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. لطالب السنة النهائية من التعليم الثانوي        
 

. ش و األجيال القادمة منهم أنجز خصيصا لتالميذ ثانوية أمجاز الدشيعملهذا ال           
 

  

 
 

*  شخصية تــاريخية160ااثث من  *
.. .  و عالمية, عثبية, جزائثية: السيثة الذاتية لشخصيات تاريخية

. 21 و الـ 20التي صنعت التاريخ في القثن الـ 
  

 
 

: إعداد و تقديم
. بورااب إبثاهيم: األستاذ



: المقدمة
 

استغثق   , الذي أنجز خصيصا لتالميذ ثانوية أمجاز الدشيش و األجيال القـادمة منهم, هذا العمل
 

بين بعض التفصيل  , يشمل على السيثة الذاتية لشخصيات تاريخية للقثن العشثين, عدة اشهث
 

اما نناول تقثيي التالميذ من  , ونهدف من ورائه إلى مسايثة البثنامج الجديد لإلصالح. و اإليجاز
 

 السيثة الذاتية  ةاما أن قثاء. الشخصيات التاريخية المتناولة في الكتاب المدرسي بالصورة
 

.. .  للكثيث من الشخصيات سيزيد إثثاء التالميذ بمعارف و مكتسبات أخثى
 

: و عالمية ال على حدا, عثبية, لشخصيات جزائثية الكتابوقد خصصنا  
 

.  شخصيات النثب العالمية الثانية و النثب الباردة و النظام الدولي الجديد* 
 

.  شخصيات النثاة التنثرية* 
 

.  شخصيات امناء لألمم المتندة* 
 

.  شخصيات الكفـاح الوطني الفـلسطيني* 
 

. شخصيات النثاة الصهيونية* 
 

. شخصيات النثاة الوطنية الجزائثية و الثورة التنثيثية* 
 

 
. بورااب إبثاهيم: األستاذ

 



 

 .بوركاب ابراهيم: االستاذ                                      *01.                                                         شخصيات تاريخية*

 
 
 
 
 
 
 
 

. شخصيات تاريخية
 

للنثب العالمية الثانية  
 

و النثب الباردة  
 

 و النظام الدولي الجديد

 
 
 
 
 
 
 

 



 .بوركاب ابراهيم: االستاذ                                    *2.                                                             شخصيات تاريخية*

 :( 1953-1879)جوزٌؾ ستالٌن 

شخصية سياسية سكفيتية، رجؿ دكلة سكفيتي ناضؿ في الحزب البمشفي،  
زعيـ االتحاد السكفيتي مف بعد . 1917أحد القادة البارزيف في الثكرة البمشفية 

 1940قاد االتحاد السكفيتي في الحرب العالمية الثانية مند ، 1924كفاة لينيف عاـ 
كصؿ االتحاد السكفياتي في عيده الى ذركة تطكره السياسي  ، حضر مؤتمر يالطا

تكفي  . ( 1947الككمنفكـر)ك الشيكعية الثالثة ، أحد رمكز الحرب الباردة، كالعسكرم
  -.جوزيؼ ستاليف - .     بدكتاتكرية ستاليف ك جرائموؼ ندد خركتشك1956ك في عاـ ، 1953 مارس 05يـك 

 

 
: ( 1986-1890)فٌاتشسالؾ مٌخاٌلوفٌتش مولوتوؾ 

شخصية سياسية سكفيتية عضك ،  مف عائمة برجكازية– المطرقة –ممقب مكلكتكؼ 
كاف يمثؿ السياسة السكفيتية ، بارز في الحزب البمشفي، احد مساعدم ستاليف ك اكفيائو

حضر المؤتمرات الدكلية أثناء الحرب،  ،  األربعينياتكنياية/1939الخارجية بيف 
 .1954أبعد عف السمطة مف طرؼ خركتشكؼ ك مف الحزب الشيكعي السكفيتي عاـ 

-.      مولوتوؼ-                                                                                                                    
 

 
 :(1945 -1889)-الفهرر-ادولؾ هتلر

شارؾ في انقبلب  ، -شمكلية- شخصية ألمانية بارزة تصنؼ كشخصية تكليتارية
سنكات مؤسس الحركة النازية في  05 ك حكـ عميو بالسجف لمدة 1923ميكنيخ 

 ثـ رئيس أللمانيا النازية 1933 ألمانيا، مستشار الرئيس األلماني ىندنبرغ عاـ 
قاد ألمانيا ، 1938احد اإلطراؼ الفاعمة في مؤتمر ميكنيخ  ( 1945 ػ 1933 )

، انتحر 1925صاحب كتاب كفاحي الذم نشر عاـ ،  في الحرب العالمية الثانية
  .1945- 04- 30 يـك ف ىك كزكجتو إيفا براك

-. ىتمرأدولؼ -                                                                                                                                       
 

 
 :( 1953-1879) -ثعلب الصحراء- اروٌن رومل

قائد القكات األلمانية في . ممقب بثعمب الصحراء إستراتيجي عسكرم ألماني
شماؿ إفريقية أثناء الحرب العالمية الثانية في معركة العالميف بمصر سنة 

أبعد عف الحياة السياسية ك العسكرية بعد المحاكلة الفاشمة الغتياؿ . 1942
 .(الحرب دكف كراىية)صاحب كتاب  .1944 / جكيمية /20ىتمر بتاريخ 

   
                                                                                              

. -ارويف رومؿ-                                                                                             
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: (1945 ـ 1897 )جوز ٌؾ قوبلس 

دكتكر في الفمسفة مف المقربيف ليتمر أحد قادة الحزب ، شخصية سياسية ألمانية
، 1933ثـ كزير اإلعبلـ ك الدعاية ، 1928النازم رئيس الدعاية لمحرب مند 

 .1945 / 04 / 29انتحر ىك ك زكجتو ك أكالده الستة يـك 
 

 -.جوزيؼ قوبمس-                                                                                         
 

: (1946 ـ 1893)قورٌنػ هٌرمان 

 .أحد القادة البارزيف في الحزب النازم. شخصيتو عسكرية ك سياسيو ألمانية
 لمقكات ؿماريشا. شارؾ في الحرب العالمية األكلى ضمف القكات الجكية

  ( la gestapo )  ك مؤسس الشرطة السياسية1939 ك 1933الجكية بيف 
 .1946 نتحر عاـا، التي قادىا ىممر

 
 

       -.قورينغ ىيرماف -                                                                                             
: (1945 ـ 1882 )روزفلت فرانكلٌن دٌالنو

 لمكاليات المتحدة األمريكية 32  الػ، الرئيس1929محامي حاكـ نيكيكرؾ 
:   لمعالجة األزمة االقتصادية ك مف اإلجراءات1929 سنة صاحب نظرية نيكديؿ

،  تكجيييا لممضاربة في البكرصةتفادممراقبة إسناد القركض مف طرؼ البنكؾ ليقع 
  تضخـحيف الذيف يترككف جزءا مف أراضييـ بكرا لمتقميص مف المنح تعكيضات لمؼ

 شارؾ في معظـ منع تشغيؿ األطفاؿ، ك التخفيض مف الدكاـ اليكمي لمعمؿ، اإلنتاج
 -.فرنكميف روزفمت - خمفو         1945- 04-12مؤتمرات الحرب العالمية الثانية، تكفي إثر سكتة قمبية عاـ 

  .نائبو تركماف
 
 

: (1972ـ 1884)هاري ترومان  

 1953/ 1945خمفا لركزفمت بيف  33ىك رئيس الكاليات المتحدة األمريكية الػ 
 1947سنة -  الذم يحمؿ اسمو–صاحب مبدأ تركماف ، أحد رمكز الحرب الباردة

أصدر قرار استعماؿ  ، المكجو لتركيا ك اليكناف لمكاجية الشيكعية في البمديف
. 1949/01/01:صاحب النقاط األربع في، 1945السبلح النككم ضد الياباف عاـ 

.  كما كافؽ عمى مشركع مارشاؿ،1949انشأ معاىدة الشماؿ األطمسي في عيده 
. 1948كاف لو دور في اليجرة الييودية إلى فمسطيف و نشأة الكياف الصييوني 

. –ىاري تروماف - 
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 :(1976 ـ 1887) مونتؽومريبرنارد

أحد القادة العسكرييف البريطانييف  ، شارؾ في الحرب العالمية األكلى، كلد بمندف
قائد الجيش البريطاني السابع في   (جنراؿ)البارزيف في الحرب العالمية الثانية 

 ، قاد عدة معارؾ اىميا العالميف في مصر كانتصر عمى قكات المحكر 1942مصر 
،  1943التي كاف يقكدىا اركيف ركمؿ، التي اندحرت نحك ليبيػا ثـ تكنس سنة 

 .أعطي رتبة ماريشاؿ بعد الحرب العالمية الثانية... .ك في جنكب صقمية
 -. مريومونتغبرنارد  -                                                                                      

 
: (1964- 1880 )ماك آرثر دوؼالس

مستشار  ، مف مكاليد اركنساس-  جنراؿ أمريكي–شخصية عسكرية أمريكية 
قاد القكات ، شارؾ في الحرب العالمية األكلى، الرئيس األمريكي تيكدكر ركزفمت

 قائد القكات األممية ,1945-1941األمريكية في منطقة الباسيفيؾ ضد الياباف 
ىدد باستعماؿ السبلح النككم ضد القكات الككرية  . 1950في الحرب الككرية 

 .الشمالية ك الصينية في الحرب
-. ماؾ آرثر-                                                                                            

 
: (1945-1883) -بالدوتشً - بٌنٌطو موسولٌنً

الذم كاف يراه بديبل لمتيارات  ، 1919مؤسس الحزب الفاشي في ايطاليا سنة 
: رافعا شعار. 1943-1922حكـ ايطاليا بيف ، الديمقراطية الميبرالية ك االشتراكية

صنؼ النظاـ  ، "ال شيء خارجيا ، ال شيء ضد الدكلة، كؿ شيء داخؿ الدكلة" 
احد  -. أم الدكلة كؿ جامع - الذم قاده في ايطاليا عمى انو كمياني أك شمكلي 

قاد ايطاليا في الحرب العالمية الثانية مع دكؿ  ، 1938أطراؼ مؤتمر ميكنيخ 
. 1945اعدـ سنة ، المحكر

 
 -.بينيطو موسوليني                                                                               - 

 
: (1970 -1890 )شارل دٌؽول 

أمضى شباب  . مف مكاليد مدينة ليؿ، شخصية سياسية ك عسكرية فرنسية
قاد المقاكمة الفرنسية . شارؾ في الحرب العالمية األكلى، عسكرم محض

رئيس حككمة فرنسا الحرة أثناء  ، مف بريطانيا ضد االحتبلؿ األلماني
ثـ  . 1958رئيس الحككمة الفرنسية مند جكاف . الحرب العالمية الثانية

. 1959رئيس الجميكرية الفرنسية الخامسة مند جانفي 
 

-. ديغوؿ يمقي خطاب مف البي بي سي لمقاومة األلماف-                                                             
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 :(1951-1856)فٌلٌب بٌتان 

شارؾ في الحرب العالمية  ، فرنسية-  ماريشاؿ–شخصية سياسية ك عسكرية 
حيث انتصر فييا عمى الجيكش األلمانية . 1916األكلى بطؿ معركة فرداف سنة 

منح رتبة ماريشاؿ في - كركمبرنز- التي قادىا ابف اإلمبراطكر غميـك الثاني
شارؾ في الحرب العالمية الثانية حيث احتمت القكات األلمانية  . 1918نكفمبر 

حكـ عميو بالسجف  ، رئيس حككمة فيشي المكالية أللمانيا، العاصمة باريس
ذا كاف البعض يعتبره كذلؾ فالبعض اآلخر يراه بطؿ، إلدانتو بالخيانة   .كا 

 

-. الماريشاؿ فيميب بيثاف-                                                                                      
 

: (1940 ـ 1869)نٌفٌل تشمبرلٌن 

 1918نائب في البرلماف سنة ، 1915رئيس بمدية برمنجياـ مسقط رأسو سنة 
زعيـ حزب  ، 1929كزير الصحة سنة  (1923-1922)كزير االتصاالت بيف 

 أحد  (1940-1937)المحافظيف في بريطانيا، ثـ رئيسا لمكزراء البريطاني بيف 
اعمف  .  المتعمؽ بأزمة السكديت1938األطراؼ البارزة في مؤتمر ميكنيخ 

. 1939الحرب عمى ألمانيا عاـ 
 

-. نيفيؿ تشمبرليف -                                                                                        
 

: (1965 -1874) تشرشل لٌونارد سبنسرونسطون

 (1908-1906)كزير المستعمرات البريطانية بيف ، شخصية سياسية بريطانية
 ثـ رئيس  1939كزير البحرية عاـ ، 1908كزير التجارة ك الصناعة سنة 

، ثـ بيف  (1945-1940)أثناء الحرب العالمية الثانية بيف :الكزراء لمرتيف 
حضر المؤتمرات الدكلية أثناء الحرب العالمية الثانية،  . (1951-1955 )

حصؿ عمى  ، أثناء خطابو بجامعة فمتكف" الستار الحديدم " صاحب تعبير 
 . ألسباب صحية 1955طمؽ السياسة عاـ ، 1953جائزة نكبؿ لآلداب عاـ 

-. ونسطوف تشرشؿ-                                                                                             
 

: (1977-1897)انطونً اٌدن 

رئيس الكزراء البريطاني األسبؽ ، شغؿ منصب كزارة الخارجية في كزارة  
، 1955-1951ـ، ثـ مرة أخرل 1945-1940الحرب التي ألفيا تشرشؿ بيف 

، كاف المحرؾ األكبر لمتحالؼ البريطػاني  1955ثـ عيف رئيسا لكزارة سنة 
كاف العدكاف  .عمى مصر1956 سنةالعدكاف الثبلثيالفرنسي كاإلسرائيمي في شف 
. 1977 ديسمبر 31تكفي في . 1957سبب في استقالتو في جانفي 

-. انطوني ايدف-                                                                                       
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: (1989-1901)- هٌروهٌتو- شوا تٌنو 

تقمد المنصب سنة ، -أطكليـ حكما -  في تاريخ الياباف 124اإلمبراطكر الػ 
تحالؼ مع ، (1945-1937)قاد الياباف في حربيا ضد الصيف بيف ، 1924

 .برليف ركما طككيك: ألمانيا اليتمرية ك ايطاليا المكسيمينية ليشكمكا دكؿ المحكر

عرفت .  التي انيـز فييا.(1945-1940)قاد الياباف في الحرب العالمية الثانية 
 .1947عبلقات ببلده مع الكاليات المتحدة تغيرا كبيرا نحك الصمح ك التعاكف منذ 

-. اإلمبراطور ىيروىيتو- 
 

 :(1975  -1892 ) فرانكو وفرانسٌسك

شارؾ في حرب الريؼ  . مف مكاليد فيركؿ بمقاطعة قهاليسيا بشماؿ غرب اسبانيا
. 33اصغر جنراؿ بأكركبا ك ىك في سف الػ . 1926بالمغرب األقصى سنة 

 ضد الحككمة بمدريد 1936شارؾ في انقبلب ، 1935رئيس ىيئة األركاف سنة 
. 1936/1939 عايش الحرب األىمية بيف –قائد القكات الثائرة الزاحفة عمى مدريد 

. بعد انتصار الكطنييف في الحرب األىمية أخد فرانكك زماـ حكـ الببلد حتى كفاتو
. -الجنراؿ فرانكو- .     التـز الحياد في ظؿ الصراع بيف الدكؿ األكركبية في إطار الحرب العالمية الثانية

                                                                                     
: (1969 ـ 1890)إزنهاور دواٌت دافٌد 

 لمكاليات المتحدة األمريكية خريج أكاديمية  34مف مكاليد تكساس الرئيس الػ 
لو دكر ، 1942قائد قكات الحمفاء أثناء اإلنزاؿ في شماؿ إفريقيا سنة ، عسكرية

 كبير في التحضير إلنزاؿ الحمفاء بنكرمنديا شماؿ فرنسا مما أدل إلى تحرير  
 قائد قكات الحمفاء في أكربا أثناء، 1945جنراؿ مند ، غرب أكركبا مف النازية
 لكاليات ارئيس ، 1950 ثـ قائد لمحمؼ األطمسي عاـ ، الحرب العالمية الثانية

 أحد دعاة التعايش السممي كصاحب . (1960 ػ 1953)بيف المتحدة األمريكية 
-              مشركع ازنياكر– ارتبط اسمو بمشركعو نظرية الدكمينك في اليند الصينية

.  - دوايت ازنياور–                                     . 1957لمؿء الفراغ في الشرؽ األكسط في جانفي 
 

: (1959-1880)جورج كاتالت مارشال

- 1939 رئيس ىيئة أركاف الجيش األمريكي بيف. جنراؿ كشخصية سياسية أمريكية
مشركع  " صاحب . 1948-1947كزير خارجية الكاليات المتحدة بيف . 1945

مشركع اقتصادم يقضي بتقديـ   ). 1947 جكاف 05الذم أصدره في ، "مارشاؿ 
إلعادة  ، مساعدات اقتصادية لمدكؿ األكركبية المتضررة مف الحرب العالمية الثانية

عمى  عيف أثناء الحرب الككرية .( مميار دكالر12بناء اقتصادياتيا كقدرت بحكالي 
      -.جورج مارشاؿ-  .                        1953ناؿ جائزة نكبؿ لمسبلـ سنة . رأس ىيئة الدفاع األمريكية
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: (1963 ـ 1917)جون كٌنٌدي 

اصغر  -، في تاريخ الكاليات المتحدة35مف مكاليد ماساشكسيتس الرئيس الػ 
أصيب في الحرب العالمية  . سرة ثرية مف أصؿ إرلندمينتمي أل، -رئيس أمريكي

عضك الحزب الديمقراطي .الثانية أيف شارؾ في العمميات العسكرية في الباسيفيؾ
 حتى ، 1960أكؿ رئيس كاثكليكي لمكاليات المتحدة األمريكية .  بعد الحرب
 مف أنصار القضاء عمى الميز  .1963-11-22داالس يـك مدينة اغتيالو في 

  بالسياسة الفرنسية في الجزائر1958العنصرم في الكاليات المتحدة؛ ندد عاـ 
-.  جوف كينيدي–                   . األمريكيةك بالدعـ الذم تتمقاه ىذه السياسة مف حككمة الكاليات المتحدة

 

: (1973 ـ 1908)جو نسون بان لٌندون 

شارؾ في الحرب العالمية ، لمكاليات المتحدة 36الرئيس الػ، رجؿ دكلة أمريكي
 ـ ث نائب الرئيس كينيدم 1953-1949 ممثؿ تيكساس في مجمس الشيكخ، الثانية

ارتكزت سياستو الخارجية .( 1969-1963 ) رئيس الكاليات المتحدة األمريكية
كما رفع عدد القكات  ، عمى حرب الفيتناـ فيك صاحب قرار قنبمة كقصؼ الفيتناـ

 .1968سنة  550000 إلى 1965 سنة 17000األمريكية في الفيتناـ مف 
 -.ليندوف جونسوف -

 

 :( 1994 ـ 1913) نٌكسون درٌتشار

 لمكاليات المتحدة شارؾ في الحرب العالمية 37مف مكاليد كاليفكرنيا الرئيس الػ
،  سيناتكر1951-1947أصبح بيف، محامي عضك في الحزب الجميكرمالثانية 

 كانيـز فييا أماـ المرشح 1960خاض انتخابات ، ثـ نائب الرئيس دكايت إزنياكر
 حتى   1969أصبح رئيس الكاليات المتحدة األمريكية مند، الديمقراطي كينيدم

عمى المستكل الداخمي عرفت  ، 1973استقالتو إثر فضيحة كاثر قايث عاـ 
ك خارجيا  ، 1971الكاليات المتحدة في عيده أزمة اقتصادية ك اجتماعية سنة 

.  - ريتشارد نيكسوف–.                           اعترفت الكاليات المتحدة األمريكية في عيده بالصيف الشعبية
 
 

 :(-....1913)رودولؾ جٌرالد فورد 

تقمد  ، لمكاليات المتحدة األمريكية 38مف مكاليد اكماىا بنبراسكا الرئيس الػ
أىـ ما ميز  ، منصب الرئاسة بعد استقالة نيكسكف عمى اثر فضيحة الكاتر قايت

. 1975فترتو التقارب مع االتحاد السكفيتي ك تكقيعو اتفاؽ ىمسنكي معو سنة 
التي نصت عمى تدعيـ األمف ك السبلـ في العالـ ك تعميؽ العبلقات االقتصادية 

 لكنو خسر االنتخابات 1976ترشح في انتخابات ، كالعممية بيف الشرؽ ك الغرب
.    - جيرالد فورد–                                                                  .أماـ المرشح جيمي كارتر
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: (- ....1924 )جٌمً كارتر

منح رتبة  ،  لمكاليات المتحدة األمريكية39مف مكاليد جكرجيا الرئيس الػ 
. 1964 ك 1962سيناتكر حاكـ كالية جكرجيا سنة . 1946ضابط بحرية سنة 

مف األصكات كأصبح رئيس الكاليات % 51فاز عمى المرشح جيرالد فكرد بػ 
اشتير بالمخطط التقشفي في مجاؿ استيبلؾ الطاقة،  ، 1981-1976المتحدة بيف 

بكاشنطف بيف ، 1979- 03-26 في حضر كارتر التكقيع عمى اتفاقية كامب ديفيد
الرئيس المصرم أنكر السادات ك رئيس الكزراء اإلسرائيمي مناحيـ بيغف عايش  

 ك أزمة الرىائف األمريكييف في إيراف، مارس حصار غذائيا عمى  فأزمة أفغانستا
 .           -جيمي كارتر- فشؿ في االنتخابات          ، 1979 سنة 2الذم كقع معو اتفاقية سالت، االتحاد السكفياتي

.                           1980سنة " بيمي قايت " الرئاسية لفترة ثانية بعد فضيحة أخيو 
 

: (-....1923)هنري الفرٌد كٌسنجر

رحؿ مع عائمتو لمكاليات المتحدة  . مف مكاليد ألمانيا، شخصية سياسية أمريكية
 مستشار لمسياسة  1960- 1950عمؿ بيف ، خريج جامعة ىارفارد. 1938في 

ليندكف  ، جكف كينيدم، دكايت ازنياكر:  لرؤساء الكاليات المتحدةةالخارجي
حيث زار كؿ مف الصيف  .  مع الرئيس ريتشارد نيكسكف1969ثـ مند . جكنسكف

لعب دكر كبير في إنياء حرب اليند الصينية سنة  . 1972االتحاد السكفياتي سنة 
  -.ىنري كيسنجر- كاف كراء انشاء الككالة الدكلية لمطاقة        . ناؿ عمى إثرىا جائزة نكبؿ لمسبلـ. 1973
. يعد مدرسة الدبمكماسية االمريكية.  ردا عمى سياسة االكبيؾ1974الدرية 

 

: (1959-1888)فوستر داالس

مستشار في عدة مؤتمرات . خبير في القانكف الدكلي، شخصية سياسية امريكية
. 1951قاد مفاكضات الصمح الخاصة بالياباف سنة . خبلؿ الحرب العالمية الثانية
 يعد 1959-1953كزير الخارجية في عيد ايزنياكر . عرؼ بمناىضتو لمشيكعية

. 1954كاف كراء انشاء حمؼ جنكب شرؽ اسيا. ميندس السياسة الخارجية االمريكية
-. جوف فوستر داالس.                       1956تدخؿ اثناء العدكاف الثبلثي عمى مصر. 1955كحمؼ بغداد

 

: ( 2004 -1911)رونالد رٌؽان 

ممثؿ سينمائي ،  لمكاليات المتحدة األمريكية40الرئيس الػ، ممف أصؿ ايرلند
 ا حاكـ كالية كاليفكرني1945ثـ كمنشط تمفزيكني ، (ككبكم)- فيمـ سينمائي 50-
صاحب مشركع .1989-1981رئيس الكاليات المتحدة بيف ، (1966-1970)

.   اليادؼ لجر االتحاد السكفيات إلى سباؽ تسمحي ميمؾ1983حرب النجـك 
،  أحد صانعي التعايش السممي-.بيع أسمحة إليراف- تكرط في فضيحة إيراف قايت

 إزالة الصكاريخ متكسطة المدل  معاىدة1987حيث كقع مع الجانب السكفيتي سنة 
 . - رونالد ريغاف–                                       .1986مف أكركبا كما عايش أزمة نيكاراغكا 
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: (-....1924)جورج هاربرت والكر بوش

مف مكاليد  .  لمكاليات المتحدة األمريكية41الرئيس الػ، شخصية سياسية أمريكية
رئيس االستخبارات األمريكية بيف  ، شيادة جامعية في االقتصاد. ماساشكسيتس

كاف لسياستو دكر كبير  . 1981نائب الرئيس ركنالد ريغاف سنة . 1976-1977
ككذلؾ ألمانيا في نياية  ، في التحكالت التي عرفتيا دكؿ أكربا الشرقية الشيكعية

احد طرفي مؤتمر مالطا  . 1993-1989رئيس الكاليات المتحدة بيف . الثمانينات
كقع اتفاقية ستارت األكلى . (أنيى الحرب الباردة) 1989مع غكرباتشكؼ ديسمبر

.  1991شف حرب الخميج األكلى عمى العراؽ . مع ركسيا 1993 كالثانية 1991
-. جورج بوش األب-.                                            خمفو ببؿ كمينتكف. ك التدخؿ في الصكماؿ

 

: (-....1946) كلٌنتونببل

أكؿ رئيس مف  . مف مكاليد االركنساس.  لمكاليات المتحدة األمريكية42الرئيس الػ
ك أكؿ رئيس يفكز بعيدتيف متتاليتيف مند حكـ  . 1976الحزب الديمقراطي مند 

اقتصاديا ركز اىتمامو عمى تفعيؿ اتفاقية التبادؿ الحر  ". ركزفمت " الديمقراطي 
كما لعب دكر  . 1997عمؿ عمى تكسيع الناتك سنة " ALENA" ألمريكا الشمالية 

عاصفة  "كجو ضربة عسكرية لمعراؽ ،  الشماليةافي إنياء حالة النزاع في ايرلند
 في تكقيع الجانب الفمسطيني ك اإلسرائيمي عمى اتفاقية          كما لعب دكر". الصحراء
   -.بيؿ كمينتوف- فضيحتو مع مكنيكا لكينسكي أدت إلى خسارتو     . 1993"األرض مقابؿ السبلـ" أكسمك 

. الرئاسة لصالح جكرج بكش
 

: (-....1946)-جورج دبلٌو بوش- جورج بوش

رئيس  - شماؿ شرؽ- مكاليد نيكىافف.  لمكاليات المتحدة األمريكية43الرئيس الػ
 ىجمات تبنتيا القاعدة  2001 سبتمبر11 شيدت ببلده في2001الكاليات المتحدة مند

الحرب عمى  "ك التي أعطت األساس لسياستو الخارجية . ضد برجي التجارة العالمية
 لمبلحقة القاعدة ك زعيميا أسامة بف الدف ثـ غزل  2001غزل أفغانستاف، "اإلرىاب

،  صنؼ ككريا الشمالية.  بحجة امتبلؾ أسمحة نككية ؟2003العراؽ في مارس 
- جورج بوش االبف- يعرؼ العالـ خبلؿ فترتو الرئاسية مند        . 2002العراؽ ك إيراف عمى أنيا محكر الشر

.. . بيئي، اقتصادم،  عدـ استقرار سياسي2001
 

: (-....1930)جٌمس ادٌسون بٌكر

دبمكماسي ك رجؿ سياسي أمريكي عضك في الحزب الجميكرم رئيس طاقـ البيت  
ثـ كزير لمخزينة األمريكية في عيد ريغاف ،  االبيض في عيد الرئيس ركنالد ريغاف

 1989 ك كزير الخارجية في عيدة الرئيس جكرج بكش األب مف 1988 ك1985بيف 
 عينو الرئس جكرج بكش مبعكثا خاصا لو إلى الصحراء  1997 كفي مارس 1993إلى 

-.  جيمس بيكر–.                            الغربية المتنازع عمييا بيف المممكة المغربية كالصحراء الغربية
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  :(1971-1894)سرقٌفٌتشخروتشوؾ نٌكٌتا 
شارؾ  ، شارؾ في الثكرة البمشفية انضـ الى الجيش األحمر، رجؿ دكلة سكفيتي

تكلى زعامة االتحاد  . في الحرب العالمية الثانية ك في معركة ستاليف غراد
. اقترف اسمو بسياسة التعايش السممي. 1953السكفيتي بعد كفاة ستاليف سنة 

 ندد خركتشكؼ بسياسة 1956ك أثناء المؤتمر العشركف لمحزب الشيكعي سنة 
 .1964كقد ابعد عف الحكـ سنة . ستاليف ك جرائمو ضد اإلنسانية

 

 .–نيكيتا خروتشوؼ  -

 
: (1948-1896)جدانوؾ أندري الكسندروفٌتش 

يعد  . مف مكاليد اكرانيا، شخصية سياسية سكفياتية ك منظر اشتراكي شيكعي
كما  ، "مبدأ جدانكؼ : " صاحب مبدئوأحد المقربيف مف ستاليف،  أندرم جدانكؼ

 ،1947سنة  (مكتب األخبار الشيكعي) ساىـ بقكة في تأسيس منظمة الككمنفكـر
  ك يعد مف منظرم الحرب الباردة مف الجانب كرد فعؿ عمى مشركع مارشاؿ

-.  أندري جدانوؼ–.                                                                                 السكفيتي
 

 :(1982-1906)برٌجنٌؾ لٌونٌد اٌلٌتش 

.  1931عضك في الحزب الشيكعي السكفيتي مند ، شخصية سياسية سكفيتي
بعد إبعاد خركتشكؼ  ، شارؾ في الحرب العالمية الثانية كأنياىا برتبة جنراؿ

عف الحكـ أصبح بريجنيؼ األميف العاـ لمحزب الشيكعي ك الرجؿ األكؿ 
عمى المستكل الخارجي شيد . 1964 أكتكبر 14في االتحاد السكفيتي مف 

،  -1968 التدخؿ السكفيتي في تشيككسمكفاكيا سنة –بريجنيؼ ربيع براغ 
كما ساند حركات التحرر ضد  . 1978ك التدخؿ السكفيتي في أفغانستاف سنة 

كما كقع عمى  .1975كما كقع عمى اتفاؽ ىمسنكي سنة . االستعمار الغربي
 استمر في  .1979-06-18 في 2سالت ك .1972-05-26 في 1اتفاقية سالت

             -. الماريشاؿ بريجنيؼ- .                                         1982-11-10الحكـ لغاية كفاتو بمكسكك في 
 

 :(1975-1895)بولؽانٌن نٌكوالي الكسندروفٌتش 

 ك ضابط الشرطة السرية 1917عضك بمشفي مند، مف مكاليد نيجني نكفغكركد
عضك المجنة  . 1937-1931حاكـ مدينة مكسكك بيف . 1922-1918بيف 

 1953بعد مكت ستاليف سنة . 1939المركزية لمحزب الشيكعي السكفيتي مند 
ثـ كزير الدفاع في حككمة جيكرجي  ، أصبح بكلغانيف نائب رئيس الكزراء

لعب بكلغانيف دكر كبير في ادابة الجميد بيف  . ثـ ماريشاؿ سكفيتي، مالنككؼ
. - بولغانيف نيكوالي–.                      االتحاد السكفيتي كالغرب مف خبلؿ تطبيع العبلقات بيف الطرفيف
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: (1988-1902)مالنكوؾ جورجً ماكسٌمٌلٌانوفٌتش

االتحاد السكفياتي          -  رئيس حككمة–رئيس كزراء . شخصية سياسية سكفياتية
عضك الحزب الشيكعي السكفياتي مند . بعد كفاة ستاليف. 1955-1953بيف 

 1953ثـ مند ،  االميف العاـ لمحزب الشيكعي السكفياتي1952شغؿ سنة . 1919
 كاف كراء عزؿ خركتشكؼ. 1955تنازؿ عف منصبو بعد فشؿ سياستو الزراعية

 
-. مالنكوؼ-                                                                                            

 :(-....1931 -03-02)مٌخائٌل ؼورباتشوؾ 
 كرئيس  1991-1985رئيس الدكلة في اإلتحاد السكفييتي السابؽ بيف عامي

كاف يدعك إلى إعادة  . 1991 ك 1985الحزب الشيكعي السكفييتي بيف عامي
البناء أك البركتستركيكا كىي إصبلح اقتصادم جذرم في االتحاد السكفييتي 

ييدؼ لمتطكير ليصبح االتحاد السكفييتي قادرا عمى العمؿ بكفاءة كليس فقط  
تشغيؿ الجمكع، أدت جيكده إلى إنياء الحرب الباردة ، كلكنيا أدت أيضا  

ك بشكؿ غير مقصكد إلى إنياء سيطرة الحزب الشيكعي السكفيتي ك انييار  
-. ميخائيؿ غورباتشوؼ- .                                                                 االتحاد السكفييتي

 

 (2007-1931)بورٌس نٌكولٌفٌتش ٌلتسٌن

التحؽ بصفكؼ الحزب الشيكعي .  فيفرم مكلع بعدة رياضات01مف مكاليد 
 1991 جكاف 12شغؿ منصب رئيس الجميكرية الركسية في . 1968سنة 

يعد اكؿ رئيس لبلتحاد الركسي بعد تفكؾ . بعد انتخابو باغمبية االصكات
  كاف عيد جكـ يمتسيف .1999ظؿ في السمطة الى غاية . االتحاد السكفياتي

 فترة مظممة في التاريخ الركسي كىي فترة شيدت انتشار الفساد، كانييار 
 مما ادل الى ظيكر المافيا  .اقتصادم ىائؿ، كالمشاكؿ السياسية كاالجتماعية

-.  بوريس يمتسيف–.                  خمفو فبلديمير بكتيف . %02غادر السمطة بشعبية بمغت . الركسية
 

: (-....1957) بن الدنأسامة

لعب  . تقرب مف اإلخكاف المسمميف. درس االقتصاد بجامعة جدة. رجؿ أعماؿ سعكدم
مؤسس القاعدة كمدبر ىجمات . في مقاكمة االحتبلؿ السكفيتي ألفغانستاف1982دكر مند

 .. .          كأخرل في مناطؽ مختمفة مف العالـ. عمى الكاليات المتحدة. 11-09-2001
-. أسامة بف الدف–                                                                                                   
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 :(1970-1918)حسٌن جمال عبد الناصر 

 جكيمية 01خريج الكمية الحربية في، مف مكاليد أسيكط ينتمي ألسرة فبلحة فقيرة
 كاف مف. ،1948شارؾ في حرب فمسطيف . 1943حيث درس بيا سنة ، 1938

 .1952 نجيب تأسيس جماعة الضباط األحرار رفقة محمد، نتيجة حرب فمسطيف 

رئيس جميكرية مصر .1952نظاـ الممؾ فاركؽ في احد قادة الثكرة المصرية عمى
 جبلء القكات البريطانية عف قاعدة قناة  : مف انجازاتو الداخمية1970-1954بيف 

.  1970كانجاز السد العالي في جانفي، 1956 جكيمية 26أمميا فيالسكيس التي 
ساند حركات ..عمى المستكل الخارجي أسس حركة عدـ االنحياز مع تيتك ك نيرك

كما كاف احد أقطاب  . التحرر العربية ك العالمية عمى رأسيا القضية الفمسطينية
. - جماؿ عبد الناصر– كمشركع      1955حمؼ بغداد : تصدل لمشاريع الغرب في المنطقة. القكمية العربية

 .                                                       1957ازنياكر لمؿء الفراغ سنة 
 

 :(1974 ـ 1901 )محمد نجٌب ٌوسؾ

 ك شيادة عميا أركاف  1931ناؿ دكتكراه في االقتصاد السياسي، مف مكاليد الخرطـك
 اختار الضباط .1948شارؾ في الحرب العالمية الثانية ك حرب .1938الحرب سنة 

 األحرار المكاء محمد نجيب ليككف قائدا لمثكرة لما كاف يتمتع بو مف شخصية صارمة 
أكؿ رئيس   .كسماحة في التعامؿ المدني، عسكريافي التعامؿ العسكرم كطيبة 

عزؿ مف رئاسة  . 1953جكاف 18لمجميكرية بعد الثكرة المصرية التي أعمنيا في 
                         -.المواء محمد نجيب-                                                             .1954الجميكرية في فيفرم 

                                                                                      

 :(1981 ـ 1918 )محمد أنور السادات 

بعد المشاكؿ التي . 1938خريج الكمية الحربية عاـ ، مف مكاليد محافظة المنكفية
. احد قادة الضباط األحرار. 1950تمقاىا في حياتو العسكرية عاد لمجيش سنة 

عيف نائبا لرئيس الجميكرية  . 1952-جكيمية– 23أداع البياف األكؿ لمثكرة في 
عيف رئيس لمجميكرية ،  لجماؿ عبد الناصر1969ثـ سنة ، 1952محمد نجيب سنة 

. 1970- أكتكبر- 15انتخب رئيسا لمصر في . طبقا لمدستكر بعد كفاة عبد الناصر
زار الكنيست اإلسرائيمي عاـ . 1967 محا بو ىزيمة 1973حقؽ انتصار في حرب 

       -.محمد أنور السادات-  أكتكبر        06اغتيؿ يـك . 1976 مارس 26كقع عمى اتفاقية كامب ديفيد في . 1977
        .مف طرؼ ككمندكس بقيادة خالد االسطنبكلي، أثناء االحتفاؿ بالعيد الكطني 1981

 

 :(-....1918)حسٌن محمود الشافعً
اختير ليككف قائد المدرعات في ثكرة  . 1948شارؾ في حرب . ،مف مكاليد طنطا

نائب جماؿ عبد الناصر كرئيس لمجميكرية سنة  . 1954كزير الحربية سنة  .1952
                                                                                      نائب أنكر السادات كرئيس . 1967تكلى رئاسة محكمة الثكرة سنة . 1963

-.  حسيف محمود الشافعي–.                                                                                          لمجميكرية
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: (1965-1892)رشٌد عالً الكٌالنً

شغؿ منصب رئيس الكزراء ثبلث . سياسي عراقي ك احد رمكز الكطنية العراقية
اشتير بمناىضتو لبلنجميز كدعكتو لمتحرر كالكحدة  . 1941-1940-1933: مرات
  1941تزعـ ثكرة مام . كقؼ الى جانب المحكر في الحرب العالمية الثانية. العربية

لجا بعدىا الى العربية السعكدية ثـ عاد بعد االطاحة بالنظاـ الممكي سنة ، ضد االنجميز
غادر الكيبلني العراؽ بعد  . مما ادل الى اعتقالو. انتقد سياسة عبد الكريـ قاسـ. 1958

 -. رشيد عالي الكيالني–.                                     1965اخبلء سبيمو نحك لبناف ايف تكفي ىناؾ سنة 
 

: (1958-1888)-باشا - نوري السعٌد

عراقي  ، تركي النشاة، كردم المكلد)ابرز السياسييف العراقييف اثناء العيد الممكي 
  1930 مارس 23 مرة بدءا مف االكلى 14تكلى رئاسة الكزراء . (العمؿ كالمينة
شارؾ في الثكرة العربية الكبرل مع الشريؼ حسيف  . 1958 مام 01كآخرىا كزارة

كصؼ برجؿ الغرب في  ). 1955كاف لو دكر كبير في تاسيس حمؽ بغداد . بف عمي
احد عرابي جامعة الدكؿ العربية حيث تنافس مف اجؿ اقامة مقرىا  . (العالـ العربي 

في بغداد كاف لو مكقؼ سمبي مف تاميـ قناة السكيس حيث نصح بريطانيا بضرب  
-.  نوري باشا السعيد–.                مقتكال1958 جكيمية 14 بعد االطاحة بحكمو في 1958مصر تكفي سنة 

 

: (1963-1914)عبد الكرٌم قاسم

احد ضباط الجيش العراقي الذم شارؾ في حرب فمسطيف . سياسي ك عسكرم عراقي
ساىـ مع قادة التنظيـ بالتخطيط  (االحرار )عضك في تنظيـ الضباط الكطنييف . 1948
شغؿ منصب رئيس  .  التي اطاحت بنظاـ نكرم السعيد1958 جكيمية 14لحركة 

عرفت فترة  . 1963-1958الكزراء ك القائد العالـ لمقكات المسمحة ككزير الدفاع بيف 
. (الكثير مف الحركات المعارضة كاالكراد ك البعثييف)حكمو مجمكعة مف االضطرابات

اقميميا عارض قياـ الكحدة بيف مصر ك سكريا كما طالب بضـ الككيت كاماـ الرفض  
-.  عبد الكريـ قاسـ–.                                                      العربي انسحب مف الجامعة العربية

 

: (1966-1921)عبد السالم عارؾ

 التي تزعميا الكيبلني عمى الحككمة  1941مف ثكار ثكرة مام . سياسي عراقي
مف  . 1948شارؾ في حرب فمسطيف . لبلنجميز- حككمة نكرم السعيد- المكالية

احد  . 1958 جكيمية 14الفاعميف في الحركة التي اطاحت بنظاـ نكرم السعيد في 
الداعيف لتاسيس تجمع لمدكؿ المصدرة لمنفط لمكقكؼ في كجو االحتكارات االجنبية  

لو دكر في  . حيث نجح في تاسيس االكبيؾ ك دعى لعقد مؤتمرىا التاسيسي ببغداد
عايش  .كما دعـ القضية الفمسطينية ك منظمة التحرير . مؤتمرات القمة العربية

تكفي  . عدة ثكرات عربية كالثكرة الجزائرية مف الداعيف لمكحدة المصرية السكرية
-.  عبد السالـ عارؼ–.                   بعد سقكط طائرتو بالعراؽ في ظركؼ غامضة1963 افريؿ 13في 
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: (2006-1937)صدام حسٌن

. 1968لعب دكرا اساسيا في انقبلب . مف مكاليد قرية العكجة بمحافظة صبلح الديف
دعى لمتحضر  . كضعو االنقبلب كنائب لرئيس الجميكرية العراقية احمد حسف البكر

رئيس لمجميكرية العراقية 1979اصبح مند . االقتصادم كتبني االفكار القكمية العربية
اىـ ماميز حكمو  . 2003الى غاية االطاحة بو مف طرؼ القكات االمريكية في مارس 

كما خاض . 1988-1980 بيف – حرب الخميج االكلى –خكضو الحرب مع ايراف 
يعتبر صداـ حسيف مف اىـ  . 1990بعد غزكه الككيت سنة 1991حرب الخميج الثانية 

-. صداـ حسيف- الشخصيات العربية بركزا كتاثيرا في القرف العشريف رفقة شخصيات عربية اخرل         
... كجماؿ عبد الناصر بالنظر لمكاقفو الصامدة ضد الغرب ك دعمو لمقضية الفمسطينية

  
: (1967-1882)محمد مصدق

 يعتبر محمد . 1953-1951أسبؽ شغؿ المنصب بيف عامي ايراني رئيس كزراء
 الغربية كقيامو بتأميـ النفط أباف  االمبريالية مصدؽ في إيراف بطبلن قكميان لرفضة

 امريكية  إال أنو سرعاف ما اعيد الشاه بعممية الشاه تسممو الرئاسة، كما قاـ بخمع 
 ، أعتقؿ محمد مصدؽ بعدىا ك سجف لمدة بعممية اجاكس مشتركة سميت بريطانية 

 اتو ػحتى كؼاالقامة الجبرية  رىف بقيثبلث سنكات كأطمؽ سراحو بعدىا إال أنو 
-.  محمد مصدؽ–                                                                         .1967في العاـ 

 

: (1967-1891)شكري القوتلً

  1925قػاـك االنتداب الفرنسي عمى سكريا كأحد ثكار ثكرة . مف مكاليد دمشؽ
 كالثانية بيف  1949-1943يعد زعيـ عركبي ك رئيس لسكريا مرتيف بيف . الكبرل
مف اكبر انجازاتو تكحيد القطريف السكرم ك المصرم رفقة جماؿ  . 1955-1958

لكنيا  . 1958عبد الناصر كتسميتيا بالجميكرية العربية المتحدة كاف ذلؾ في فيفرم 
سمي  .  بفعؿ مؤمرات داخمية كخارجية1961لـ تدـ طكيبل حيث تـ االنفصاؿ سنة 

-.  شكري القوتمي–".                                                          المكاطف العربي االكؿ " بػ 
 

: (1975-1920)- اب االمة البنؽالٌة- مجٌب الرحمن

. 1949لو دكر كبير في تاسيس رابطة عكامي. االب المؤسس لدكلة بنغبلديش
 26/03/1971اعمف في . ناضؿ مف اجؿ استقبلؿ بنغبلديش حيث اصبح زعيما ليا

ثـ اطمؽ سراحو بعد  . استقبلؿ بنغبلديش عف باكستاف فاعتقمتو السمطات الباكستانية
ثـ اصبح اكؿ رئيس لدكلة بنغبلديش  ، اسس اكؿ حككمة. اعترافيا باستقبلؿ بنغبلديش

مما ادل الى تعرضو النقبلب عسكرم . حكـ البلد حكما مطمقا. 1974مند ديسمبر
-.  مجيب الرحمف–.                                                  اغتيؿ عمى اثره. 1975 اكث 15في 
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 :(1948 ـ 1869)-المهاتما- ؼاندي

ك زعيـ المقاكمة اليندية ضد االستعمار ، رجؿ ديف كمفكر- المياتما غاندم-
ناضؿ ضد  ، البريطاني، تمقى تعميمو في إنجمترا كعاش في إفريقيا الجنكبية

، التمييز العنصرم ىناؾ، يرجع لو الفضؿ في تأسيس المؤتمر الكطني اليندم
كما يرجع لو الفضؿ  ، كاف غاندم يرل أف أحسف كسيمة لبلستقبلؿ ىي البلعنؼ

 مف طرؼ  1948-01-30، اغتيؿ يـك 1947الكبير في استقبلؿ اليند عاـ 
خمفو بعد كفاتو كحتى قبؿ ذلؾ في الحياة السياسية جكاىر  . ىندكسي متعصب

. الؿ نيرك
 .   -المياتما غاندي-                                                                                               

 :(1964 ـ 1889)الل نهرو جواهر

شخصية سياسية ىندية، احد زعماء الحركة الكطنية اليندية المناىضة لبلستعمار 
رئيس حزب المؤتمر الكطني  ، مارس مينة المحاماة لفترة قصيرة، البريطاني

أكؿ رئيس  ، سجف تسع مرات مف طرؼ بريطانيا. 1931-1929اليندم بيف
دعـ نيرك التدخؿ االممي في  ، 1964-1947 بيفكزراء لميند بعد االستقبلؿ 

كما عارض العدكاف البريطاني الفرنسي عمى مصر سنة  ، الحرب الككرية
كاف لو دكر كبير في عقد مؤتمر  ، احد منظرم فكرة الحياد االيجابي. 1956
 . - جواىر الؿ نيرو–.. .    جماؿ عبد الناصر، سككارنك،  أسس حركة عدـ االنحياز مع تيتك1955باندكنغ 

 

: (1984 -1917 )اندٌرا ؼاندي 

أصبحت انديرا غاندم . االبنة الكحيدة لجكاىر الؿ نيرك، مف مكاليد اهلل آباد
عضكه في حزب المؤتمر ،  في الحياة السياسية اليندية بعد كفاة كالدىا01الرقـ 

.  اليندم لعبت دكر في التعبئة الشعبية في الصراع الحدكدم اليندم الصيني
أصبحت انديرا كزيرة اإلعبلـ كممثمة اليند في اليكنسكك ، بعد كفاة كالدىا نيرك

 1977-1966شغمت انديرا رئيسة كزراء اليند لمرتيف األكلى بيف . ك اليكنيسيؼ
 أكتكبر 31اغتيمت مف طرؼ مجمكعة مف السيخ في . 1984-1980كالثانية بيف 

.  - انديرا غاندي–.                                                            خمفيا راجيؼ غاندم. 1984
 

: (1970 -1901)احمد سوكارنو

 الحزب الكطني االندكنيسي 1926أسس سنة -.جزيرة جاكة-مف مكاليد سكرابايا 
 استقبلؿ 1945اكث17أعمف في. أكقؼ مف طرؼ اليكلندييف بفعؿ نشاطو السياسي

 تحصمت اندكنيسيا عمى  1949في سنة . اندكنيسيا بعد االنسحاب الياباني منيا
مف  . 1968 إلى غاية 1945رئيسا الندكنيسيا مف سنة ، االستقبلؿ مف ىكلندا

 24-18-الداعيف لفكرة الحياد االيجابي كما كاف لو دكر في عقد مؤتمر باندكنغ 
          -. احمد سوكارنو–.           يعد بحؽ احد اقطاب عدـ االنحياز مع عبد الناصر كتيتك كنيرك.1955افريؿ 
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: (1976-1893)ماو تسي تونغ

.   حتى كفاتو1935زعيـ الحزب الشيكعي الصيني منذ . مف مكاليد مقاطعة يكناف
قاـك االحتبلؿ الياباني  ". المسيرة الطكيمة"تراجع منسحبان أماـ الجيش الكطني في 

 ك أثناء الحرب العالمية الثانية كمنذ تأسيس الحزب الشيكعي، 1931 سنة لمنشكريا
حافظ الحزب عمى قيادة الصيف نتيجة انتصار ماك تسي تكنغ في الحرب األىمية  

عمؿ ماك عمى تطكير  . 1949في الصيف كتأسيس جميكرية الصيف الشعبية عاـ 
. ككاف مزيج مف شيكعية لينيف كماركس" الماكية :" مفيـك جديد لمشيكعية سمي بػ

ثـ خرج إلى  ، عمؿ عمى التحالؼ مع اإلتحاد السكفييتي بعد انتصار الثكرة الصينية
 -.ماو تسي تونغ- .       ليخمفو شكاف الم. 1972 ابتعد عف السياسة مند .بالثكرة الثقافيةالجمكع الصينية 

 
 

: (1969 -1890 )هوشً منه

أسس في الفيتناـ ، بعد الدراسة عمؿ في كؿ مف باريس ك لندف. مف مكاليد آناـ بالفيتناـ
 - Parti communiste indochinois- الحزب الشيكعي لميند الصينية1930سنة 

. 1933سجف في ىكنغ ككنغ مف طرؼ البريطانييف بفعؿ نشاطو السياسي حتى عاـ 
ك أثناء الغزك الياباني لمفيتناـ نظـ المقاكمة  . عاد إلى االتحاد السكفيتي ثـ إلى الصيف

-.  الفيت منو–مف الصيف مع حزبو الشيكعي في الفيتناـ ليؤسس جبية استقبلؿ الفيتناـ 
بعد االنسحاب الياباني مف الفيتناـ ك نياية الحرب العالمية الثانية أعمف ىكشي منو  

ك مع إصرار الفرنسييف إلى العكدة لمفيتناـ قاد ىكشي منو الثكرة  ، استقبلؿ الفيتناـ
      -. ىوشي منو–.       1954 مام 07الفيتنامية مع الجنراؿ فك جياب انتيت بيزيمة فرنسا في دياف بياف فك

قاد الحرب                   ، 1954احد أطراؼ مؤتمر جنيؼ حكؿ اليند الصينية في جكيمية 
. 1969الفيتنامية بعدىا ضد االحتبلؿ األمريكي لمفيتناـ إلى غاية كفاتو عاـ 

 
 

: (-....1912)نؽٌنو جٌاب - فو

مف مكاليد مقاطعة كيانغ  . 1980-1945جنراؿ ككزير الدفاع الفيتنامي بيف 
تحصؿ عمى شيادة الدكتكراه في سنكات الثبلثينات ، درس بجامعة ىانكم. بينو

عاد  ، أصبح مف مساعدم ىكشي منو العسكرييف. انظـ إلى الحزب الشيكعي
تككنت لو خبرة كبيرة في . لمفيتناـ ككاف لو دكر في تحرير ىانكم مف اليابانييف

. 1954العمميات العسكرية ساعدتو عمى دحر الفرنسييف في دياف بياف فك في مام 
كما قاد المقاكمة ضد الكجكد األمريكي كيرجع لو الفضؿ في ىزيمة األمريكاف 

             -.الجنراؿ فو جياب- .                                            1982اعتزؿ جياب السياسة مند . في الفيتناـ
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: (1948-1876)-مؤسس باكستان - محمد علً جناح

ثـ بعدىا  ، درس الحقكؽ بانجمترا. شخصية سياسية باكستانية مف مكاليد كراتشي
ثـ عضك في الرابطة  . 1906عضك في المؤتمر الكطني اليندم سنة . كمحامي

انسحب جناح مف المؤتمر الكطني  . 1916ثـ رئيسيا سنة ، 1913اإلسبلمية سنة 
-.  اليندكس ك المسمميف–اليندم بسبب اختبلؼ الرؤل بينو ك بيف غاندم 

 قبؿ محمد عمي جناح بمشركع بريطاني يخصص منطقة مف اليند  1946سنة 
بعد فشؿ المشركع اضطر البريطانييف إلى إنشاء دكلة باكستاف اإلسبلمية . لممسمميف
- محمد عمي جناح- .   1948-1947ليصبح مؤسس لدكلة باكستاف ك أكؿ رئيس حككمتيا . 1947في  اكث 

 

 

: (1980-1892)- تٌتو - جوزٌؾ بروز 

شارؾ في الثانية حيث قاـ بإنشاء تنظيـ  . رجؿ سياسي ك عسكرم يكغسبلفي
كما قاـك الكجكد السكفيتي أثناء الحرب  .  لمقاكمة الفاشية"المحاربكف اليكغسبلؼ"

احد  . 1980-1945أصبح تيتك رئيس جميكرية يكغسبلفيا بيف . العالمية الثانية
يعد تيتك  . 1947 (الككمنفكـر )مكتب اإلعبلـ الشيكعي :األعضاء المؤسسيف لػ

احد أقطاب حركة عدـ االنحياز حيث ترأس المؤتمر التأسيسي لمحركة في بمغراد  
يريد تطبيؽ سياسة   )-. le titisme –عرؼ تيتك بسياسة خاصة بو . 1961عاـ 

: ففي ىذا المعنى المثؿ االيطالي يقكؿ. (كليس كما يريد السكفيات، اشتراكية بحسبو
-.  جوزيؼ بروز تيتو–.                      ك لكف ىناؾ تيتك كاحد، كقكميات، كلغات، بيكغسبلفيا عدة ديانات

 

: (2000 -1903)الحبٌب بورقٌبة

 انضـ إلى الحزب الحر الدستكرم ، .1924  تكجو إلى باريس سنةمف مكاليد المنستير
الحزب  . 1934 مارس 02 ك استقاؿ منو في نفس السنة ليؤسس في 1933سنة 

،  1937 ثـ سنة 1934 اعتقؿ سنة . محمد الماطرمالجديد رفقةالحر الدستكرم 
ازداد نشاطو السياسي بعد الحرب العالمية الثانية حيث قدـ  . بسبب نشاطو السياسي

 جانفي 18ك مع اندالع الثكرة التكنسية في . 1950مشركع إصبلحات لفرنسا عاـ 
ثـ شرعت فرنسا في التفاكض معو فعاد إلى . اعتقؿ الزعيـ الحبيب بكرقيبة. 1952

   -. الحبيب بورقيبة– حيث أبرمت اتفاقية االستقبلؿ الداخمي بعد يكميف مف          .1955 جكاف 01 تكنس في
ليشكؿ بكرقيبة أكؿ حككمة بعد     . 1956 مارس20تـ تكقيع كثيقة االستقبلؿ في . ذلؾ

 .          1957-07-25في . مجمة األحواؿ الشخصية 1956اصدر في اكث ، االستقبلؿ
اختير بكرقيبة ألكؿ رئيس لمجميكرية بعد إلغاء الممكية كاصؿ استكماؿ السيادة  

. 1987حكـ لغاية ... كجبلء المعمريف عف قاعدة بنزرت ك عف األراضي الزراعية
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: (1961-1909)-موالي السلطان- محمد الخامس

اعتمى العرش  ، ابف السمطاف مكالم يكسؼ مف األسرة العمكية.  اكث30مف مكاليد 
نداء سبتمبر - عمؿ عمى دعـ فرنسا في الحرب العالمية الثانية. 1927 نكفمبر 18في 

.   التقاء محمد الخامس مع ركزفمت في الدار البيضاء1943 جانفي 22في ، -1939
الذم طالب فيو باستقبلؿ المغرب ، 1947 افريؿ 10ألقى الخطاب التاريخي بطنجة في 

 1953 اكث 20تعرض الممؾ لمنفي إلى ككرسيكا كمنيا لمدغشقر في . ككحدتو الترابية
.  في المغرب"ثكرة الممؾ ك الشعب" مما أدل إلى اندالع ، مف طرؼ السمطات الفرنسية

- محمد الخامس في الوسط -  فيفرم 15كبتاريخ . 1955 نكفمبر 16اضطرار فرنسا إلعادة الممؾ إلى المغرب في 
الذم أعمف مف  . زيارة الممؾ لفرنسا ك افتتاح المفاكضات معيا حكؿ االستقبلؿ، 1956

ثـ افتتاح مفاكضات مع اسبانيا انتيت  . 1956 مارس 07طرؼ محمد الخامس في 
.   عف اسبانيا1956 افريؿ 07بإعبلف االستقبلؿ في 

 

: (-....1942)-العقٌد- معمر القدافً

مف مكاليد سرت ينتمي  .1969شخصية سياسية ك عسكرية ليبية رئيس ليبيا مند 
اقتداء بمنظمة  .  دخكؿ القدافي األكاديمية العسكرية الميبية1961سنة . ألسرة بدكية

قاـ معمر القدافي سنة ، الضباط األحرار في مصر ك بزعيميا جماؿ عبد الناصر
التي قادت االنقبلب عمى الممؾ إدريس السنكسي  ، "المجنة الثكرية "  بإنشاء 1963

 حيث عرفت ليبيا تأميـ الثركات  ".ثكرة الفاتح سبتمبر" ، 1969في الفاتح سبتمبر 
 أصبح تسمية  1977في عاـ . ك العمؿ عمى ازدىار الحياة االقتصادية ك الثقافية

 ك الحظر  1973كاف لمعمر القدافي دكر في حرب ". الجماىيرية الميبية : " ليبيا
أصبح العقيد القدافي متيـ مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية بدعـ  . البتركلي
  - .العقيد معمر القدافي- مما أدل بالقكات األمريكية لقنبمة بنغازم كطرابمس جرح عمى إثرىا         ، اإلرىاب

لعب القدافي دكر  - اإلفريقي-عمى المستكل القارم. 1986الرئيس القدافي سنة 
 كريث منظمة الكحدة  2002حيث كاف مف المؤسسيف لبلتحاد اإلفريقي سنة ، كبير

. (ص. س )باالظافة إلنشاء تجمع دكؿ الساحؿ ك الصحراء . اإلفريقية
 

: (1961-1925)باترٌس لومومبا

  1958أسس سنة . مف مكاليد كاسام، رمز مف رمكز التحرر في القارة السمراء
نادل باتريس لكمكمبا بككنغك مستقؿ ك مكحد ك دافع  . الحركة الكطنية الككنغكلية

في  . 1960- فيفرم،  جانفي–عف ذلؾ في الطاكلة المستديرة في برككسؿ بيف 
نفس السنة أجريت انتخابات في الككنغك فاز بيا حزب لكمكمبا ليككف عمى رأس  

ك بدعكل منع انتشار الشيكعية في الككنغك تدخمت الكاليات المتحدة في  . الحككمة
 مف طرؼ  1961 جانفي 17تـ ذلؾ في . األزمة مف اجؿ القضاء عمى لكمكمبا

                                 -. باتريس لومومبا–.                         القائد مكبكتك بدعـ أمريكي ك بتكاطؤ القبعات الزرؽ األممية
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: (1984-1922)احمد سٌكوتوري

شغؿ منصب إدارم  . مف مكاليد فاراناح  بكسط غينيا، شخصية سياسية غينية
أحد مؤسسي التجمع  ، بكزارة البريد ك المكاصبلت ثـ أميف عاـ النقابة بالكزارة

شغؿ  . 1952الديمقراطي اإلفريقي ك مؤسس الحزب الديمقراطي الغيني عاـ 
 حتى كفاتو  1958 أكتكبر 02ثـ رئيسا لغينيا مند . ممنصب رئيس بمدية ككنا كر

حيث طكر عبلقاتو مع االتحاد  .  قاد ببلده نحك االشتراكية الماركسية1984عاـ 
  -احمد سيكوتوري-.                          يعد أحد مؤسسي حركة عدـ االنحياز. السكفيتي ك الصيف الشعبية

                                                                                         

: (1972-1909)كوامً نكروما

تمقى تككينا في التعميـ ثـ أكمؿ دراستو في الكاليات  . شخصية سياسية غانية
حيث أصبح نشاطو كبير في  . 1947عاد لغانا سنة . المتحدة األمريكية كانجمترا

كاصؿ كفاحو ضد االستعمار . السياسة مما اضطر السمطات البريطانية إلى اعتقالو
يعتبر احد المؤسسيف لمنظمة  . 1957 مارس 06في، البريطاني لغاية تحرير ببلده

 اعتبر رئيس غانا مدل  1964ك مند . 1963الكحدة اإلفريقية بأديس أبابا سنة 
أكمؿ بقية حياتو في غينيا مع  . أطيح بو عمى اثر انقبلب، 1966في سنة . الحياة

. -كوامي نكروما- .                                                  تكفي بركمانيا. رفيقو احمد سيككتكرم
                                                                       

: (-....1918)- رولٌهالهال ماندٌال- نٌلسون ماندٌال

ركلييبلىبل شخصية سياسية جنكب افريقية كرمز مف رمكز الكفاح : اسمو عند المكلد
  المؤتمر الكطني في كاف عضكا قياديا .مف مكاليد مقاطعة تركنسكام، ضد االبارتيد

  الفصؿ"ـ باس: سياستيا المعركفة  البيضاء كاألقميةحككمة الذم يعارض  ماألفريؽ
لعبت زكجتو كيني مانديبل دكر كبير  - عاما سجيف سياسي 27أمضى  ."العنصرم

. أصبح مانديبل رمزا عالميا لمقاكمة العنصرية-. في مقاكمة االبارتيد كىك في السجف
 الطبلؽ سراحو  1982بعد الحممة الدكلية التي انطمقت سنة . 1990أفرج عنو سنة 

لغاية  ، 1994انتخب رئيس لجنكب إفريقيا سنة . 1993ناؿ جائزة نكبؿ لمسبلـ سنة 
  .-نيمسوف مانديال- .                                                    حيث خمفو نائبو ثابك مبيكي1999

: (1967-1928)- ؼٌفارايتش- ؼٌفارا ارنستو

أحد زعماء التحرر في العالـ ضد الرأسمالية االمبريالية مف  ، رجؿ ثكرم أرجنتيني
، الشيمي: ةزار عدة دكؿ في أمريكا البلتيني، درس الطب. مكاليد ركزاريك باألرجنتيف

كاف تكاقا لمساعدة الناس البسطاء ك رافضا لبلستغبلؿ  ، .ككلكمبيا، بكليفيا، البيرك
أصبح غيفارا احد ". تشي" حيث أصبح يسمى، التقى فيداؿ كاسترك ك رفاقو. ك الظمـ

أصبح سفير الثكرة الككبية  ". باتيستا"مساعدم كاسترك الذيف قادكا اإلطاحة بنظاـ 
كما كاف لو دكر في ثكرة .. اليند، يكغسبلفيا، مصر:حيث زار عدة دكؿ العالـ الثالث
 -.  تشي غيفارا–.        كما قاد الثكرة في بكليفيا ضد نظاـ الحكـ العسكرم،الككنغك ضد االستعمار الغربي
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: (-....1927) روز الٌخاندروفٌدال كاسترو

قاـك نظاـ باتيستا العميؿ ك النفكذ  . شخصية ثكرية ككبية
 سجف  1953فشؿ ىجكمو ضد ثكنة مكنكادا . األمريكي

أطاح بنظاـ باتيستا سنة .عمى اثر ذلؾ ثـ أطمؽ سراحو
أطمؽ كاسترك  . أصبح بعدىا رئيس كزراء ككبا. 1959

مما .تقارب كاسترك مع االتحاد السكفيتي. إصبلح زراعي
 كأزمة         ، 1961نتج عنو حدكث أزمتي خميج الخنازير

 مف خبلؿ  احد زعماء حركة عدـ االنحياز. 1962الصكاريخ 
بقي العداء الككبي األمريكي  . احتضاف ببلده عدة مؤتمرات لمحركة

كما تحالؼ مع االشتراكييف بأمريكا  . بعد انييار االتحاد السكفيتي
.. .  كشافيز ك مكراليسةالبلتيني

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

-. فيداؿ كاسترو-           
 

 

 -.كاسترو يحضف خروتشوؼ-  
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- نروٌجٌة : الجنسٌة- :(1968-1896)ي ل هالفدان ترٌؽؾ

.  1952- 1946 األميف العاـ األوؿ لألمـ المتحدة بيف*
أميف  . شيادة في القانكف مف جامعة أكسمك.  بأكسمك1896 جكيمية 16مف مكاليد 

ثـ . 1939-1935كزير العدؿ بيف . 1926تنفيذم لحزب العمؿ النركيجي عاـ 
ثـ كزيرا لئلمداد  ، كزير التجارة ك الصناعة في نفس السنة بيف جكيمية ك سبتمبر

. 1941كزير خارجية النركيج في فيفرم . ك الشحف أثناء الحرب العالمية الثانية
 الكفد النركيجي إلى مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالمنظمة الدكليةترأس السيد لي 

انتخب السيد لي أكؿ أميف عاـ لؤلمـ  . 1945، في أبريؿ كفي ساف فرانسيسؾ 
 - تريغؼ لي–ثـ تـ تمديد فترة         ، 1946 فيفرم 02المتحدة رسميا مف طرؼ الجمعية العامة في 

.   1952لكنو استقاؿ سنة ، رئاستو لثبلث سنكات أخرل
 

 - سوٌدٌة :جنسٌةال:- (1961-1905)داغ همرشولد

 .1961- 1953 األميف العاـ الثاني لألمـ المتحدة بيف*
أميف عاـ لممصرؼ الكطني   ،ابف رئيس كزراء السكيد خبلؿ الحرب العالمية األكلى

التحؽ بمجمس    عيف أمينا عاما لكزارة الخارجية ثـ1949  سنة.1936السكيدم 
الكزراء ككزير دكلة في عاـ ككاف أحد أعضاء الكفد السكيدم إلى مؤتمر باريس  

 انتخب أميف عاـ لممرة األكلى في. مارشاؿ  عندما أنشئت آلية خطة1947في عاـ 

اتفاقات   عمؿ عمى دعـ.1957ك الثانية لخمس سنكات في سبتمبر. 1953 افريؿ 07
كتشكيؿ قكة الطكارئ التابعة لؤلمـ المتحدة في  . اليدنة بيف إسرائيؿ كالدكؿ العربية

 النزاع           في حؿ1957كتكلى أمر إدارتيا منذ ذلؾ الحيف؛ المساعدة سنة  1956عاـ
جكيا أمريكيا   مبلحا 15كما أطمقت الصيف سراح .  حبل سمميا بقناة السكيسالمتعمؽ 

 -داغ ىمرشولد- كما          .  بعد زيارتو لبكيفمحتجزا كانكا يعممكف ضمف قيادة األمـ المتحدة في ككريا
تحطـ    تكفي جراء حادث.1960عمؿ عمى  أنشاء قكة األمـ المتحدة في الككنغك سنة 

 .1961 سبتمبر 18الطائرة التي كاف يقميا كىك في ميمة لمسبلـ في الككنغك بتاريخ 
 

.  -مٌنمار :جنسٌةال:- (1974-1909) ٌو ثانت

: 1961- 1953 األميف العاـ الثالث لألمـ المتحدة بيف*

ثـ مديرا صحفيا ، عمؿ في مجاؿ التعميـ ك اإلعبلـ، -بكرما سابقا- مينمار : كلد بػ
شغؿ منصب الممثؿ الدائـ  . 1948ثـ مدير االداعة عاـ . 1947لحككمة بكرما سنة 

يكثانت رئيس لجنة   ، كاف1961 عاـ .1961-1957لبلـ المتحدة برتبة سفير بيف 
األمـ المتحدة   األمـ المتحدة لممصالحة في الككنغك كرئيس المجنة المعنية بصندكؽ

، المتبقية مف كالية داغ ىمرشكلد األميف العاـ الراحؿ شغؿ المدة .لممشاريع اإلنتاجية
تمقى العديد مف . 1972-1967 ثـ فترة ثانية 1966-1962ثـ أميف لؤلمـ المتحدة بيف 

          -  يوثانت– .                   1971تقاعد نياية . الدرجات الفخرية ك الشيادات مف عدة جامعات عالمية
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  -.نمساوٌة: الجنسٌة:- (.…-1918)كورت فالدهاٌم 

: 1982- 1972 األميف العاـ الرابع لألمـ المتحدة بيف*

عيف  . 1945، ناؿ الدكتكراه في فمسفة التشريع مف جامعة فيينا. كلد قرب العاصمة فيينا
كشغؿ السيد فالدىايـ منصب الممثؿ الدائـ لمنمسا لدل . ككزير مفكض ثـ كسفير في كندا

 إلى غاية  1970ثـ شغؿ نفس المنصب مند . 1968-1964 األمـ المتحدة فيما بيف
.  1982-1977 ثـ بيف 1976- 1972انتخابو أمينا عاما لؤلمـ المتحدة لفترتيف  بيف 

عمى   كدرج السيد فالدىايـ، في السنكات الثبلث األكلى لعممو كأميف عاـ لؤلمـ المتحدة،
  - كورت فالدىايـ–حيث سافر إلى جنكب إفريقيا      ، زيارة المناطؽ التي كانت تثير قمقا خاصا لدل المنظمة

كما قاـ بعدة زيارات لقبرص ك تفقد القكات  . ك ناميبيا إليجاد حؿ لممشكمة الناميبية
كما قاـ بعدة رحبلت إلى منطقة الشرؽ األكسط إلحبلؿ السبلـ  . األممية في الجزيرة

لتفقد القكات األممية  ، حيث زار دكؿ المنطقة بما فييا مصر ك فمسطيف، في المنطقة
كما ناقش خبلؿ رحمتو إلى شبو القارة اليندية الصراع القائـ بيف اليند ك باكستاف . ىناؾ

كما  . كما زار منطقة القرف اإلفريقي اضطمع فييا عمى عممية اإلغاثة جراء الجفاؼ
.. .  كمنظمة الدكؿ األمريكية1973حضر اجتماعات كؿ مف منظمة الكحدة اإلفريقية سنة 

 

 -. بٌروفٌة :الجنسٌة:- (.…-1920) خافٌٌر بٌرٌز دي كوٌٌار

: 1991- 1982 األميف العاـ الخامس لألمـ المتحدة بيف*

 عمؿ بعد ذلؾ  1944مند . محاـ ك دبمكماسي متمرس  كىك.مف مكاليد العاصمة ليما
ثـ شغؿ عدة مناصب ادارية ك سياسية في ، كالبرازيؿ ،كبكليفيا، كالمممكة المتحدة، سكرتيرا في سفارات بيرك في فرنسا

، عيف ممثبل دائما لبيرك لدل األمـ المتحدة،  1971سنة . كزارة الخارجية
 .1975دكرات الجمعية العامة منذ ذلؾ الحيف حتى عاـ  ك رأس كفد بمده إلى جميع

عمؿ عمى معالجة . 1991-1982عيف أمينا عاما لؤلمـ المتحدة لفترتيف متتاليتيف بيف 
- بيريز ديكوييار- كما زار باكستاف ك أفغانستاف لمكاصمة المفاكضات التي بدأىا            ، -قضية أفغانستاف
.  قالدكتكرا  بمدا درجة25كعمى امتداد حياتو الكظيفية منح دم ككييار نحك . ككرت فالدىايـ

 

-  مصرٌة: جنسٌة ال: - (-....1922)بطرس بطرس ؼالً 

 :1996- 1992 األميف العاـ السادس لألمـ المتحدة بيف*

دبمكماسيا كخبيرا في القانكف كعالما ككاتبا نشرت مؤلفاتو عمى  مف مكاليد القاىرة 
، حضر 1978 سبتمبر .1991-1989في لجنة القانكف الدكلي بيف  عضكا نطاؽ كاسع

ك لو دكر في المفاكضات  ، ديفيد الدكتكر بطرس بطرس غالى مؤتمر القمة في كامب
عضك  . 1979التي كقعت في عاـ  المتعمقة باتفاقات كامب ديفيد بيف مصر ك إسرائيؿ

كقد  . 1996-1992 عيف أميف عاـ األمـ المتحدة بيف .1987البرلماف المصرم عاـ 
كما أكلى أىمية  ، كضع األميف العاـ نصب عينيو أكلكية تعزيز منظمة األمـ المتحدة

 - بطرس بطرس غالي–.    بمدا لتعزيز السبلـ في العالـ50كزار نحك . كالتنمية، الديمقراطية، كبيرة لقضايا المرأة
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-  ؼانٌة :جنسٌة ال: - (-....1938) كوفً عنان

 :2006- 1997 األميف العاـ السابع لألمـ المتحدة بيف*
 درس السيد عناف في جامعة العمـك  .1938 ابريؿ 08مف مكاليد ككماسي بغانا في 

كالتكنكلكجيا في ككمػاسي بغانا، كأكمؿ دراستو الجامعية في االقتصاد في كميػة  
 يتحدث اإلنجميزيػة  .1961ماؾ ألستر في سانت بكؿ، مينيسكتا بالكاليات المتحدة 

كاف قبؿ تعيينو بيذا المنصب ككيبل لؤلميف  . كالفرنسية كعدة لغػات إفريقية بطبلقة
عمى منصب األميف العاـ ثركة مف الخبرة الفنية  . العاـ لشؤكف عمميات حفظ السبلـ

. التي اكتسبيا طكاؿ ما ينكؼ عمى ثبلثيف عاما مف الخدمة في المنظمة العالميػة
شغؿ السيد عناف باألمـ المتحدة مناصب متنكعة تنكعا ممحكظا، فيي ال تركز عمى  

نما تشمؿ  - اإلدارة كالميزانية كالمالية كشؤكف المكظفيف - مسائؿ التنظيـ  فحسب كا 
 -كوفي عناف- فقبؿ أف يعيف كأميف عاـ لؤلمـ المتحدة كانت لو       ، أيضا قضايا البلجئيف كحفظ السبلـ
اضطمع بعدد مف المياـ الدبمكماسيػة  حيث ، عدة بصمات في العديد مف القضػايا

 مف المكظفيف الدكلييف إلى  900الحساسة، شممت التفاكض مف أجؿ عكدة أكثر مف 
طبلؽ سراح الرىائف الغربييف في العراؽ عقب غزك ذلؾ البمد لمككيت في  أكطانيـ، كا 

لمتخفيؼ مف األزمة  " النفط مقابؿ الغذاء " ؛ كبدء المناقشات بشأف صيغة 1990عاـ 
اإلنسانية في العراؽ؛ كاإلشراؼ عمى عممية االنتقاؿ مف قكة األمـ المتحدة لمحماية في 
يكغكسبلفيا السابقة إلى القكة التنفيذ الدكلية بقيادة منظمة حمؼ شماؿ األطمسي عقب  

عيف أمينا عاما لؤلمـ المتحدة لفترتيف بيف . 1995إبراـ اتفاؽ دايتكف لمسبلـ في عاـ 
. 1997-  األسيكية–أىـ القضايا التي كاجيتو األزمة االقتصادية . 1997-2007

ك قضايا  . باإلضافة إلى األزمة في تيمكر الشرقية. 1998ككذلؾ الممؼ العراقي مند 
ك محك ، ك في العيدة الثانية ركز ككفي عناف االىتماـ بقضايا الفقر. الشرؽ األكسط

كما كاف ألحداث  . األمية ك كذلؾ مكافحة السيدا مف خبلؿ تخصيص مبالغ مالية لذلؾ
ك ما صاحبيا مف أحداث أفغانستاف ك الغزك األمريكي لمعراؽ ، 2001-سبتمبر-11

. ك المنظمة ككؿ،  أىـ ممفات مكتب األميف العاـ2003سنة 
 

- كورٌة جنوبٌة : الجنسٌة: - (-....1944) بان كً مون

 .2011- 2007 األميف العاـ الثامف لألمـ المتحدة بيف*
ثـ ، بكالكريكس في العبلقات الدكلية مف جامعة سيكؿ. دبمكماسي ككرم جنكبي

شغؿ منصب المدير العاـ لشؤكف  . ماجستير في االدارة العامة مف جامعة ىارفارد
. ثـ نائب رئيس المجنة المشتركة لمراقبة البرامج النككية في الككريتيف. 1992أمريكا

انتخب أميف عاـ لؤلمـ المتحدة . 2006 إلى نكفمبر 2004كزير خارجية ككريا مف 
مف بيف ست مترشحيف آخريف كمنيـ سفير األردف باألمـ . 01/01/2007بداية مف 
-.  باف كي موف –.                                                                                    المتحدة
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حثاة الكفـاح الوطني  
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: (2004- 1929) -أبو عمار- ٌاسر عرفات

 خبلؿ . -البعض يقكؿ بالقاىرة ك اآلخر بالقدس- بغزة 1929 اكث 24 مف مكاليد
 مع مفتي 1948 شارؾ في حرب .طفكلتو عاش عرفات في كؿ مف القاىرة كالقدس

  في القاىرة حيث بدأ بدراسة استقر. خرج مف فمسطيف، بعد تأسيس إسرائيؿ. القدس
تحاد الطبلب الفمسطينييف،إلى انضـ. اليندسة في جامعة القاىرة   األخكاف المسمميف كا 

 فتح كقد قاد حركة  أنشاء 1957في سنة . 1952لبلتحاد سنة حيث أصبح رئيسا 
  انضمت فتح لمنظمة التحرير الفمسطينية التي1968سنة ، عدة ىجمات عمى إسرائيؿ

- ياسر عرفات-  يصبح عرفات رئيس لمنظمة التحرير الفمسطينية         1969ك مند . 1964تأسست سنة 
بعد اإلعبلف عف قياـ دكلة  .  خطابا بالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة1974ألقى سنة 

 اتفاقية أكسمك مع الجانب اإلسرائيمي 1993كقع سنة . 1988-11-15فمسطيف في 
انتخب . حيث اعترؼ في نفس السنة بحؽ إسرائيؿ في الكجكد". األرض مقابؿ السبلـ"

. 2004 رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية تكفي سنة 1996سنة 
 

: (1974-1897)-الحاج–أمٌن الحسٌنً 

 مفتي القدس كرمز عربي لعب دكرا رئيسيا في المقاكمة العربية في كجو األطماع 
  أصبح صكتا قكيا في الحركات القكمية1910في  .السياسية الصييكنية في فمسطيف

 طمبت. العربية العميا تحت رئاسة الحسيني  المجنة1936في .المضادة لمصييكنية
 نظمت.  مف العرب إلى الييكدنقؿ األرضالمجنة تكقؼ اليجرة الييكدية كمنع 

لعب دكر ا كبيرا في الثكرة الكبرل . االنتداب إلى تمرد ضد سمطة تحكؿإضراب عاـ 
 .-الحاج أميف الحسيني–      .                                                 1948ك حرب . 1939 -1936

 

 :(1948-1907) عبد القادر الحسٌنً
 أسس.  بالقدس، خريج في الكيمياء مف الجامعة األمريكية في القاىرة1907 كلد في

  الثكرة  زعيـ فمسطيني لممقاكمة خبلؿ.  منظمة الجياد المقدس1931 كتزعـ سنة
 كعاد  1937 في منؼ. فدائي كقائد لمنطقة القدس. 1939 إلى 1936العربية مف 

. 1948كاف قائدا لقكة الجياد المقدس خبلؿ حرب . 1948بشكؿ سرم إلى القدس في 
-.  عبد القادر الحسيني–.                   1948 افريؿ 08: استشيد في ىجـك في القسطؿ قرب القدس بتاريخ

                                                                                         

: (.…-1940)فٌصل الحسٌنً 

عضك مؤسس لبلتحاد العاـ لمطمبة  ، مف مكاليد بغداد درس بالقاىرة بغداد كدمشؽ
 1965-1964بيف . انظـ إلى منظمة التحرير الفمسطينية. 1959الفمسطينييف سنة 

مؤسس ك رئيس مجمع الدراسات . تمقى تدريبا عسكريا باألكاديمية السكرية لمضباط
مسؤكؿ . 1982عضك المجمس اإلسبلمي األعمى في القدس مند . 1979العربي عاـ 

-.  فيصؿ الحسيني–.                                                ممؼ القدس في منظمة التحرير الفمسطينية
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: (1991-1934)صالح خلؾ 

 مؤسس كمساعد لعرفات عضك في القاىرة في الخمسينات، كلد في يافا، درس
 مؤسس في فتح عضك. 1952ر لطمبة فمسطيف في مص في اإلتحاد العاـ

 أمني كبير في منظمة التحرير كعضك المجمس المركزم  ضابط. 1958-1959
  فياغتيؿ. األسكد مؤسس منظمة أيمكؿ.  االستخباراتلممنظمة ك رئيس دائرة

.  بتكنس1991 جانفي 14
-. صالح خمؼ-                                                                                            

 :(1988-1935)- أبو جهاد-  الوزٌرإبراهٌمخلٌل 

  زعيـ فمسطيني كالثاني في ىيكؿ القيادة في .مف مكاليد راـ اهلل بالضفة الغربية
تعمـ في  . 1948خرج مع عائمتو خبلؿ حرب . منظمة التحرير الفمسطينية

أسس مع  ،  - التابعة لؤلمـ المتحدةالبلجئيفككالة إغاثة كتشغيؿ  -االنركا 
. ك أصبح نائب عرفات كاحد المعتدليف في منظمة التحرير، عرفات حركة فتح

اغتيؿ في تكنس مف قبؿ  . كاف المخطط االستراتيجي العسكرم لمنظمة التحرير
. اعترفت إسرائيؿ فيما بعد بمسؤكليتيا عف ذلؾ، مجمكعة غير معركفة

-. خميؿ إبراىيـ الوزير-                                                                                       
 :(-....1925)جورج حبش 

 كحصؿ عمى درجة  .1948خرج مف فمسطيف خبلؿ حرب . سياسي فمسطيني
  أسس الجبية الشعبية المقاتمة لتحرير.طبية مف الجامعة األمريكية في بيركت

  فمسطيف بيدؼ تحطيـ إسرائيؿ مف خبلؿ تحقيؽ الكحدة العربية بعد ىزيمة 
قامت الجبية بزعامة  . 1967لعرب مف قبؿ إسرائيؿ في حرب األياـ الستة ا

. 1970حبش بعدة عمميات عسكرية منيا تفجير الطائرة األمريكية في سبتمبر 
. كاحدة منيا سببت لو شمؿ جزئي، كاف ىدؼ لعدة محاكالت اغتياؿ

 
-. جورج حبش-                                                                                        

 :(-....1946 )حنان عشراوي

  لطبيب بنت. دبمكماسية ك مفاكضة فمسطينية مف مكاليد راـ اهلل بالضفة الغربية
 درست في المدارس المسيحية كفي الجامعة  .فمسطيني كقائد سياسي مسيحي

لتصبح ، حصمت عمى الدكتكراه مف جامعة فرجينيا. لبناف بفي بيركت األمريكية
  1991 سنة اختيرت، انضمت لحركة فتح. أستاذة جامعية في جامعة بير زيت

 منظمة التحرير الفمسطينية في محادثات سبلـ الشرؽ األكسط في مدريد  لتمثيؿ
 تقانيا االنجميزية كميارات التفاكض كفؽ النمط الغربي حقؽنظرا إل. في أكتكبر

 اختيرت  1996في جانفي . ليا إعجاب خصكميا اإلسرائيمييف في المحادثات
-.  حناف عشراوي–.       مع التزاماتيا كأستاذة جامعية. لمقعد في المجمس الفمسطيني لتمثيؿ القدس الشرقية
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 (2007-1919)حٌدر عبد الشافً 

 ، عمؿ في 1943ة في بيركت في ػة األمريكيػ خريج مف الجامعمف مكاليد غزة
  كأصبح طبيب 1945زة في ػعاد إلى غ افا بعد التخرج،ػالمستشفى الحككمي لي

 رؾ في ػا ش1964 في عاـ، 1945م منذ ػخصكصي كعضك المجمع الطبي العرب
  مع لنشاطػاتو 1970اف في ػأبعد إلى لبف. ة التحرير الفمسطينيةػتأسيس منظـ

 1972الؿ األحمر الفمسطيني في غزة منذ ػمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس الو
قاد فريؽ المفاكضات الفمسطيني  . 1990 رئيس الكفد الفمسطيني إلى مؤتمر مدريد

-.  حيدر عبد الشافي–.                                                   شير في محادثات كاشنطف22لمدة 
 

 :(-....1955)صائب عرٌقات 

 حاصؿ. 1979خريج مف جامعة ساف فرانسيسكك الرسمية في . كلد في القدس
 محاضر  .1983إنجمترا في  - دبراد فكر- عمى الدراسات العميا مف جامعة 

 عضك فريؽ التفاكض الفمسطيني إلى مؤتمر. عمـ السياسة في جامعة النجاح في
اشتغؿ بجريدة القدس اليكمية  . 1995المكقعيف عمى اتفاقية اكسمك  مف. بمدريدالسبلـ
  الشؤكف الحككميةكزير.  سنة كيعرؼ بكبير المفاكضيف الفمسطينييف12لمدة 

                                 -.صائب عريقات- .                                                      ك البمدية في سمطة الحكـ الذاتي
 

 :(2004-1937)الشٌخ احمد ٌاسٌن 
 الزعيـ الديني الفمسطيني، عضك في جماعة األخكاف المسمميفمف مكاليد عسقبلف 

. ابوبشؿ بالكامؿ بعد حادث في ش. 1948 في غزة منذ الجئ ككاعظ أسبلمي
  الذم سيطر عمى كؿ المؤسسات 1973مؤسس المركز اإلسبلمي في غزة في 

  اإلسبلميةالمؤسس كالقائد الركحي كالشخصية الرئيسية لحركة المقاكمة . الدينية
ألمره  مف قبؿ إسرائيؿ كحكـ عمية بالسجف مدل الحياة أعتقؿ، 1989 في. حماس

  في أكتكبرسراحوأطمؽ . بقتؿ فمسطينييف مف الذيف تعاكنكا مع الجيش اإلسرائيمي
. - الشيخ احمد ياسيف–             االستخبارات مف عمبلء اثناف، في مبادلة أسرل مع األردف بمقابؿ 1997

 .       استشيد بعد عممية اغتياؿ قامت بيا إسرائيؿ بعد أدائو صبلة الفجر.اإلسرائيمييف
 

 (-....1935)-أبو مازن- محمود عباس

. 1948خرج مف صفد خبلؿ حرب ، شخصية سياسية فمسطينية مف مكاليد صفد
شغؿ منصب مسؤكؿ العبلقات الدكلية في منظمة . أسس مع ياسر عرفات حركة فتح

 2004مند . أصبح الرجؿ الثاني في المنظمة بعد ياسر عرفات، التحرير الفمسطينية
ك رئيس السمطة . كىك يعد رئيس منظمة التحرير الفمسطينية بعد مكت ياسر عرفات

-.  محمود عباس–.                                                             2005الكطنية الفمسطينية مند 
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السيثة الذاتية لزعماء  
 

: ةالنثاة الصهيوني
 

  .(شخصيات يهودية)
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: (1904-1860 )تٌودور هرتزل

 مؤسس ، مف مكاليد بكدابست بالمجر كاتب ك صحفي ييكدم عاش ك درس بالنمسا
معاداة  - الحؿ الكحيد لمشكمة البلسامية حالة الييكد أقنعتو بأف. حركة الصييكنيةاؿ

أطمؽ الصييكنية السياسية في كتابو .  في مكاف كاحدم الييكداالستيطافىك -. الييكد
لدراسة  1896كاف لو دكر كبير في عقد مؤتمر باؿ بسكيسرا عاـ ، كقد "دكلة الييكد"

  أصبح الرئيس األكؿ لممنظمة. مشكمة الييكد ك إقامة كطف قكمي ليـ في فمسطيف
-.  تيودور ىرتزؿ–                                                             .1897 لعالمية فيا ةالصييكني

 
: (1930-1848 )جٌمس ارتر بلفور

. 1887ثـ كزيرا اكؿ السكتمندا . 1874عضك في البرلماف سنة . مف مكاليد اسكتمندا
تكلى منصب كزير الخارجية البريطانية .1905-1902ثـ رئيس لكزراء بريطانيا بيف 

تصريحا 1917 نكفمبر02اصدر خبلليا في. في عيد لكيد جكرج، 1919-1916بيف 
كاشتير  " باقامة كطف قكمي لمييكد بفمسطيف: " مكتكبا باسـ الحككمة البريطانية يتعيد فيو

دكر :  كقد كاف اصدار ىذا الكعد انطبلقا مف رؤيتو المتمثمة في .بوعد بمفورالتصريح 
الصييكنية كتاثيرىا في السياسة الدكلية ك باالخص امكانية اقنػاع الرئيس االمريكي  

-.  جيمس ارتر بمفور–.                ككدرك كيمسكف بالمشاركة في الحرب العالمية االكلى الى جانب بريطانيا
 

: (1963-1870 )هربرت صموٌل

.  مف عائمة ييكدية تعمؿ بتجارة الدىب. سياسي بريطاني مف مكاليد ليفربكؿ بانجمترا
اكؿ مف عيف كمندكب بريطاني سامي بفمسطيف . اكؿ كزير ييكدم في تاريخ انجمترا

اصدر قكانيف تسيؿ اليجرة الييكدية الى فمسطيف ك شجع عمى . 1925-1920 بيف 
ففي عيده  ،  عمميات بيع االراضي لممستكطنيف الييكد القامة المستكطنات بفمسطيف

كما ساعد  .  مستكطنة100 الى 44ارتفع عدد المستكطنات الييكدية بفمسطيف مف 
صمكيؿ النشاط الصييكني بطرؽ ك مستكيات اخرل كاالعتراؼ بالمغة العبرية كمغة  

-.  ىربرت صمويؿ–.                   محمية بفمسطيف كما اعترؼ بالمؤسسات السياسية الصييكنية بفمسطيف
 

: (1952-1874 )حاٌٌم وٌزمان

 قاـ بالمفاكضات . زعيـ صييكني صيدلي- ركسيا البيضاء-امف مكاليد بيبلركسي
  .لدكلة ييكدية مستقمة  كعد بمفكر التي أعمنت فيو بريطانيا دعمياإلىالتي أدت 

  اكتشؼ 1919إلى 1916لمختبر مف كمدير عمؿ. أصبح مكاطف بريطاني متجنس
 رئيس الجامعة العبرية في أصبح فمسطيف ىجرتو إلىبعد . طريقة صناعة األسيتكف

 .1952 أصبح الرئيس األكؿ إلسرائيؿ لغاية 1948القدس ثـ في 
 -. حاييـ ويزماف-                                                                                            
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 :(1973 -1886)-دافٌد قرٌن- ورٌونغدافٌد بن 

  1906فمسطيف في  د بكلندا كىاجر إلىمؿاكمف ـ، سياسي إسرائيمي اشتراكي
لعب دكر كبير في اليجرة ، 1910ثـ في احد الصحؼ مند ، لمعمؿ في الفبلحة

  كاف زعيما لمحركة الصييكنيةالييكدية إلى فمسطيف عف طريؽ الككالة الييكدية
 يعد بف غكريكف كاحد مف مؤسسي دكلة إسرائيؿ ك ىك الذم أداع ،رفقة ىرتزؿ

 عمى  عمؿحيث  عيف كزير الدفاع. 1948-05-14إعبلف قياـ دكلة إسرائيؿ في 
 شغؿ منصب رئيس كزراء إسرائيؿ مرة أكلى .تطكير القكات المسمحة إلسرائيؿ

  -. دافيد بف غوريوف–.                                     1963-1955ك الثانية بيف ، 1953-1948بيف 
 

: (1997-1935)هٌرزوج حاٌٌم 

 الحبرأبكه أصبح . إلى فمسطيفتو عائؿتفي ىاجر.  الشماليةايرلنداكلد في بمفاست، 
 ج في لندف دجامعة كامبرثـ حاييـ في القدس  درس. (رجؿ ديف)الرئيسي إلسرائيؿ 

 كاف خبلؿ الحرب العالمية الثانية قائد فرقة . القانكف حصؿ عمى درجة جامعية فيت
 . الصييكنيةقالحرب أنضـ لجماعة الياجانا بعد. مدرعة في الجيش البريطاني
-  محمؿ سياسي جرمء–ثـ معمؽ اداعي.1962-1954قائد الجيش اإلسرائيمي بيف 

 سفير إسرائيؿ إلى  أصبح1975في  .1973 ك حرب 1967برز دلؾ أثناء حرب 
-. ىيرزوج حاييـ- -        1983 عضك الكنيست اإلسرائيمي ثـ اختير كرئيس إلسرائيؿ مف .األمـ المتحدة

. صاحب كتاب عف الحركب العربية اإلسرائيمية. 1993
 
 

: (1981-1915)موشً داٌان

  .انظـ إلى الياغاناه.ائد سياسيػرجؿ عسكرم إسرائيمي كؽكلد في ديجانيا بفمسطيف 
  قاناغاليا  البريطانيكف الذيف حكمكا فمسطيف سجنكا داياف لعممو مع جماعة1939في 

 داياف جرح. اػ لممحاربة مع البريطانييف ضد فرنس1941في  أطمؽثـ . المحظكرة

  أيضا فياشترؾاف ػدام. خبلؿ الحرب في معركة في لبناف، كقد فقد عينو اليسرل
 ازت ػالقكات اإلسرائيمية التي ؼ قائد. 1948العربية اإلسرائيمية األكلى في  الحرب

 ، كرئيس ىيئة1964-1959  كزير الزراعة.1956بالحرب العربية اإلسرائيمية في 
. -موشي داياف- قاد النصر        ، 1974-1967 كزير الدفاع بيف سنة . 1953-1958أركاف الجيش مف 

داياف  استقاؿ. 1977رجية إسرائيؿ في خا أصبح كزير .1967 في حرب اإلسرائيمي
. ببما فيو الكفاية لصنع السبلـ مع العر كانت تعمؿ لحككمة ما ا أف اعتقد ألنة1979في
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 :(1978-1898)ؼولدا ماٌٌر

لعبت دكر كبير في  .  فمسطيفإلى ىاجرت 1921في  .- أككرانيا- كيؼمف مكاليد
 ككزيرة   ك.1956-1949 مائير عممت ككزيرة لمعمؿ مف. تأسيس الدكلة العبرية
  .1969إلى  1966 أميف حزب العمؿ مف. 1966 -1956 لمشؤكف الخارجية مف

   بشدةلبلنتقاد حككمة مائير تعرضت 1974-1969كرئيسة كزراء إسرائيؿ بيف 
 خبلؿ عمرىا السياسي، دعمت ،1974استقالت في جكاف . 1973أثناء حرب أكتكبر

 مشكمتيا الرئيسية كرئيسة كزراء كاف .  الييكدم إلى فمسطيفف االستيطاىجرة كاؿ
. - غولدا مايير–                                        .إسرائيؿ كعدد مف الدكؿ العربية النزاع اإلقميمي بيف

 

 :(1992-1913)نغمناحٌم بً

 ىناؾ أنضـ . 1942في  إنتقؿ إلى فمسطيف الحركة الصييكنية ناشط في. ركسيا بكلد
 .العرب الفمسطينيكف ك ييكدية سرية قاتمت البريطانييف إرىابية لئلرجكف كىي عصابة

 لعب دكر عسكرم بارز كمنيا إلى تأسيس إسرائيؿ .1948إلى   1944قاد اإلرجكف مف
  إلى1949مف  خدـ في الكنيست .1948 خاصة حرب في الحركب العربية اإلسرائيمية

 كقع عمى اتفاقية كامب ديفيد مع  .1983 إلى 1977 رئيس وزراء إسرائيل من .1984
. - مناحيـ بيغف–السادات برعاية أمريكية كعمى إثرىا تحصؿ رفقة السادات عمى جػائزة نكبؿ لمسبلـ         

.   أكمؿ انسحاب إسرائيؿ مف سناء لكف مشركع السبلـ الفمسطيني لـ يتقدـ. 1978عاـ 
         

: (1995-1922) رابٌنإسحاق

سفير إسرائيؿ . 1967-1964كزير الدفاع بيف . أكؿ رئيس كزراء إسرائيمي كلد بالقدس
رئيس الكزراء بيف .1973رئيس الكنيست سنة . 1973-1967في الكاليات المتحدة مف

كقع مع منظمة التحرير الفمسطينية  . 1990-1984كزير الدفاع بيف . 1974-1977
ناؿ عمى إثرىا جائزة ، اتفاقية حكـ ذاتي في غزة ك الضفة ك االنسحاب اإلسرائيمي منيما

اغتيؿ .1994كما أدت محادثات سبلـ مع األردف إلى إحبلؿ سبلـ بينيما سنة .نكبؿ لمسبلـ
-.  إسحاؽ رابيف–     .معارضيوطالب جامعي إسرائيمي يميني مف  مف قبؿ - إسرائيؿ – تؿ أبيبب 1995سنة 

 

 :(-....1923)شمعون بٌرٌز

. 1934 إلى فمسطيف في-التي غيرت اسميا-بيريز ىاجر مع عائمتو. بكلندامف مكاليد 
 المتحدة كزعيـ بيريز إلى الكاليات بعث 1950في. الصييكنيةأصبح ناشط في الحركة 

   اختير بيريز.كجامعة ىارفارد ىناؾ في جامعة نيكيكرؾ درس. كفد كزارة الدفاع
 كزير . 1968ساعد عمى تشكيؿ حزب العمؿ في  .1959في م لمكنيست اإلسرائيؿ

 إلى 1992 كمف1988 -1987 إسرائيؿ بيف خارجية كزير. 1977-1974 الدفاع مف
كاف لبيريز ك ىك كزير خارجية دكر في تحريؾ عممية السبلـ مع رابيف   .1995

تـ التكصؿ لتكقيع اتفاقية الحكـ الذاتي في غزة ك الضفة ، ك منظمة التحرير الفمسطينية
. - شمعوف بيريز–.         ناؿ عمى إثرىا جائزة نكبؿ لمسبلـ رفقة رابيف ك منظمة التحرير الفمسطينية. 1994
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: (2012 -1915) شامٌرإسحاق

 شامير كىي  غير اسمو بعد ذلؾ إلى. اسمو األخير كاف جازيرنيكي. بكلندا كلد في
 فمسطيف إلى ىجرتوكارسك قبؿ بدرس القانكف . كممة عبرية تعني الشكؾ كالصكاف

 1940سنة .  اإلرجكفإلى أنضـ 1937في . لمدراسة في الجامعة العبرية 1935في

  1965 إلى 1955مف . شامير أنضـ لجماعة مقاتمي إسرائيؿ كىـ أكثر راديكالية
 .1973 لمكنيست في اختير. (ككالة المخابرات اإلسرائيمية)عمؿ لممكساد  شامير

  1992-1986  كمف1984-1983مف خمفا لبيغف عمؿ كرئيس كزراء إسرائيؿ 
. -إسحاؽ شامير-          شامير 1990 في. في الضفة الغربية كقطاع غزة المستكطنات الييكدية دعـمثؿ 

.  مف رئاسة الميككد اإلسرائيمي1993استقاؿ سنة . رفض التفاكض مع الفمسطينييف
 
 
 

: (-....1942) باراكاٌهود

 بكالكريكس في الفيزياء كالرياضيات. أكثر الجنكد اإلسرائيمييف حصكال عمى األكسمة
  مف االقتصاديةفي القدس ك الماجستير في أنظمة اليندسة  الجامعة العبرية مف

 العديد  عمؿ كقائد في. 1959 أنضـ إلي قكات الدفاع اإلسرائيمي في. ستانفكرد جامعة
 الرابع عشر   أصبح الرئيس1991في . 1973 ك1967حرب  ؾمف حركب إسرائيؿ،

 ساعد عمى .لؤلركاف العامة كرقى إلى رتبة جنراؿ كىي األعمى في الجيش اإلسرائيمي

   .- اييود باراؾ–     كلعب دكرا رئيسيا في المفاكضات السكرية1994مع األردف في  إنياء معاىدة السبلـ
                      .1997في  زعيـ لحزب العمؿثـ كزير خارجية  ،1995في  اإلسرائيمية

 
 
 

: (2014 -1929)رٌل شارونآ

تقمد عدة مناصب في كزارة . شخصية عسكرية ك سياسية إسرائيمية مف مكاليد كفر مبلؿ
كما كاف لو دكر  . 1973 إلى 1948شارؾ في الحركب العربية اإلسرائيمية مف ، الدفاع

مارس سياسة . كزير الدفاع اإلسرائيمي. 1956فعاؿ في العدكاف الثبلثي عمى مصر سنة 
 شاركف  ةزيار. 1982كحشية ضد الفمسطينييف مرتكب مجزرة صبرا كشاتيبل سنة 

.            أدت إلى اندالع انتفاضة فمسطينية ثانية2000ة لممسجد األقصى سف
.   - ألاير شاروف–                                                                                           
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شخصيات النثاة  
الوطنية الجزائثية  

والثورة  
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 :(1936- 1875) -:االمٌر خالد - خالد الهاشمً بن عبد القادر* 

 فيفري بدمشؽ, مف جماعة النخبة, احد زعمػاء الحركة الوطنية الجزائرية  20مف مواليد 
شارؾ  . 1897عاـ - ساف سير- درس العربية و الفرنسية, مف خريج الكمية الحربية الفرنسية 

اسس جريدة االقداـ عاـ  . 1919في الحرب العالمية االولى ثـ انسحب مف الجيش الفرنسي سنة 
.  التي دافع فييا عف فكرة المساواة بيف الفرنسييف و الجزائرييف و التصدي لدعاة االدماج1920

, و تقديمو عريضة لمرئيس االمريكي لجمعية االخوة الجزائريةكتاسيسو :نشاطو السياسي الكبير
كرسالتو  :  واصؿ نشاطو السياسي1923ادى بالسمطات الفرنسية الى نفيو لمصر سنة .. ولسف

, و دعوتو الى عقد مؤتمر اسالمي بافغانستػػاف  1924الى ىيريو رئيس الوزراء الفرنسي 
 - االمير خالد الجزائري–.                                1936 جانفي09توفي بدمشؽ . لمناقشة اوضاع العالـ االسالمي

 

: (1974-1898 ):-رائد الحركة الوطنٌة/ - مصالً الحاج/احمد مصالً * 

والعشريف اختمط ىناؾ   ماي بتممساف ىاجر الى فرنسا وىو في سف الخامسة16مف مواليد 
اليسارييف, تمكف رفقة الميػاجريف الجزائرييف مف   بالتيارات السياسية الفرنسية و خاصة
الذي طالب باستقالؿ الجزائر, كتب في جريدة . 1926تاسيس حزب نجـ شماؿ افريقيا سنة 
تعرض مصالي الحاج لمضايقات االستعمار, سجف  . االقداـ ثـ جريدة االمة لساف حاؿ النجـ

   فيالمؤتمر اإلسالميو اعتقؿ عدة مرات, شارؾ في تجمع ممعب العناصر الذي نظمو وفد 
 و خطب خطبة شييرة حوؿ رفض سياسة اإلدماج, بعد حؿ نجـ شماؿ افريقيا 1936جواف07

, اعتقؿ مصالي رفقة  1937 مارس 01اعاد تشكيؿ الحزب باسـ حزب الشعب الجزائري في 
اسس بعد . نفي اثناء الحرب العالمية الثانية الى لمبيز ثـ برازافيؿ. 1937مفدي زكريا سنة 

وضع  . 1946 نوفمبر02الحرب العالمية الثانية حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية في 
-. مصالي الحاج- مع مطمع الخمسينات بدأ اختالؼ الرأي بيف مصالي الحاج        . 1952تحت االقامة الجبرية سنة 

تغيير إستراتجية النضاؿ باختيار   الشباف الذيف انضموا إلى الحزب حوؿ ضرورة و المناضميف
بقي مصالي الحاج . عرؼ الخالؼ بازمة حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية. الكفاح المسمح

معارضا الندالع الثورة حيث اسس الحركة الوطنية الجزائرية كحزب موازي لجبية التحرير  
. 1974 جواف03الوطني, بقي مصالي في فرنسا, لـ يدخؿ الجزائر التي ظؿ يدافع عنيا توفي في 

 

: (1986-1896)-:الدكثور بن جلول- محمد الصالح بن جلول* 

انتقؿ الى باريس لمواصمة دراستو  . مف مواليد قسنطينة مف عائمة ثرية,احد دعاة االدماج
  فيدراليةعضوا في. 1924حيث تخرج مف كمية الطب وبدا ممارسة مينة الطب سنة 

و تضـ أغمب النخب   الدكتور بف التياميالمنتخبيف المسمميف الجزائرييف, التي يترأسيا 
بدا نجـ بف جموؿ  .. فرحات عباس بف جموؿ الجزائرييف الممثميف في المجالس المنتخبة مثؿ

خدمة عسكرية ):يسطع بعد تراسو الفيدرالية و مطالبتو بالمساواة بيف الجزائرييف و الفرنسييف
تراس  . 1936كما لعب دور كبير في التحضير و الدعوة لعقد المؤتمر االسالمي . (..عمؿ

 التجمع الفرنسي اإلسالمي  1938انشا في.الوفد الذي سافر الى باريس لتقديـ مطالب المؤتمر
                                      -. محمد الصالح بف جموؿ–.   1986التي تخمت عف االدماج توفي . 61احد الموقعيف عمى عريضة النواب الػ. الجزائري
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: (1985-1899):- المعترؾ بالحق– مكً فرحات عباس* 

احد رواد الحركة الوطنية مف جماعة النخبة   (جيجؿ) بالطاىير 1899أكتوبر  24 مف مواليد
أنشأ جمعية الطمبة المسمميف لجامعة   المثقفة تقافة فرنسية تخرج بشيادة عميا في الصيدلة,

 عاـ   بف جموؿ التحؽ بفيدرالية النواب المسمميف الجزائرييف التي كونيا ,1924الجزائر سنة
خالؿ الحرب العالمية الثانية  .  و كاف ىدفو أف تتحوؿ الجزائر إلى مقاطعة فرنسية1930

حرر فرحات عباس رسالة لمسمطػات   1942  ديسمبر22تطوع لمخدمة العسكرية و في 
بإدخاؿ إصالحػات جذرية عمى األوضاع العامة التي يعيشيا   الفرنسية و إلى الحمفاء طالب

أحباب    أسس1944, و في شير مارس 1943الشعب الجزائري كاف وراء بياف فيفري 
األمة الجزائرية, حؿ حزبو   البياف و الحرية التي كانت تيدؼ إلى القياـ بالدعاية لفكرة

 االتحاد الديمقراطي لمبياف  1946 افريؿ 17 اسس في 1945 ماي08و اعتقؿ بعد مجازر 
 -.فرحات عباس- عارض     ".تكويف دولة جزائرية مستقمة داخؿ االتحاد الفرنسي" تمخصت مبادئو في. الجزائري

  جبية التحرير الوطني حؿ فرحات عباس حزبو و انضـ إلى 1956أفريؿ  قياـ الثورة, في
عيف عضوا بالمجمس الوطني لمثورة الجزائرية, كما تراس الوفد الجزائري في . في القاىرة

: عيف رئيسا لمحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية بيف.1958/افريؿ/30-27:مؤتمر طنجة
.  ديسمبر23:توفي.  مع بف طوباؿ1960زار بكيف و موسكو . 1960اوث -1958سبتمبر19
: (1940-1889):-رائد النهضة - عبد الحمٌد بن بادٌس* 

انتقؿ الى  .  ديسمبر بقسنطينة05رائد الحركة الوطنية االصالحية بالجزائر, مف مواليد 
ثـ استقر  . ثـ بعد اربع سنوات سافر الى الحجاز  لمحج.  لمواصمة دراستو1908تونس 

. ثـ تتممذ عمى يد الشيخ رشيد رضا بالقاىرة. بالمدينة المنورة حيث حاز عمى درجة عالـ
عاد لمجزائر ليبدا ميمتو االصالحية, تولى ميمة التعميـ بما فييا تعميـ المرأة, وسع تعميمو 

, ساىـ ..البشير االبراىيمي, مبارؾ الميمي: في مختمؼ مناطؽ الوطف حيث اطر عدة شيوخ
عمؿ عمى اصالح اوضاع المجتمع الجزائري . كنادي الترقي بالعاصمة: في فتح عدة نوادي

كما وقؼ في وجو دعاة االدماج  . حيث حارب البدع و الخرافات و التصوؼ السمبي
 1931 ماي05اسس في . عبر عف ارائو في جريدة الشياب و البصائر و المنتقد. و قاوميـ

  -.عبد الحميد بف باديس- حيث انتخب  ... جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف رفقة البشير االبراىيمي و مبارؾ الميمي
سافر إلى باريس لتقديـ مطالب . 1936 سنة المؤتمر اإلسالميشارؾ ضمف وفد . رئيسا ليا

أوت  02ألقى خطابا متميزا في التجمع الذي نظمو وفد المؤتمر  المؤتمر لمحكومة الفرنسية,
. 1940 افريؿ 16توفي في . 1936

  :(1965-1889 ): -المجاهد بالقلم- محمد البشٌر االبراهٌمً* 

 1911رحؿ لمحجاز في. احد رواد الحركة االصالحية الجزائرية, مف مواليد اوالد براىـ بسطيؼ
اسس مع عبد الحميد ابف باديس  . عاد لموطف و باشر ميمة التعميـ مع عبد الحميد بف باديس

اختير لتمثيؿ الجمعية في الغرب  . 1931في تاسيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف سنة 
انتخب رئيسا لجمعية العمماء بعد وفاة . الجزائري, ونظرا لنشاطو المعاد لالستعمار نفي لالغواط

 ثـ 1952سافر لممشرؽ عاـ .1945 ماي 08اعتقؿ بعد تنديده بمجازر . عبد الحميد ابف باديس
-. البشير االبراىيمي- .*اصدر بياف دعـ فيو الثورة عند اندالعيا وكاف لو نشاط لصالح القضية الجزائرية. استقر بالقاىرة
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: (1957-1891):- الفقٌه الثائر/- العربً بالتبسً/فرحاتً العربً * 

و منو إلى مصر لمواصمة دراستو   مف مواليد قرية اسطح بتبسة, انتقؿ إلى جامع الزيتونة
حيث ناؿ شيادة العالمية مف األزىر وبعد عودتو إشتغؿ بالتدريس في الغرب الجزائري عند  

أعضائيا وأصبح كاتبا عاما    كاف مف بيف ابرزجمعية العمماء المسمميف الجزائرييفتأسيس 
معيد   تولى إدارة. بف باديس بعد وفػاة ااالبراىيميالبشير ثـ نائبا لرئيسيا 1935ليا سنة 

 وكاف لمشيخ العربي التبسي منيجو  .1947عبد الحميد بف باديس بعد تأسيسو بقسنطينة سنة 
عمى اإلسالـ الحركي والتطور االجتمػاعي, ويرى أف   في الدعوة لإلصالح و الذي يعتمد

, وتيذيب النفس والفكر معا وا التغيير الحقيقي ف السياسة   لف يكوف دوف نشر الثقافة والعمـو
ترأس الشيخ التبسي جمعية العممػاء المسمميف  .وحدىا ال تكفي لموقوؼ في وجو االستعمار

 -.العربي التبسي-اغتالو االستعمار الفرنسي في         . البشير االبراىيمي إلى المشرؽ العربي الجزائرييف بعد سفر
. 1957ظروؼ غامضة بعد اختطافو سنة 

 

: (1960-1888)-:الطٌب العقبً- بن محمد براهٌم العقبً الطٌب* 

إلى الحجاز واستقر بالمدينة المنورة أيف   مف مواليد سيدي عقبة ببسكرة, ىاجر مع عائمتو
.  (ص)مف مختمؼ العمـو التي كانت تقّدـ في مسجد الرسوؿ  تمقى تعميمو األوؿ بيا ونيؿ

التفّرغ لشؤوف    استقر بمدينة بسكرة وبعد سنوات مف1920عودتو إلى الجزائر سنة  بعد
آؿ خميفة, أنشأ جريدة اإلصالح لنشر  العائمة الخاصة بدأ نشاطو اإلصالحي رفقة محمد العيد

 في  البشير اإلبراىيمي و بف باديساإلصالحية عمى إدارة نادي التراقي ساىـ مع   أفكاره
, و عيف مديرا لجريدة البصائر وكاف ضمف  المسمميف الجزائرييف جمعية العمماءتأسيس 

اإلسالمي اعتقمتو السمطات الفرنسية   الوفد الذي انتقؿ إلى باريس لتقديـ مطالب المؤتمر
بعد خروجو قمص مف  . , ووضع في السجفمحمود كحوؿبتيمة اغتياؿ مفتي الجزائر 

-. الطيب العقبي-  كما واصؿ نشاطو ضمف             1939نشاطو السياسي و اعاد تاسيس جريدةه االصالح سنة 
. 1961 ماي 21نادي الترقي الى غاية وفاتو في 

 

: (1977-1908)/ : شاعر الثورة- / مفدي زكرٌا –زكرٌا الشٌخ * 

تونس لمواصمة تعميمو بالمغتيف العربية و الفرنسية   افريؿ ببني يزقنانتقؿ إلى12مف مواليد 
عضوا نشطا في جمعية طمبة   الخمدونية وبعد عودتو إلى الجزائر أصبح و تعمـ بالمدرسة

مسممي شماؿ إفريقيا المناىضة لسياسة اإلدماج انخرط مفدي زكريا في حزب نجـ شماؿ  
اعتقؿ   " فداء الجزائر " و كتب نشيد الحزب الرسمي حزب الشعب الجزائريافريقيا ثـ 

  1939سنة  أطمؽ سراحومصالي الحاج, رفقة 1937طرؼ السمطات الفرنسية في أوت  مف
اعتقؿ عدة مرات في . الشعب ليؤسس رفقة باقي المناضميف جريدة الشعب لساف حاؿ حزب

 سنوات, وبعد خروجو مف السجف  03 1945  ماي08ثـ بعد مجازر ( أشير6)1940 فيفري 
 انضـ إلى الثورة التحريرية في لمحريات الديمقراطية حركة االنتصارانخرط في صفوؼ 

 " حاليا سركاجي " سجف بسجف بربروس. 1956االعتقاؿ مجّددا في أفريؿ   و عرؼ1955 
-. مفػدي زكريػا- اشتير مفدي زكريا       . ثـ إلى تونس  سنوات وبعد خروجو مف السجف فر إلى المغرب3مدة 

. ديواف الميب المقدس, و إلياذة الجزائر , إلى جانب"قسما  ": بكتابة النشيد الرسمي الوطني
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 ./22من مجموعة الـ /:(1957-1923):-قاهر الجالدٌن - العربً بن مهٌديمحمد * 

" إنضـ لصفوؼ الكشافة اإلسالمية 1939  في عاـ.عيف مميمةب 1923عاـ   مف مواليدالشييد
  إنضـ 1942عاـ  في ,افػوبعد بضعة أشير أصبح قائد فريؽ الفتي ببسكرة,  "فوج الرجاء

سنة  . المعتقميف  كاف الشييد مف بيف1945 ماي 08لصفوؼ حزب الشعب بمكاف إقامتو, في
 بعد أف تـ نقؿ محمد بوضياؼ لمعاصمة . كاف مف الشباب المؤسسيف لممنظمة الخاصة1947

 فػوعند تكوي 1953بوىراف إلى  عيف كمسؤوؿ الدائرة الحزبيةالخاصة وبعد حؿ المنظمة 
 فػأصبح الشييد مف بيف عناصرىا البارزي1954مارس   المجنة الثورية لموحدة والعمؿ في

 لعب دور كبير في التحضير لمثورة و ىو صػاحب  . التاريخية22جماعة  ثـ عضوا فعاال في
لو دور كبير في التحضير لعقد مؤتمر  " ارموا بالثورة الى الشارع يحتضنيا الشعب " مقولة 

  (القيادة العميا لمثورة)الجزائرية   عيف بعدىا عضوا بمجنة التنسيؽ والتنفيذ لمثورة.الصوماـ
 -.العػربي بف مييػدي-          1957 فيفري 23:اعتقؿ في - . كاف وراء اضراب الثمانية اياـ .- قاد معركة الجزائر

. بعد اف اعطى درسا في البطولة لجالديو. 1957 مارس 4-3استشيد تحت التعديب في ليمة 
 ./22من مجموعة الـ/:(....-1918):احمد بن بلة* 

  , ثـ فيحزب الشعب الجزائريانخرط في صفوؼ .  ديسمبر بمغنية25مف مواليد 
ترشح في  . االنتصار لمحريات الديمقراطية, وتدرج في عدة مناصب ومسؤوليات

احد المؤسسيف لممنظمة الخاصة  .  عمى مستوى مدينة مغنية1948انتخابات سنة 
  1949و المسؤوؿ عف قطاع وىراف في المنظمة منفد اليجـو عمى بريد وىراف 

عيف عمى راس المنظمة الخاصة في نفس السنة بعد استبعاد حسيف ايت احمد اعتقمتو  
الخارجي    ايف التحؽ بالوفد1952 و فر مف السجف سنفي مارس 1950فرنسا سنة 

أحمد بف بمة في  شارؾ. لحركة انتصار الحريات الديمقراطية بالعاصمة المصرية القاىرة
, عضوا في الوفد الخارجي لجبية التحرير 1954 عاـ جبية التحرير الوطنيتأسيس 

التنسيؽ   بالجوانب العسكرية خاصة تزويد الثورة بالسالح عضوا في لجنة الوطني مكمفا
  1962-1956 لمثورة المجمس الوطنيوالتنفيذ التي أقرىا مؤتمر الصوماـ وعضوا في 

-. احمد بف بمة- حادثة اختطاؼ فرنسا لمطائرة         " القت السمطت الفرنسية القبض عميو رفقة اربع زعماء 
 مارس 19بقي في السجوف الفرنسية لغاية . 1956 اكتوبر 22في " المقمة لمزعماء الخمس

 .1965 جواف 19 لغاية 1962 سبتمبر25رئيس الجميورية الجزائرية مف . 1962
./ 22من مجموعة الـ:/(-....1926): حسٌن آٌت احمد* 

  08بعد مجازر. شيادة البكالوريا  اوث بعيف الحماـ بتيزي وزو حاصؿ عمى26مف مواليد 
عف العمؿ المسمح كخيار وحيد لالستقالؿ اصبح عضوا لمجنة المركزية لحركة   ماي دافع

كاف مف أبرز عناصرىا انتقؿ  المنظمة الخاصةاالنتصار لمحريات الديمقراطية , وعند إنشاء 
 رفقة محمد خيضر 1951االنتصار بالقاىرة سنة  إلى مصر كممثؿ لموفد الخارجي لحركة

 اختطفتو  المجمس الوطني لمثورة الجزائرية, عيف عضوا في 1955 سنة باندونغ مؤتمرشارؾ 
ورغـ تواجده بالسجف إال أنو عيف  -.  حادثة اختطاؼ الطائرة–1956 أكتوبر 22فرنسا في 

أطمؽ سراحو مع  . لمجميورية الجزائرية .لمحكومة المؤقتة وزيرا لمدولة في التشكيالت الثالث
-.  حسيف آيت احمد–.                                                1962 مارس 19زمالئو بعد وقؼ اطالؽ النار في 
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 ./22من مجموعة الـ /:(1970-1922)- اسد جرجرة - :كرٌم بلقاسم* 

 وسط أسرة تيزى وزو بقرية تيزرا نعيسي قرب ذراع الميزاف والية  ديسمبر14مف مواليد 
.   بالعاصمة وناؿ منيا شيادة الدراسةSarroyإنضـ إلى مدرسة ساروي .  ميسورة الحاؿ

 آمف بفكرة 1947ومنذ . 1945عرؼ النضاؿ مبكرا إذ إنخرط في صفوؼ حزب الشعب بعد 
 الثورة كخيار وحيد لذلؾ لجأ إلى السرية وتحصف بالجباؿ يكوف الخاليا العسكرية لميـو  

 منذ النشأة جبية التحرير الوطنيعند اندالع الثورة كاف أحد مفجرييا وأحد قادة . الموعود
, وأصبح (عضو مجموعة الستة) 1954 إذ شارؾ في اإلجتماعات التي سبقت أوؿ نوفمبر 

, وقاد العمميات العسكرية األولى فييا , شارؾ في مؤتمر  "القبائؿ" قائدا لممنطقة الثالثة 
بعد تأسيس الحكومة . مؤتمر الصوماـالصوماـ و صار عضوا في لجنة التنسيؽ والتنفيذ بعد 

  -.كريـ بمقاسـ- وزير        . المؤقتة لمجميورية الجزائرية شغؿ منصب وزير القوات المسمحة في التشكيمة األولى
 شارؾ في مفاوضات          . الشؤوف الخارجية في الثانية, و وزير الداخمية في التشكيمة الثالثة

. بألمانيا 1970أغتيؿ بعد االستقالؿ في أكتوبر . إيفياف وكاف مف بيف الموقعيف عمييا
 ./22من مجموعة الـ /:(1992-1919)- شهٌد الؽدر - :محمد بوضٌاؾ* 

بعد الحرب العالمية الثانية  .  جواف بالمسيمة مف عائمة كبيرة و معروفة25مف مواليد 
 وأصبح مسؤوال عف الشماؿ القسنطيني  ناضؿ في حركة االنتصار لمحريالت الديمقراطية

بارزا في توحيد تيار العمؿ المسمح الذي انسمخ عف الحزب  لعب دورا. المنظمة الخاصةفي 
شارؾ بفعالية في   . 1954-1953بيف المصالييف والمركزييف في سنوات  بسبب الصراع

محمد بوضياؼ مف الرجاؿ   يعتبر. المجنة الثورية لموحدة والعمؿ احد مؤسسي 22اجتماع الػ
 لجبية التحرير الوطنيعيف في الوفد الخارجي  .التاريخييف الذيف حضروا لمثورة ثـ فجروىا

اتحادية فرنسا التابعة لجبية  - تنظيـ جبية التحرير في فرنسا  وقد عمؿ عمى1954في 
, حادثة اختطاؼ الطائرة في 1956 أكتوبر22: الثورة الخمس يـوزعماءاعتقؿ مع -.التحرير

عيف وزيرا لمدولة  . 1962 إلى غاية 1956 مفالمجمس الوطني لمثورةو بقي عضوا في  
  رفقة       1962مارس19أطمؽ سراحو في .1961  عاـالحكومة ال  مؤقتة ثـ نائبا لرئيس 1958

افرج عنو وقضى قرابة .  مف طرؼ احمد بف بمة1963 اعتقؿ سنة .إخوانو المعتقميف معو
 حيث عيف عمى راس المجمس 1992 سنة بالقنيطرة المغربية, اتنجدت بو الجزائر سنة30

-.  محمد بوضياؼ–.                                                     1992 جواف29االعمى لمدولة لكنو اغتيؿ في
 ./22من مجموعة الـ /:(2000-1925):رابح بٌطاط* 

منضؿ في حزب الشعب ثـ حركة االنتصار, ثـ عضوا فاعال .  ديسمبر بقسنطينة19مف مواليد 
كاف لو نشاط سياسي كبير, مف بيف مؤسسي المجنة الثورية لموحدة   . 1947في المنظمة الخاصة

القي عميو القبض في مارس .  بالعاصمة و ضواحييا1954و العمؿ ومف محضري ثورة نوفمبر 
رغـ تواجده في السجف اال اف جبية التحرير الوطني عينتو . , و حكـ عميو مدى الحياة1955

ثـ وزير دولة في  . عضوا في المجمس الوطني لمثورة الجزائرية, ثـ لجنة التنسيؽ و التنفيذ
بعد اضراب عف الطعاـ حوؿ رفقة زمالئو  . 1958الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية سنة 

رئيس  . اطمؽ سراحو بعد وقؼ اطالؽ النار.  في السجف1956المختطفيف الخمس اكتوبر 
-.  رابح بيطػػاط–.                                 2000 افريؿ 11توفي في . 1977المجمس الشعبي الوطني سنة

 

 

. صورة الثوري

 
 .صورة الرئيس
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 ./22من مجموعة الـ/(2010-1923)-: بن طوبال او عبد هللامعروؾ بلخضر -سلٌمان بن طوبال*

مف مواليد ميمة, انخرط في حزب الشعب, انظـ الى المنظمة الخاصة حيث اشرؼ عمى تنظيـ 
  الذيف فجروا-االثنيف والعشريف- 22مجموعة الػمف . الخاليا العسكرية بالشماؿ القسنطيني

 الوالية الثانية  وادي الصوماـ كنائب أوؿ لمشييد يوسؼ زيغود, قاد الثورة, شارؾ في مؤتمر
  –1958 وزير الداخمية 1958عضو لجنة التنسيؽ والتنفيذ سنة   عيف1957 و1956سنتي 
 اشتير بالدعوة إلى االنضباط والعنؼ الثوري والتأثر . 1962غاية  ثـ وزير دولة إلى, 1960

 يعتبره السياسيوف أحد الباءات الثالث الذيف سيطروا . الفيتنامية في حرب العصابات بالتقنيات
-. لخضر بف طوباؿ                                      -  .التسيير الخارجي لمثورة إلى غاية استرجاع االستقالؿ عمى

 

 ./22من مجموعة الـ /:(1955- 1927)-سً عبد القادر:- دٌدوش مراد* 

 لحزب الشعب انشا سنة  1942انظـ مند .  جويمية بالمرادية بالعاصمة13الشييد مف مواليد 
اثر اكتشاؼ المنظمة . 1947مف ابرز اعضاء المنظمة الخاصة ". االمؿ"  فرقة الكشافة1946

كوف في .  سنوات سجف10, اصدرت فرنسا في حقو حكما غيابيا بػ1950الخاصة في مارس 
 رفقة الشييد بف بو العيد في العاصمة نواة سرية ميمتيا صنع المتفجرات لمتحضير 1952

شارؾ . 1954 مارس 23المجنة الثورية لموحدة و العمؿ في : مف مؤسسي. الثورة التحريرية
مف مجموعة الستة التي فجرت  -.  مف مجموعة االثنيف و العشروف– 22في اجتماع الػ

كاف عمى راس المنطقة الثانية .1954الثورة كما كاف مف ابرز محرري بياف اوؿ نوفمبر 
-. ديدوش مراد- بعد معركة مع العدو, بالمدينة التي تحمؿ          . 1955 جانفي18استشيد في . الشماؿ القسنطيني

. اسمو اليـو ديدوش مراد بالقرب مف قسنطينة
./ 22من مجموعة الـ: /(1956-1921)-سً احمد- زٌؽود ٌوسؾ* 

 االبتدائية  ناؿ الشيادة. بقسنطينة-  زيغود يوسؼ حاليا– فيفري بقرية السمندو18مف مواليد 
 , 1942الجزائري سنة  ثـ اشتغؿ حداد وىو لـ يبمغ بعد سف الرشد, انضـ إلى حزب الشعب

 في اجتماع االثنيف  وعندما أنشئت المنظمة الخاصة صار واحد مف قادتيا البارزيف, شارؾ
 قاـ   ,18/05/1955خمؼ ديدوش مراد في قيادتيا يـو نائب المنطقة الثانية,  .والعشريف

 بدور أساسي في التحضير لمؤتمر وادي الصوماـ في توفير الشروط الالزمة إلنجاحو,
 بينما  1956 سبتمبر 23 سيدي مزغيش والية سكيكدة, يـو يةاستشيد أثناء معركة قرب بمد

 -. زيغود يوسؼ–.             الوطني كاف في طريقو إلى األوراس في ميمة كمفو بيا المؤتمر األوؿ لجبية التحرير
./ 22من مجموعة الـ: /(1979-1926):عبد الحفٌظ بوالصوؾ* 

 انظـ الى صفوؼ حزب الشعب  يعتبر مف القادة األساسييف لمثورة الجزائرية,مف مواليد ميمة 
  .التي كاف يحتؿ مكانة مرموقة في صفوفيا  الخاصةنظمة تكوف خاصة في إطار الـ.الجزائري

 نائبًا أوؿ لمشييد العربي كاف . 22حظر اجتماع الػ. عضو في المجنة الثورية لموحدة و العمؿ
عضو ,1958غاية  إلى التي قادىا  عمى رأس الوالية الخامسة1956بف مييدي الذي خمفو سنة 

 تولى مسؤولية تسميح الثورة وتنظيـ المخابرات التي بمغت,. المجمس الوطني لمثورة الجزائرية
 قبؿ  المسؤوليات عيده, أعمى المستويات, ىو الذي وفر ليواري بومديف شروط ارتقاء سمـفي 

عيف وزيرا لمعالقات العامة واالتصاالت في الحكومة المؤقتة  . الوالية الخامسة يتركو عمى رأس
-.  عبد الحفيظ بوالصوؼ–.   ديسمبر31لقب بابو المخابرات الجزائرية اثناء الثورة توفي بسكتة قمبية في. 1958سبتمبر 
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./ 22من مجموعة الـ:/(1956-1917)-:شٌخ المجاهدٌن - مصطفى بن بوالعٌد * 

درس بمدرسة جمعية  .  بأريس والية باتنة مف عائمة كبير و معروفة1917فيفري  مف مواليد
 حيث كوف نقابة لمدفاع عف حقوؽ 1937ىاجر الى فرنسا سنة . العمماء المسمميف الجزائرييف

كاف لو دور  . انظـ لحزب الشعب الجزائري. جند اجباريا في الحرب العالمية الثانية. الجزائرييف
 وتكويف الشباب سيسيا و تدريبيـ عسكريا, كما انفؽ  1947كبير  في تاسيس المنظمة الخاصة 

بعد اكتشاؼ المنظمة الخاصة عمؿ عمى توفير السالح و ايواء المناضميف  . مف مالو الخاص
عضو . 22شارؾ في اجتماع الػ. انشاء مع رفاقو المجنة الثورية لموحدة و العمؿ. المطارديف

كاف لو دور كبير جدا في توفير وتزويد - االوراس النمامشة- لجنة الستة و قائد المنطقة االولى
-. مصطفى بف بوالعيد-   22استشيد في . استطاع الفرار قاد عدة معارؾ. 1955اعتقؿ في فيفري . المناضميف باالسمحة

. , بعد انفجار مدياع مفخخ القتو القوات الفرنسية1956مارس 
 

: (2003-1923):- ثانً رئٌس للحكومة المؤقتة – بن ٌوسؾ بن خدة* 

القي عميو الفبض بتيمة الدعاية ضد  .  فيفري بالمدية, دكثور في الصيدلة20مف مواليد 
 فيفري 16-15شارؾ في مؤتمر حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية . 1943التجنيد سنة 

. اعتقؿ بعد اندالع الثورة . انتخب عضو في المجنة المركزية لمحركة, ثـ امينا عاما. 1947
عظوا اساسيا في المجمس الوطني لمثورة عيف . 1955انظـ لمثورة بعد اطالؽ سراحو في افريؿ 

تراس الوفد الجزائري الى بمغراد و لندف لمتعريؼ  . لجنة التنسيؽ و التنفيذ, و في الجزائرية
عيف وزيرا لمشؤوف االجتماعية في الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية  . بالقضية الجزائرية

.  خمفا لفرحات عباسثـ رئيسا لمحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية الثانية,. 1958في سبتمبر
 -. بف يوسؼ بف خدة–كمشكؿ المفاوضات مع الحكومة الفرنسية والخالؼ مع    : واثناء توليو رئاستيا واجو عدة مشاكؿ

 .                      2003 فيفري 04توفي في . 1962قيادة االركاف اعتزؿ السياسة في سبتمبر 
 ./22من مجموعة الـ:/( 1954-1928 ):بن عبد المالك رمضان* 

انظـ الى المنظمة . مف مواليد مارس بقسنطينة, التحؽ بحزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية
عيف مساعد العربي بف مييدي عمى المنطقة  . 22شارؾ في اجتماع الػ. 1948الخاصة سنة 

كاف لو دور كبير في التحضير لمثورة وتدريب  - . الجية الوىرانية- الخامسة بالغرب الجزائري
 قاد اليجومات بمنطقة مستغانـ 1954 نوفمبر 01في . المجاىديف عمى السالح و الخطط التكتيكية

 للثورة   وبذلك يكون أول قائد عسكري.1954 نوفمبر 04استشيد بف عبد المالؾ رمضاف في 
 -. بف عبد المالؾ رمضاف–.                                                                      يسقط في ميداف الشرؼ

./ 22من مجموعة الـ: /(1955-1919):باجً مختار*

التحؽ بالكشافة االسالمية ثـ بخاليا الشباب التابعة لحزب الشعب .  افريؿ بعنابة17مف مواليد 
واصؿ نشاطو صمف حركة احباب البياف  . تنصؿ مف اداء الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي

مسؤوؿ عف خمية . ثـ في حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية-.  لفرحات عباس–و الحرية 
.  بعد اكتشاؼ المنظمة الخاصة1950اعتقؿ سنة . المنظمة الخاصة بسوؽ اىراس

 22, كما كاف مف مجموعة الػ1954ساىـ في انشاء المجنة الثورية لموحدة و العمؿ في مارس 
لعب دور في التحضير لمثورة حيث قاد قطاع سوؽ اىراس و العمميات العسكرية لجيش التحرير 

-.  باجي مختار–.               1955استشيد في ميداف الشرؼ بسوؽ اىراس في جانفي . 1954 نوفمبر 01في 
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./ 22من مجموعة الـ: /(1952-1924): محمد بلوزداد* 

كاف مناضال  . 1943انخرط في حزب الشعب سنة .  نوفمبر03مف مواليد الجزائر العاصمة في 
تدرج في قيادة الحزب, اصبح احد القيادييف في حركة االنتصار لمحريات  .صارما و حازما

ساىـ بقوة في  . و مف القيادييف االوائؿ في الحركة الثورية لحزب حركة االنتصار. الديمقراطية
.  وكاف اوؿ رئيس لممنظمة الخاصة. 1947 فيفري 16-15انشاء المنظمة الخاصة في اجتماع 

 سنة كاف لو دور كبير في ترتيب و ىيكمة المنظمة الخاصة خصوصا  23وعمره ال يتجاوز 
خمفو عمى رئاسة المنظمة الخاصة . 1952 جانفي 14توفي بمرض السؿ في . بالجزائر العاصمة
-.  محمد بموزداد–.                                                                                    حسيف ايت احمد

 

./ 22من مجموعة الـ: /(1956-1922):سوٌدانً بوجمعة* 

مف اسرة متواضعة حصؿ عمى شيادة البكالوريا, ثـ اشتغؿ باحد  . مف مواليد شير جانفي بقالمة
 1943قاد سنة . ثـ انظـ الى حزب الشعب الجزائري. عضوا في الكشافة االسالمية. المطابع

شارؾ في . مظاىرة بوالية قالمة تنديدا بالقمع الفرنسي, اعتقؿ ثـ جند في الخدمة العسكرية
انظـ لممنظمة الخاصة  .  ماي08 ولـ يتمكف مف المشاركة في مظارات 1945ماي 01مظاىرات 

لعب دورا رياديا في التحضير لمثورة التحريرية بمنطقة  . 22عظو مجدموعة الػ. 1948سنة 
, -منطقة الجزائر و ضواحييا- متيجة حيث اختير ليكوف نائب رابح بيطاط عف  المنطقة الرابعة

كما قاـ بالعديد مف  . 1954 نوفمبر 01وكاف لو دور في ىجومات جيش التحرير بالمنطقة في 
    -. سويداني بوجمعة–.                                     1956 افريؿ 16العمميات الفدائية استشيد في القميعة بتاريخ 

 

: (-....1923):محمد ٌزٌد* 

 , انتخب عضو المجنة  مف مناضمي حزب الشعب القدامى1923مف مواليد البميدة سنة 
  1955جبية التحرير الوطني في نيويورؾ مف سنة   عيف لتمثيؿ1954-1950المركزية 
 الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية إلى غاية  , تولى وزارة األخبار في1958إلى سنة 

 لبناف, ثـ سفيرًا لمجامعة العربية في باريس, انتخب  عيف سفيرًا في. وقؼ إطالؽ النار
 عيف عضوًا باألمانة الدائمة لمجنة المركزية. المؤتمر الرابع عضوًا لمجنة المركزية عمى إثر

-. محمد يزيد                                                                                           -  .1984سنة 
 

:  (1983-1898):احمد توفٌق المدنً* 

 بتونس مف عائمة جزائرية مياجرة, تعمـ بالزيتونة, بدأ نضالو السياسي  1898مف مواليد 
كاف مف بيف المؤسسيف لمحزب الدستوري التونسي .مبكرا, أعتقؿ أثناء الحرب العالمية األولى

انضـ إلى فريؽ تحرير  .نفي مف تونس بسبب الدعاية لمقاومة األمير عبد الكريـ الخطابي 
 , تقمد منصب األميف العاـ  جمعية العمماء المسمميف الجزائرييفجريدة الشياب لساف حاؿ 

لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف و رئيس  تحرير جريدة  البصائر انضـ إلى الثورة  
 وعّيف ضمف الوفد الخارجي لجبية التحرير الوطني بالقاىرة و عضوا في  1956عاـ 

المجمس الوطني لمثورة الجزائرية, ثـ وزيرا لمشؤوف الثقافية في التشكيمة األولى لمحكومة  
 أكتوبر 18توفي في . لو عدة مؤلفات حوؿ تاريخ الجزائر. المؤقتة لمجميورية الجزائرية

 -. احمد توفيؽ المدني–.                                                                                  بالعاصمة1983
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: (1967-1912)-محمد خٌضر- محمد بن ٌوسؾ خٌضر* 

 مارس بالجزائر العاصمة, انخرط في نجـ شماؿ افريقيا ثـ في حزب الشعب  13مف مواليد 
اتيمتو السمطات الفرنسية  .  عف الجزائر العاصمة1946الجزائري حيث عيف نائبا عاـ 

اصبح . 1951لجا الى القاىرة عاـ . 1950بتوريطو في حادثة السطو عمى بريد وىراف 
عضوا في حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية, في القاىرة و عضوا في جبية تحرير  

بعد اندالع الثورة ساىـ في تزويد جيش  . المغرب العربي التي يراسيا عبد الكريـ الخطابي
التحرير الوطني باالسمحة, كما كاف لو دور كبير في ضماف الدعـ العربي لمثورة التحريرية 

-. محمد بف يوسؼ خيضر- التي كانت       . 1956 اكتوبر 22اعتقؿ مع بف بمة و رفاقو في حادثة اختطاؼ الطائرة في 
عيف عضوا في المجمس الوطني  . 1962 مارس 19اطمؽ سراحو في . تقميـ الى تونس

كما ادرج اسمو كوزير . 1957لمثورة الجزائرية و شرفيا في لجنة التنسيؽ و التنفيذ سنة 
. 1967اغتيؿ باسبانيا . 1962-1958دولة في الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية بيف 

: (2003-1917): محمد االمٌن دباؼٌن* 

مف بيف  بالجزائر العاصمة, تابع دراستو في الطب و تخرج كطبيب, كاف 1917 مف مواليد
أعضاء حزب الشعب البارزيف, مثؿ النخبة المثقفة في الحزب, و كاف ضمف المجنة المديرة 

  حركة انتصار الحريات الديمقراطية,لحزب الشعب الجزائري ترأس كتمة البرلمانييف منتخبي 
 المجمس   عيف ضمف الوفد الخارجي لجبية التحرير الوطني, وصار عضوا في 1956 سنة

, وعند تشكيؿ  و التنفيذ لجنة التنسيؽ, ثـ عضو (1956أوت )الوطني لمثورة الجزائرية 
وزيرا لمشؤوف الخارجية في التشكيمة األولى,    لمجميورية الجزائري عيفالحكومة المؤقتة

-.  محمد االميف دباغيف–.                                                                     2003 جانفي 22توفي في 
: (1957-1938): حسٌبة بن بوعلً* 

بذكائيا الحاد, عضوة في الكشافة   مف مواليد الشمؼ نشأت في عائمة ميسورة الحاؿ إمتازت
 إنضمت إلى صفوؼ الثورة التحريرية وىي في سف السابعة 1955مع مطمع سنة . الجزائرية

عنصرا نشيطا في    حيف أصبحت1956عشر كمساعدة إجتماعية ولكف نشاطيا الفعاؿ برز سنة
وظيفتيا بمستشفى مصطفى باشا لمحصوؿ  فوج الفدائييف المكمفيف بصنع ونقؿ القنابؿ وأستغمت

دور كبير في  - رفقة زمالئيا- المتفجرات وكاف ليا  عمى مواد كيمياوية تساعد في صنع
 خاصة بعد إلتحاقيا نيائيا بالمجاىديف بحي القصبة, استشيدت في  الجزائر معركةإشعاؿ فتيؿ 

 -.حسيبة بف بوعمي- .   بعد نسؼ المبنى الذي تختبئ فيو بالقصبة, مف طرؼ قوات العدو رفقة رفاقيا1957 اكنوبر08
 

: (- ----1935): جمٌلة بوحٌرد* 

انظمت الى جبية التحرير لمنضاؿ ضد االستعمار و ىي في  . مف مواليد حي القصبة بالعاصمة
 التحقت بصفوؼ الفدائييف وكانت أوؿ المتطوعات لزرع القنابؿ ونظرًا  العشريف مف العمر

 عندما سقطت عمى األرض  1957تـ القبض عمييا عاـ . 01لبطوالتيا أصبحت المطاردة رقـ
و عندما فشؿ  . تنزؼ دمًا بعد إصابتيا برصاصة في الكتؼ, لتبدا رحمتيا القاسية مع التعذيب

لكف ردود الفعؿ . 1957 مارس 07معذبييا مف انتزاع اعتراؼ منيا تقرر الحكـ عمييا باالعداـ 
خرجت  . العالمية و دور لجنة حقوؽ االنساف لالمـ المتحدة, عدؿ الحكـ الى السجف مدى الحياة

-.  جميمة بوحيرد–.                         مف السجف بعد االستقالؿ و تزوجت محامييا الفرنسي الذي اعتنؽ االسالـ
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: (1959-1926)- :العقٌد عمٌروش- عمٌروش آٌت حمودة* 

انضـ الى حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية  .  اكتوبر باحدى قرى جرجرة31مف مواليد 
بغميزاف, نشاطو السياسي و الدعائي المكثؼ ادى الى اعتقالو مف طرؼ السمطات الفرنسية  

 و عند اندالع الثورة كاف مف االوائؿ  1950سافر الى فرنسا سنة . 1948 ثـ 1947عاـ 
الذيف حظروا ونظموا ليا كما كاف لو دور كبير في ارساء النظاـ الثوري و تكويف الخاليا في  

تمكف مف مواجية المخططات و العمميات . الى مالـز ثاني1955ارتقى سنة . القرى و المداشر
برزت شجاعة عميروش في  . االمؿ و البندقية لروبير الكوست: العسكرية الفرنسية كعمميتي

 الؼ  60قدرتو الفائقة عمى عقد مؤتمر الصوماـ مف خالؿ توفبر الظروؼ المالئمة رغـ تواجد 
 -.عميروش ايت حمودة–.    مارس29استشيد في .  عيف قائدا لموالية الثالثة1957سنة. عسكري فرنسي بمنطقة القبائؿ

. بجبؿ بني ثامر. 1959
 

: (-....1912):محمود الشرٌؾ* 

 تخرج مف مدرسة تكويف الضباط في فرنسا .  بضواحي مدينة تبسة1914مف مواليد سنة  
 في الحرب العالمية الثانية كواحد مف الضباط الشباب الفرنسي الذي استقاؿ منو عمى وشارؾ

 في صفوؼ االتحاد الديمقراطي1946وفي سنة .  وىو برتبة نقيب1945مجازر ماي سنة  إثر
 التحؽ بصفوؼ جيش التحرير. الجزائري وأصبح مالحقًا مف طرؼ اإلدارة االستعمارية لمبياف

   وتسمؽ سمـ المسؤوليات إلى أف أصبح قائد لموالية األولى ثـ1955الوطني في نياية عاـ 
.  في الحكومة المؤقتةعضوًا بمجنة التنسيؽ والتنفيذ قبؿ أف يعيف وزيرًا لمتسميح والتمويف

                 -.محمود الشريؼ-                                           .استرجاع االستقالؿ سياسي أو غيره بعد لـ يؤدي أي دور
 

: (-....1926):عبد الحمٌد مهري* 

ثـ حركة االنتصػار  حزب الشعب الجزائػري , انخرط في صفوؼ 1926أفريؿ  مف مواليد
فػي    وبقي1954لمحريات الديمقراطيةوعضو المجنة المركزية لمحزب, اعتقؿ في نوفمبر 

 بالخارج, الوطني جبية التحرير, بعد أشير عيف ضمف وفد 1955السجف إلى غاية افريؿ 
ثـ في لجنة التنسيؽ و التنفيذ,   وشغؿ منصب عضوفي المجمس الوطني لمثورة الجزائرية,

وزير شؤوف شماؿ إفريقيا في األولى, ومنصب    شغؿ منصبالحكومة المؤقتةوعند تشكيؿ 
عرؼ بمشروع يسمى بإسمو؛ .و الثقافية في التشكيمة الثانيػة وزير الشؤوف االجتماعيػة

                         -. عبد الحميد ميري–                                                         . لمرد عمى مشروع ديغوؿ مشروع ميري
 

: (-....1911):عبد الرحمن فارس* 

, ترأس المجمس  1949في المجمس التأسيسي عاـ   جانفي انتخب30مف مواليد اقبو في 
 حاولت فرنسا استغاللو في  اندالع الثورة  عند.1953الجزائري عاـ  الجزائري في الجنوب

مع    بفرنسا عمؿ1956 أحبطت ذلؾ, استقر منذ جبية التحرير خططيا لمواجية الثورة لكف
السمطات الفرنسية يـو   لجمع التمويؿ لمثورة, اعتقمتوفيدرالية جبية التحرير الوطني بفرنسا

أثناء المرحمة االنتقالية عمى  , أطمؽ سراحو بعد إعالف وقؼ إطالؽ النار عيف1960 نوفمبر4
بينو و يبف لوي جوكػس ممثؿ الحكومة الفرنسية, استيؿ   بعد لقػاء رأس التنفيذية المؤقتة

  -. عبد الرحمف فارس–.    متمفز طمأف فيو الجزائرييف و الفرنسييف معا, وألح عمى التعاوف مف أجؿ السمـ عممو بخطاب
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: (-....1931): رضا مالك* 

  مشواره  ديسمبر, درس في مسقط رأسو ثـ انتقؿ إلى قسنطينة لمزاولة21في  ولد بباتنة
قسـ الفمسفة ثـ انتقؿ  الدراسي, و لما تحصؿ عمى شيادة البكالوريا التحؽ بجامعة الجزائر

آداب فمسفة, و كاف مف األعضاء   إلى جامعة باريس أيف تحصؿ عمى شيادة ليسانس
 بتونس وتولى بجبية التحرير الوطني  التحؽ.المؤسسيف التحاد الطمبة المسمميف الجزائرييف

قاـ بعدة مياـ في آسيا  . 1957جبية التحرير الوطني في   لساف حاؿجريدة المجاىدإدارة 
 إيفياف وأحد محرري برنامج طرابمس  مفاوضاتأحد المشاركيف في الثورة بأمر مف قيادة

-.  رضا مالؾ–.                    رفقة عمي كافي و اخروف1992تقمد رئاسة المجمس االعمى لمدولة سنة . 1962
: (1960-1934)-: العقٌد لطفً -ولد بن علً بودؼن* 

بالمنطقة . 1955التحؽ بصفوؼ جبية التحرير الوطني سنة .  ماي بتممساف05مف مواليد 
 مع. الوالية الخامسة  واستطاع بفطنتو وحسف تنظيمو أف يؤسس لمعمؿ الفدائي فيالخامسة

 في بالصحراء, تطوع  بالجنوب الجزائري وزيادة اىتماـ فرنسا1956اكتشاؼ البتروؿ سنة 
 العسكرية في الجنوب وخاض عدة معارؾ ضارية أسفرت عف  لقيادة العمميات1956صيؼ 

 رقي لطفي الى رتبة عقيد و عيف قائد لموالية 1958في ماي . في صفوؼ العدو خسائر معتبرة
بدؿ جيدا عسكريا كبيرا لمتصدي لمسياسة الفرنسية الشرسة خاصة مع بناء خطي . الخامسة

  .العسكري  في زيارة إلى يوغوسالفيا لمبحث عف الدعـفرحات عباسمع قاـ  .شاؿ و موريس
-.  العقيد لطفي–.                        1960 مارس 27 استشيد العقيد لطفي في معركة بجبؿ بشار في .لمثورة

: (1959-1923)-سً الحواس- بد الرزاق حمودةعاحمد بن * 

.  بدا نشاطو السياسي في حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية. مف مواليد مشونش بباتنة
كمؼ بميمة الى  . سافر الى فرنسا ىربا مف متابعات االستعمار, التحؽ بالثورة عند تفجيرىا

انتقؿ في  . فرنسا لتبميغ المياجريف الجزائرييف و لتفنيذ ادعاءات فرنسا و تشويييا لمثورة
رقي الى رتبة ضابط .  الى الصحرا حيث قاـ بتوسيع العمميات العسكرية ىناؾ1955سبتمبر 

 حضر 1958في نوفمبر . ثـ بعد استشياد عمي مالح اصبع قائد الوالية السادسة. 1957سنة 
, حيث تـ تكميفو بميمة  "مؤتمر العقداء " سي الحواس االجتماع التاريخي المعروؼ بػ 

ببني ثامر ببوسعادة . 1959 مارس 29استشيد في . االتصاؿ بقيادة الثورة في الخارج
-.  سي الحواس–.                                                                              رفقة العقيد عميروش

: (1998-1916)- الحاج لخضر–عبٌدي محمد الطاهر * 

بعد عودتو مف الفرنسا قاـ بتكويف خاليا بنواحي باتنة  . مف مواليد عيف توتة بباتنة في
 كمفو المناضؿ مصطفى  1944سنة . لمتحضير لمثورة بتكميؼ مف مصطفى بف بوالعيد

القادميف مف شماؿ قسنطينة, وكاف يقـو بجمع  بف بولعيد بتولي ميمة إستقباؿ المناضميف
األسمحة بمساعدة عديد المجاىديف المعروفيف في المنطقة و كاف الحاج لخضر مف الذيف  

  .قبؿ أف يستدعى مف قبؿ القياد لإللتحاؽ بتونس تعاقبوا عمى قيادة الوالية األولى التاريخية
.  بمدينة باتنة1998 فيفري 23وتوفي المجاىد الحاج لخضر يـو 

 -.الحاج لخضر-                                                                                                      
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 .بوركاب ابراهيم: االستاذ                         *               47.                                                       شخصيات تاريخية*

 :(-....1919): سعد دحلب* 
, ثـ عضو في المجنة 1944مف مواليد قصر الشاللة بتيارت عضو في حزب الشعب سنة 

مف المناضميف الذيف مستيـ االعتقاالت في  . المركزية لحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية
قاـ بميمة كمفو بيا عباف  . 1955التحؽ بالثورة التحريرية سنة . بداية الثورة التحريرية

كتب تقريره في  . رمضاف و بف يوسؼ بف خدة الجؿ التنسيؽ بيف الواليتيف االولى و الثانية
عيف عضوا في  . جريدة المقاومة مما ادى الى اعتقالو  واطمؽ سراحو بعد مؤتمر الصوماـ

عيف بعدىا نائبا لفرحات عباس في  . لجنة التنسيؽ و التنفيذ مكمؼ باالعالـ و التوجيو
نائب لوزير االعالـ  : ثـ عيف بعدىا عضو في الحكومة المؤقتة حيث شغؿ. الحكومة المؤقتة

 1959اميف عاـ لوزارة الخارجية في الحكومة الثانية,. محمد يزيد في الحكومة االولى
-.  سعد دحمب–.        شارؾ في مفاوضات ايفياف التي حددت مصير الجزائر. 1961وزير لمخارجية في الحكومة الثالثة

: (-....1923):الطٌب بولحروؾ* 

شارؾ في تاسيس حركة احباب البياف والحرية كما كاف .  افريؿ بواد زناتي بقالمة09مف مواليد 
عيف عضوا في المجنة المركزية  . , ايف اعتقؿ عمى اثرىا1945 ماي 08مف منظمي مظاىرات 

و عند نشوب أزمة حركة االنتصار و قؼ   .1949عاـ  لحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية
  جبية التحرير الوطنيفي إطار اتحادية  , فالتحؽ بصفوؼ الجبيةلمصالي الحاجمعارضا 

جريدة  ساىـ أيضا في طبع  .الثورة و مبادئيا لدى الرأي العاـ الفرنسي بفرنسا التعريؼ بأىداؼ
 لمجميورية الجزائرية  الحكومة المؤقتةو في إطار .  الجزائرية بفرنسا ثـ سويسراالمقاومة

األولية مع السمطات الفرنسية ىذه االتصاالت التي   كدوره الياـ في االتصاالت مارس عدة مياـ
-.  الطيب بولحروؼ–.    الى غاية التوقيع عمى االتفاقيات1961واكب أىـ مراحميا بدءا باالتصاالت السرية بجنيؼ سنة

: (1994-1912)- سً ناصر: - محمدي السعٌد* 

الفرنسي   باألربعاء ناث إيراثف بوالية تيزي وزو, جند في صفوؼ الجيش 1912 مف مواليد
األلمانية بعد فراره مف   وشارؾ في الحرب العالمية الثانية, إلتحؽ بمصالح اإلستخبارات

عميو بالسجف المؤبد لكف أطمؽ سراحو   أعتقؿ مف طرؼ الفرنسييف وحكـ. الجيش الفرنسي
في    ,عيف عضوا إضافيامؤتمر الصوماـ شارؾ في لكريـ بمقاسـ وأصبح نائبا 1952سنة 

عمى رأس الوالية    خمؼ كريـ بمقاسـ1956, ونياية عاـ المجمس الوطني لمثورة الجزائرية
ستقر عمى الحدود  COMالعسكري  إلتحؽ بتونس وأصبح قائدا لمجنة التنظيـ. الثالثة  وا 

 -. محمدي السعيد–        وأصبح وزيراالحكومة المؤقتة مف طرؼ 1958لألركاف في أوؿ أكتوبر  عيف قائدا. التونسية
         .1994ر  ديسمب06توفي يـو . 1962لمدولة في التشكيمة الثانية لمحكومة المؤقتة إلى غاية 

: (-....1923): احمد محساس* 

مف   العديد بودواو, بدأ نضالو في صفوؼ الحركة الوطنية في سف مبكر اعتقؿ مف مواليد 
  شارؾ.  في المجنة المركزيةحزب الشعب الجزائري المرات تقمد مسؤوليات عميا ضمف تنظيـ

 المنظمة الخاصةفي إنشاء  بشكؿ فعاؿ في تنظيـ و تفعيؿ عمؿ الحزب عمى نطاؽ واسع لو دور
 اعتقمتو اإلدارة االستعمارية, نقؿ الى 1950العميا, في  و كاف أحد أعضائيا عمى مستوى القيادة

التحرير بفرنسا  أوؿ مسؤوؿ نشر خاليا جبية. أحمد بف بمةأيف استطاع الفرار رفقة  سجف البميدة
-.  احمد محساس–.     و مندوب سياسي عسكري عف منطقة الشرؽ الجزائري, عضو المجمس الوطني لمثورة الجزائرية
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: (1941-1908)-: مؤسس الحركة الكشفٌة بالجزائر- محمد بوراس* 

مف مواليد مميانة انتقؿ الى العاصمة حيث كاف يتردد عمى نادي الترقي واحتؾ بالعمماء المسمميف 
  سافر إلى فرنسا وعاد إلى الجزائر ليبدأ في جمع. الجزائرييف و منيـ عبد الحميد بف باديس

اإلسالمية الجزائرية إذ   الشباف الجزائرييف في تنظيـ كشفي جزائري أطمؽ عميو اسـ الكشافة
   كما عمؿ عمى تأسيس جامعة الكشافة1935سنة  " فوج الفالح " أسس أوؿ فوج بالعاصمة

بوراس في المؤتمر االسالمي   شارؾ محمد. اإلسالمية الجزائرية برعاية عبد الحميد بف باديس
اإلسالمي وبفعؿ نشاطو ىذا أعتبر محمد بوراس    و أصبح قائدا لشبيبة المؤتمر1936سنة 

بعد تزايد نشاط الكشافة اإلسالمية الجزائرية أصبح محمد . مؤسس الكشافة اإلسالمية الجزائرية
-. محمد بوراس- يشكؿ خطرا عمى استقرار األوضاع في الجزائر, فألصقت بو       بوراس في نظر السمطات الفرنسية

ـ 1941ماي 27لصالح األلماف, واعتقمتو لتقـو بإعدامو بوحشية يـو  تيمة التجسس
: (1959-1919)- مؤسس الحركة النقابٌة بالجزائر- عٌسات اٌدٌر* 

: كانت لو جولة الى تونس و المغرب ايف بدات تظير ميولو النقابية بفعؿ. مف مواليد تيزي وزو
ورشة صناعة الطيراف ولـ   وادارتو. 1938بالجامعة التونسية إلى غاية  دراستو العميا في االقتصاد

اإلدارية مما دفع بإدارة الورشة إلرسالو إلى المغرب  يمبث حتى رقي إلى رتبة رئيس قسـ المراقبة
مصالح العماؿ الجزائرييف, مما دفع  في مطار الدار البيضاء واىتـ بالدفاع عف ليقـو بنفس العمؿ

المجنة التنفيذية لعماؿ الدولة, وىي لجنة تابعة لمنقابات الشيوعية  برفاقو إلى انتخابو عضوا في
جزائرية واصبح  وبعد عودتو إلى الجزائر, بدأت تراوده فكرة تأسيس منظمة نقابية. الفرنسية

مسؤوال عف المجنة المركزية لمشؤوف النقابية التابعة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية بيف 
كاف لجيود عيسات إيدير األثر  . كاف لنشاطو دور في سجنو مف طرؼ االحتالؿ. 1949-1954

-. عيسات ايدير-  في        اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييفنقابية جزائرية متمثمة في  الكبير في تأسيس أوؿ منظمة
 ماي  23توقيفو في  استمر في عممو النقابي حتى تاريخ. وقد عيف أمينا عاما. 1956فيفري  

 بأمر مف روبير الكوست الوزير المفوض بسبب نشاطو النقابي وأدخؿ سجف البرواقية  1956
 متأثرا  1959 جويمية 26تعرض ألبشع أنواع التعذيب وأقساىا توفي عيسات إيدير في  حيث

. واسعة مف االستنكار والسخط في أنحاء عدة مف العالـ أثار اغتيالو موجة .بالتعذيب المسمط عميو
: (1982-1932): محمد الصدٌق بن ٌحً* 

شيادة الميسانس في الحقوؽ بجامعة   زاوؿ دراستو و حصؿ عمى.  جانفي بجيجؿ30مف مواليد 
  شارؾ. لكف بقي مناضال في الحزب. منيا انسحب. 1951عاـ حركة االنتصارانضـ إلى . الجزائر

أحمد طالب اإلبراىيمي    مع1955 عاـ االتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييففي تأسيس 
  19 فيالثورةبصفوؼ  واخروف, مف المنظميف إلضراب الطمبة الجزائرييف عف الدراسة و التحاقيـ

عيف عضوا  .1956مثؿ جبية التحرير الوطني في مؤتمر الشباب المنعقد بباندونغ سنة . 1956ماي
 لمجميورية الجزائرية سنة الحكومة المؤقتة, عضوا في المجمس الوطني لمثورة الجزائريةفي 

 شارؾ في المفاوضات الجزائرية  .1960ثـ مديرا لمديواف برئاسة الحكومة المؤقتة في عاـ .1960
 -محمد الصديؽ بف يحي-كبيرا في التأثير عمى مسارىا أعجبت بحنكتو الشخصيات   ولعب دورا (1962 - 1960)الفرنسية
المشاركة في المفاوضات لما لو مف قدرة عمى الجدؿ و االقناع, حيث لقبتو جريدة باري   الفرنسية

.  في ميمة دبموماسية قرب العراؽ1982 ماي03توفي في حادثة طائرة . ماتش بثعمب الصحراء
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: (-....1931):عٌسى مسعودي*

 في حركة االنتصار لمحريات   انخرط,  ماي بوىراف, التحؽ بجامع الزيتونة12مف مواليد 
 رئيس جمعية الطمبة الجزائرييف بتونس عاـ  وكاف عضوا نشيطا شغؿ منصبالديمقراطية 

عالمي حتى سنة  بصوت الجزائرالتحؽ  . 1956   .1959في إذاعة تونس واستمر كمعمؽ وا 
 التابع  انتقؿ إلى إذاعة الناظور بالمغرب بعد التحاقو بجياز الالسمكي 1959  جويمية12 وفي 

  عاد إلى 1961في أكتوبر . المكافحة , وبيا عيف بإذاعة الجزائر الحرةلجيش التحرير الوطني
 حيث كاف يعد حصتيف أسبوعيتيف مدة  تونس ليشرؼ عمى صوت الجزائر مف إذاعة تونس

 جيش  ىذا األثر البميغ في الرفع مف معنويات أعضاء وكاف لنشاطو.  دقيقة15كؿ حصة 
  صوت عيسى مسعودي فإ"  اليواري بومديفوقد قاؿ الرئيس . الجزائري الشعب  والتحرير

 -. عيسى مسعودي–                                                                             ".شكؿ نصؼ الثورة
: (1978-1932)-:محمد بوخروبة- هواري بومدٌن*

  1945 ماي8مجازرعايش .فقيرة نشأوسط عائمة فالحية.  أوت قرب قالمة23مف مواليد 
لتحؽ بمدرسة الكتانية رفض التجنيد    إلى قسنطينة1948إنتقؿ عاـ  لمواصمة دراستو وا 

عند إندالع الثورة إنضـ  .1951السفر إلى المشرؽ العربي في شير جانفي  الفرنسي وقرر
الباخرة دنيا التي منحتيا زوجة الممؾ حسيف  إلييا وساىـ في نقؿ السالح مف مصرعف طريؽ

,  (وىراف)ممؾ األردف لمثورة الجزائرية, وأصبح بوخروبة عضوا في قيادة المنطقة الخامسة
إلى عقيد وصار   أيف رقي1957تنظيـ الخاليا الثورية في المنطقة إلى غاية سبتمبر وساىـ في

سنة . لجنة التنسيؽ والتنفيذعيف في   الذيلعبد الحفيظ بوصوؼقائدا لموالية الخامسة خمفا 
ستقر بمنطقة غارد يماو  لجيش التحرير الوطنيالعامة   عيف مسؤوال لقيادة األركاف1960  وا 

-. ىواري بومديف- أيف أشرؼ عمى تنظيـ جيش الحدود عمى شكؿ وحدات عسكرية عصرية     . التونسية عمى الحدود
لى جانب نشاطو العسكري ساىـ بفعالية في حؿ قضايا سياسية بيف  وقيادة  المؤقتة  الحكومةوا 

دخؿ العاصمة عمى رأس جيش الحدود  . 1962األركاف إلى أف وقع بينيما الخالؼ في جواف 
 صاحبة فترة رئاستو لمجزائر انجازات  1965 جواف 19رئيس الجزائر مند . 1962في سبتمبر 

. 1978 ديسمبر27سياسية اقتصادية و اجتماعية عمى المستوى الداخمي و الخارجي توفي يـو 
: (- ----1937):عبد العزٌز بوتفلٌقة*

لـ يتردد لحظة في االستجابة لنداء الثورة وىو وقتيا في ربيع شبابو,  .  مارس02مف مواليد 
التاريخية الخامسة أيف تدرج بسرعة في الرتب العسكرية    بالواليةبجيش التحرير الوطنيالتحؽ 

الميمة التي   وقد كمؼ بعدة مياـ منيا. مف ميارات في الشؤوف الحربية وخطط القتاؿ لما أظيره
عمؿ في القاعدة الغربية تحت قيادة العقيد ىواري . COM قادىا ضمف لجنة العمميات العسكرية

بقي  . بومديف, قبؿ اف تسند لو ورفاقو ميمة فتح جبية مالي ونقؿ الثورة الى اقصى الجنوب
تقمد بعد  . ينشط بالجنوب الكبير وينتقؿ إلى الدوؿ اإلفريقية المجاورة إلى غاية وقؼ اطالؽ النار

  والرياضة والسياحة ثـ ميمة تسيير وزارة الشؤوف نائبا ووزيرا لمشبيبة: االستقالؿ عدة مناصب
المحروقات    تولى مراجعة نصوص اتفاقيات إيفياف وممؼ تأميـ.1979الخارجية إلى غاية فبراير

-. عبد العزيز بوتفميقة-  لمجمعية العامة لألمـ      29انتخب رئيسا لمدورة الػ وتفعيؿ الدبموماسية الجزائرية, قاريا ودوليا,
. تاريخ انتخابو رئيس الجزائر1999أفريؿ 15بومديف اعتزؿ السياسة لغاية  بعد وفاة ىواري .المتحدة
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: (----1929):الشادلً بن جدٌد*

 بالتنظيـ السياسي 1954التحؽ ابتداءا مف عاـ .  أبريؿ ببوثمجة والية الطارؼ14مف مواليد 
  1956سنة . بعدىا بسنة, التحؽ  بجيش التحرير الوطني. العسكري لجبية التحرير الوطني

رقي إلى رتبة نقيب في مطمع سنة .  عيف مساعد قائد  ناحية1957سنة . عيف  قائد  منطقة
, قاـ لفترة قصيرة بالقيادة العممية لممنطقة  1961سنة .  مع تقميده رتبة قائد منطقة1958

 بعد استرجاع االستقالؿ الوطني, عيف قائدا لمناحية العسكرية الخامسة  1962في . الشمالية
 عيف عمى رأس الناحية العسكرية الثانية  1964في سنة . (القطاع القسنطيني برتبة رائد)
  كاف مف بيف أعضاء مجمس الثورة المؤسس في 1965في شير يونيو .(القطاع الوىراني)

 , تولى تنسيؽ شؤوف الدفاع  1978و في سنة  .1969رقي إلى رتبة عقيد سنة .  يونيو19
  -.الشادلي بف جديد-  تـ اقتراحو     1979وعند انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبية التحرير الوطني في جانفي. الوطني

, انتخب 1979 فبراير 07و في . لالضطالع بمياـ أميف عاـ لمحزب ثـ رشح لرئاسة الجميورية
 نادى  1988غداة حوادث أكتوبر . 1989 و1984رئيسا لمجميورية و أعيد انتخابو مرتيف في 

 الذي أقر التعددية  1989باإلصالحات السياسية التي أفضت إلى المصادقة عمى دستور فبراير
  26و غداة الدور األوؿ مف االنتخابات التشريعية التعددية األولى التي جرت يـو . السياسية
 . 1992 يناير 11, استقاؿ مف ميامو يـو1991ديسمبر 

-: حاملً الحقائب- فرنسٌس جونسون*

مع   ألؼ (Les temps modernes) فرنسي كاف مديرا لمجمة األزمنة الحديثة فيمسوؼ
, قدـ خدمات إلى 1955زوجتو كوليت كتابا بعنواف الجزائر الخارجة عف القانوف وذلؾ عاـ 

كاف أوؿ فرنسي عارض سياسة بالده العدوانية . 1956 مع بداية عاـ جبية التحرير الوطني
 قوية في فرنسا وأوروبا خدمة لمقضية الجزائرية شبكة دعـتنظيـ  في الجزائر مما دفعو إلى

.  1957عاـ  (Les porteurs de valises) حممة الحقائبالشبكة التي عرفت باسـ  وىي
كاف عرضة لمضايقات   ونظرا لخطورة ىذه الشبكة التي كاف يقودىا عمى المصالح الفرنسية

بداية ىذه السنة كتابا تحت عنواف    حيث أصدر مع1960الشرطة ومالحقتيا لو خاصة عاـ 
كما قاـ بتأسيس جبية أطمؽ عمييا اسـ جبية دعـ الثورة الجزائرية . (Notre guerre) حربنا
-. فرنسيس جونسوف- أصدرت إحدى المحاكـ الفرنسية في حقو حكما بعشر سنوات سجنا نافذة    . 1961ذلؾ عاـ  وكاف

 . 1966الفرنسية سنة  , مسو العفو العاـ الذي أصدرتو السمطات1960غيابيا وذلؾ في اكتوبر 
-: حاملً الحقائب-  اتٌان بولو*

األوائؿ لشبكة  في الفمسفة, عضو بارز في الحزب الشيوعي الفرنسي يعتبر مف المؤسسيف أستاذ
بالدىـ مف أجؿ نصرة القضية الجزائرية   وأحد أعضائيا البارزيف الذيف واجيوا سياسةجانسوف

 واستقر بالمغرب األقصى, لكنو عاد  1959الفرنسي في أكتوبر  مما اضطره إلى مغادرة التراب
إلى أف تمكنت  كوريؿ, وباشر نضالو في الشبكة مع السيد 1962إلى فرنسا في مارس  مرة ثانية

وبقي في السجف دوف محاكمة إلى  1960  ديسمبر18الشرطة الفرنسية مف إلقاء القبض عميو في 
 . 1962 مارس 19 في النار وقؼ إطالؽأف تـ إطالؽ سراحو بعد 
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:  مورٌس فٌولٌت*

الفرنسي  , عضو قيادي في الحزب االشتراكي1927 -1925فيوليت حكـ الجزائر بيف  موريس
, كاف لو دور كبير في   صار نائبا في مجمس الشيوخ بعد استقالتو مف منصب الحاكـ العاـ

اىتمامو بشؤوف الجزائر المستعمرة مما   ترسيخ سياسة فرنسا في المستعمرات, و عرؼ عنو
كانت رغبتيـ في إيقاؼ الجزائرييف مستعبديف واضحة, لكنو   جعمو في خالؼ مع الكولوف الذيف

ساىـ في قمع الحركة الوطنية واضطياد زعمائيا و التضييؽ عمى نشاطياتيـ  مف جية أخرى
تممساف في أفريؿ   مف إلقاء خطبة بأحد مساجد مدينةعبد الحميد بف باديسمثؿ منع الشيخ 

شديد الحرص عمى بقاء الجزائر تابعة    , كما منع جريدة المنتقد مف الصدور, و كاف1927
-. موريس فيوليت- لمحيمولة دوف ضياع          1931سياسي يحمؿ اسمو سنة  لفرنسا و لذلؾ بادر باقتراح مشروع

الجزائر مف يد فرنسا, ىذا المشروع جعؿ منو خبيرا بشؤوف الجزائر المستعمرة, ولشرح  
". ىؿ ستعيش الجزائر : " الدفاع عف مشروعو, ألؼ كتابا بعنواف أفكاره

-: بن سوسان-  جاك سوستال*

  1912 مف أصوؿ ييودية, ولد في نوفمبرBEN SOUSSANاسمو الحقيقي بف سوساف
 و انضـ إلى  1940بمونبمييو, إضـ إلى لجنة المثقفيف المناىضيف لمنازية التحؽ بمندف سنة 

 محافظا وطنيا لإلعالـ ثـ مسؤوال عف المكتب  ديغوؿ عينو FFLالقوى الفرنسية الحرة 
المركزي لالستعالمات والعمؿ, وأسس سوستاؿ في الجزائر العاصمة المديرية العامة لممصالح 
الخاصة, التي كمفت بميمة مراقبة الجزائرييف وجمع المعمومات ووضع الخطط لمتصدي لمثورة 

وكاف يتمتع سوستاؿ بثقة ديغوؿ, وتجمى ذلؾ في تعيينو وزيرا لممستعمرات  .لمتصدي لمثورة
عيف واليا عاما عمى الجزائر في حكومة منداس أثناء الثورة التحريرية . ثـ وزيرا لإلعالـ

 ثـ احتفظ بمنصبو في حكومة صاحب مشروع إنشاء المصالح اإلدارية المختصة, كاف فرانس
-. جاؾ سوستاؿ- وبعد عزلو       . وسياسة اإلدماج" الجزائر الفرنسية"ونصب نفسو مدافعا عف  حكومة إدغارفور

.    قاد حممة عنيفة كانت وراء سقوط حكومتي بورجيس مونري و فيميكس قايار1956سنة 
  .كمؼ سوستاؿ بوزارة اإلعالـ ثـ الوزارة المنتدبة لمصحراءبعد وصوؿ ديغوؿ إلى الحكـ 

 حيف أعمف ديغوؿ قبولو بمبدأ تقرير المصير في  1960لكف حدثت القطيعة بينيما بداية مف 
 الجزائر, فغادر سوستاؿ الحكومة معمنا معارضتو لديغوؿ, وربط صمتو بمنظمة الجيش السري

 وارتبط اسمو في الجزائر   نظرا لدفاعو الشديد عف الجزائر الفرنسية,1961نفي إلى إيطاليا عاـ 
. بالمراكز األدارية المتخصصة وكذلؾ بقانوف اإلطار

: (-....1916): الجنرال بٌجـــار*

جند لمدفاع عف فرنسا في الحرب العالمية الثانية, اعتقؿ مف طرؼ  .  بفرنسا1916مف مواليد 
ارسؿ الى اليند الصينية ضمف فرقة المظمييف . االلماف ثـ اطمؽ سراحو و كانت وجيتو الجزائر

عاد لمجزائر لممشاركة في القضاء  . 1954برتبة ضابط, حيث شارؾ في معركة دياف بياف فو
ايف اصيب في احد المعارؾ بتبسة مف  . قاد معارؾ ضد جيش التحرير في الشرؽ. عمى الثورة

كاف لو دور في  .  لمقضاء عمى معركة الجزائر1956كمؼ نياية . طرؼ القائد لزىر شريط
استباح كؿ الممارسات القمعية  -.القصبة-ممارسة الحرب  النفسية ضد الفدائييف بالعاصمة

-.  الجنػراؿ بيجػار–.                                      لتحقيؽ االىداؼ العسكرية ارتبط اسمو بالتعديب في الجزائر
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 .بوركاب ابراهيم: االستاذ                         *               53.                                                      شخصيات تاريخية*

: (-....1908): الجنرال جاك ماسً*

 فرنسا مف القوات األلمانية  بفرنسا, عسكري محترؼ شارؾ في تحرير1908مف مواليد عاـ 
 في الحرب اليند الصنية كقائد لمفرقة العاشرة لممظمييف أثناء الحرب العالمية الثانية, كما شارؾ

 إلى الجزائر  ارسؿ 1956 بيف المشاركيف كذلؾ في العدواف الثالثي عمى مصر سنة وكاف مف
 معركة الجزائر, وفي منصبو ىذا عمؿ  و كمؼ بميمة حفظ النظاـ في العاصمة بعد انطالؽ

 إذ كاف وراء اعتماد التعذيب كطريقة وحيدة لمحد مف  عمى خنؽ العمؿ الفدائي بكؿ الوسائؿ
 . ار يشكؿ ثنائي القمع في العاصمةػ, وكاف مع بيجالتحرير الوطني جبيةنشاط مناضمي 

 لمقوات العسكرية  , وفي نياية السنة عيف قائدا1958 ماي 13لعب دورا كبيرا في انقالب 
 لمعارضتو سياسة تقرير المصير في في الجزائر, كانت لو شعبية كبيرة عند الكولوف نظرا

    -. الجنراؿ جاؾ ماسي–.                              الجنراؿ ديغوؿ و سياستوعف  الجزائر, عرؼ عنو دفاعو المستميت
 
: (1970-1890): الجنرال شارل دٌؽول*

جنراؿ ورجؿ سياسة فرنسي, تخرج مف المدرسة  . 1890مف مواليد ليؿ الفرنسية عاـ 
ألؼ عدة كتب حوؿ موضوع  .  مف سالح المشاة1912العسكرية ساف سير عاـ 

  LE FILS DE L’ EPEEاإلستراتيجية والتصورالسياسي والعسكري منيا؛ إبف السيؼ 
 1934عاـ   VERS L ARMEE DE METIERنحو جيش جديد: ؛ وكتاب1932في 

يجيد استعماؿ . LA FRANCE ET SON ARMEEوكذلؾ كتاب؛ فرنسا وجيشيا, 
  REYAUD  المزنجرات, عيف جنراؿ فرقة, ونائبا لكاتب الدولة لمدفاع الوطني في ديواف

 قاد مقاومة بالده في الحرب العالمية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندف 1940في جواف 
 ترأس المجنة الفرنسية لمتحرير الوطني والتي أصبحت في  1943وفي سنة .  جواف18في 

-. الجنراؿ شارؿ ديغوؿ- ة    أوؿ رئيس لمجميورية الخامس.  تسمى بالحكومة المؤقتة لمجميورية الفرنسية1944جواف 
,  1958الفرنسية, عرؼ بمناوراتو اإلستعمارية تجاه الثورة الجزائرية, منيا مشروع قسنطينة 

. 1970توفي عاـ . القوة الثالثة, الجزائر جزائرية, مشروع فصؿ الصحراء الجزائرية سمـ الشجعاف
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