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 ( 1989- 1945 ) القــطبية الثنائية ظل في العالم تطور : األولى التعلمية الوحدة
 العـــالم تشكل و الصراع بروز :- األولى الوضعية

 : العالم تشكل معايير
 : تاريخيا- 1
 اضتيوي اجملاؿ على الغرب و الشرؽ بني الدورل الصراع استمرارية- 
  الثالث العادل وبروز التحررية اضتركات ؾتاح- 
 : اقتصاديا- 2
 اصتديد الدورل اظتارل النظاـ بروز- 
( الكومكوف – أ إ ـ) االقتصادية التكتالت سياسة بروز- 
  التجارية األسواؽ يف التنافس اشتداد- 
 : اجتماعيا- 3
( الدديقراطية- اظتساواة-العدالة ) أساس على يقـو نظاـ ترسيخ ػتاولة* 
  الغريب الرجل تفوؽ قيم ترسيخ* 
 : تكنولوجيا و علميا- 4
  للقوة تؤشر أهنا كما اظتعسكرين بني التسابق و التنافس بسبب التكنولوجيا اكتساب- 
 (  اظتعلوماتية –االتصاؿ وسائل –الفضاء غزو – النووية و الذرية التكنولوجيا) 

  المعسكرين بين العالقات طبيعة
  الباردة اضترب إطار يف صراع و توتر و عداء 
  النفوذ مناطق حوؿ التنافس 
.. اقتصادية أزمات وخلق العسكرية التدخالت 
 االحتواء و الفراغ ملء سياسة تطبيق 

 : كتلة بكل الخاصة االستراتيجيات
  الشرقي المعسكر/- 1

  :سياسيا - أ
 -  1947 الكومنفوـر مكتب - جدانوؼ مبدأ -

   :اقتصاديا - ب
  1949 الكومكوف غتموعة- 
 ( كوبا من لو اضتاجة دوف السكر شراء – الشرقية ألوربا القمح ) اظتساعدات تقدًن- 

 1955 وارسو حلف  :-عسكريا - ت
 ( أفغانستاف ) العسكرية التدخالت- 
 ( الصني و الشمالية كوريا ) العسكري الدعم- 
 ( التسلح ؿتو التسابق و العسكرية القواعد- 
  الغربي المعسكر/- 2

  :سياسيا - أ
  الفراغ ملء سياسة ) 1945 تروماف مبدأ -

  :اقتصاديا - ب
  األزمات تعاين اليت للدوؿ االقتصادية اظتساعدات – 1955 إيزهناور مشروع – 1947 مارشاؿ مشروع -

  :عسكريــا - ت
  بغداد حلف – آسيا شرؽ جنوب حلف – 1947 ( األطلسي مشاؿ ) الناتو حلف -
 ...... التسلح ؿتو التسابق – العسكرية القواعد- 
•( : مشتركة ) األخرى األستراتيجيات 

 ....  الصعيفة الشعوب على ضغط كوسيلة االقتصادي اضتصار – اضتكم أنظمة قلب – التحرر حركات تدعيم
  (1989- 1945 ) القــطبية الثنائية ظل في العالم تطور : األولى التعلمية الوحدة

 الغرب و الشرق بين الصراع ظل في الدولية األزمات :- 2الوضعية
 الدولية األزمات خارطة



                                                                                                                                                                                            

3 

•جهة ومن برلني على السيطرة فرض س اإلحتاد ػتاولة يف تتمثل م 1949-1948 األولى برلين أزمة 
  برلني على حصار فرض إذل األخري دفع ؽتا س اإلحتاد ؽتثل استشارة دوف التصرؼ الغرب ػتاولة أخرى

•1961 برلني جدار ببناء انتهت اليت 1961 الثانية برلين أزمة 
•غطاء حتت ،ـ،أ الو تدخل و الشمالية لكوريا عسكريا الروس تدعيم بسبب 1953-1950 كوريا أزمة 

  مشاال درجة 38 عرض دائرة تفصلهما قسمني إذل كوريا بتقسيم انتهت اليت اضترب ووقعت اظتتحدة األمم
•س اإلحتاد تدخل و مصر على الثالثي العدواف سببها اليت 1956 السويس أزمة  
•النظاـ بًتسيخ انتهت و اظتباشرة اظتواجهة حتدث أف كادت( الصواريخ أزمة ) 1962-1960 كوبا أزمة 

 .هبا الشيوعي
  وانعكاساتو الصراع طبيعة

 :  االنعكـــاسات- 
 :  المعسكرين على- آ

 اظتعسكرين بني التوتر اشتداد 
 التحررية اضتركات نشاط )االحتواء سياسة فشل  
 التكنولوجي و العلمي التطور من االستفادة  
 الدعاية ...اصتوسسة بفعل ) البشرية و اظتادية اطتسائر  
 اظتعسكرين داخل اظتعارضة ظهور 

 : العالم دول على- ب
 1961 االؿتياز عدـ حركة ظهور و االفرواسيوي التقارب 
 أظتانيا – الفيتناـ – كوريا مثل الشعوب من العديد انقساـ – 
 التحررية للحركات اظتباشر السوفييت اإلحتاد دعم  
 السلمي التعايش سياسة ) الدورل االنفراج ظهور  

  (1989- 1945 ) القــطبية الثنائية ظل في العالم تطور : األولى التعلمية الوحدة
 الدولي االنفراج مــــساعي- 3:الوضعية

  الدولي االنفراج تعريف
 وصل الذين الضيق و الشدة من للتخّلص الستينات بعد خاصة الباردة اضترب أثناء اظتعسكراف اتبعها سياسة
  العادل إليهما
 السلمي التعايش تعرف

 تقـو سياسة انتهاج ومعناه ستالني وفاة عقب السوفييت االحتاد إليو دعا الدولية العالقات يف جديد مفهـو ىو
 الدولية القضايا يف اظتعسكرين بني التفاىم و اإليديولوجية اظتذاىب تعدد فكرة قبوؿ مبدأ على

 السلم إلى الجنوح عوامل
 الطرفني  بني اظتواجهة خطورة و النووي الردع توازف
 الطرفني  بني االقتصادي التعاوف جسور بناء
 بالقمح السوفييت لإلحتاد أ ،ـ، الو تزويد  
 الفضاء غزو غتاؿ يف التنافس  
 الطرفني بني اظتواجهة خطورة و النووي الردع توازف 
  الثالث العالم موقف و السائدة الدولية الظروف
 (  1961 االؿتياز عدـ – اقتصادية و بشرية قّوة ) أسيوي األفرو التضامن و التكتل
 الدولية وتأثرياهتا السلبية ظهور األزمات 
 جديدة كقوة الثالث العادل بروز  
 اإلجيايب اضتياد فكرة انتشار  
 الباردة للحرب رفضها و االؿتياز عدـ حركة بروز  

  (1989- 1945 ) القــطبية الثنائية ظل في العالم تطور : األولى التعلمية الوحدة
 القطبية األحادية إلى الثنائــية من :- 4 الوضعية

 القطبية مفهوم
 تؤيدىا الدوؿ من غتموعة فلكها يف تسري ...عسكريا و اقتصاديا و سياسيا مهيمنة ػتورية دولة حتكمو نظاـ ىو
 ....  و قراراهتا يف

 التطويق وسياسة الشرقية الكتلة تفكك
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   :الداخلية العوامل- 1
 اظتركزي السياسي النظاـ وطبيعة االجتماعية وآثاره اظتوّجو االقتصادي النظاـ فشل 
 و بالطرقات التغطية و اضتماية تكاليف ارتفاع و اظتساحة اتساع ...
 التمرد على سهل ؽتا اللفات و األدياف و القوميات تعدد  
 الشرقية أوربا بدوؿ الشعبية القوميات تفكك  
 ( الغالسنوط و الربيسًتويكا ) غورباتشوؼ إصالحات

  :الخارجية العوامل- 2
 1989عاـ بولندا مثل اظتعسكر بتفكك التعجيل و الفاتيكاف دور 
 الو،ـ،أ سيطرة حتت الدولية اعتيئات و الدوؿ مصاحل لتسيري اصتديدة القواعد 

 الغريب اإلعالـ تأثري  
 1968 براغ ربيع و اجملر أزمة مثل شعبية انتفاضات بروز 
 الفاعلة ومؤسساتو الجديد الدولي النظام مالمح
 :  الجديد الدولي النظام مالمح
 الدولية القضايا يف الروسي الدور تراجع  
 العراؽ ) يف األمريكي الروسي التوافق بروز 
 ىياكلها استغالؿ خالؿ من األمريكية اظتشاريع لتحقيق كأداة اظتتحدة األمم حتوؿ  
  ّاألمريكي اظتنظور وفق الدولية األزمات حل  

 الفاعلة المؤسسات
 التعمري و لإلنشاء العاظتي البنك و الدورل النقد صندوؽ 
 العاظتية التجارة منظمة  
 اصتنسيات اظتتعددة الشركات  
 الذرية للطلقة الدولية الوكالة  
 اضتكومية غري العاظتية اظتنظمات  
 ( البيئة زتاية رتعية + العادل يف اصتوع ػتاربة رتعية ) التضامين العمل يف ؼتتصة دولية مؤسسات 

 م1989-1945 مابين الجزائــر : 2 التعلمية الوحدة
 التحريرية الثورة إلى الجزائري الوطني الوعي تبلور من :- األولى الوضعية

 المسلحة الثورة تفجير حتمية
 والتشريد والتغرًن اظتمتلكات وتدمري والنفي والسجن اصتماعي بالقتل القمع أسلوب سياستها يف فرنسا اتبعت

 الوحيد مهو شعب ضد عنصريتها على شاىدا تبقي اليت ـ 1945 ماي8 غتازر ذلك على األحداث ابرز ومن
 والتجنيس اإلدماج أفكار كلّ  أعدمت اجملازر تلك . وعودىا بتنفيذ واظتطالبة اضتلفاء بانتصار االحتفاؿ
 وضرورة السياسي النضاؿ جدوى بعدـ قناعة اوجد الزعماء واعتقاؿ األحزاب حل إف كما ، والتعايش
 . الثوري للعمل صلبة أرضية اجملازر شكلت ذتة ومن ، اظتسلح للكفاح التخطيط

 الفرنسي التنكر أماـ واع فعل رد كانت:1945 ماي8 مأساة- 
: أسبابها-1
 ميثاؽ)الشعوب مصري تقرير مبدأ - الكاذبة الوعود اكتشاؼ - الوطين السياسي الوعي منو- 

( 1945اظتتحدة األمم ،مبادئ1944 ديغوؿ ،خطاب1941االطلسي
: نتائجها-2

 جزائري 45000 عن يزيد ما استشهاد .
 واظتعطوبني واظتفقودين اظتعتقلني آالؼ .
 السياسية األحزاب حل 
 والتعايش اإلدماج أفكار كلّ  أعدمت .
 السياسي الكفاح عقم مدى اكتشاؼ .

  العاظتيتني اضتربني مع حدث كما اضتاؿ هبا اشتد كلما إصالحية سياسات اإلعالف يف يتمثل اإلغراء أسلوب أما
 باصتزائر االستيطانية السياسة لدعم فرنسي إصالحي برنامج يعترب (:1947 سبتمبر20 )الجزائر دستور- 
. العيوف يف الرماد ذر قبيل من وىو

: صدوره دواعي-أ
- اصتزائري الشعب لدى الوطين الوعي تنامي- 1945 ماي 8 غتازر بعد اصتزائريني غضب امتصاص ػتاولة- 

. 2 ع اضترب من الشباف عودة.- الوطنية اضتركة نشاط تزايد
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: الدستور من المواقف أىم-ج
 قطعة اصتزائر تعترب األوذل اظتادة) حقيقية تنازالت تقيم ويرفض يراوغ االستعمار أفّ  الوطنية الحركة اقتنعت- 

 . االستيطاف لتكريس فقط يسعى وىو( الزائفة اصتزائري اجمللس دديقراطية فرنسية،
 للعمل لإلعداد 1947 فيفري 15 يف السرية اظتنظمة وأسست اظتواقف االنتصار حركة استبقت فقد لذا

 . بلوزداد ػتمد بقيادة العسكري
 نيجالف العاـ الوارل وشن ثرواهتم وتنمية اصتزائر شؤوف بإدارة االستقالؿ من دتكنهم خطوة المعمرون اعتبره- 

 . اصتزائري اجمللس فانتخابات واسعة تزوير عمليات
  الديمقراطية للحريات االنتصار حركة أزمة
(: 1953 أفريل )الديمقراطية للحريات االنتصار حركة أزمة- 

 اطتالفات االستعمار،و قبل من السرية اظتنظمة اكتشاؼ تأثري نتيجة اضتزب قيادات بصفوؼ األزمة عصفت
 إذل اضتركة انقساـ عنو ونتج .اضتزب داخل والتمثيل القيادة حوؿ
 . مطلقة وصالحياتو قرار أي مصدر اضتاج مصارل ويعتربوف المصاليين تيار- 
 اصتماعي والتسيري األغلبية حكم عن يدافعوف خده بن يوسف بن رأسهم وعلى المركزية اللجنة أعضاء- 

. للحزب
 اليت بوضياؼ ػتمد بقيادة 1954 مارس 23 يف والعمل للوحدة الثورية اللجنة في ممثال الثوري التيار بروز

 خالؿ من اظتسلح الثوري العمل ؿتو الطريق تشق وأخذت الشخصية الصراعات يف اطتوض رفضت
( . 166 ص راجع) 1954 أكتوبر 23 يف وخاصة أجرهتا اليت اضتاشتة االجتماعات

 حتت 1954 جواف 25 سرية يف ( حاليا اظتدنية ) باي صالف يف للثورة أعدت عضوا 22 من تتكوف اليت
 – مراد ديدوش – بوالعيد بن مصطفى )الست القادة انتخاب عن أسفر الذي بوالعيد بن مصطفى إشراؼ
(  خيضر – ازتد آيت – بلو بن ىم باطتارج وثالثة بوضياؼ ػتمد – بلقاسم كرًن – مهيدي بن العريب

 وتعيني واليات 05 إذل اصتزائر تقسيم مت اين العاصمة بالبوانت الست القادة اجتمع 1954 أكتوبر 10 ويف
 : مبني كماىو قادهتم

  بولعيد بن مصطفى :األوراس- األولى المنطقة

  مراد ديدوش: القسنطيين الشماؿ- الثانية المنطقة
  بلقاسم كرًن: القبائل- الثالثة المنطقة
  بيطاط رابح: الوسط- الرابعة المنطقة
 مهيدي بن العريب: الوىراين الغرب- الخامسة المنطقة
 المسلح للعمل الدولية و المحلية الظروف

  :المحلية الظروف – آ*
 الوطين الوعي منو   
 الفتاكة  االستعمار أساليب
 08/05/1945 يف البشرية اطتسائر فداحة  
 الفرنسية اإلصالحات فشل  
 الدديقراطية للحريات االنتصار حركة أزمة انعكاسات 

  اإلقليمية الظروف –ب* 
 (مصر- لبناف –سوريا ) العربية الدوؿ من العديد استقالؿ ....-  
 األقصى اظتغرب و تونس يف اظتسلح العمل  
 ليبيا خاصة التحررية للحركات العريب الدعم  

   :الدولية الظروف – ج* 
 العادل يف التحرر موجة انتشار  
 الدولية احملافل يف فرنسا مكانة تراجع - الدورل االنفراج  
 فو بياف دياف" معركة يف فرنسا اهنزاـ "  
 ( العربية اصتامعة – األمم ىيئة ) بنفسها مصريىا تقربر يف الشعوب حق تقر اليت الدولية الواثيق ... 

 الثورة مواثيق
 ( عتا العريضة اطتطوط و الثورة أىداؼ يشرح ) نوفمرب أوؿ بياف* 
( للثورة االسًتتيجي البعد- الشمولية و التنظيم ) الصوماـ ميثاؽ* 
( اظتستقلة للجزائر الكربى االختيارات ) طرابلس ميثاؽ* 
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 : ىي اساسية مواثيق ثالثة الجزائرية للثورة
  1/11/1954نوفمبر نداء أو نوفمبر أول بيان-1

 إذل االنضماـ إذل اصتزائرية واضتركات األحزاب ورتيع االجتماعية الطبقات رتيع من اصتزائريني اظتواطنني رتيع دعا
. آخر اعتبار أدىن ودوف التحريري الكفاح
 سيادة ذات جزائرية دولة وإقامة الوطين االستقالؿ تصدرىا اليت ووسائلها أىدافها األوؿ بياهنا يف اصتبهة وبينت
 الكفاح ستواصل أهنا اصتبهة وأعلنت عرقي، أو ديين دتييز دوف اضتريات واحًتاـ اإلسالمية، اظتبادئ إطار ضمن
. اعتدؼ ذلك لتحقيق الوسائل جبميع

  م1956/ أوت/20 : بيجاية الصومام مؤتمر ميثاق-2
 الفاعلة التنظيمية الصبغة اكسبها والذي للثورة الثانية الوثيق يعد
( ليبيا )طرابلس مؤتمر ميثاق-3

  التالية االختيارات واقر الليبية طرابلس مبدينة الثاين اظتؤدتر عقد الفرنسية اظتفاوضات ؾتاح اثر على
  الوطين التحرير جبهة –الواحد اضتزب مببدأ األخذ*- 
  للجزائر كنظاـ االشًتاكية تبني*- 
  قوي وطين اقتصادي بناء*- 
 اجتماعية سياسة إقرار*- 

م 1989-1945 مابين الجزائــر : 2 التعلمية الوحدة
 االستعمار فعل رد و المسّلح العمل :- الثانيــة التعلمية الوضعية

  الثورة تعريف
 حركة ىي اصتزائرية فالثورة . اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كانت سواء ، ما ألوضاع جذري تغيري ىي

 و اصتزائري للشعب السيئ الوضع لتغيري التحرير جيش و الوطين التحرير جبهة بقيادة سياسية عسكرية
 / التاـ االستقالؿ
 الثورة تنفيذ استراتيجية

 :  الثورة تنفيذ إستراتيجية*-

 : الداخلي المستوى على-أ
 اصتزائري الشعب فئات ؼتتلف لدى اظتتنامي الثوري الزخم لتفعيل الثورية القيادة سعت : الشعبية التعبئة- 1

 ومن العادل يف التحررية اضتركات ركب عن ختلفو وكذا التعسفية ظتمارسات با وتذكريه اظتوجودة األىداؼ وتوضيح
 ملحة ضرورة الثورة بأف القناعة وتكريس اظتعنويات رفع الثورة استطاعت اظتيداين ،وبالعمل ؼتتلفة وسائل خالؿ
 نوفمرب أوؿ نداء أصدره ما خالؿ من العملية دتت وقد ، عتا العوف يد مد أو فيها اظتشاركة اصتزائري الشعب على

 ومن ، التحرير بعد ما لفًتة واآلفاؽ الوسائل وحدد الكربى التحريرية للثورة األوذل اظتعادل رسم حيث ، 1954
 واظتناشري الصوماـ مؤدتر بياف وعرب ، ػتتواه وشرح الشعب عامة على البياف توزيع عرب والتوعية اإلعالـ خالؿ

 اجملاىد كجريدة الصحف وعرب ، والشفوية اظتكتوبة والرسائل ، اظتختلفة
 اإلنطالقة إلبراز والصديقة الشقيقة البلداف يف اإلعالـ وسائل اطتارج يف الوطين التحرير جبهة ؽتثلو استغل كما

" اصتزائر صوت "بعنواف إذاعية برامج اصتبهة نظمت فقد. اضتقيقية وأبعادىا وبأىدافها اصتزائرية بالثورة والتعريف
.  والقاىرة تونس من وأيضا األقصى باظتغرب وطنجة وتطواف الرباط من تبث العربية باللغة
 كانت كما. 1957 عاـ اصتزائر قلب يف للثورة السرية اإلذاعة إنشاء بعد حىت تذاع الربامج ىذه ظلت وقد

 بودابست إذاعة مقدمتها ويف متعددة بلغات اصتزائرية الثورة أخبار تذيع الصديقة للدوؿ إذاعات ىناؾ
(Budapest ) واضترية االستقالؿ صوت: "عنواف حتت براغتها تذيع كانت اليت السرية ."

.  خدمة خري اصتزائرية الثورة اإلذاعية الربامج ىذه خدمت وقد
 واطتارج الداخل يف اصتزائرية اصتماىري معنويات ورفع بالنصر اإلدياف وتقوية النضاؿ روح لغرس فعالة أداة فكانت

. اصتزائرية الثورة لقادة الدبلوماسي الدور لتمرير وسيلة خري أيضا وكانت الثورة، وراء وحشدىا
 واظتقاومة 1956 سنة يف" اجملاىد: "صحيفيت بإصدار اإلعالمي جهازىا الوطين التحرير جبهة دعمت كما

 ؼ. كلها إفريقيا مشاؿ عن للدفاع اصتزائرية التحرير جبهة حاؿ لساف كانت واليت 1955 سنة يف " اصتزائرية
 ... والصديقة الشقيقة البلداف

: في الثورية التعبئة مظاىر رصد يمكن- 
 واظتعنوي اظتادي التأييد تضاعف البياف صدور وبعد والتساؤؿ الفرح بني مبزيج الثورة الشعب استقبل  حيث-

  اجملاىدين عدد وازداد
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 الثورة بصفوؼ الطلبة والتحق التجار احتاد وكذا اصتزائريني للعماؿ العاـ االحتاد تأسس 1956فيفري 24 يف- 
. الفرنسي االستيطاف شل على والعمل فرنسي ماىو وكل الكولوف معادات وزيادة ،1956 ماي19 يف
 واالحتاد الصمت التزمت فاصتمعية البداية يف بالثورة تفاجئت األحزاب معظم الوطنية الحركة مستوى  على- 

 بالثورة األحزاب من التحق فقد ذالك رغم الثورة تؤيد دل االنتصار حركة إما ألواهنا، سابقة اعتربىا الدديقراطي
 سنة الثورة اذل(اضتاج مصارل يقوده الذي االجتاه باستثناء ) الوطنية اضتركة معظم انضمت مث فردية بصورة
1956 .

 وذا اظتسلح للعمل دعما التحرير جبهة لدعوى تلبية الذجياء1957فيفري04/جانفي28)ايام08 إضراب- 
 واظتنظمات الشعب فيو شارؾ وجامعا شامال إضرابا كاف وقد اظتتحدة األمم يف اصتزائرية القضية بتطوير صلة

 . اصتزائر معركة مظاىر من آخر مظهر وىو اصتماىريية
 ديغوؿ سياسة ظتعارضة البالد وشرؽ الغرب من أخرى ومدف العاصمة مشلت 11/12/1960 مظاىرات- 

. اظتفاوضات انطالقة عند الفرنسي لتماطل بعد اظتؤقتة واضتكومة الوطين التحرير جبهة جانب إذل والوقوؼ
 الًتاب بوحدة مساس ألي اظتطلق الرفض عن للتعبري البالد أؿتاء ؼتتلف عمت 05/07/1961 مظاىرات- 

. التحرير جبهة مطالب ودعم باالستقالؿ اظتطلق التمسك عن وللتعبري الوطين،
 مع مفاوضاهتا يف الثورة ودعم الفرنسية االجرءات لرفض باريس مدينة يف قامت 17/10/1961 مظاىرات- 

. فرنسا
 احتفاؿ عن تعبريا وتعد قسنطينة العاصمة وخاصة الوطن الًتاب اغلب مشلت 01/11/1961 مظاىرات- 

.  التفاوض طريق إذل للعودة فرنسا على والضغط نوفمرب بأوؿ اصتزائري الشعب
 : المؤسساتي التنظيم-2

 تبين الثوري االجتاه قادة على كاف الوطنية اضتركة وتشتت السياسي االنسداد وحالة الفرنسية اإلدارة لتجاوز
: يف ذالك ويظهر األماـ ؿتو قدما واظتضي عملهم لتنظيم اسًتاتيجة خطط

. الوطنيني لكل وعاءا لتكوف الوطين التحرير جبهة تأسيس- 1
. بفرنسا التحرير جبهة فيدرالية- 2
. الالمركزي التسيري اعتماد مع( الثورة غتلس)23/10/1954 اجتماع يف اصتماعية القيادة اعتماد- 3

 وتذليل النقائص وتدارؾ مشولية أكثر وجعلها الثورة تنظيم سنة ىي 1956 سنة تعترب  :الصومام مؤتمر- 4
 الكربى القبائل مبنطقة اظتؤدتر انعقد . واالستقالؿ النصر لتحقيق إستمراريتها تضمن إسًتاتيجية بإجياد الصعوبات

 الثورة مؤسسات تكوين نتائجو أىم من الثورة إطارات معظم حضره ، 1956 أوت 20 يف جباية جنوب
 ، الرتب وضبط ، واليات 6 إذل الوطين الًتاب وتقسيم ، والتنفيذ التنسيق وصتنة ، للثورة الوطين كاجمللس
 ، الشعب وتنظيم ، اطتارج على الداخل يف العمل وأولوية ، اصتماعية القيادة مبدأ وإقرار ، اظتسؤوليات وحتديد

: نتائجو* اظتغار الوحدة وحتقيق ، الدولية احملافل يف اصتزائرية القضية تدويل على والعمل وتوجيهو
. وعسكري سياسي شامل تنظيمي جهاز وضع من الثورة مكن- 
. واطتارجي الداخلي العاـ الرأي لدى الثوري اظتسار بلور- 
. للثورة غتددا قويا دفعا أعطى- 
 الزعماء طائرة واختطاؼ اصتوية بالقرصنة قيامها) الفرنسية اإلسًتاتيجية يف اظتؤثر العامل ىي الثورة أصبحت- 

 يف يوسف سيدي ساقية قنبلة – مصر ضد الثالثي العدواف يف مشاركتها – 22/10/1956اطتمسة
(. بديغوؿ واالستنجاد الرابعة اصتمهورية سقوط1958/ 08/02
 : ل وذلك: العسكرية المخططات-3

 الصوماـ بعد السادسة الوالية إضافة مث مناطق ستس إذل اصتزائر تقسيم  
 نوفمرب أوؿ ليلة للعدو مركز 30 ؿتو على واعتجـو اجملاىدين من قليل بعدد اظتباركة الثورة انطالؽ 

 :  مع متزامنة 1954
. والسالـ الصالة عليو اظتصطفى مبولد تيمنا االثنني يـو يف اعتجرية السنة بداية- 
. اصتند من العسكرية الثكنات خلو ذتة ومن األسبوع هناية عطلة سبقتها- 
. الكاثوليك القديسني عيد ذكري- 
(. الثمار وتوفر األمطار تساقط )اطتريف فصل بداية- 

. الوقائع بكل إحاطة عن ينم وإمنا مصادفة يكن دل التاريخ اختيار أف يؤكد وىذا
 يوسف زيغود البطل بقيادة التارخيية 1955اوت 20 القسنطيين الشماؿ ىجومات شن

 الفرنسي للجيش العسكرية العمليات تفادي  
 العسكرية للعمليات والزماف اظتكاف اختيار  
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 الوطين التحرير صتيش العامة األركاف قيادة إنشاء  
 والكمائن الفر و الكر حرب وؽتارسة اضتركة خفة لضماف العسكرية الوحدات تصغري  
 الداخل  على اطتناؽ لفك اضتدود جيش إجياد
 اظتواصالت طرؽ وختريب اظتدف يف الفدائية العمليات تكثيف  
 اظتسلح العمل تنفيذ يف شرعت خاليا خالؿ من فرنسا إذل الثورة نقل . 

:  الخارجي المستوى على- ب
 كاألشكاؿ يقيها دبلوماسي جبهاز والعسكري السياسي اجملهود تدعم أف الثورة ارتأت : الدبلوماسي التمثيل- 

 وذلك ،1957 اظتتحدة األمم ىيئة إذل مث 1955 سنة باندونغ إذل صوهتا امتد القاىرة فمن ، والتشويو التعتيم
 اإلنساف وحقوؽ اظتصري تقرير يف مبواثيقو العادل وتذكري الفرنسية السياسة وفضح اصتزائرية بالقضية التعريف بغية

 الصوماـ، مؤدتر بعد السيما ... فرنسا على والضغط واظتعنوي اظتادي الدعم على العاـ الرأي تعاطف وكسب
: على بالخصوص ركزت دبلوماسية تحركات

 الدبلوماسي اظتيداف يف العدو عزؿ ػ
 واطتارج الداخل يف جدد أصدقاء ربح ػ
 ومعنوية مادية مساعدات على اضتصوؿ ػ
. عتا السياسي بالنظاـ االعًتاؼ قصد اصتزائرية الدولة مؤسسات تدعيم ػ
. اإلعالمي اإلهناؾ سياسة باستعماؿ االستعمار ومدامهة اظتتواصل الضغط ػ
.  19/09/1958 قي اظتؤقتة اضتكومة بتأسيس أكثر تعزز وقد اصتزائرية القضية تدويل ػ

 1955 أبريل 17 يف انعقد الذي اآلفروآسياوي اظتؤدتر أف نقوؿ أف ديكن :- الدولية اضتافل يف اصتزائرية القضية
 صتبهة السياسي والدور اصتزائري الشعب كفاح يف رئيسية وحتوؿ انطالؽ نقطة مبثابة كاف( اندونيسيا )بباندونغ
 االستعمار ضد الدائرة حرهبا يف اصتزائرية الثورة مع تضامين بياف بإصدار اختتم وأنو خاصة التحرير،

 اظتتحدة األمم على اصتزائر قضية مرتني عرضت فقد اظتتحدة، األمم يف اصتزائر سنة ىي 1957 سنة كانت- 
 األمم ىيئة دورات من دورة كل يف ذلك بعد القضية طرح واستمر عشر، والثانية عشر اضتادية الدورتني يف

 األىم الدور بل األساسي، الدور نقل دل إف لعب، الذي والدبلوماسي السياسي الكفاح نتيجة وذلك اظتتحدة
. حقيقتها وإظهار اصتزائرية القضية طتدمة الكفاح يف

 : الثورة على للقضاء االستعمار إستراتيجية
: الثورة من الفرنسي الموقف- أ

 فرنسا وأف الطرؽ قطّاع من رتاعة هبا قامت العملػيات ىذه أف اظتستوطنوف اعتقد  :المستوطنين موقف- 1  
 األياـ أف غري قبل، من وآبائهم أجدادىم مقاومػػة على قضت كما مصاضتهم وحتمي عليهم ستقضي بقوهتا
 من واطتوؼ الرعب قلوهبم يف زرع ما وىذا عليهم القضاء على فرنسا عجز خاصة ذلك عكس عتم أثبتت

 . اظتستقبل
 لساف على 1954 نوفمرب 02 يـو الفرنسية اضتكومة من رشتي بياف أوؿ ظهر  :الفرنسية الحكومة موقف-2

 ليونار روجي صرّح كما ..." اضترب ىي بيننا الوحيدة اظتفاوضات إفّ  : " ...قاؿ حيث ميًتاف داخلّيتها وزير
 اظتشاغبني ىؤالء على سأقضي بأينّ  القوؿ ديكنين : " ... قائال 1954 نوفمرب 07 يـو اصتزائر يف العاـ اضتاكم
 فرنسا بني االنفصاؿ إفّ  "... قائال صرّح فقد فرانس مانديس فرنسا رئيس أما ..." األياـ خالؿ الوطن أعداء

 ... " األساسي اظتبدأ ىذا يف فرنسي برظتاف أي وال فرنسية حكومة أية تتهاوف ولن ..مستحيل واصتزائر
 أيّدهتا كما 1954 نوفمرب بياف إعالف مػػػنذ اصتزائرية الثورة العربية الّدوؿ معظم أيّدت  :العالم موقف. 3

 . 1955 عاـ باندونغ مؤدتر انعقػاد بعد الدوؿ ىذه تأييد وزاد والعدالة والسالـ لألمن احملبة الشعوب من الكثري
: ب وذلك : المختلفة العسكرية المخططات- ب
 اظتكر أسلوب مستخدما الثورة على للقضاء 1955 سنة العاـ اضتاكم منصب يف سوستيل جاؾ تعني*

. األوراس يف خاصة بعنف العسكرية القوة واستعماؿ الثورة مطالب للتميع الدبلوماسي
 الفرنسيوف اختار فرنسا هبا منيت اليت والبشرية اظتادية للخسائر ونتيجة اظتتتالية الفرنسية اضتكومات إخفاؽ بعد*

 العاظتية اضترب ورطة من فرنسا ومنقذ الطويلة اطتربة صاحب احملنك والسياسي العسكري الرجل ) ديغوؿ شارؿ
 تأثري حتت اطتامسة اصتمهورية وبدأت الرابعة اصتمهورية سقطت وبو 1958 ماي 13 انقالب اثر (الثانية

.  اصتزائرية الثورة ضربات
  اصتزائرية األرياؼ يف احملرمة اظتناطق إنشاء*
  اصتماعي واإليقاؼ القمع سياسة إتباع* 
 ( الصاص ) اطتاصة اإلدارية الفرؽ مكاتب إنشاء* 
 ( وموريس شاؿ خط ) اضتدود على اظتكهربة اطتطوط وإنشاء التعذيب ومراكز احملتشدات إقامة* 
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  1958 سنة جندي ألف800 فاقت حىت الفرنسي اصتيش مضاعفو*
  األطلسي مشاؿ حبلف االستعانة*
 :  اإلغرائية و السياسية المخططات- ج
 تعود بل سياسية ليست الثورة أف العتقاده ديغوؿ اصتنراؿ بو جاء : 1958 أكتوبر 3 : قسنطينة مشروع* 

  ىكتار ألف 250 اصتزائريني على األراضي توزيع يف اظتتمثل اظتشروع ىذا فكاف ، مادي لسبب
  ماديا اصتزائريني تطوير* 
 ..  وظيفة ألف400 اصتزائريني أماـ العمل غتاالت فتح* 
 شرط دوف السالح وضع إذل الثوار دعا حيث ،"الشجعاف سلم "بػ أشتاه عما ديغوؿ أعلن 1959 سنة ويف

 االستسالـ عملية لتنظيم والرباط تونس يف فرنسا بسفاريت واالتصاؿ
  العاـ الرأي وتضليل الوطين التحرير جبهة إلبعاد ( العمالء من ) الثالثة القوة إنشاء
 " لتصويت با الشعب بإرغاـ وذلك 28/07/1958 اطتامسة اصتمهورية دستور حوؿ شعيب استفتاء تنظيم
  اطتامسة الفرنسية اصتمهورية دستور على " بنعم

 :  ومنها : التقسيم مشاريع
 ) تلمساف ،( فرنسي إقليم ) ووىراف اصتزائر ، ( ذايت حكم ) قسنطينة : 1957 مناطق 3 إذل الشماؿ تقسيم
 واستغالؿ الثورة توسع من للحد الشماؿ عن الصحراء فصل : 1961 اظتستوطنني جتميع ؼتطط ، ( ذايت حكم
  اإلفريقي الساحل دوؿ ومراقبة الصحراء بًتوؿ
 الثورة ونجاح االستعمارية المخططات فشل
 إذا أهنم من اصتزائريني وحذر مصريىم تقرير يف اصتزائريني حق عن ديغوؿ أعلن 1959 سبتمرب 16 بتاريخ
 الراغبني اصتزائريني لتجميع بالالـز ستقـو وأهنا ومساندة، دعم كل عنهم ستوقف فرنسا فإف االنفصاؿ اختاروا

. فرنسيني البقاء يف
  فرنسا هتم فرنسية داخلية قضية اصتزائرية القضية أف فرنسا اعتربت  :الخارج في
 إذل اظتطاؼ آخر يف وصتأت تبنتها اليت االسًتاتيجية بفضل ثورة على القضاء يف الفرنسية اظتخططات تفلح دل

  اظتفاوضات طريق

 جتمع علنية أو سرية لقاءات عن عبارة وىي أزمة أو مشكلة ضتل دبلوماسية صيغة ىي  :المفاوضات مفهوم
. اظتتنازعني الطرفني ؽتثلي

: المفاوضات فرنسا قبول دواعي
  وسياسيا عسكريا الثورة وانتصارات قوة -1
  الفرنسية الدبلوماسية تعثر -2
  الفرنسية اطتزينة نفقات وارتفاع الفرنسي للجيش العسكري انتصار تعذر -3
  فرنسا إذل الثورة انتقاؿ  -4
  فرنسا يف السياسي االضطراب -5
  الفرنسية اضتكومة على والداخلي العاظتي العاـ الرأي ضغوط -6
  الثورة حوؿ اصتزائري الشعب والتفاؼ ديسمرب 11 مظاىرات -7

 : الجزائري الطرف دوافع
  التفاوض باب فتح الذي نوفمرب أوؿ وبياف وػتتوى مبادئ- 1
القتاؿ  فًتة طوؿ- 2
  اصتزائري الشعب منها يعاين كاف اليت اظتزرية الظروؼ- 3
  اطتسائر حصيلة ارتفاع- 4
 . الثوار بني اطتالفات بعض بروز- 5

 :  المفاوضات مراحل
•بلغراد لقاء / القاىرة لقاء (/1956 ابريل ) اصتزائر لقاء ( :1960-1956 ) السرية االتصاالت مرحلة 
  1956 سبتمرب روما لقاء –1956جويلية) 
•الفعلية المفاوضات مرحلة : 
  بالشروط فرنسا دتسك نتيجة فشلت 1960 جواف موالف ػتادثات  :-النبض جس مرحلة- 1
 :  الطرفني موقف لتباين فشلت أيضا 20021961 ةبسويسرا لوسارف ػتادثات- 
 اظتستديرة الطاولة –الصحراء فصل – دينيا و عرقيا اصتزائر تقسيم – الذايت اضتكم  :-الفرنسي الموقف - آ-
  التفاوض قبل  اعتدنة–
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 الشرعي اظتمثل التحرير جبهة- الشعب وحدة- الًتاب وحدة – الكاملة السيادة  :-الجزائري الموقف- ب
  النار إطالؽ وقف – اصتزائري للشعب الوحيد

 – الصحراء فصل بفكرة فرنا لتمسك فشلت 1961جواف 13 ماي20  :-األولى إيفيان محدثات*
  اظتعمرين وامتيازات

 منها قضايا عدة فيو نوقشت و للمفاوضات حتضري عن عبارة 1961نوفمرب/أكتوبر :-بسويسرا بال لقاء- 
 الكبري اظترسى يف الفرنسي العسكري التواجد أو البقاء مشكلة

 االتفاؽ نص على التعديالت من رتلة فيها أدخلت 1962 مارس18إلى07من الثانية إيفيــان مفاوضات* 
  1962مارس18 يف االتفاقية على التوقيع متّ  األخري يف و السابقة اللقاءات يف احملرر

 ( خارجية وثيقة يف اإلتفاقيات ػتتوى) 
م 1989-1945 مابين الجزائــر : 2 التعلمية الوحدة

 الجزائرية الدولة بناء و الوطنية السيادة استعادة :- الثالثــة الوضعية
 الذي االستفتاء أجري 1962جويلية01 يف و 1962مارس19 يف التنفيذ حّيز النار إطالؽ وقف دخل

 االستقالؿ إلعالف رشتي كموعد جولية5 تاريخ حتديد مت و االستقالؿ لصاحل نتائجو كانت
  الجزائرية الدولة قيام ظروف

 أيفياف اتفاقيات و  اظتفاوضات•
 االستفتاء و النار إطالؽ  وقف•
 االنتقالية الفًتة لتسيري تنفيذية ىيئة  إنشاء•
( o.a.s )الفرنسي السري اصتيش ظتنظمة اإلرىايب  النشاط•
  1962 /4/6أذل29/5من طرابلس  مؤدتر•
 62 سبتمرب عباس فرحات برئاسة التأسيسية اصتمعية  تكوين•
(  الواليات حرب ) 62صيف  أزمة•
 ....( ػتطم اقتصاد- الفقر – الالجئني – اضتدود  مشاكل•

  الجزائرية الدولة لبناء الكبرى االختيارات
  اإلسالمية اظتبادئ إطار ضمن سيادة ذات اجتماعية دديقراطية جزائرية دولة إقامة :- البياف من

  اجتماعية دديقراطية رتهورية شكل حتت جزائري دولة إحياء :- الصوماـ ميثاؽ من
 . اصتزائرية لألمة اظتكونة القيم إعادة- دديقراطية أسس على حديثة دولة تشييد :- طرابلس ميثاؽ من
  :السياسية االختيارات•

  الواحد اضتزب نظاـ إطار يف دديقراطية أسس على عصرية دولة تشييد- 
 . التحرر حركات ودعم االمربيالية و االستعمار ػتاربة- 
  اإلفريقية العربية اظتغاربية الوحدة جتسيد على العمل- 
  الدورل التعاوف و للسلم الفعاؿ الدعم- 
•اإلقطاعية و االحتكارات ػتاربة – للتنمية كوسيلة االشًتاكي النظاـ تبيّن  :- االقتصادية االختيارات  
•اللغة ترقية – االجتماعية اطتدمات حتسني – اظتعيشة مستوى رفع :- الثقافية و االجتماعية االختيارات 

 – الوطين الًتاث إحياء و العربية
•إحداث – ووطنية حديثة صناعة و زراعة بناء – التأميمات طريق عن الثروات اسًتجاع :- االىتمامات 

  الريف وتنمية جهوي توازف
  بالتعليم االىتماـ – التجارة تنمية - اصتزائري للمواطن االجتماعية اضتالة حتسني – اصتزائري
 1989 إلى 1965 من للجزائر السياسي التطور

- األصعدة ؼتتلق على باإلؾتازات حافلة وكانت بومدين ىواري الراحل الرئيس حكم فًتة 65/78 المرحلة- 
( الدينار ) العملة صك – التأميمات – االجتماعي و االقتصادي للتطور
 . الدبلوماسي النشاط – اظتؤسسايت البناء – الثوري التصحيح :- السياسي التطور

 . الكربى اظتشاريع :- االجتماعي و االقتصادي التطور- 
. اضتزبية التعددية – 89 دستور – 88 أكتوبر أحداث :- السياسي التطور:- |79/89 المرحلة- 

م 1989-1945 مابين الجزائــر : 2 التعلمية الوحدة
 العالمية التحرر حركة في إسهامها و الجزائر تأثير:- الرابعـــة الوضعية

. وأبعادىا للجزائر الخارجية السياسة
 مواثيقها يف الثورة مبادئ : والمبادئ األسس – أ
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. التحررية اضتركات مساندة- 
  التنمية وحتقيق االقتصادي التحرر على العمل- 
. اصتايب اضتياد موقف تبين- 
. الدورل القانوف دعم- 
 :األبعاد – ب
 . الشعوب ومصاحل الوطن خدمة- 
 . الثورية اضتركات مساندة- 
: النشاط مجاالت - د

 . اصتديد العاظتي النظاـ – الثنائية القطبية- 
 . اإلفريقية – العربية – اظتغاربية الوحدة- 

: االنحياز عدم حركة في الجزائر دور – أ
 . اضتركة جهود دعم- 
 . الشعوب وحقوؽ مصاحل عن الدفاع- 
 . وفعاؿ دائم بشكل اظتؤدترات حضور- 
. 1973 اضتركة مؤدتر احتضاف- 
 . للحركة وزف إعطاء- 
 . الدولية اظتنظمات يف اصتزائر دور
( : ونالي أ ) المتحدة األمم في الجزائر دور – ب
. 8/10/1962 للمنظمة اصتزائر انضماـ- 
 . لتجسيده والسعي اظتنظمة ظتيثاؽ اصتزائر احًتاـ- 
 . جهزهتا أ وإصالح اعتيئة دور تفعيل على العمل- 
. واظتساواة العدؿ أساسو جديد دورل اقتصادي نظاـ لإلقامة السعي- 
 . االحتكارية الشركات نشاط ومراقبة الثالث العادل ثروات تتعني بإعادة اظتطالبة- 
: 77 ومجموعة اإلفريقية الوحدة منظمة في الجزائر دور – ج

 . جنوب – جنوب اضتوار فتح- 
 . الشعوب بني اإلخوة أوامر دتتني- 
(. أمثلة )القضايا من العديد حل يف اظتسامهة- 
 . الغربية الصحراء قضية دعم- 

. الفلسطينية والقضية اصتزائر
 . الفلسطينية بالقضية اطتاصة واظتؤدترات اللقاءات من العديد احتضاف

 الرئيس فيو قاؿ والذي 1973 سنة االؿتياز عدـ ضتركة الرابع اظتؤدتر ) للقضية الدورل العاـ الرأي شحن- 
. مظلومة أو ظاظتة فلسطني مع ؿتن بومدين الراحل

 . اظتتحدة لألمم عرفات الرئيس زيارة اصتزائر ترتب- 
(. 1967/1973 )االسرائلية العربية اضتروب يف الفعلية اظتشاركة- 
. 1988 سنة اصتزائر يف اظتنعقد اظتؤدتر يف فلسطني بدولة االعًتاؼ- 
 ( فلسطني صوت ) فلسطني إذاعة إنشاء- 

  (م 1989 – 1945 ) الثالث العالم تطور : 3 التعلمية الوحدة
 التحرر حركات التقليدي واستمرارية تراجع االستعمار بين الثالث  العالم:-1 الوضعية

  اعتندي اظتؤدتر حزب مؤسس" غاندي "بزعامة ( عنف ال و خوؼ ال : أسلوب ) اعتند يف السياسي النضاؿ* 
 على للحصوؿ سياسيا ناضلت أغلبها- ) مصر- اظتغرب - الصينية اعتند من كل يف سياسية أحزاب تشكيل- 

 االستقالؿ
  طالب و خذ سياسة تونس تبين- 
 اعتند مثل العسكري العمل إذل الشعوب من العديد صتأت السياسي العمل فشل بعد  :-المسّلح العمل* 

( فو بياف دياف معركة ) الصينية
 ...  اصتزائر يف التحريرية الثورة

 (  1958 الكوبية الثورة و 1952 اظتصرية الثورة ) لالستعمار العميلة األنظمة ضدّ  النضاؿ* 
 الكومنولث منظمة- 1
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 و اقتصاديا عتا تابعة بقيت و الربيطاين لالستعمار تابعة كانت اليت الدوؿ تظم منظمة ىي  :-التعريف- 
 دولة 54 عددىا

 الدعم و اظتساعدات تقدًن – اإلنساف حقوؽ ترقية- البيئة زتاية – اظتستدامة التنمية  :-المعلنة أىدافها- 
  اظتنظمة يف العضو للدوؿ

  اخل ... السياسية و االقتصادية االمتيازات من بريطانيا استفادة – الثقايف بريطانيا تأثري  :-الخفية األىداف- 
  الفرانكفونية- 2
 20/03/1971 يف تأسست دولة21 عددىا سابقا الفرنسية اظتستعمرات جتمع منظمة ىي  :-التعريف* 

  1995سنة الفرانكفونية الوكالة إذل اشتها حتوؿ
 حقوؽ ترقية - السلمية بالطرؽ اظتشاكل حل – الشعوب بني التقارب – الثقايف التعاوف  :-المعلنة أىدافها* 

 ... الدديقراطية جتسيد – التقين و االقتصادي التعاوف – اإلنساف
 واستنزاؼ هنب – األعضاء الدوؿ على اعتيمنة و السيطرة – الفرنسية اللغة نشر و ترقية  :الخفية األىداف* 

  خرياهتا
 ( م 1989 – 1945 ) الثالث العالم تطور : 3 التعلمية الوحدة

  اعتندي اظتؤدتر حزب مؤسس" غاندي "بزعامة ( عنف ال و خوؼ ال : أسلوب ) اعتند يف السياسي النضاؿ* 
 على للحصوؿ سياسيا ناضلت أغلبها- ) مصر- اظتغرب - الصينية اعتند من كل يف سياسية أحزاب تشكيل- 

 االستقالؿ
  طالب و خذ سياسة تونس تبين- 
 اعتند مثل العسكري العمل إذل الشعوب من العديد صتأت السياسي العمل فشل بعد  :-المسّلح العمل* 

( فو بياف دياف معركة ) الصينية
 ...  اصتزائر يف التحريرية الثورة

 (  1958 الكوبية الثورة و 1952 اظتصرية الثورة ) لالستعمار العميلة األنظمة ضدّ  النضاؿ* 
 الكومنولث منظمة- 1

 و اقتصاديا عتا تابعة بقيت و الربيطاين لالستعمار تابعة كانت اليت الدوؿ تظم منظمة ىي  :-التعريف- 
 دولة 54 عددىا

 الدعم و اظتساعدات تقدًن – اإلنساف حقوؽ ترقية- البيئة زتاية – اظتستدامة التنمية  :-المعلنة أىدافها- 
  اظتنظمة يف العضو للدوؿ

  اخل ... السياسية و االقتصادية االمتيازات من بريطانيا استفادة – الثقايف بريطانيا تأثري  :-الخفية األىداف- 
  الفرانكفونية- 2
 20/03/1971 يف تأسست دولة21 عددىا سابقا الفرنسية اظتستعمرات جتمع منظمة ىي  :-التعريف* 

  1995سنة الفرانكفونية الوكالة إذل اشتها حتوؿ
 حقوؽ ترقية - السلمية بالطرؽ اظتشاكل حل – الشعوب بني التقارب – الثقايف التعاوف  :-المعلنة أىدافها* 

 ... الدديقراطية جتسيد – التقين و االقتصادي التعاوف – اإلنساف
 واستنزاؼ هنب – األعضاء الدوؿ على اعتيمنة و السيطرة – الفرنسية اللغة نشر و ترقية  :الخفية األىداف* 

  خرياهتا
 كانت ، بومدين ىواري الراحل الرئيس تعبري حسب اضتساب حتسن أصبحت-اليت اصتزائر إف :- مرحلي تقوًن
  ؟ ذلك وضح . اظتستقبل على رىاف يعدّ  ىذا مسعاىا وبأف ، حق على بأهنا تشهر

 (  ـ 1989 – 1945 ) الثالث العادل تطور : 3 التعلمية الوحدة
  الثالث العادل على أثره و السوفييت االحتاد سقوط:- 2 الوضعية
 :- خالل من والتبعية االستعمار تكريس

 :-  الديمقراطية- أ 
 – بنما ) الشمولية النظم عن التخّلي و الدديقراطية االصطالحات فرض طريق عن الثالث العادل دمقرطة- 

 .. أفغانستاف – الصوماؿ-العراؽ
 :-  اإلنسان حقوق –ب
  الديين التسامح و العبادة حرية – الصحافة حرية – التعبري حرية- 
 :-  األقليات حماية- ج
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  البلداف من العديد يف غريىا و أندونيسيا يف اظتسيحيني الشرقية تيمور سكاف- العراؽ يف األكراد مثل- 
 :- الجديد الدولي المالي النظام تطبيق- د- 
 قاسية شروطا تفرض و اظتؤسسات عتذه احملتاجة الدوؿ شؤوف يف ،ـ،أ الو من بإيعاز اظتالية اظتؤسسات تدخل- 
  اظتارل و االقتصادي التسيري حوؿ حكمها أنظمة مع تتالءـ ال

 :-  األمريكية المتحدة الواليات ىيمنة – و- 
 و F.M.I التعمري و لإلنشاء الدورل البنك –الدورل النقد صندوؽ ) الدولية اظتالية اظتؤسسات على

B.I.R.D  
 الصليب – الدولية العفو منظمة- اطتضر حركة – األخضر السالـ حركة مثل الحكومية غير المنظمات

  الدورل األزتر
 اإلقليمية اظتشاكل و األزمات

 و إيراف – الكويت و العراؽ – باكستاف و اعتند :- اضتدود مشاكل ) مثل اإلقليمية اظتشاكل و األزمات طبيعة
 - (  العراؽ

 بني اضتدود حوؿ مشاكل و إقليمية أزمات طتلق اظتتطورة الدوؿ ورائها ومن األمريكية اظتتحدة الواليات تسعى- 
 الصوماؿ يف العسكري التدخل :- مثل ( الدولية الشرعية فرض ) العسكري للتدخل مربرا لتجد اجملاورة الدوؿ

 – أفغانستاف- العراؽ– 
 :  ووطنية اقليمية أزمات حدوث

 األحداث الكثريمن يف وتدخلت ، بالعادل ومنفردة عظمى كقوة أ ـ الو برزت ، الشيوعي اظتعسكر سقوط بعد
  االرىاب ػتاربة ، االنساف حقوؽ ، األقليات زتاية ، الدديقراطية نشر : شعار حتت

  1990 أوت 2 يف للكويت العراؽ غزو بعد 1990/1991 الثانية اطتليج حرب اندلعت  :الخليج أزمة* 
  :منو والهدف أ ـ الو تزعمتو1991 جانفي يف العراؽ على حربا الدورل التحالف أعلن- 
  البيًتولية الثروة يف والتحكم السيطرة •
  اظتنطقة يف عسكرية اقتصادية قوة باعتباره العراؽ على القضاء •
  اسرائيل زتاية •
  اضتربية الصناعة وانعاش الركود حالة من االمريكي االقتصاد اخراج •

 (  فلسطني قضية ) الدولية القضايا مبعاصتة واالنفراد الدورل العاـ تزعمالرأي •
  أمريكا زعمت كما الدوؿ سيادة زتاية أو انسانية وليس اقتصادية دوافعها : مالحظة

 :  السياسية التعددية بروز* 
 النظاـ ذات الدوؿ من العديد يف العنيفة السياسة ىذه الباردة اضترب وهناية السوفيييت االحتاد تفكك أحدث- 

  اشًتاكية كانت ومنظمات األحادي
  عتا رئيسي كحليف الدوؿ من غتموعة فقداف اذل السوفيييت االحتاد زواؿ أدى- 
  الدديقراطية وتطبيق السياسية باضترية للمطالبة عنف أعماؿ ، مظاىرات خالؿ من سياسية تنظيمات- 
 بعد اصتزائر يف التعددية القرار والضغط عتا الكربى القوى واستغالؿ اآلخر البعض وفشل بعضها ؾتاح- 

 فشل ، 1988 أكتوبر 5 أحداث
 ( م 1989 – 1945 ) الثالث العالم تطور : الثانيــة التعلمية الوحدة

 الدولي التواطؤ و األحادية الهيمنة إلى التقليدي االستعمار تصفية من فلسطين :- 4الوضعية
 1948 األولى اإلسرائيلية العربية الحرب
 الالزمة األسلحة من اليهود مّكنت أف بعد 1948ماي 14 يف فلسطني من االنسحاب بريطانيا أعلنت

  الدورل التأييد عتا ىّيأت و للمواجهة
  الدوؿ من العديد هبا واعًتفت إسرائيل دولة قياـ عن أعلن ماي15 يف
 منذ إسرائيل ضد اضترب يف ( لبناف السعودية-مصر- العراؽ-األردف-سوريا ) العربية اصتيوش دخلت- 
  اعتدنة األمن غتلس فرض لوال انتصارا وحققت 10/06/1948 إذل 1948 ماي15
 منتظرة غري هبجومات قامت و صفوفها ونظمت جديدة أسلحة من دتكنت أف بعد) اعتدنة إسرائيل خرقت- 
 يف رودس معاىدة توقيع ومت النكبة بعاـ اضترب وانتهت لصاضتها اضترب أهنت و العربية اصتيوش من
24/02/1949 

 :1965 الفلسطينية الثورة
 العريب الًتاجع بعد ) فتح حبركة ؽتثلة 1/1/1964 يف الفلسطيين التحرير منظمة تأسيس  :-سياسيا- أ* 

 من الشرعية باسم الدولية احملافل يف الفلسطيين الشعب دتثيل إمكانية و جهة من لفلسطني اظتباشر الدعم على
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 الفًتة ىذه خالؿ العربية الدوؿ أف كما , فلسطينية قضية ليست و عربية قضية كانت أف بعد , أخرى جهة
  الفلسطينية القضية عن أعتا ؽتا االستعماري التبعية من للتخلص حتررية حركات تعيش

 تلقى فلسطيين جيش تأسس أف بعد 1965 جانفي يف الفلسطيين الثورة قياـ إعالف  :-عسكريا – ب* 
  عربية غري و عربية الدوؿ من العديد طرؼ من اظتعنوي و اظتادي الدعم

 من دتكنت قد و االستنزاؼ حرب و الفدائية العمليات و العصابات حرب أسلوب على الثورة ت اعتمد- 
 إسرائيل إرىاؽ
  :1967حرب

  العربية النكسة عليها يطلق كم أياـ الستة حرب تسمى- 
  العريب البلداف كل استقّلت أف بعد اضترب ىذه وقعت- 
  السوفييت االحتاد من خاصة التسلح من العربية البلداف دتكنت- 
 الفلسطينية القضية تبّنت و عتم جديد من الكرة أعادوا و فلسطني يف حيدث ما جتاه بالذنب العرب شعور- 

 ,  عربية قضية كأهنا
 العسكري و اظتادي لإلستعداد نظرا إسرائيل على اظتسبق باالنصار حتتفل العربية الدوؿ كانت الذي الوقت يف- 
 االختاذ : اليهود مبدأ ) ماديا و عسكرا تدعيمها و عتا التأييد لشحن الكربى الدوؿ تستعطف إسرائيل كانت. 
 (  قوة الضعف من
 ( سوريا- األردف- مصر ) العربية اصتوية القدرات كل حطف خاطف و سريع جوي هبجـو إسرائيل قامت- 

 للطرياف مباشرة أىداؼ كلها العريب اصتيوش أصبحت بينما اصتوي التفوؽ كسبت وبذلك مطاراهتا وحطمت
  اإلسرائيلي

 أف إال 242قرار صدور رغم . الفلسطينية األراضي كل- سيناء- اصتوالف : ) اضترب خالؿ إسرائيل احتّلت- 
  اليـو إذل اظتناطق بعض حتتل تزاؿ ما

  :1973حرب
 أؽتي بقرار وانتهت السويس قناة اسًتجاع مت وفيها العرب أخطاء فيها صححت إسرائيل ضد عربية حرب•

 االعًتاؼ متّ  فعال و لفلسطني الدورل التأييد لكسب كسالح النفط العرب استعمل و القتاؿ لوقف 338

 األىلية اضترب – اظتفاوضات ) الننزاع لفك دولية ػتاوالت إذل الصراع حتوؿ و الفلسطينية التحرير مبنظمة
(  اللبنانية

: الفلسطينية  القضية تطورات
 والوحيد الشرعي اظتمثل 1974 سنة أصبحت اليت 1964 سنة الفلسطينية التحرير منظمة الفلسطينيوف أنشأ

. مصريىم تقرير يف الفلسطينيني حبق طالبت اظتتحدة األمم أف كما لفلسطيين، ا للشعب
 يف فدخلت الواقع، األمر لفرض تكفي ال العسكرية القوة أف 1973 لسنة أكتوبر حرب بعد إلسرائيل تبني

 مفاوضات
 سنة األردف مع سالـ ومعاىدة 1978 سنة مصر مع ديفيد كامب اتفاقية بتوقيع انتهت العربية الدوؿ مع

1994 .
 مع مفاوضات يف الدخوؿ على إسرائيل أرغمت اليت اضتجارة أطفاؿ انتفاضة 1986 سنة الفلسطينيوف أطلق

 الفلسطينيني
 الثانية أوسلو اتفاقية– 1993 أوال أرحيا غزة– 1991 مدريد )اتفاقيات وتوقيع مؤدترات عدة عقد عن أسفرت
1995 

. 2000 سنة سبتمرب ابتداء اظتسلحة االنتفاضة إطالؽ إذل الفلسطينيني دفع اإلسرائيلي التعنت أف إال
 الصهيونية اإليديولوجية أف إال السالـ، مقابل باألرض ونادوا االنتفاضة، حتريك يف الفلسطينيوف ؾتح:خادتػة

. حقوقهم على الفلسطينيني حصوؿ أماـ عائقا تشكل
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