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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  مساعي اإلنفراج الدولي :4الوضعیة 
سیاسة اتبعھا المعسكران أثناء الحرب الباردة خاصة بعد :الدوليتعریف االنفراج

.للتخلّص من الشدة و الضیق الذین وصل إلیھما العالمالستینات
السوفیتي جدید في العالقات الدولیة دعا إلیھ االتحادھو مفھوم :التعایش السلميتعرف

المذاھب عقب وفاة ستالین ومعناه انتھاج سیاسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد
.اإلیدیولوجیة و التفاھم بین المعسكرین في القضایا الدولیة

  :عوامل الجنوح إلى السلم
وفاة ستالین وظھور حكام –تنامي األزمات الدولیة –. توازن الرعب النووي -

  ارتفاع تكالیف التسلح –األبحاث العلمیة وغزو الفضاء –. معتدلین 
تقرب الو م ا من الصین  وانفتاح فرنسا ( بروز مناطق تأثیر جدیدة وتفكك الكتل -

  ) على الشرق
  :الظروف الدولیة السائدة 

  دول العالم الثالث  دولیــــا
  الفیتنامتورط الو م أ في حرب -
تزعزع مكانة االتحاد بعد حادثة ربیع -

  .1968براغ 
  اشتداد التنافس نحو التسلح -

  تكتل افرواسیوي وحركة عدم االنحیاز
  التزامھا الحیاد االیجابي-*
  االبتعاد عن محالفة أي كتلة-
  الدعوة إلزالة القواعد واألحالف -
  الدعوة إلقامة نظام دولي جدید-

  : مظاھر االنفراج الدولي
  عسكریا  سیاسیا

تبادل الزیارات واللقاءات الرسمیة -*
  .وتوقیع المعاھدات 

التعھد 1975اھمھا وثیقة ھلنسكي 
  باحترام حقوق االنسان

توقیع اتفاقیات للحد من التسلح اھمھا 
  1972ماي 26: 1سالت 

اضافة الى اتفاقیات تعاون اقتصادي 
  وعلمي وثقافي

  األحادیة القطبیةمن الثنائــیة إلى- :5الوضعیة 
مھیمنة سیاسیا و اقتصادیا و عسكریا ھو نظام تحكمھ دولة محوریة:مفھوم القطبیة

  .قراراتھاتسیر في فلكھا مجموعة من الدول تؤیدھا في...
دولة اھمھا روسیا الوریث 15انھار االتحاد وتفكك الى : تفكك الكتلة الشرقیة

  1991دیسمبر 21كان ذلك بمؤتمر الماتا بكازاخستان وتفكك كلیا الوحید 
  :عوامل التفكك 

  خارجیا  داخیا 
طبیعة النظام السیاسي المركزي-
فشل النظام االقتصادي الموّجھ -
اتساع المساحة و ارتفاع تكالیف -

تعدد القومیات و األدیان .الحمایة 
إصالحات غورباتشوف -
  )ت الغالسنوالبریسترویكا و(

الغربي و بروز تأثیر اإلعالم-
  بیةانتفاضات شع

  و التعجیل بتفككدور الفاتیكان- 
  .سیطرة الو م أ على اكبر المؤسسات - 
  .ضعف حلفاء االتحاد - 

  :مظاھر التفكك
09تحطیم جدار برلین -.ومنظمة الكومكون1980حل حلف وارسو -

  1990أكتوبر 03توحید األلمانیتان - .1989نوفمبر 
مجموعة مبادئ الھدف منھا تسییر العالم بعد :مفھوم النظام الدولي الجدید 

  الحرب الباردة وإیجاد عالم مستقر وخالي من النزاعات
  : ھمحمال
بروز التوافق الروسي األمریكي -القضایا الدولیةتراجع الدور الروسي في-
  ةالمشاریع األمریكیالمتحدة كأداة لتحقیق تحول األمم-
  الدعم االمتناھي للكیان الصھوني - حّل األزمات الدولیة وفق المنظور األمریكي-
  .غزو و م أ العدید من المناطق كالعراق و افغانستان-

  :مؤسساتھ الفاعلة 
  إعالمیا  عسكریا  سیاسیا  إقتصادیا

صندوق النقد -*
الدولي

  البنك العالمي-
  منظمة التجارة-
الشركات -

  االحتكاریة
شركات متعددة -

  الجنسیات

ھیئة االمم -
  المتحدة 

مؤسسات دولیة -
مختصة في العمل 

 ·التضامني
مؤسسات تناضل 

من أجل إیجاد بدیل 
الیبرالیة للحركة

  attac)مثل مؤسسة

حلف الشمال 
  االطلسي الناتو

  وكاالت االنباء
  االنترنت

فرض نظام –ازدیاد الھیمنة األمریكیة -:الثالثانعكاسات األحادیة على العالم 
الدخول ضمن المخططات –ممارسة الضغط والتدخل في شؤون الدول –جدید 

األمریكیة

  
  )1989-1945( تطور العالم في ظل الثنائیة القــطبیة  :1الوحدة 

  
  بروز الصراع و تشكل العـــالم:1الوضعیة 

  :معاییر تشكل العالم
  إقتصادیا  تاریخیا

استمراریة الصراع الدولي بین - 
  الحیويالشرق و الغرب على المجال

  نجاح الحركات التحرریة -
بروز العالم الثالث- 
كأداة لتنظیم بروز ھیئة األمم المتحدة- 

  العالقات الدولیة

وبروز 1944بروتون وودز اتفاقیة-
الجدیدالنظام المالي الدولي

( التكتالت االقتصادیةبروز سیاسة -
(...الكومكون–روبیةأقإجموعةم
  التنافس في األسواق التجاریةاشتداد-

  علمیا وتكنولوجیا  إجتماعیا
محاولة ترسیخ نظام یقوم على أساس - 
(الدیمقراطیة- المساواة- العدالة( 
تفوق الرجل الغربيترسیخ قیم- 
التستر وراء منظمات إنسانیة لتحقیق - 

  أھداف مصلحیة خاصة

التنافس و اكتساب التكنولوجیا بسبب-
التسابق بین المعسكرین كما أنھا تؤشر 

–النوویة التكنولوجیا الذریة و(للقوة
–وسائل االتصال –غزو الفضاء 

  )المعلوماتیة

  .قیادة العالم بقطبیة ثنائیة :2الوضعیة 
تمیز النظام الدولي بعد الحرب بانقسام العالم الى شرق :المواجھة بین الشرق والغرب 

  شیوعي وغرب رأسمالي
طبیعة العالقات بین المعسكرین

إطار الحرب الباردةعداء و توتر و صراع في-
  ..أزمات اقتصادیةخلق–التدخالت العسكریة -التنافس حول مناطق النفوذ-

:بكل كتلةاالستراتیجیات الخاصة
  

  المعسكر الشرقي  الغربيالمعسكر   
( 1945مبدأ ترومان   سیاسیا

  (سیاسة ملء الفراغ
  جدانوف مبدأ

  1947مكتب الكومنفورم -

  1947روع مارشال مش  إقتصادیا
  1955إیزنھاور مشروع–
المساعدات االقتصادیة –

  للدول التي تعاني األزمات

1949مجموعة الكومكون 
القمح ( تقدیم المساعدات -

شراء–ألوربا الشرقیة 
السكر دون الحاجة لھ من 

  (كوبا

شمال ( حلف الناتو   عسكریا
  1949) األطلسي 

شرق آسیا حلف جنوب–
حلف بغداد–
  القواعد العسكریة-
  

1955حلف وارسو 
  التدخالت العسكریة -
  )نأفغانستا( 
كوریا( الدعم العسكري -

  )الشمالیة و الصین

:  مشتركةاالستراتیجیات
على الحصار االقتصادي كوسیلة ضغط–قلب أنظمة الحكم –تدعیم حركات التحرر 

  السباق نحو التسلح–التدخالت العسكریة –خلق األزمات –الضعیفة الشعوب 
الغرباألزمات الدولیة في ظل الصراع بین الشرق و- :3الوضعیة

تتمثل في محاولة اإلتحاد س فرض السیطرة على م1949- 1948األولى أزمة برلین ·
محاولة الغرب التصرف دون استشارة ممثل اإلتحاد س مما برلین ومن جھة أخرى

برلیندفع األخیر إلى فرض حصار على
1961التي انتھت ببناء جدار برلین 1961أزمة برلین الثانیة  ·
بسبب تدعیم الروس عسكریا لكوریا الشمالیة و تدخل الو 1953- 1950كوریا أزمة ·

األمم المتحدة ووقعت الحرب التي انتھت بتقسیم كوریا إلى قسمین ،م،أ تحت غطاء
درجة شماال38تفصلھما دائرة عرض 

اإلتحاد سالتي سببھا العدوان الثالثي على مصر و تدخل1956أزمة السویس  ·
المباشرة و كادت أن تحدث المواجھة) مة الصواریخأز( 1962- 1960أزمة كوبا  ·

  .وانشاء خط احمر بین الو م ا والسوفیات انتھت بترسیخ النظام الشیوعي بھا
  :انعكاسات االزمات 
  على دول العالم الثالث  على المعسكرین

اشتداد التوتر بین المعسكرین-
تخوف كل ( توازن قوى الرعب -

(معسكر من مواجھة اآلخر
الحركات نشاط(فشل سیاسة االحتواء -

(التحرریة
االستفادة من التطور العلمي و -

التكنولوجي
بفعل ( المادیة و البشریة الخسائر-

(الدعایة...الجوسسة 
  المعسكرینظھور المعارضة داخل-

االفرواسیوي و ظھور حركة التقارب- 
1961عدم االنحیاز 

انقسام العدید من الشعوب مثل -
–ألمانیا–الفیتنام –كوریا

دعم اإلتحاد السوفیتي المباشر -
للحركات التحرریة

سیاسة ( ظھور االنفراج الدولي -
  التعایش السلمي
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  مظاھرات الااللتفاف الشعبي و 
الضغط على - لمواجھة مطالب المعمرین و السیاسة االستعماریة :1960–دیسمبر–11مظاھرات -

  فرنسا ودعم المفاوض الجزائري 
دفع فرنسا إلى -لفشل المفاوضات الستمرار  فكرة فصل الصحراء     :1961  -أكتوبر-17مظاھرات -

  الدخول في مفاوضات جدیة
لى طاولة المفاوضات مع وفد الثورة ألنھا لقد أرغمت فرنسا على الجلوس ع: المفاوضات و االستقالل -

–ضغط الراى العام الفرنسي –الدعم الدولي –تزاید النفقات - عجزت عن تحقیق النصر العسكري  
–وحدة األمة الجزائریة –الوحدة التربیة الجزائریة-ممثل وحید للشعب ج ت و- االستقالل -: مضمونھا 

السیادة الجزائریة التامة
- 10بال 1961-5-20ایفیان األولى1961-2-20  لوسارن-  1960-6-29- 27موالن:مراحلھا 

انتھت بتوقیع اتفاقیات افیان التي تصت على وقف إطالق النار 1962-3- 18-7ایفیان الثانیة11-1961
  إجراء االستفتاء وتشكیل لجنة مؤقتة 1962-3-19بدایة من 

:قیام الدولة الجزائریة ظروف    -
- وتكوین الھیئة التنفیذیة المؤقتة برئاسة عبد الرحمان فارس1962  -03-18توقیع  اتفاقیات افیان -1

  o a sاشتداد نشاط اإلرھابي لمنظمة 
  1962انعقاد مؤتمر طرابلس في جوان -2
بنعم لالستقالل و اإلعالن % 96.5و 1962-7-1إجراء االستفتاء حول تقریر المصیر یوم   -3

برئاسة فرحات عباس 1962و تكوین الجمعیة  التأسیسیة سبتمبر 1962-7-5الرسمي عن االستقالل  
  برئاسة بن بلة 1962-9-26التي أعلنت قیام الجمھوریة الجزائریة في

  المشاكل االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة الموروثة عن االستعمار  -4

  السیاسیة   االقتصادیة   االجتماعیة 
مخلفات الثورة التحریریة و  

-سنة من االستعمار   132
الفقر والجھل واألمراض 

واألوبئة والبطالة الھجرة   
  

-اقتصاد مدمر وخزانة فارغة 
صناعة -زراعة ببنیة ثنائیة
تجارة -ضعیفة و مشلولة

تبعیة –محتكرة و عاجزة 
  لفرنسا 

اإلداریة في نقص التجربة
قیود اتفاقیات    -الحكم   
الصراع على –ایفیان   

  األطماع الخارجیة  -السلطة   

استخلصت من مواثیق الثورة خاصة من میثاق :االختیارات الكبرى إلعادة بناء الدولة الجزائریة    -
و الذي حدد الخیارات الكبرى للدولة )1962جوان 4ماي إلى 27( طرابلس الصادر عن مؤتمر طرابلس 

  : الجزائریة المستقلة والمتمثلة في 

  الخیارات االجتماعیة والثقافیة  الخیارات االقتصادیة  الخیارات السیاسیة
تشید دولة عصریة دیمقراطیة 
-في إطار نظام الحزب الواحد 
رفض النزعة الذاتیة و التفرد 

محاربة االستعمار -بالسلطة  
دعم   -ودعم حركات التحرر   

تجسید   - السلم والتعاون الدولي 
الوحدة المغاربة والعربیة 

  واإلفریقیة  

  -االشتراكيتبني النظام 
ة  محاربة االحتكارات اإلقطاعی

بناء اقتصاد وطني متكامل -
-وتحقیق االستقالل االقتصادي  

  - تطبیق سیاسة التخطیط  
مراجعة العالقات االقتصادیة 

  مع الخارج

رفع المستوى المعیشي و 
القضاء على البطالة و تحسین 

الخدمات الصحیة و التعلیمیة و 
  -تطویر الریف   - توفیر السكن 

ترقیة اللغة العربیة و إحیاء 
التراث الوطني كعنصر أساسي 

تجاوز التغریب   - للھویة  
دعم الثقافة الوطنیة -الثقافي

  على أسس علمیة وثوریة
  
  : التطور السیاسي وبناء الدولة الجزائریة    -
: التطورات السیاسیة -1  :     الداخلیة   -

انتخاب ھواري   -. 1969  :1965  -1962
سا یرئ1976-12-10بومدین 

صیاغة مواثیق   -للجمھوریة 
1976میثاق و دستور ( الدولة 

(  
انتخابات المجلس الشعبي   -

وفاة ھواري   - 1977الوطني 
حل   -1978-12-27بومدین 

  -1979مجلس الثورة جانفي 
انتخاب الشاذلي بن جدید رئسا 

  1979- 2-7للجمھوریة 

  :إلى الیوم 1989من 
1963دستور -انتخاب بن بلة 

الحزب الواحد -1964میثاق 
  تأصیل أبعاد الجزائر-

و االنتقال من األحادیة إلى 
التعددیة نتیجة عوامل داخلیة و 

خارجیة  اقتصادیة وسیاسیة 
-10-5  أحدثت اضطرابات

التي دفعت إلى التحول –1988
نحو التعددیة السیاسیة و 

اإلعالمیة و النقابیة و الحریة 
-23االقتصادیة بصدور دستور 

2 -  1989  -    

  1989إلى 06-1965- 19

تكون مجلس الثورة بزعامة 
تكریس -ھواري بومدین 

إرساء - سیاسة الحزب الواحد 
الحزب (   -ازدواجیة السلطة 

  -)والجیش 
الشروع في بناء مؤسسات 

  م الوالئیھ-م البلدیة  - الدولة 

  
  -إتباع النھج االشتراكي و تطبیق سیاسة المخططات التنمویة  :1989إلى 1962التطورات االقتصادیة-

ثم التراجع عنھا و صدور 1972ثم الثورة الزراعیة 1963التسییر الذاتي في المیدان الزراعي -التأمیمات  
إقامة صناعة وطنیة و تأمیم الثروات و االھتمام بالصناعة الثقیلة ثم - 1990قانون خوصصة األراضي 

احتكار الدولة للتجارة الخارجیة وإنشاء الدواوین الوطنیة  -1987عادة ھیكلة الشركات و الخوصصة سیاسة إ
  واالھتمام بقطاع المواصالت و تنویع األسواق الخارجیة   -

  –جلب و تشجیع االستثمار األجنبي - إتباع نظام اقتصاد السوق بخصخصة المؤسسات االقتصادیة  :1989
االھتمام بالجانب الصحي -العمل على رفع مستوى المعیشي والقضاء على البطالة  :الثقافیة االجتماعیة و 

-االھتمام بالتعلیم والتكوین لتوفیر اإلطارات الالزمة لمیدان التسییر واإلنتاج  -وتحقیق الطب المجاني 
والمعطوبین من المجاھدیناالھتمام بذوي الحقوق - محاربة األمیة وتطبیق التعلیم اإلجباري والمجاني  

.والیتامى واألرامل
الفعالیة *للتخلص من قیود اتفاقیات أیفیانمحاولة*   1962-10-8االنضمام لألمم المتحدة :الخارجیة   -

الدور الفعال في المنظمات اإلقلیمیة و العالمیة  *تزعم جبھة الصمود والتصدي  *في حركة عدم االنحیاز   
إدراج القضیة الفلسطینیة * المساھمة في فض الكثیر من الخالفات الدولیة  ( دعم القضایا العادلة في العالم -

المطالبة بنظام اقتصادي دولي جدید وعادل   *  في جدول أعمال األمم المتحدة  

  .1989-1954الجزائر ما بین :2الوحدة 
  العمل المسلح ورد فعل االستعمار:1الوضعیة 

ھي رد فعل شعبي واع من طرف الجزائریین  لتحقیق النصر واالستقالل باستعمال : تعریف الثورة الجزائریة 
  .كافة الوسائل وبقیادة جبھة التحریر 

    :إستراتجیة تنفیذ الثورة 
  :یمكن تقسیمھا الى مراحل : داخلیا 

: 1956-1954مرحلة االنطالق - 1
  :سیاسیا 

  1954مارس 23للوحدة والعمل إنشاء اللجنة الثوریة *
نوفمبر 01والمصادقة على بیانFLNتم حل اللجنة واعتماد جبھة وجیش : 1954اكتوبر23: 22اجتماع *

  واعتماد القیادة الجماعیة
عب مسؤولیة شعن طریق نشر بیانات وسط الشعب والكتابات الحائطیة من اجل تحمیل ال: اإلعالم والتوعیة *

  الثورة 
  :عسكریا

  نوفمبر01مناطق والتركیز على االوراس واندالع الثورة 05تقسیم الجزائر إلى *
  1955أوت 20ھجومات الشمال القسنطیني : واھم عمل عسكري * 
دیدوش موراد  واعتقال ( استشھاد واعتقال بعض القادة   -الحصار على ألوراس و إعالن الطوارئ:ظروفھا   

)مصطفى و بیطاط 
تفنید -الرد على مجازر  العدو- الحصول على السالح  - فك الحصار على ألوراس  -:   أھداف الھجومات

2التضامن مع المغرب في الذكرى -القضاء على أي تردد في االلتحاق بالثورة  -ادعاءات العدو حول الثورة  
  ) .1955ة لألمم المتحد10الدورة (تدویل القضیة الجزائریة   -5لنفي محمد 

تأكید -فك الحصار و زیادة االلتفاف الشعبي حول الثورة بالتحاق  مختلف تیارات بالثورة   -:نتائج الھجومات 
  .قوة الثورة ودحض ادعاءات العدو

:1958-1956مرحلة التنظیم والشمولیة - 2
  ھي مشاركة الشعب بكل فئاتھ في الثورة:مفھوم الشمولیة الثوریة

  إعطاء صیاغة جدیدة للعمل الثوري وتنظیمھ أكثر :الثوريمفھوم التنظیم 
  :الجھود التنظیمیة 
  انعقد بقریة إفري جنوب بجایة انبثق عنھ عدة قرارات منھا میثاق الصومام :1956اوت 20مؤتمر الصومام 

  جماھیریا  جھود عسكریة  جھود سیاسیة
- المجلس الوطني للثورة  -

-إنشاء لجنة التنسیق و التنفیذ 
والیات  06تقسیم الجزائر إلى 

  إقرار مبدأ القیادة الجماعیة -
األولویة للداخل على الخارج و -

  السیاسي على العسكري  

إنشاء –جیش التحریر الوطني 
–تحدید الرتب –قیادة األركان

نقل الثورة –إنشاء جیش الحدود
تصغیر وحدات –فرنسا إلى 

  الجیش

( من خالل تأسیس االتحادات 
. الطلبة  . التجار . للعمال 

فریق ج ت و لكرة . المثقفون 
  )القدم 

أھمھا: اإلضرابات 
لفت أنظار الرأي العام   -دفع الشعب لاللتفاف أكثر حول الثورة -:1957فبرایر -أیام  جانفي 8إضراب   -

.العالمي 
      I2– على المستوى الخارجي :  

فضح السیاسة الفرنسیة و عزلھا دولیا  - التعریف بالقضیة في المحافل الدولیة بھدف: التمثیل الدبلوماسي 
الحصول على الدعم المادي والسیاسي  و ھذا من خالل جھاز دبلوماسي     - كسب التعاطف العالمي -

–19( إنشاء الحكومة المؤقتة   -)ایت احمد بن بلھ خیضر و بوضیاف (  یتشكل من الوفد الخارجي للثورة 
  و وزارة الشؤون الخارجیة و وزارة اإلعالم  )  1958–09

  -الوطن العربي    -على مستوى اإلفریقي   -األمم المتحدة : القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة-
  العالم الثالث-المغرب العربي 

  :االستعمار للقضاء على الثورة إستراتجیة 
     I- في الجزائر:  

  مشاریع التقسیم   المخططات السیاسیة   المخططات االغرائیة  المخططات العسكریة 

مضاعفة القوات و 
االستعانة   -العتاد 

  - بالحلف األطلسي  
إنشاء المناطق 

القمع و   -المحرمة 
اإلیقاف الجماعي و 

إنشاء   - تقنین الغذاء 
و  SASمكاتب 

  - المحتشدات 
انجاز   -التھجیر 

خطي موریس وشال 
تطبیق مخطط شال -

استعمال األسلحة 
  المحرمة دولیا 

عبارة عن مناورات 
ة للشعب خداعی

أھمھا مشروع 
سوستال و  مشروع 

-03قسنطینة 
1958-اكتوبر
  بھدف

فصل الثورة عن -      
ربط الجزائر   - الشعب 

خلق -أكثر بفرنسا 
طبقة برجوازیة 
  -مرتبطة بفرنسا 

إظھار الثورة عالمیا 
  على أنھا ثورة جیاع   

  
إنشاء القوة الثالثة من 

إجراء –العمالء 
سبتمبر–28استفتاء 

وتزویر 1958–
عرض -نتائجھ 

مشروع سلم الشجعان  
-1958  -اكتوبر-23

طرح مشروع حق 
- 16تقریر المصیر 

  1959-سبتمبر

مشروع تقسیم الشمال 
إلى ثالث مناطق 

قسنطینة ذات (1957
الحكم الذاتي و اإلقلیم 
الفرنسي في الجزائر 

الحكم الذاتي . ووھران 
مخطط   - ) لتلمسان 
المستوطنین تجمیع 

فصل -1961لسنة 
  الصحراء عن الجزائر 

         II- اعتبار القضیة الجزائریة شأن داخلي ومعارضة عرضھا  في المحافل الدولیة :في الخارج–
المشاركة في العدوان الثالثي -1956-10-22یوم 5القرصنة الجویة و اعتقال القادة -االستعانة بدعم الناتو 
دولة 20التعجیل باستقالل -1958-02–08قصف ساقیة سیدي  یوسف في -1956على مصر أكتوبر  

  في باریس   1961–10–17قمع المظاھرات المھاجرین -لتفرغ للجزائر 
  :تأكید عدم جدوى المخططات االستعماریة ونجاح الثورة 

اعتراف األمم المتحدة بحق تقریر المصیر –توالي انتصاراتھا الداخلیة و الخارجیة العسكریة و السیاسیة -
و قیام الجمھوریة الفرنسیة الخامسة 1958ماى 13تمرد -حكومات الفرنسیة 7توالي سقوط -للجزائریین  
    1958-12- 21بقیادة دیغول 



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

          1989-1945تطور العالم الثالث مابین :3الوحدة 
                                                                                                                استمــراریة حـركــات التحـرروالعالم الثالث بین تراجع االستعمار التقلیدي 1الوضعیة 

  :تنوع أسالیب وخصائص التحرر في آسیا و إفریقیا و أمریكا الالتینیة إبراز
  " غاندي"بزعامة ) ال خوف و ال عنف : أسلوب ( النضال السیاسي في الھند *  

  -مصر-المغرب-تشكیل أحزاب سیاسیة في كل من الھند الصینیة   -
  تبني تونس سیاسة خذ و طالب -

  ... الثورة التحریریة في الجزائر -)معركة دیان بیان فو( العمل السیاسي لجأت العدید من الشعوب إلى العمل العسكري مثل الھند الصینیة بعد فشل -:العمل المسلّح * 
  ) 1958و الثورة الكوبیة 1952الثورة المصریة ( النضال ضّد األنظمة العمیلة لالستعمار * 

  :یةالظروف التي ساعدت على تكور الحركات التحرر
  ظھور منظمات تناھض االستعمار–تطور الوعي الوطني –تراجع القوى االستعماریة الكبرى -
  .تحكم في استعمال السالح–إیمان الشعوب بالنصر –دعم المعسكر الشیوعي -

  : الخصائص المشتركة للحركات التحرریة
  االعتماد على مبدأ حق تقریر المصیر–وحدة الھدف التخلص من االستعمار –استغالل الظروف المحلیة والدولیة –تنوع أسالیبھا –تطور مطالبھا من إصالحیة إلى استقاللیة –سببھا االستعمار -

  : في آسیا
  :یتمیز نضالھا:الھند الصینیة 

  دخول المنطقة  ضمن تجاذب المعسكرین- )الو م أ .فرنسا . الیابان ( تعدد اإلطراف التي حاربتھا  - العنف و الشراسة و التضحیات الجسام و الزمن الطویل - 
  :اتسم كفاحھا التحرري و:الھند  
  بعد االستقاللتعرضھا الى االنشطار و التقسیم لدولتین  الھند و باكستان -   في الھند و خارجھاتأثیرھاوقوة –مھتما غاندي - بروز شخصیة - السلمیة و العنف االیجابي- 

  :  في إفریقیا 
  :                                                          احتلت لثورتھا مكانة مرموقة على الساحة الدولیة بإثباتھا مجموعة من الحقائق شكلت خصائص لھا منھا :الجزائر   
أفشلت السیاسة االستیطانیة ، إثبات مبدأ ما أخذ بالقوة ال یرد إال بالقوة- 
التخلص من قیود ابفیان في وقت قصیر- حتمیة أكیدةالمستعمراالنتصار على - 
مواصلتھا لثورة التعمیر  بعد االستقالل والدفاع عن القضایا العادلة- 
  ما یلي 1952/ 07/ 23ابرز خصائص الثورة المصریة    :مصر   
  أنھا عبارة عن انقالب عسكري للضباط األحرار ضد نظام عمیل للقوى االستعماریة- 
  محاربتھا للمشاریع و القواعد و األحالف العسكریة - 
تصنیع . 1956–07–26تأمیم قناة السویس ( تطلع قیادتھا للسیادة الحقیقیة و الكاملة على المواقف والخیارات و على الثروات من خالل   - سعیھا لتحقیق الوحدة العربیة   - 

       )  تحسن أحوال الفالحین . انجاز السد العالي . البالد 
كزعیم للقومیة العربیة و احد أقطاب عدم االنحیاز  جمال عبد الناصربروز - 

  :في أمریكا الالتینیة
  أ .م.الرأسمالي و الموالي لو-جون باتیستا-ضدكاسترو بزعامة فیدال 1962- 1956بعد نجاح ثورتھا مثلت جزیرة الحریة ألمریكا الالتینیة:كوبا 

  -شیغیفارا-الثائر العالمي   إبرازھااعتمادھا على المبادئ الشیوعیة و -  
  طویل أمریكيمما عرضھا لحصار و تھدید األمریكیةمحاربتھا للھیمنة - 
  1962أزمة الصواریخ ( مثلت إحدى بؤر التوتر الشدیدة في أثناء الحرب الباردة أنھا- 
  دعمھا لحركات التحرر الشیوعیة - 

من تحرر مستعمراتھا سیاسیا عملت على إیجاد اآللیة التي تمكنھا من –بریطانیا و فرنسا -لما تأكدت الدول االستعماریة :من كفاح التحرر إلى  ترتیبات ما بعد االستقالل
ستعمراتھا ربطت بھا مستقبل م-االستعمار المقنع -تكتالت و منظمات ثقافیة واقتصادیة و سیاسیة تأسیسالمحافظة على مصالحھا و امتیازاتھا في تلك الدول من خالل 

و تشمل ھذه 1931منظمة لمجموع الدول و الوحدات السیاسیة التي عاشت تحت الحكم البریطاني تأسست بموجب قانون وستمنستر سنة ) الثروة المشتركة ( :الكومنولث
  :دولة وتھدف 53المنظمة بریطانیا ومعھا 

ة مستدامة التعاون في المجال السیاسي واالقتصادي واالجتماعي وتحقیق تنمی-
استمرار تأثیر بریطانیا الثقافي و استفادتھا ا من االمتیازات االقتصادیة و السیاسیة -

و تھدف ھذه دولة من كل القارات68عدد األعضاء 1970مارس 20ھي منظمة تظم المستعمرات الفرنسیة السابقة و الشعوب الناطقة بالفرنسیة تأسست في :الفرانكفونیة
نشر اللغة الفرنسیة و الھیمنة على الدول األعضاء و استنزاف ثرواتھا و -تحقیق التعاون الثقافي و االقتصادي وتقدیم الدعم التقني  وتحقیق التنمیة المستدامة - : المنظمة 
مواردھا


