الجديـد الـذي ليترجم فعليا في مؤتمر باندونغ
. أفرزته الحرب الباردة



 هذه الوثيقة يوضح بأن لكل حركة تحريرية منهجا وأسلوبا في تحريك
 : جماهيرها وهذه نماذج لبعض الحركات التحررية

 فالقوة السياسية ألي تنظيم تنبع في األسـاس مـن العمـل ... "
 والمـذهب . ك الذي يخدم المصلحة العليا للـوطن الوطني المشتر

 وهـذا العمـل يرتكـز . السياسي ما هو إال تجسيد للعمل الوطني
 بطبيعة الحال على المذهب السياسي وذلك لتمكين القادة الـوطنيين
 من تعبئة الجماهير وتوجيه طاقات األفراد المناضلين نحو األعمال

 ياة أفضل وتالحما وطنيـا المفيدة لألمة ككل والهادفة إلى تحقيق ح
 . قويا

 ولهذا ارتكز قادة جميع الثورات على مذاهب سياسـية لخدمـة
 وطنهم وتحرير بلدانهم من الفساد واالنحالل السياسـي وحمايـة

 . تراثهم الوطني وشخصيتهم الوطنية من الذوبان واالندثار
 خصائص الثورة الجزائرية مقارنة - عمار بوحوش . د

 - بالثورات الكبرى في القرن العشرين

- 1 - الوثيقة



 االستعمار األوروبي في آسيا

 اآلسيوية السـتعمار تعرضت هذه المنطقة : والهند - الهند الصينية - 1
 لفترة تصل أو تزيد عن القرن، حيث بدأ التواجد األوربي فـي ي استيطان

 ). م 15 ( المنطقة عن طريق توغل الشركات التجارية منذ القرن
 ، 1858 الفرنسي رسميا منذ سـنة ر فالهند الصينية خضعت لالستعما -

 . 1877 أما الهند فقد تم إلحاقها إلى التاج البريطاني منذ سنة
 كالهما تعرض لنفس الممارسات اإلجراميـة االسـتعمارية كبقيـة -

 . الشعوب المحتلة من تقتيل واستغالل
 دون ى جرت كل من الهند الصينية والهند إلى الحرب العالمية األولـ -

 أن تنال حقوقها في تقرير المصير، فاختارت النضال سياسيا والمقاومـة
 ي ظهور األحزاب الوطنية التي من أجل تحقيق استقاللها فكان ذلك سببا ف
 . كانت في بدايتها تنتهج األسلوب السياسي

 تأثرت المنطقة باألفكار : لهند الصينية - 1
 الشيوعية التي عمت آسيا بعـد انتصـار

 التـي 1917 الثورة الشيوعية في روسيا
 أطاحت بـالحكم اإلقطـاعي القيصـري

وانتقال الحكم إلى طبقة



 جرحى الجنود الفرنسيين في الفيتنام

 ه األفكار سرعان ما وجدت طريقها هذ ) حزب البولشفيك ( العمال - 1
 الحزب الوطني الفيتنامي 1927 إلى الصين والفيتنام، إذ تألف سنة
 حزب ( تأسس 1941 وفي ماي . الذي انتهج اإليديولوجية الشيوعية

 الذي قاد الثورة المسلحة ضد )2 هوشي مينه ( بزعامة )1 الفيتمينه

 التف حوله الشعب الفيتنامي وحارب فرنسا إىل ه حزب شيوعي أسسه هوشي من ) جبهة استقالل الفيتنام ( : مينه الفيت - 1

 . غاية االستقالل
 HôChi ( : هوشي مينه 2 Minh ( ) 1890 - 1969 ( رجل دولة فيتنامي، رئيس مجهورية الفيتنام الشعبية نام آ ولد يف منطقة ، . 

 مث . 1911 زاول مهنة التدريس يف مدرسة حرة سـنة . يف الثورة ضد فرنسا مؤسس احلزب الشيوعي ، لعب دورا رئيسيا

 بعد احلرب العاملية األوىل انطلق يف السياسة حيث انضـم إىل . طباخا يف سفينة فرنسية ، مث عامال يف لندن وباريس أصبح

 صني يؤسس حركة ثورية ويف ال ) 1924 - 1923 ( تنقل ما بني االحتاد السوفيايت والصني ) 1920 ( احلزب الشيوعي الفرنسي

 يعني مستشارا للقوات املسلحة 1938 ويف سنة . يعود لتأسيس احلزب الشيوعي الفيتنامي 1930 فيتنامية يف املنفى، يف سنة

 اتصل مبسريي احلزب الشيوعي الفيتنامي وشارك يف تأسيس حركة ثورية 1941 وملا احتلت اليابان الفيتنام سنة . الصينية

 ، بعد استسالم 1945 وت أ لتحرير الفيتنام من اليابانيني والفرنسيني، ويف - جبهة استقالل الفيتنام - ) نه الفيتمي ( جديدة وهي

. تنطلق بعدها املواجهة ضد فرنسا ، ل ) عاصمة الشمال ( اليابان يعلن عن تأسيس حكومة وطنية يف هانوي



 ، 1946 ديسمبر 19 االحتالل الفرنسي منذ
 وتحت تأثير المقاومة دفعت . 1954 سنوات إلى غاية 8 ودامت

 عاصمتها ( 1949 مارس 9 في 1 بفرنسا إلى االعتراف بحكومة باوديه
 في الجنوب هدفها مواجهة الحكومة الوطنية التي أسسها ) سايغون

 في الشمال ) عاصمتها هانوي ( 1945 سبتمبر 7 هوشي منه في
 نة بين وبالتالي إثارة الفت

 . الشعب الواحد
 1950 وفي مطلـع سـنة

 اعترف كل مـن االتحـاد
 السوفياتي والصين الشعبية
 بحكومة هوشي مينه، وفي
 المقابل اعترفت الواليـات
 المتحدة، بريطانيا واستراليا

 المواليـة بحكومة بـاوداي
 لإلستعمار الفرنسي، ومـن
ــرب ــبحت الح ــا أص  هن

 واصل تكوينه يف 1926 ات أبيه سنة آخر أباطرة الفيتنام توىل العرش بعد وف ) Bao Dai ( ) 1913 - 1997 ( : اي باود - 1

 الل احلرب الثانية ، إىل أن حتد للحماية الفرنسية، ويف ضل الوجود الياباين خ 1932 فرنسا، مث عاد ليحكم فعليا ابتداء من

 وعني يف احلكومة الشيوعية اجلديدة مستشارا، اجته 1945 منه حكومة وطنية سنة حزب الفيتمينه بزعامة هوشي أسس

 إىل الفيتنام وجتعله فرنسا رئيسا على الفيتنام ملواجهة حكومة 1949 بعدها إىل هونغ كونغ مث إىل فرنسا ليعود سنة باوداي

 20 وفق قرارات مؤمتر جنيف ° 17 وتقسيم الفيتنام يف دائرة العرض ) 1954 - 1946 ( منه، بعد حرب اهلند الصينية هوشي

 وينشأ نظاما 1955 على احلكم سنة ) ديام ( ة إىل أن استوىل وزيره األول بقي باوداي رئيسا لفيتنام اجلنوبي 1954 جويلية

 . ليستقر يف فرنسا ) باوداي ( بعدها ينسحب . دكتاتوريا مدعما من طرف الواليات املتحدة

 مال ش بين ال م التي تقسم الفيتنا ° 17 دائرة عرض

والجنوب



 استسالم الجيوش الفرنسية

 في ديان بيان فو

 المعسكر الشرقي عـن غذيه التحريرية ذات بعد ايديولوجي شيوعي ي
 مـن طـرف الحلـف طريق الصين، وفرنسا تلقت الدعم والمساندة

األطلسي
 وهو يمثل المعسكر الغربي خوفا من انتصـار 1952 سبتمبر 17 منذ

 . 1949 الشيوعية في المنطقة بعد أن انتصرت في الصين منذ
 قام المقاومون بهجوم كاسح على أكبـر قاعـدة 1954 مارس 7 وفي

 تسببت في هزيمة فرنسـا ) هضبة ديان بيان فو ( ية فرنسية في عسكر
 فانعقد لذلك مؤتمر دولي في جنيف . والدخول في تفاوض مع الفييتمنه

 فيتنام الشمالية وفيتنـام ( جمع دول الهند الصينية ) 1954 جويلية 20 (
 الصـين الشـعبية ( والدول الشـيوعية ) الجنوبية والالووس وكمبوديا

 فرنسـا والواليـات المتحـدة ( والدول الغربيـة ) واالتحاد السوفياتي
 ومن القـرارات التـي ) وبريطانيا

 : خرج بها المؤتمر
 الحـد ° 17 تحديد دائرة العـرض -

 الفاصل بين القسم الشمالي والقسـم
 الجنوبي

 إجراء استفتاء على الوحدة بعد عامين -
من توقيع االتفاق تحت إشراف دولي



 مؤتمر جنيف

 أو أي مساعدة عسكرية أو إقامة القواعد على أن ال يتلقى الطرفان -
 . األحالف العسكرية في المشاركة

 تباينت ردود األفعال من هذه االتفاقيـة،
 االتحاد السوفياتي والصين الشعبية أيدت ف

 االتفاقية واعتبرتها انتصارا للشيوعية في
 المنطقة، أما الواليات المتحدة فقد

 اعترافـا ذلـك رفضت التوقيـع، واعتبـرت
 بالشيوعية، خاصة وان للفيتمينه شعبية واسعة، لذلك فهي

 ، لتُدخل المنطقة في حـرب رفضت االتفاقية بل سعت إلفشال ما جاء فيها
 أشد وأخطر تقودها الواليات المتحدة في الجنوب ومساندة ودعـم مباشـر

 . من طرف االتحاد السوفياتي في الشمال
 شعب الهندي الـذي وعدتـه مخيب آلمال ال 1919 يعد قانون : الهند - 2

 منذ هـذا . 1917 السلطة االستعمارية البريطانية بمنحه الحكم الذاتي سنة
 التاريخ دخلت الهند في كفاح مرير ضـد االسـتعمار البريطـاني تقـوده

 ي حزب المـؤتمر الهنـد : أحزاب وطنية على رأسها حزبان رئيسيان هما

 مسلمين الهنـود بعـد ويضم ال وحزب الرابطة اإلسالمية الهندية 1 الوطني
 انفصالهم من حزب المؤتمر وقد عملت بريطانيا على إثارة الفتنـة بـين

 ز أشترك يف تأسيسه مجاعة من اهلنود واالجنلي 1885 أقدم حزب سياسي يف اهلند، يعود تأسيسه إىل سنة : حزب املؤمتر اهلندي - 1

 وطين مييل إىل احلرية واالستقالل منذ ي حيث كان يف البداية عبارة عن مجعية مث بدأ احلزب يتطور ليتحول إىل حزب سياس

. ، خاض حربا سلمية ضد املستعمر إىل أن نالت اهلند استقالهلا 1905



 بـرز 1920 في سـنة . المسلمين والهندوس كلما شعرت بخطر يهددها
 كشخصية 1 المهاتما غاندي

 وطنية تزعم الكفاح من أجل االستقالل إال أنه اتبع أسلوب مقاومة جديـدة
 وهي فلسفة جديدة العصيان المدني السلمي على المنطقة تعتمد أساسا على

 اعتمدها غاندي
 مثـل التظـاهر ( أساليب االحتجاج واإلقنـاع باسـتخدام الالعنـف - 1

 ...) والمسيرات السلمية وتوزيع النشرات ووضع ألوان معينة
 وتعني رفض التعاون مثل اإلضرابات والمقاطعـة ( تعاون أساليب الال - 2

 .....) سياسية لمؤسسات الدولة االقتصادية واالجتماعية وال

 النفس العظيمة أو القديس صاحب وتعين ) املهامتا ( رجل قانون وسياسة هندي لقب ب ) 1948 - 1969 ( : كرمشاند غاندي  1

 وفيها مارس مهنته وفيها 1993 مارس مهنة احملاماة ، مث استقر يف ناتال جبنوب إفريقيا سنة 1888 تابع دراسته يف بريطانيا سنة

 ي يف بق . أصبح من أكرب املدافعني عن اهلنود املقيمني فيها من االجنليز وفيها مارس فلسفته يف املقاومة وهي املقاومة السلمية

 : سنة، قام خالهلا بعدة نشاطات من بينها 22 جنوب إفريقيا

 . إعادة الثقة إىل أبناء اجلالية اهلندية املهاجرة وختليصهم من عقد اخلوف والنقص ورفع مستواهم األخالقي •
 . اليت دعا عربها إىل فلسفة الالعنف " الرأي اهلندي " إنشاء صحيفة •
 . ليدافع عربه عن حقوق العمال اهلنود " املؤمتر اهلندي لنتال " تأسيس حزب •
 . حماربة قانون كان حيرم اهلنود من حق التصويت •
 . الذي يفرض على اهلنود تسجيل أنفسهم يف سجالت خاصة " املرسوم اآلسيوي " تغيري ما كان يعرف بـ •
 . ثين احلكومة الربيطانية عن عزمها حتديد اهلجرة اهلندية إىل جنوب أفريقيا •
 . عقود الزواج غري املسيحية مكافحة قانون إلغاء •
 عاد إىل اهلند لتبدأ املواجهة بينه وبني بريطانيا االستعمارية، رغم سياسته السلمية إال انه تعرض لالعتقال 1915 يف سنة

والتعسف عدة مرات كما حتدى االستعمار مبقاومته السلمية حيث خطط للعصيان املدين واملسريات السلمية إىل أن نالت اهلند

 على يد متعصب هندوسي من الرافضني إىل فكرة الوحدة بني اهلندوس واملسلمني 1948 قتل غاندي سنة . الهلا يف سنة استق

. كما دعا إليها غاندي بشدة



 العتصـام فـي وا العاديـة تعطيل األعمـال ( السلمي أساليب التدخل - 3
 . ....) وإنشاء مؤسسات وحكومة موازية اإلدارية المكاتب

 غاندي أصبحت له شعبية كبرى،

 الشعب وأبو قديس في نظر عامة

 . الهند لكفاحه من اجل تحرير الهند

 من التحديات 1931 مسيرة الملح

 . ضد االنجليز التي قادها غاندي

 من أقوال غاندي

 إنها أقوى من أقوى سالح . إن الالعنف هو أعظم قوة متوفرة للبشرية "...

 " . دمار تم تصميمه ببراعة اإلنسان

 إنكاره أسباب الراحة العادية إن حرمان شخص من حريته الطبيعية و "...

 هو أسوأ من تجويع الجسد؛ إذ أن ذلك هو تجويع للروح القاطنة في

 " . الجسد

 يمكنك أن تقيدني، يمكنك أن تعذبني، يمكنك حتى أن تقوم بتدمير هذا "...

 " . الجسد، ولكنك لن تنجح أبدا في احتجاز ذهني

- 2 - الوثيقة



 1931 مسيرة الملح

 : الحركات التي قامت في الهند للمناهضة ضد بريطانيا من أهداف
 بعد الحرب العالمية األولى لكن 1918 المطالبة باالستقالل منذ سنة -

 وهو الذي أثار الشعب ) صوري ( بريطانيا منحت استقالال ذاتيا
 ، واشتد االحتجاج 1922 الهندي، فقاد غاندي عصيانا مدنيا سنة

 ليتحول إلى مواجهة بين االنجليز والهنود فتدخل غاندي إليقاف هذه
 . المواجهة

 زعة االقتصاد البريطاني مسيرة الملح االحتجاجية وهي وسيلة لزع -
 إذ كان الملح من الثروات التي تحتكرها الشركات . في الهند

 فقاد غاندي . البريطانية منذ االحتالل يمنع على السكان استغالله
 سميت بمسيرة 1931 مسيرة نحو البحر حيث يستخرج الملح سنة

 الملح وكان تحد كبير للسلطات االستعمارية أجبرتها على توقيع
 ". دة دلهي معاه "

 عند اندالع الحرب العالمية الثانية -
 أطلقت بريطانيا دعـوة إلشـراك
 الهند في حربهـا، لكـن الشـعب
 الهندي رفـض المشـاركة لكـن
 إصرار بريطانيا علـى دعوتهـا

 خاصة وأنها تمكنت من إقناع العديـد
 من الزعماء السياسيين الشيء الذي دفع بغاندي إلى إعالن العصيان

 ، حاولت بريطانيا الدخول فـي مفاوضـات مـع 1941 المدني سنة
غاندي إلقناعه فهي في حاجة إلى دعم الشعب الهندي لها في هـذه



 الحرب للوقوف في وجه اليابان التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيـا
 قبل غاندي مشاركة الهند في الحـرب 1943 وفي سنة . في المنطقة

 . مقابل االعتراف باالستقالل فكان له ذلك
 . وجه خطابا إلى االنجليز يطالبهم فيه مغادرة الهند 1942 نة في س -

 هذا الخطاب أيده الشعب مما دفع ببريطانيـا إلـى انتهـاج سياسـة
. 1944 االعتقاالت من بينهم غاندي الذي بقي مسجونا إلى غاية



 ها لتحضير استقالل الهند وتقسيم 1947 ملتقى نيودلهي
 وباكستان ) - 1 - نهرو يمثلها ( إلى االتحاد الهندي

 - 2 - اللورد مونتباتن وبينهما ) - 3 - جناح علي يمثلها (
 نائب الملك ممثل التاج البريطاني

2 2 
3 

1 

 : استقالل الهند وتقسيمها -
 عرفت الصـراعات
 الداخلية التـي كانـت

 ريطانيـا بـين تغذيها ب
 الهندوس والمسـلمين،
 لتكـــريس مخطـــط

 الطرفين، ن االنفصال بي
 وتحمــس لهــا حــزب
 الرابطة اإلسالمية بقيادة

 إسـالمية ، حيث طالب بتأسـيس جمهوريـة 1940 محمد علي جناح منذ
 بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وازدادت . منفصلة عـن الهنـد

 لية عن بريطانيـا مـن جهـة االضطرابات االنفصالية من جهة واالستقال
 أوت 16 أخرى، فأيدت هذه األخيرة التقسيم واالستقالل وكان ذلـك فـي

 - باكسـتان الشــرقية ( حيث قسمت اإلمبراطورية الهندية بـين . 1947
 وهما يمثالن القسم المسلم تحت حكم علي ) كشمير ( والغربية - بنـغالديش

. والباقي يمثل االتحاد الهندي ) جناح



 إفريقيا الحركات التحررية في شمال

 اختلفا في بلدان عربيان ينتميان إلى القارة اإلفريقية : ومصر - الجزائر
 في أسلوب الكفاح والوصول إلى التحرر، لكنهما تشابها في اإلصرار على
 االستقالل، والدور الذي لعبتاه في تحرير الشعوب على المستوى القاري

 . والعالمي

 فما هي  خصائص التحرر لكال البلدين؟

1947 خريطة تمثل تقسيم الهند سنة



 : ية الجزائر خصائص الثورة - 1

 قدمت تضحيات جسام 20 تعد الثورة الجزائرية من أهم ثورات القرن ال
 استيطاني من أجل استرجاع استقاللها الذي أخذ بالقوة من طرف استعمار

 . 32 تجذّر في الجزائر لمدة قرن و فرنسي
 : ولعل ما يميز الثورة الجزائرية عن غيرها من الثورات هو كونها

 ثورة جماهيرية شعبية ليس لها زعامات كبقية ثورات عصرها -
 . تحكمها قيادة جماعية مسؤولة

 في سلوكها، إنسانية في توجهاتها و عصرية في محتواها و رة متحض ثورة
 هدف الثورة لم يكن . لحرية التعبير والمشاركة في ممارستها السياسية مدرسة و

 فعال ضد االستعمار الفرنسي، بل كانت كذلك إجماع وطني فقط تعميق وتدعيم
 واإلجبار التي حاول االستعمار الفرنسي محاربة سياسة القهر تعمل على

 فالثورة الجزائرية عمقت في الشعب الجزائري . غرسها في الشعب الجزائري
 ومن التعاليم الحضارية . واالضطهاد والهيمنة تعاليم رفض الممارسات القهرية

 تعليم وتكوين المحاربين ينطلق من محاربة واإلنسانية لثورة نوفمبر، أن

 وأكثر من . أو أمة والسلطة الفرنسية وليس فرنسا كشعب االستعمار الفرنسي
 تتماشى مع أفكار وقيم ومبادئ ميدانيا كانت أهداف الثورة الجزائرية ذلك أن

 كثيرا ما يرددها ويتظاهر بها الفرنسيون بحكم مرجعية فرنسا الفلسفية إنسانية
 والتاريخية والمتمثلة في الثورة الفرنسية ومبادئها الليبرالية، التحررية

 السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه - إسماعيل دبش . د . واإلنسانية

 . 21 . ص - ) 1962 - 1954 ( الثورة الجزائرية

: استنتج خصائص الثورة الجزائرية من خالل مطالعتك لهذا النص



 ثورة أساسها العقيدة اإلسالمية فهي محركة الثورات الشعبية -
 ومفجرة الثورة التحريرية أول ي األولى وموحدة الشعب الجزائر

 . 1954 نوفمبر
 ل واألمية ثورة قادها شعب ثائر عملت فرنسا على ترسيخ الجه -

 فيه إال أنه برهن على التحدي والصمود وإرادة التضحية دون
 ) في القرى والمدن ( استسالم وهو ما أرعب العدو حيث ما تواجد

 ثورة ذات بعد اجتماعي اقتصادي وثقافي حيث وضعت الثورة -
 ع أسس تغيير المفاهيم التي رسخها االستعمار في المجتم

 . الجزائري
 يا وآسيا وأمريكا الالتينية من حيث التأييد كان لها صدى في إفريق -

 الذي - اآلفرو آسيوي – والمساندة كحركة تحررية تبنتها منظمة
 انبثقت عنها مجموعة حركة عدم االنحياز منذ مؤتمر باندونغ

) 1955 .( 

 لم تكن الهدنة مطروحة من كال الطرفين لقد كانت ثورة عنيفة
 ع الشعب الجزائري وكل فاالستعمار يعتبر أي هدنة معناه تشجي

 أما من الجانب . المستعمرات على التمرد لذلك واجهها بعنف شديد
 الجزائري فان الهدنة معناه نهاية ثورة وإيقاع الشعب الجزائري في مصير

 ففرنسا معروفة 1945 ماي 8 مجهول قد ال يختلف عن مجزرة
 . بمجازرها في حق الشعب الجزائري

؟ سائل الثورة و ما هي



 هزمها إال إذا استعملت كل وسائل المواجهة ال يمكن قوية ففرنسا دولة
 : بتنسيق دقيق لتجنب فشل الثورة ومن هذه الوسائل

 الكفاح المسلح هي الوسيلة التي أكدت لالستعمار أن المقاومات -
 . السياسية قد انتهت

 . الكفاح السياسي وهدفه التعبئة والتوعية إلعداد الشعب على الكفاح -
 ات الجماهيرية المهنية والطالبية مقاومة شعبية عن طريق التنظيم -

 ... والثقافية والتجارية
 كفاح دبلوماسي مهمته التعريف بالثورة الجزائرية خارج التراب -

 . الجزائري لكسب التأييد العالمي
 بالفعل هذه الوسائل كلها حاصرت فرنسا في كل مكان في الداخل

 اها إلى القضاء وظنت أنها إذا تخلصت من مستعمراتها ستوجه كل قو والخارج
. على الثورة



 : الدول اإلفريقية التي نالت استقاللها خاللها الثورة الجزائرية
 ) 1 ( الجدول

 المستعمرات الفرنسية

 تاريخ االستقالل الدولة تاريخ االستقالل الدولة
 1960 أوت 5 بوركينافاسو 1956 مارس 2 المغرب األقصى

 1960 أوت 07 ساحل العاج 1956 مارس 20 تونس

 1960 أوت 11 تشاد 1958 أكتوبر 2 غينيا

 1960 أوت 13 إفريقيا الوسطى 1960 جانفي 1 الكامرون

 1960 أوت 15 الكونغو 1960 أفريل 4 السنغال

 1960 أوت 17 الغابون 1960 أفريل 27 طوغو

 1960 سبتمبر 22 مالي 1960 جوان 26 مدغشقر

 1960 مبر نوف 28 موريتانيا 1960 أوت 1 بنين

1960 أوت 3 النيجر



 ) 2 ( الجدول

 المستعمرات البلجيكية المستعمرات البريطانية

 تاريخ االستقالل الدولة تاريخ االستقالل الدولة
 1960 جوان 30 الزايير 1957 مارس 6 غانا

 1962 جويلية 1 رواندا 1960 أكتوبر 1 نيجيريا

 1962 جويلية 1 بوروندي 1961 أفريل 27 سيراليون

 1961 ديسمبر 9 تنزانيا

 - 2 - و - 1 - المذكورة في الجدول وقع على خريطة إفريقيا الدول

 . مفتاح الخريطة في مستعمال األلوان

 مستعمرات بلجيكا

 مستعمرات فرنسا

 مستعمرات بريطانيا

مفتاح اخلريطة



 الضباط األحرار الذين قادوا جماعة

 1952 الثورة المصرية

 , 1952 يوليو 23 ثورة : خصائص الثورة المصرية - 2
 لتغير أول نظام ملكي في الوطن العربي لكونها الثورة المصرية جاءت

 ثارت على نظام حكم تسلطي يخدم االستعمار أكثر مما يخدم الشعب
 م واقتصاده واستغل نفوذه في توجيه المصري، فقد استأثر بنظام الحك

 النظام الملكي للحفاظ على وجوده في مصر منذ فرض الحماية سنة
 من جهة 1922 فيفري 28 مع أنه أعلن عن استقالل مصر في 1882
 : ولعل ما يميز الثورة المصرية . أخرى

 أنها ثورة على نظام -
 تسبب في ترسيخ الفقر والجهل

 . صري الم واألمية في المجتمع
 فترة عم فيها الفساد والفوضى، -

 وعدم االستقرار السياسـي وتدخل
 النفـوذ االنجليزي، الذي كان له

 الدور الرئيسي، لذلك كان التحرك

 لتغيير األوضاع مزدوج فهو ضد
 النظام من جهة وضد الوجود

 . االنجليزي من جهة أخرى
 سقوط النظام الملكي والغير -

 في المنتظر أحدث هزة كبرى
 المنطقة، ولعب دور المحفز
للعديد من الحركات التحررية



 جريدة األهرام المصرية تعلن عن حركة الجيش

 التي قام بها الضباط السلمية إشارة إلى الثورة

 األحرار

 . العربية
 ثورة قادها نخبة من الضباط الوطنيين، بالنيابة عن الشعب، أكسبها -

 عن هذه الثورة حتى عمت المظاهرات ن التأييد الشعبي وفور اإلعال
 الشعبية المطلقة تعبيرا عن

 . الفرحة والتأييد العفوي
 : كان من وسائلها

 قام ثورية انقالب حركة -
 من أبناء الجيش ضباط بها

 طبقة الفالحين، قادوا الثورة
 على النظام سلمية بطريقة

 القائم بسرية، فاجأت الشعب
 بعد نجاحها وحتى ال تثير

 االستعمار رد فعل
 االنجليزي نظرا لنفوذه

 قام . الكبير في سياسة البالد
 الضباط الثوريون بتنصيب

 يوم ) الملك فاروق ( مصر مكان أبيه المخلوع أحمد فؤاد ملكا على
 بعدها أعلن عن إلغاء ). 1952 جويلية 26 السبت ( االنقالب الثوري

 الذي وضعته بريطانيا للنظام المصري ثم أعلن عن قيام 1923 دستور
 برئاسة اللواء محمد نجيب، وحل 1953 جوان 18 الجمهورية في

. األحزاب السياسية



 وجه إلى االستعمار االنجليزي وذلك عن ثم تطورت الوسائل لت -
 بطريقة غير العمليات الفدائية من جهة ومساندة العمل السياسي طريق

 مباشرة ضد  المراكز العسكرية
 البريطانية في قناة السويس، من جهة
 أخرى، والهدف هو إجبارها على
 االنسحاب عسكريا من المنطقة بعد أن

 فاضطرت . فقدت نفوذها السياسي
 مع مفاوضات نيا إلى الدخول في بريطا

 أكتوبر 19 مصر انتهت باتفاق
 الذي تم بموجبها إلغاء معاهدة 1954
 التي فرضت على مصر قبل الحرب العالمية الثانية، وكذلك 1936

 سنوات عوض 7 تخفيض مدة التواجد االنجليزي في قناة السويس إلى
 . سنة كما كان في المعاهدة الملغاة 20
 الصهيونية في ا للمخططات االستعمارية بما فيه السياسية المواجهة -

 ، والدور الواضح لمصر من خالل نشاطاتها ضمن منظمة الدول المنطقة
 هذه السياسة . 1955 آسيوي إلى غاية انعقاد مؤتمرها بباندونغ - اآلفرو

 جعل الغرب وعلى رأسها الواليات المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا
 ناع البنوك الدولية عن تموين المشاريع الكبرى على مصر من بينها امت

). سد أسوان ( في مصر



 العدوان الثالثي على مصر

 استرجاع الثروات -
 والممتلكات الوطنية عن طريق

 الحصار الذي فرضته ف . التأميم
 الدول الغربية دفع جمال عبد

 تأميم الناصر إلى اإلعالن عن
 . ) 1956 جويلية 26 ( قناة السويس

 أكتوبر 29 ( عدوان ثالثي لى سياسة المواجهة عرضت مصر إ -
. من طرف بريطانيا وفرنسا والصهاينة ) 1956



 الحركة التحررية في أمريكا الالتينية

 كثيرا ما توصف أمريكا الالتينية بالقاعدة الخلفية للواليات المتحدة، فمنذ
 اليات المتحدة والو 19 أن تحررت من اإلسبان والبرتغال في أواخر القرن

 ، يقضي 1823 الصادر سنة " مبدأ مونرو " تعمل على االنفراد بالقارة فـ
 وللحفاظ على سيطرتها ون المنطقة ؤ باستبعاد أي تدخل دولي في ش

 االقتصادية والسياسية على المنطقة أنشأت أنظمة دكتاتورية عسكرية تحكم
 بين الدول شعوبها بالحديد والنار لخدمة مصالح الواليات المتحدة ومن

 . كوبا التي انتفضت على هذا الوضع
 تقع جزيرة كوبا في منطقة إستراتيجية حساسة قريبة من الواليات

 ) انظر الخريطة التالية ) ( كلم 180 ( المتحدة تبعد عن فلوريدا بـ

 كوبا جزيرة

 مريكا الشمالية أ

الوسطى مريكا أ



 فولجينسيو الدكتاتور

 باتيستا

 أما سياسيا فتقع ضمن دائرة النفوذ
 األمريكي كبقية دول أمريكا الالتينية مر

 يها عدة دكتاتوريين عسكريين آخرهم عل
 ثم نصب 1933 باتيستا منذ ر الدكتاتو
 ، حكم بالده بالقوة إلى غاية 1952 رسميا
 حيث اطيح بحكمه بعد 1958 ديسمبر 31

 ثورة عنيفة قادها فيدال كاسترو ومساعده
 . الثوري تشي غيفارا

 الثورة الكوبية
 توري وضعته ضد نظام دكتا قاده فيدال كاسترو انقالب ثوري -

 . الواليات المتحدة لحماية مصالحها

الموقع واألبعاد لجزيرة كوبا



 الكوبية فيدال كاسترو بين زعيم الثورة

 في جبال سيرا مايسترا أتباعه الثوار

 فيدال كاسترو وتشي غيفارا

 استقبال شعبي لفيدال كاسترو

 ورجاله في العاصمة هافانا

 بدأت كانت ثورة شعبية -
 بمجموعة قليلة من الثوار
 اصطحبت فيدال كاسترو

 2 من المكسيك  في

 حيث كان 1956 ديسمبر
 الجئا فيها واتخذوا من جبال

 سييرا مايسترا منطلقا

 ثم سرعان ما . ألعمالهم الثورية
 أصبحت له شعبية، حيث تمكن من
 تحريك الشعب في القرى واألرياف
 التي كانت األكثر تضررا من

 جويلية 26 وفي . سياسة باتيستا

 ) هافانا ( دخل العاصمة 1959
 في أجواء إضراب عام شل

 وبذلك سقط النظام . العاصمة
. الدكتاتوري



 الفرقة الكوبية التي جندتها الواليات

 لقى عليها القبض عند ي ، المتحدة

 محاولتها النزول في خليج الخنازير

 حصار جوي وبحري فرض على

 1962 وبر أكت 22 كوبا منذ

 بعد إسقاط النظام -
 مواجهة الدكتاتوري بدأت

 ، التي االمبريالية األمريكية
 سارعت إلى فرض حصار

 اقتصادي شديد على الحكومة
 الوطنية الناشئة قصد إفشالها، كما
 حاولت في العديد من المرات

 ضرب الحكومة الوطنية من

 محاوالت االنقالب، واغتيال كاسترو واإلنزال الفاشل في خليج ( الداخل
 باقي مناطق نفوذها وهذا حتى ال تمتد هذه الثورة إلى ) الخنازير وغيرها
 . في القارة الجنوبية

 ، حيث تقربت من االتحاد ثورة إيديولوجية تحول الثورة الوطنية إلى -
 السوفياتي لفك الحصار المفروض عليها حيث أقامت كوبا عالقات

 وفي ديسمبر من 1961 ماي 8 ديبلوماسية مع موسكو في

إظهار القوة والتهديد بين



 رئيس االتحاد ( نكيتا خروتشوف

 وجون كنيدي ) السوفياتي

 اللذان ) رئيس الواليات المتحدة (

 اتفقا على إنهاء األزمة

 نيكيتا خروتشوف وفيدال استرو

 . وتحول كوبا إلى النظام الشيوعي

 نفس السنة أعلنت كوبا تحولها إلى النظام
 الماركسي وانضمامها الرسمي إلى الشيوعي

 هذا التحول فتح المنطقة . االتحاد السوفياتي
 انتهزت روسيا . الكراييبية على الحرب الباردة

 هذا التقرب إلقامة منصات لصواريخ نووية
 في كوبا، وهذا نظرا لموقع كوبا االستراتيجي

 وفي . من والية فلوريدا األمريكية جنوبا
 هذه المراكز فكاد ، اكتشفت 1962 أكتوبر

 حيث فرض على كوبا حصارا عسكريا . العالم ينزلق إلى حرب نووية
 كما 1962 أكتوبر 22 سياسيا واقتصاديا

 هددت أمريكا االتحاد السوفياتي
 بالحرب إن لم تنزع صواريخها من

 وأصبحت كل الشعوب بما فيها . كوبا
 . المعسكرين يعيشون في رعب حقيقي

 لية لفك هذا تدخلت كل المنظمات الدو
 األمم المتحدة، حركة عدم ( النزاع الخطير

 1962 أكتوبر 28 وفي ) االنحياز وغيرها

 قبل خروتشوف نزع الصواريخ مقابل فك
 الحصار والتعهد بعدم االعتداء على كوبا، ونزع الصواريخ النووية

. األمريكية من تركيا وبذلك انتهت األزمة



 : خصائص الثورة ووسائلها
 : تقدم يمكن استنتاج خصائص الثورة الكوبية ما من خالل

 . على نظام دكتاتوري عميل للواليات المتحدة ثورة انقالبية -
 ومحاولة نشر الفكر الثوري في كامل مواجهة االمبريالية األمريكية -

 ). من بوليفيا ( المنطقة وقد ساهم في ذلك تشي غيفارا دورا هاما
 ، هذا الدعم افشل كل دعم شعبي كامل للزعيم فيدال كاسترو -

 . محاوالت الواليات المتحدة لإلطاحة بالحكومة الوطنية الموحدة
 جر االتحاد السوفياتي إلى المنطقة حتى تتمكن كوبا من فك الحصار -

 . دولي صراع إقليمي إلى صراع وتحويل الصراع من
 ذ كوسيلة لمواجهة االمبريالية والنفو نجاح الفكر الشيوعي في المنطقة -

 . ي األمريك
 منذ البداية كوسيلة ضد الدكتاتورية الكفاح المسلح استعملت الثورة -

 . وضد المحاوالت األمريكية

ما هي ايجابيات وسلبيات هذه األزمة على العالقات بين



 من كفاح التحرر إلى ترتيبات ما بعد االستقالل

 لم يكن خروج االستعمار سهال أو بمحض إرادته، بل بعد تضحيات
 راء والتخويف من جسيمة، كان االستعمار خاللها، يقوم بالتقتيل واإلغ

 المستقبل في نفس الوقت، ومع ذلك إصرار الشعوب على التحرر كان
 . أقوى

 إال بقوة السالح، ولوال ضعفه بعد ه لم يخرج المستعمر من إمبراطوريات
 الحرب العالمية الثانية، لواجه الشعوب بكل ما يملك، لذلك فاالستعمار

 ة للبقاء سياسيا ثم من خرج مهزوما عسكريا لكنه وضع ترتيبات محكم
 خاللها يسيطر اقتصاديا وبها يعوض العسكري بالمدني وهذا ما يسمى

 . باالستعمار الجديد

 : في الواقع هناك عدة دوافع من بينها
 فقدان مكانتهم بعد الحرب العالمية الثانية وحل محلهما كل من - 1

 الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي اللذان دخال في صراع

 من هل خرج االستعمار حقيقة ، لب في رأيك عزيزي الطا
 المنطقة نهائيا واستتب األمن في كل الدول التي نالت استقاللها؟

 لكن ما هي الدوافع التي جعلت االستعمار يتمسك بمستعمراته
؟ ا رغم انهزامه عسكري



 رمز الكومنولث

 رمز ألعاب الكومنولث

 من أجل ارث مستعمراتهم، هذا دفعهم إلى وضع ) الحرب الباردة (
 . في المناطق التي كانوا فيها تحمي مصالحهم ترتيبات

 التي تعد أساس اقتصادهم، لذلك اتفقوا عدم التخلي عن الثروات - 2
 ة الفرانكفوني : تجمعات مثل ضمنيا على أن يجمعوا مستعمراتهم في

 تربطهم ) الناطقة باإلنجليزية ( وفونية واإلنجل ) الناطقة بالفرنسية (
 معها بعالقات وثيقة وتكون تحت مراقبتهم وقيادتهم، طابعها

 . الظاهري سياسي وثقافي، لكن حقيقتها إبقاء اليد على الثروات
 لها تخدم وتحمي تعيين حكومات عميلة ومن الترتيبات أيضا - 3

 مصالحها، وهذا من األسباب المباشرة التي أدت إلى انتشار
 الصراعات السياسية والحروب األهلية فور استقالل العديد من هذه

 . الدول
 ، ظاهرها تعاوني ربط المستعمرات باتفاقيات ومعاهدات تقيدهم - 4

 عاصمة - 1978 ، مثل معاهدة لومي االستغالل والنفوذ لكن حقيقتها
 وكل التفاقيات والمعاهدات قبلها وبعدها لم تحقق للشعوب - طوغو

 . اء فيها مثل ما حققته لواضعيها ما ج الضعيفة
 : من هذه التنظيمات التي جمعت الدول حديثة االستقالل

 ) Commonwealth – لكومنولث ا ( : البريطانية الشعوب رابطة - 1

 هي مجموعة دولية نشأت سنة
 بعد تفكك اإلمبراطورية 1944

 البريطانية عقب الحرب العالمية
الثانية حيث استقلت معظم



 الكومنولث مبادئ إعالن سنغافورة حول
 يصف الكومنولث على أنها 1971 الصادر عام

 رابطة تطوعية تضم دوال مستقلة تتشاور "

 وتتعاون فيما يتعلق بالمصالح المشتركة

 ي الصعيد الدول لشعوبها والترويج للتفاهم على

 ." والسالم العالمي
 كان . 1991 لعام " للكومنولث هراري إعالن " و

 اتفاقية هامة أكدت على ما تؤمن هراري إعالن
 للديمقراطية الترويج " : به رابطة الكومنولث

 والحكم الصالح، واحترام حقوق اإلنسان وحكم

 القانون، وتنمية اقتصادية واجتماعية

 . " مستمرة

 تضم رابطة الكومنولث الحديثة حوالي

 صل تعداد شعوب هذه ثلث دول العالم، وي

 مليار نسمة 1.7 الدول مجتمعة إلى

 وتمثل دول . يشكلون ربع سكان العالم

 ا من أغنى دول ه بعض 53 الكومنولث الـ

 ا من أفقرها أيضا، وكذلك ه العالم، وبعض

 بعضها من أكبر دول العالم مساحة

 دولة من بين 34 . وبعضها من أصغرها

 دولة عضو في الكومنولث تصنف 53

 أغلبها دول جزر ( ها دول صغيرة على أن

 ). مليون نسمة أو أقل 1.5 تعداد سكانها

 على الحكم الذاتي وتتولى الحكومة البريطانية وحصل بعضها المستعمرات
 التعاون بين الدول األعضاء عن طريق عقد و تنسيق ال البريطانية

 ، وتضخم، لمناقشة المشاكل من بطالة حكوماتها لرؤساء ة اجتماعات دوري
 كما أنشأت للرابطة صندوق التعاون التقني لتمويل . وتخلف اقتصادي
 دولة مستقلة وهي 49 - 1971 بلغ عدد األعضاء سنة . المشاريع المختلفة

 ). كانت في األصل من مستعمرات بريطانيا ( دولة 53 اآلن

 المنظمة الدولية تعرف باسم : رابطة الشعوب الفرنسية - 2

 الدولة االستعمارية التقليدية فرنسا تجمع بين منظمة . OIF للفرنكوفونية
. دولة مستقلة حاليا 53 ا ومستعمراتها قديما وعدده



 رمز المنظمة الفرانكفونية

 - 4 - من خالل الوثيقة
 نستنتج أن رابطة الشعوب
 الفرنسية تأسست متأخرة بعد

 دول الكومنولث التي أسستها
 بريطانيا، وهذا لكون بريطانيا تفطنت مبكرا بأنه ال يمكنها الوقوف في

 ت مستعمرات وجه موجة التحرر الجارفة تدفعها روح االنتقام لذلك منح

 خُولت آخر 1958 جوان بموجب القانون الصادر في
 حكومات الجمهورية الرابعة الفرنسية إجراء استفتاء حول دستور

 ومهد الجنرال " رابطة الشعوب الفرنسية " جديد ينص على إنشاء
 جاء ) 1958 أوت ( ل ديغول لهذه الخطوة بخطاب ألقاه في برازفي

 أن كل بلد مصمم على االستقالل يناله بمجرد أن يصوت بال، :" فيه

 لد يشعر مع األيام بقدرته على تسلم مقاليد أموره، له وحده وكل ب

 وجرى االستفتاء في سبتمبر فتمخض عن " ... أن يتخذ هذا القرار
 رابطة " انتظام ما تبقى من مستعمرات فرنسية ضمن ما سمي

 .(Communauté Française) " الشعوب الفرنسية
 207 ص - 1919 رن العشرين منذ أحداث الق - لبيب عبد الستار

- 4 - الوثيقة



 بينما بقيت فرنسا تواجه شعوب .1 االستقالل وضمتهم إلى الدومنيون
 مستعمراتها بالقوة، فانهزمت في الهند الصينية، وتونس والمغرب وحتى
 ال تفقد فرنسا مستعمراتها استنجدت بالجنرال ديغول الذي أحيا فكرة

 أما . ماري الذي فشل بسبب تمسكها بالفكر االستع 1946 " االتحاد الفرنسي "
 ديغول فانه عرض االستقالل على الشعوب اإلفريقية ضمن هذه الرابطة،
 بينما الجزائر اعتبرتها فرنسية، وعرض عليها االستفتاء مثل الشعب

 ). بقبول أو رفض دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ( الفرنسي
 تهدف المنظمة الفرانكفونية ظاهريا إلى تحقيق السالم والديمقراطية
 وحماية حقوق اإلنسان، أما باطنيا فهي تعمل على تكريس بقاء النفوذ

 وتعتبر اللغة - شرط في عالقاتها - االقتصادي والثقافي لفرنسا في المنطقة
 . الفرنسية المنتشرة نسبيا في هذه البلدان هي أهم رابط لهذه العالقات

 هي مستعمرات بريطانيا اليت يكثر فيها العنصر االجنليزي أو األورويب ومعترفة بالتاج الربيطاين وتتقيد بقوانينها : الدومنيون - 1

 بدأت هذه الدول متيل حنو احلكم الذايت، 1931 لكن منذ دها، مثل كندا، أستراليا، إفريقيا اجلنوبية، نيوزيلندا وغريها، وتقالي

 .... وبعد احلرب العاملية الثانية فتحت الكومنولث للعديد من الدول اليت منحتها االستقالل مثل اهلند باكستان وغريها

. سلم زمني للحركات التحررية المذكورة في الموضوع وأهم األحداث خالل الفترة الزمنية



 اختبر مكتسباتك المعرفية

 النشاط األول - 1

 : تحليال تاريخيا ثم أجب عما يلي ) 55 : ص ( - 4 - ثيقة حلل الو

 ما أسباب ظهور الجمهورية الفرنسية الخامسة؟ - 1
 ؟ " رابطة الشعوب الفرنسية " ما هي دوافع تأسيس - 2

 النشاط الثاني - 2
 لدراسة أهم األحداث التي وقعت ) 56 : ص ( استعن بالسلم الزمني صفحة

. 1955 - 1950 خالل الفترة ما بين


