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لمجال السيـاسـي و العسكري انقسام عالم       لقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانيـة في ا
و هو ما أنجر عنه عدة أزمات دولية كادت تدفع العالم ) أوروبا و الواليات المتحدة األمريكيـة(الشمال 

  .قاطبة إلى ويالت الحرب العالمية الثالثة متحدية بذلك ميثاق هيئة األمم المتحدة حول السلم و التعاون 
المتأزم، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هناك ما يبّرر تاريخيا هذه و أمام هذا الوضع الدولي 

  األزمات ؟
  

  : طبيعة ووسائل الصراع -1
  

كان الصراع بين الكتلتين الشرقية و الغربية قائما على البحث عن مناطق النفوذ، لتحقيق المصالح 
واليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد القومية، باستخدام كافة الوسائل باستثناء المواجهة العسكرية بين ال

  :السوفياتي، و من أهم تلك الوسائل 
، و 1949 أفريل 4 الرأسمالي في NATOإقامة األحالف العسكرية كحلف شمال األطلسي  -

  .   1955 ماي14حلف وارسو الشيوعي في 

لدولة ، و لجنة أمن اCIA 1947الجوسسة عبر جهازي وكالة المخابرات المركزية األمريكية  -
  .KGB 1954السوفياتية 

، ومنظمة CEE 1957تشكيل التكتالت االقتصادية كالمجموعة االقتصادية األوروبية  -
 .                1949 الذي شكله اإلتحاد السوفياتي )مجلس التعاضد االقتصادي (الكوميكون 

 ألفغانستان ، و السوفياتي1964التدخل العسكـري المباشر كالغـزو األمريـكي للفيتنـام  -
1979. 

السباق نحو التسلح الذي سمح للطرفين امتالك أسلحة الدمار الشامل كالقنبلتين الذرية والنووية،  -
 . على التوالي1953 و 1949، واإلتحاد السوفياتي 1952 و 1945الواليات المتحدة األمريكية 

 مرة، 118لذي استعمله استخدام حق الفيتو في مجلس األمن الدولي، خاصة اإلتحاد السوفياتي ا -
 .1945-1989 مرة طوال فترة الحرب الباردة  64بـ. أ.م.والو

 .الدعاية المغرضة في وسائل اإلعالم، والكتب المدرسية -

  
  
  
  
  



 

  :أسباب الصراع و انعكاساته  -2
  

  : األسباب –أ 
لوسائل اإلنتاج، االختالف اإليديولوجي الكبير بين مبادئ الشيوعية، القائمة على الملكية العامة  -1

  . والرأسمالية التي ُبنيت على الملكية الفردية
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، خارج اإلتحاد السوفياتي في أوروبا  انتشار المذهب الشيوعي، -2

       .الشرقية، و آسيا، و أمريكا الالتينية
  . و إيطاليابروز أحزاب شيوعيـة كبرى في بعض دول أوروبـا الغربية كفرنسا -3
ستخدمت ، و التي ا16/07/1945ُبامتالكها للقنبلة الذرية في . أ.م. السباق نحو التسلح الذي بدأته الو-4

  .                               1945أوت   9 و6إلنهاء الحرب العالمية الثانيـة في اليابان يومي 
  .من عزلتها السياسية. أ.م. خروج الو-5
الذي كان قائًما أثناء الحرب العالمية الثانية بين اإلتحاد السوفياتي و الحلفاء بعد   نهاية التحالف-6

 .سقوط النازية

 تصاعد الخالفات السياسية بين موسكو و واشنطن حول عدة مسائل دولية كقضية إيران و الحرب -7
  .1946األهلية في اليونان 

  
  : االنعكاسات –ب 
  .1961غراد بيوغوسالفيا  تأسيس حركة عدم االنحياز في بل-
  .1953 بروز سياسة التعايش السلمي -
  . اشتداد السباق نحو التسلح الذي أدى إلى ابتكار أسلحة الدمار الشامل كالقنابل الذرية و النووية-
  . تنامي المد التحرري في إفريقيا و آسيا الذي كان الدعم السوفياتي أحد دوافعه-
  .د السوفياتي انتشار الشيوعية خارج اإلتحا-
  . تصاعد األزمات الدولية-
  
  
  
  
  
  



 

  : خارطة األزمات الدولية -
  

تنامي حدة األزمات الدولية السياسية و العسكرية، 1945-1989) (شهد العالم خالل فترة الحرب الباردة 
  .في قارات أوروبا، آسيا، إفريقيا، و أمريكا الالتينية

" حسب تعبير وزير الخارجية األمريكي " حافة الهاوية " ى و كادت بعض األزمات الدولية أن تؤدي إل
  .1962، و أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا 1950-1953كالحرب الكورية " فوستر داالس 

  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :1948 أزمة برلين
  قسم مؤتمر بوتسدام بقصر سيسيليا 

   17/7/1945بضواحي برلين في 
  لحلفاء،ألمانيا وعاصمتها برلين بين ا

  شرقها لإلتحاد السوفياتي، و غربها 
  . أ.م.للثالثي فرنسا، بريطانيا، و الو

  
  

 تقسيم أملانيا وبرلني بني احللفاء

 ألمانيا غرب           ألمانيا شرق

       برلين
  بريطانيا

  
اإلحتاد السوفيايت  
  
  

أ          فرنسا  .م.                و

 
 

                                                              
  ن

                                          
             

  
  
  
 
 
 
 

 خارطة األزمات الدولية

 الكوريتان

قناة السويس  

 كوبا

 برلين



 

 إحدى طائرات الجسر الجوي األمريكي

 على برلين يو تتمثل أزمة برلين في الحصار العسكري الذي فرضه الجيش األحمر السوفيات
، بسبب معارضة ستالين عودة ألمانيا ثانية في الشطر الغربي ، 1948 جوان 23الغربيـــة في 

  .حلفاء على االنسحاب من برلين الغربيةوإلجبار ال
و كان رد الحلفاء تنظيم جسر جوي لتموين سكان برلين الغربية بالمواد الغذائية و الوقود و األدوية، و 

  . 1949 ماي12 شهًرا، ليرفع رسمياً في 11هو ما أفشل الحصار السوفياتي بعد
وأبرز انعكاسات أزمة برلين كانت إنشاء الحلف 

وتكريس تقسيم ألمانيا  ،1949 أفريل 4في األطلسي 
بميالد دولتين هما ألمانيا االتحادية الغربيــة برئاسة 

، وألمانيا الديمقراطية الشرقية  1949ماي 23 في آديناور
، وأيًضا زيادة التوتر، واتساع الهوة 1949 أكتوبر7في 

  .بين المعسكرين الشرقي والغربي
  
  

  .لبرلين الغربيةالحصار السوفياتي  : 3الوثيقة 
  جاء في مذكرات المستشار األلماني كونارد 

  عزم السوفيات، في نهاية شهــر:" آديناور
  على قطع خطوط االتصاالت1948 مارس

  ألرضــية الواحدة تلو األخرى، 

  ، مراقبة1948 /30/3واشترطوا، في
   الطائرات الحربيــة للقوى الغربية، التي واجهتهم بالـــرفض

 جوان بالمناطق الغربية، أوقف 20 ، وعندما دخل اإلصالح النقدي حّيز التطبيق في ) (…التام 
دفع الغربيين إلى : و كان هدفهم الواضح ... الروس التنقل مابين المناطق الغربية في نفس اليوم

  .االنسحاب، ونقل كامل المدينة لسيادتهم
 جوان، و هي األكبر في 25 هذه العملية في رد الحلفاء على هذا التحدي بإقامة جسر جوي، فقد بدأت

 1948 جوان25تاريخ الطيران الحديث، و التي أنقذت حرية سكان برلين الغربية، و في الفترة مابين 
مليون طن من مختلف السلع، المواد الغذائية، الفحم، الموارد  1,5 ، وصل عبر الجو1949وشهر ماي

   .) ...(األولية واألدوية 



 

 رفع الروس الحصار، و لم يتحقق هدفهم المتمثل في تحطيم مقاومة السكان، 1949اي  م12: المرجع
  .  و دفع القوى الغربية إلى ترك مكانها، و استمرت برلين قلعة للغرب

 :المرجع 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/pedago/berlinfi.htm 

   :1962 أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا -
   كوبا الواقعة في بحـرتحّولت

   الكاريبي بأمريكا الالتينيـة،
   والتي ال تبعد عن الواليـات

   كلم، إلى180 المتحدة إال بـ
  المعسكر الشيوعي في عـهد

  ،1961 فيدال كاسترو سنة 
   هذه الجزيرة إحـدى وكانت

  
  
   

  . 1959-1952مناطق النـفوذ األمريكي في عهد الديكتاتور باتيستا 
  .أ.م. وكان كاسترو قد طالب مساعـدة اإلتحاد السوفياتي لمواجهة الو

، 1962، فقـام خروتشوف، في ماي 2/1962 /7 التي فرضت حصارها االقتصادي على كوبا في
موجهة نحو كبريات المدن األمريكية كميامي، و العاصمة و  بنشر صواريخ نووية متوسطة المدى

  .اشنطن 
  
  
  
  
  
  
  
  

  كاسترو-لقاء خروتشوف 

  )أ.م.و(فلوريدا                                     
                                                                 
                  

  هافانا
                     كـــوبا



 

التجسس  و قد بدأت األزمة عند التقاط طائـرة
 لصواريـخ نووية سوفياتية فوق U2 األمريكية 

  .1962 أكتوبر 14أراضي كوبا في 
  
  
  

، فأعلن الرئيس األمريكي 1962 أكتوبر 24في 
 22 كامل على كوبا في خطاب موّجه للشعب األمريكي مساء جون كينيدي فرض حصار بحري

  1962أكتوبر
 سفينة حربية تحمل أسلحة نووية فأصبح العالم على 30 ساعـة، بـ 48حاول خروتشوف فكّه، بعد 

أبواب حرب عالمية ثالثة، فتدخلت هيئة األمم المتحدة، و حركة عدم االنحياز، و التي سمحت بحل 
  .10/1962 /28سلمي لألزمة في  

  
  
  
  
  
  
  
  

إثر قرار الزعيم السوفياتي بسحب صواريخه النووية من كوبا مقابل تعهد جون كينيدي بعدم التدخل في 
  .شؤون كوبا، و رفع الحصار البحري عنها

و أهم نتائج أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا كانت وضع الخط األحمر الرابط بين واشنطن و 
  . إلجراء االتصال المباشر بين الزعيمين كينيدي و خروشوف،1963 جوان 20موسكو في 

  
  
  
  
  

 طائرة  U2 األمريكية

بارجة  سوفياتية  محملة بصواريخ نووية 
  في طريقها إلى كوبا



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .فرض الحصار العسكري األمريكي على كوبا  :  4الوثيقة
   الشعب كينيديخاطب الرئيس األمريكي جون

  1962 أكتوبــــر22 األمريكي مساء الـ
  تواصل الحكومة األمريـــكيـة : " ... قائالً

  لعسكرية السوفيـــاتيةمراقبة التحضيرات ا
  

تحصلنا، خالل األسبوع الماضي، على أدلة قطعية بإقامة عدة قواعد إطالق .  في كوبا، عن كثب
وليس لهذه المنصات إالّ هدفاً واحداً هو إنشاء قوة نووية موّجهة ضد ... الصواريخ في هذه الجزيرة 

 كلم، و هذا يعني أن كل 2000ها حوالي مدا... وتضم عدة قواعد صواريخ باليستية ... العالم الغربي
صاروخ بإمكانه إصابة واشنطن، قناة باناما، كاب كنافيرال، مكسيكو، أو كل مدينة تقع في جنوب 

  ...شرق الواليات المتحدة األمريكية
  :لقد قّدمت تعليمات لتنفيذ اإلجراءات األولية التالية 

  . الهجومي إلى كوبا سيفرض حصاًرا دقيقًا لمنع تدفق العتاد العسكري-
، .أ.م. كل صاروخ يطلق  من كوبا ضد أي عالم غربي سيعتبر بمثابة  هجوم سوفياتي على الو-

 .والذي سيؤدي إلى رد مكثف ضد اإلتحاد السوفياتي
  . نطالب مجلس األمن، بناًءا على الميثاق األممي، بعقد جلسة طارئة هذا المساء-
  ...  هذا التهديد غير الشرعي، غير المسؤول، والمستفز أطالب السيد خروتشوف بوضع حداً ل-

  / http: // renecorti . gonline. Frالموقع: المرجع
  
  

 نهاية األزمة:  كينيدي –لقاء خروتشوف 



 

 ماك آرثر 

          º38                 بيونغ يانغ
                        

   :1950 - 1953 الحرب الكورية -
، و بعد انهزام اليابان و نهاية الحرب العالمية 1910-1945       كانت كوريا تحت االحتالل الياباني 

كوريا إلى دولتيـن، هما كوريا الشمالية  1945  جويلية17ي برليـن يوم الثانية، قّسم مؤتمر بوتسدام ف
  . شمال خط االستواء°38الشيوعية، و كوريا الجنوبية الرأسمالية، يفصل بينهما الخط الوهمي 

      و لتحقيق رغبته في إعادة توحيد الكوريتين، أمر 
  ور قواته بعب" كيم إيل سونغ " زعيم كوريا الشمالية الشيوعي

  ، التي احتلت 1950 جوان 25شماال في  °38خط 
  .1950 جوان 28عاصمة الجنوب سيول في 

  
  
  

تحت قيادة ، ، و شكل قوة أممية1950جوان 27و كان مجلس األمن الدولي قد نّدد بالعدوان الشيوعي في
دولة  16ماك آرثر، لتحرير كوريا الجنوبية، شاركت فيها الجنرال األمريكي 

 شماال °38إعادة الكوريين الشماليين إلى الحدود السابقة عند الخط تمكّنت من 
، بل و بلوغ الحدود الصينية، و هو ما دفع زعيم 1950 أكتوبر 7في 

  الصــين الشّعبيـة
  
  
  
  

إلى إرسال " ما و تسي تونغ"  الشّيوعي 
 مليون متطّوع، في صفوف قوات 3

الشمال، و هو ما أعاد التوازن العسكري 
طرفين، و أخرج القوات األممية بين ال

من أراضي كوريا الشمالية، و تسّبب في 
إطالة مدة الحرب ثالث سنوات كاملة، 
لتنتهي، بعد أن خلّفت خسائر بشرية 

 ماليين قتيل، بتوقيع 4ضخمة بلغت 
الكوريتين على اتفاقية الهدنة في قرية 

 سونغكيم إيل 



 

 الناصرجمال عبد 

جندي بريطاني من القوات األممية 
 الً شما°38عند خط 

التي أقّرت وقف إطالق النار، و عودة الطرفين إلى حدود ، و 27/7/1953بان مونجيون الحدودية في 
  . شماال،     و إنشاء منطقة منزوعة السالح°38الخط الوهمي 

  
   :1956 أزمة قناة السويس -

تأميم الرئيس تُعرف بالعدوان الثالثي، بدأت بعد 
 26المصري جمال عبد الناصر لقناة السويس في 

 للثورة ، وأيًضا بسبب دعم مصر 1956جويلية
  الجزائرية، ورغبته في تحرير فلسطين، وتدمير

  "إسرائيل  "
  

   فقد تآمرت فرنسا، وبريطانيا، مع إسرائيل لتغزو 
  قطـاع غـزة، و صحراء سيناء المصرية 

  
  باريس، لتتدخّل 1956 أكتوبر 29مسـاء 

لوقف "إسرائيل " ولندن، بعد اإلنذار الموّجه لمصر و
  ،  1956 أكتوبر30في ) يحسب االتفاق السر(القتال

   
يحتل أراضيها، " الجيش اإلسرائيلي"و هو ما رفضته القاهرة كلّية، ألن 

 31فقامت القوات األنجلو فرنسية بالهجوم على ميناء بورسعيد في 
، و لكنها وجدت مقاومة شديدة، حالت دون توغّلها في 1956أكتوبر

مة لألمم المتحدة  في اإلسماعيليـة، و السويس؛ و تدخلت الجمعية العا
 بإصدار قرار وقف إطـالق النار، بعد عجز مجلس 1956 نوفمبر 2

   الفرنسي، -األمن بسبب الفيتو المزدوج البريطاني
  
  
  
  



 

   بولغانيننيكوالي

 يالدول المعتدية، و هو ما دفع الماريشال السوفياتو الـذي رفضته 
 إلى التهديد بضرب باريس، لندن، وتل 1956نوفمبر  5بولغانين في

السوفياتي بأسلحة الدمار الشامل، و سحب اعتراف اإلتحاد أبيب 
، ليدخل قرار وقف القتال حيز .أ.م.أمام دهشة الو" إسرائيل "بدويلة 

   .1956 نوفمبر7التطبيـق فجـر 
لقد خلّف العدوان الثالثي على مصر عدة نتائج كان أبرزها نهاية 

لنفوذ النفوذ البريطاني في منطقة الشرق األوسط، و تنامي ا
  .م1957 جانفي 5األمريكي بعد طرح مشروع أيزنهاور في 

      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إسرائيل "  الفرنسي الموّجه لمصر و –اإلنذار اإلنجليزي :  5الوثيقة 

  
  .السادسة مساء على الساعة 1956 أكتوبر 30في 

  
  

 قناة السويس
صـــاحب المـــشروع هـــو الفرنـــسي  

 دي ليسبيس، وقد بدأت عملية بنائهـا فـي   
أفريـل  15    ، لتنتهـي يـوم   1859 وتأ15

1869                .  
 م،  190 كلم، وعرضـها           190طول القناة   

م، وهي تمتد من بور سعيد على       19وعمقها  
البحر المتوسط إلـى الـسويس فـي البحـر        

   .األحمر
كانت قنـاة الـسويس شـــركة مختلطـة         

 سنة، من تاريخ    99 فرنسية، لمدة    -مصرية
، وبـسبب األزمـة     )1968-1869(تدشينها  

المالية باع الخديوي إسماعيل باشـا جميـع        
   . 1875األسهم المصرية لبريطانيا سنة 



 

ــصرية       ــة المـ ــان الحكومـ ــسا تطالبـ ــدة وفرنـ ــة المتحـ ــومتي المملكـ   :إن حكـ
  .بوقــف جميــع العمليــات الحربيــة فــي البــر و البحــر و الجــو و خالفــه        - 1
ــن   - 2 ــال م ــشرة أمي ــسافة ع ــى م ــصرية إل ــسلحة الم ــوات الم ــع الق ــسحب جمي ــأن ت  ب

  .................................................القنـــــــــــــــــــــــــاة
يس بواسطة القوات    بأن تقبل االحتالل المؤقت للمواقع الحيوية في بورسعيـد واإلسماعيلية و السو           - 3

 و حتـى يمكـن       االنجليزية و الفرنسية حتى يتسنى ضمان حرية مرور سفن جميع الدول عبر القنـاة             
أن حكومتي المملكة المتحدة و فرنسا تطالبان بالرد على هذا التبليغ في خـالل              . الفصل بين المتحاربين  

دولتين أو كالهما باإلذعـان لتلـك       اثنتي عشرة ساعة، و في حالة انتهاء هذا الوقت دون قيام إحدى ال            
  .”الطلبات فإن قوات المملكة المتحدة  و فرنسا ستتدخل بالدرجة الكافية لضمان اإلذعان

  www.alnazaha.net :المرجع

  قادة العدوان الثالثي على مصر
  
  
  
  
  
  
  

  كرونولوجية األحداث
  .1945 جويلية 16ة ذرية أمريكية بصحراء أالماغوردو في مكسيكو الجديدة  نجاح تجربة أول قنبل-
  .1945 جويلية 17 انعقاد مؤتمر بوتسدام في ضواحي برلين -
   .1945 أوت 6على هيروشيما اليابانية في" الولد الصغير "  إلقاء أول قنبلة ذرية أمريكية -
  .1948وان  ج23 الجيش األحمر السوفياتي يحاصر برلين الغربية -
  .1949 أفريل 4 في NATO تأسيس حلف شمال األطلسي -
   .1949 ماي 12 رفع الحصار السوفياتي عن برلين الغربية في -
  .1949ماي 23   في RFA إعالن قيام دولة ألمانيا االتحادية الغربية-
  .1949 أكتوبر 7 في RDA إنشاء دولة ألمانيا الديمقراطية الشرقية-
  .1950 جوان 25كوري الشمالي لكوريا الجنوبية  بداية الغزو ال-

 غي مولي نبن غور يو أنطوني  إيدن



 

  .1950 جوان 27 صدور قرار مجلس األمن لتشكيل القوة األممية لصد الغزو الكوري الشمالي في -
  .1950 جوان 28في " سيول "  سقوط عاصمة كوريا الجنوبية -
  .1950 أكتوبر 7 شماال في ° 38 عبور القوات األممية خط -
  .1953 جويلية 27نجيون التي أنهت الحرب الكورية يوم  توقيع هدنة بان مو-
  .1955 ماي 14 تشكيل حلف وارسو  في -
  .1956 جويلية 26 تأميم قناة السويس في -
  .1956 أكتوبر 29 توغل العدو اإلسرائيلي في صحراء سيناء المصرية في -
 30لوقف إطالق النار في " إسرائيل "  البريطاني لعبد الناصر و- توجيه اإلنذار المشترك الفرنسي-

  .1956أكتوبر 
  .1956 جويلية 31 البريطاني لميناء بور سعيد بمصر في – الغزو المشترك الفرنسي -
 تل - لندن-باريس( بضرب عواصم دول العدوان الثالثي " بولغانين "  تهديد الماريشال السوفياتي -

  .1956 نوفمبر 5واالنسحاب في بأسلحة الدمار الشامل إن لم تُوقف إطالق النار، ) أبيب
  .1956 نوفمبر 7 دخول وقف إطالق النار أيام العدوان الثالثي حّيز التطبيق في -
  .1957 جانفي 5 صدور مشروع ايزنهاور لمنطقة الشرق الوسط -
  .1962 فيفري 7 تطبيق الواليات المتحدة األمريكية لحصارها االقتصادي على كوبا في -
 أكتوبر 14 لصور الصواريخ النووية السوفياتية في كوبا يوم U-2سس األمريكية  التقاط طائرة التج-

1962.   
  .1962 أكتوبر 22 قرار الرئيس األمريكي جون كينيدي بفرض الحصار العسكري على كوبا في -
 أكتوبر 28 نهاية األزمة الكوبية بقرار خروتشوف سحب الصواريخ السوفياتية النووية من كوبا في -

1962.  
  1963 جوان20 وضع الخط الهاتفي األحمر بين موسكو و واشنطن -

  :األسئلة 
  

  :نص تاريخي   -
 نحتفل اليوم  :أيها المواطنون:   " لقناة السويس قال الرئيس المصري جمال عبد لناصر بمناسبة تأميمه 

 اللي احنا مات من أبنائنا فيها - أيها اإلخوة -النهارده قنال السويس ... باستقبال العيد الخامس للثورة
 مليون؛ قناة السويس اللي أصبحت دولة داخل الدولة، 8 ألف حفروها بالسخرة، دفعنا في تأسيسها 120
  ،1955من أسهم الشركة، دخل قنال السويس في سنة % 44ا مننا حقنا فيها الـ اغتصبت بريطاني... 



 

 ألف و هم 120 اللي مات من أبنائنا -، بناخد منهم احنا ..  مليون دوالر100 مليون جنيه؛ أي 35
  احنا لن نكرر الماضي أبداً،، مليون دوالر3 بناخد مليون جنيه؛ -بيحفروها، و اللي دفعنا فلوس بنائها 

هذه األموال . ولكن سنقضى على الماضي؛ سنقضى على الماضي بأننا نستعيد حقوقنا في قنال السويس
التاريخ لن يعيد نفسه، بل بالعكس حنبنى السد العالي، و سنحصل ... أموالنا، هذه القنال ملك لمصر؛ 

 السد العالي نبنى أيضاً  حينما نبنى- أيها المواطنون -إننا اليوم ... و لهذا ... على حقوقنا المغتصبة
قرار من : لهذا قد وقعت اليوم، و وافقت الحكومة على القانون اآلتي ...سد العزة   و الحرية و الكرامة

  ."رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية
  : حلّل النص مبرزا ما يلي :المطلوب 
 .أسباب تأميم قناة السويس حسب النص   - أ

  .ة قناة السويس ونتائج تأميمها أهمي  - ب
  :تواريخ معلمية  -

 أكتوبر 22، 1956 أكتوبر 29، 1950 جوان 25، 1948 جوان 23:   إليك التواريخ المعلمية التالية 
1962.  

  :المطلوب 
  .أبرز طبيعة هذه التواريخ   - أ
 . بّين انعكاساتها على الساحة الدولية  - ب

  .خ ؟ ماهي العالقة القائمة بين هذه التواري-ج
  

  :أسئلة جزئية  - 
  .1956 أذكر دوافع دول العدوان الثالثي على مصر سنة -
  .1962 اشرح أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا سنة -
  .1948 بّين انعكاسات أزمة برلين األولى سنة -
  . أبرز أسباب الصراع بين المعسكرين الشرقي و الغربي-
  

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  .ستأميم قناة السوي: للمطالعة 
 " :  1956جويلية  26 في  باإلسكندرية قال الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطابه التاريخي

 - أيها اإلخوة -النهارده قنال السويس ...  نحتفل اليوم باستقبال العيد الخامس للثورة  :أيها المواطنون
 مليون؛ قناة السويس 8يسها  ألف حفروها بالسخرة، دفعنا في تأس120اللي احنا مات من أبنائنا فيها 

من أسهم الشركة، % 44اغتصبت بريطانيا مننا حقنا فيها الـ ... اللي أصبحت دولة داخل الدولة، 
 اللي -، بناخد منهم احنا ..  مليون دوالر100 مليون جنيه؛ أي 35 ،1955دخل قنال السويس في سنة 

 مليون 3 بناخد مليون جنيه؛ -س بنائها  ألف وهم بيحفروها، واللي دفعنا فلو120مات من أبنائنا 
احنا لن نكرر الماضي أبداً، ولكن سنقضى على الماضي؛ سنقضى على الماضي بأننا نستعيد ،دوالر

التاريخ لن يعيد نفسه، بل ... هذه األموال أموالنا، هذه القنال ملك لمصر؛ . حقوقنا في قنال السويس
 أيها -إننا اليوم ... و لهذا ... قوقنا المغتصبةبالعكس حنبنى السد العالي، و سنحصل على ح

لهذا قد وقعت اليوم، ...  حينما نبنى السد العالي نبنى أيضاً سد العزة و الحرية و الكرامة-المواطنون 
قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس : و وافقت الحكومة على القانون اآلتي 

   ).وهتافتصفيق . "(البحرية
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