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               العالم غداة الحرب العالمیة األولى

،فما ھي أسباب حدوثھا؟وما ھي 1918نونبر11و1914یولیو28بین ساھمت عوامل متعددة في اندالع أول حرب عالمیة ما: إشكالیة الوحدة
 التي ترتبت عنھا؟ مراحلھا؟وماھي اھم النتائج

 .أسباب اندالع الحرب العالمیة األولى (1
ذلك إلى زیادة النفقات العسكریة والتسابق  تزایدالتوتر بیندول أوربا،وأدى19ج عن التنافس االمبریالي خالل القرننت: االستعماري التنافس•

واللورین منذ  وكان التوتر قویا بین فرنسا وألمانیابسبب منطقتي األلزاس.بین وفرنسا وألمانیا نحو التسلح بحرا بینانجلترا وألمانیا وبرا
  .تسلحھا لتتفوق على إنجلتراوفرنسا ا كانت تعمل على الرفع من عدد جنودھا ودرجةوظھر أنألمانی.1870حرب

= وإیطالیا ھنغاریا-بین ألمانیاوالنمساLaTriple Allianceوتكتالت أھمھا التحالفالثالثي تكونت بأوربا أحالف: تكوین التحالفات•
، وتطور بتكوینوفاق 1892عسكریة بین روسیاوفرنسا سنة اتفاقیة،وكان موقف إیطالیا متذبذبا،وبالمقابل تم عقد 1882دواللمركز سنة

 .دواللوفاق=1907بانضمامانجلترا سنة La Triple Ententeثالثي
روسیا التي  العثمانیة في منطقة البلقانحدوث نزاع بین الدول الصغرى بالمنطقة،وحدوث صراع بین نتج عن تراجع الدولة:األزمة البلقانیة•

المجر القوة -،وبینالنمسا) العنصر السالفي(دعمت صربیا  ولذلك) الدردنیل والبوسفور(لىمنفذ على البحر المتوسط ترغب في الحصول ع
  .الوسطى،والتي ترغب أیضا في الحصول علىمنفذ على البحر السیاسیة الكبرى في أوربا

،وكذلك بمطالبةصرب 1908أكتوبر5والھرسكفي بوسنةاألولى بقیام اإلمبراطور النمساویفرانسوا جوزیف بضم ال بدأت األزمة البلقانیة
 ،ولم تقبل) مقدونیا(بتوسع صربیاترابیا على حساب المناطق المجاورة 1913الثانیة سنة وكانت األزمة.البوسنة باالنضمام إلى صربیا

 .المجربذلك-بلغاریا والنمسا
 من طرفطالب بوسنيFrançois Ferdinandندفرانسوا فردینا تممقتل ولي عھد النمسا1914یونیو28في: حادثة سراییفو•

(Princip)األولى،فقد رأت النمسا سراییفو عاصمة البوسنة،وتعتبر الحادثة السبب المباشر الندالع الحربالعالمیة أثناءزیارتھ لمدینة-
  التحقیق في حادثةساعةلقبول شروط منھا إشراف موظفین نمساویین على48فیھمھلة المجر الفرصة مناسبة حیث أرسلت إنذارا أعطت

العامة ومساندتھا لصربیا،وقامت ألمانیا بتوجیھ  یولیو،وأعلنتروسیا التعبئة27االغتیال،ورفضت صربیاذلك،فأعلنت النمسا الحرب علیھافي
غشت،ودعمت 1مساندتھا للنمساوالحربفي ،وأعلنت)إلعالن الحیاد في حالة حدوث الحرب(وفرنسا)إلیقافاالستعدادات(لروسیا إنذار

 .رنساوإنجلترا روسیاف
 :المرحلة األولى.العالمیة األولى مراحل الحرب2 (
لبلجیكا وھي دولة محایدة،وھجوم سریع على فرنسا،وفي نفس الوقت تم إرسال قوات  انطلقت الحرب باكتساح ألمانیا: حرب الحركة-

للجیوش الفرنسیة واإلنجلیزیة وكانت المواجھة  أمام تحالفإلى الجبھة الروسیة،ووجدت القوات األلمانیة نفسھا في الجبھة الغربیة  ألمانیة
الفرنسیة  العثمانیة الحرب إلى جانب ألمانیا حیث أغلقت مضیق الدردنیل لمنع وصول اإلمدادات في ھذه الجبھة عنیفة،ودخلت الدولة

  .واإلنجلیزیة إلى روسیا
 :المرحلةالثانیة

بحفر الخنادق المحاطة باألسالك  اربة إلى حرب المواقع بسبب فشل الخطط الھجومیة وذلكانتقلت القوات المتح:واالستنزاف حرب المواقع-
 وعرفت الحرب استخدام أسلحة جدیدة و خاصة.ارتفاع كبیر في عدد القتلى والجرحى، الشائكة،ولذلك كان تقدم القوات بطیئا،وأدى ذلك إلى

  .الصناعي إلى إنتاج األسلحة یھ االھتمام في المیدانالدبابات والطائرات والغواصات والغازات الخانقة،وتم توج
روسیا بعد  التجاریةاألمریكیة إلى إعالن الرئیس ولسون الحرب على دول المركز،في حین انسحبت وأدى ضرب الغواصات األلمانیة للسفن

لمارن الثانیة حیث نتج عن الھجوم حدثت معركة ا1918یولیو وفي. حدوث الثورة وتوقیع معاھدة بریست لیتوفسك بین ألمانیا وروسیا
شتنبر،والدولة العثمانیة في  القوات األلمانیة التي بدأ تراجعھا بوصول القوات األمریكیة،فانھارت بلغاریا في األلماني على باریس استنزاف

 .نونبر11في المجر وألمانیا-أكتوبر،والنمسا
 :تماعیةواالج النتائج البشریة.- نتائج الحرب العالمیة األولى3(
 وانتشار األوبئة وارتفاع نسبة الوفیات وأدى ذلك إلى.الجرحى،والمفقودین،والمعطوبین نتج عن الحرب سقوط المالیین من القتلى و•

 .الشغل،وظھور أثریاء الحرب وتزاید عدد الفقراء ودخول النساء میدان. تراجع الساكنة النشیطة وارتفاع نسبة اإلناث والشیوخ
 :صادیةالنتائج االقت-
الفالحیة والمصانع والمناجم فانخفض  الحرب الدور السكنیة والطرق والسكك الحدیدیة والقناطر والمسالك النھریة واألراضي دمرت•

 واضطرت دول أوربا إلى االستدانة من الوالیات المتحدة األمریكیة التي أصبحت)الحربي التوجھ نحو اإلنتاج(اإلنتاج الفالحي والصناعي
التجاري واحتكرت نصف االحتیاطي العالمي للذھب،   أوربا بالمنتجات الفالحیة والصناعیة خالل وبعد الحرب،وتضاعف فائضھامزود دول

 .االقتصادي بدل بریطانیا وأصبحت مركز القوة على المستوى
 .بتجنید الجنود واستغالل مواردھا االقتصادیة خالل الحرب استخدمت الدول االستعماریة مستعمراتھا•
 :النتائج السیاسیة-
مثلھا رئیسھا :أ.م.الو(الكبرى  ، وھیمنت فیھ الدول األربع1919السالم في قصر فرساي بباریس ما بین ینایرو مایو سنة  انعقد مؤتمر•

 الدعاة مثلھا كلیمانصو رئیس وزرائھا،و كان من اشد:ثم وفرنسا. السلم العالمي ولسن،و كان یھدف إلى عدم إضعاف ألمانیا للحفاظ على
رئیس الوزراء،و كان یرغب في تحقیق  مثلھا لوید جورج: ثم إنجلترا. ألمانیا بشكل كبیر حتى التفكر الحقا في تھدید فرنسا إلضعاف

بعض األراضي  وأخیرا إیطالیا بقیادة أورالندو رئیس وزرائھا،و كان ھمھ تمكین ایطالیا من.ألمانیا التوازن الدولي وتبنى موقف ولسن من
 .كیة كمقابل لھا عن مشاركتھا في الحربالتر

التعویضات،وتحدید  و تضمنت تحمیل ألمانیا مسؤولیة حدوث الحرب وإلزامھا بأداء: على ألمانیا1919یونیو28 فرض معاھدة فرساي في•
 منطقة السار تحت السالح،وإرجاع األلزاس واللورین إلى فرنسا،ووضع عدد جیشھا،وإلغاء الخدمة العسكریة،وتجرید منطقة الراین من

على البلطیق،وتجرید ألمانیا من  األمم،وضم شمال شلزفیك للدانمرك بعد إجراء االستفتاء،وتأسیس بولونیا وإعطائھا ممرا إشراف عصبة
 طالجزر األلمانیة بالمحی(والیابان)الطوغو والكامیرون وجنوب غرب إفریقیا القسم األعظم من(المستعمرات ووضعھا تحت انتداب فرنسا

تضمنتھا المعاھدة باعتبارھا التستند ألیة شرعیة  وقد شجب األلمان شعبا وحكومة مختلف البنود التي(. غینیا الجدیدة(واسترالیا)الھادي
 .قانونیة وسیاسیة

 :قاسیة على باقي الدول المنھزمة فرض معاھدات•
 معاھدة سان جرمان-

 النمسا  مع1919شتنبر10
 تحدید قواتھا+وتسكوسلوفاكیا وایطالیا وبولونیا ورومانیا والیونان  أجزاء من أراضیھا لیوغوسالفیااقتطاع+فصل ھنغاریا عن النمسا

 العسكریة
 

 معاھدة تریانون مع المجر-
  1920یونیو4

  .قواتھا العسكریة تحدید+اراضیھا لیوغوسالفیا وتسكوسلوفاكیا وایطالیا وبولونیا ورومانیا والیونان اقتطاع اجزاء من
 

 دة نویي مع بلغاریامعاھ-
  1919نونبر27

 العسكریة تحدید ومراقبة قواتھا+مناطقھا لصالح الدول المجاورة الیونان ویوغوسالفیا ورومانیا اقتطاع بعض
 

  1920غشت11معاھدة سیفر ھع تركیا العثمانیة -
الدردنیل والبوسفور تحت الرقابة  رة،وضع مضیقيالعربیة لصالح فرنسا وإنجلترا،ومناطقھا بأوربا لصالح الدواللمجاو التنازل عن مناطقھا

  .الدولیة
وتغیرت ) القیصریة المجر،تركیا العثمانیة،روسیا-ألمانیا،النمسا(في سقوطاإلمبراطوریات العظمى  تمثلت: تحوالت ترابیة وسیاسیة بأوربا•

 .على حساب أقلیات قومیة..)غوسالفیا،تشیكوسلوفاكیا،یو) الخریطةالسیاسیة ألوربا لصالح الدول المنتصرة وظھرت دولجدیدة
السنة،ومجلس العصبة یتكون   بضغط من الرئیسولسون ،وتضم الجمعیةالعامة وتعقد دورة في1919أبریل 28یوم تأسیس عصبة األمم •

الث مرات في ینتخبون كلثالث سنوات،ویجتمع ث)4-8( واألعضاء المؤقتین  فرنسا،بریطانیا،إیطالیا،والیابان،: من أربع أعضاءدائمین
 .واإلنجلیزیة كتابة عامة ولجان متخصصة ،ووظفت عصبة األمم لصالح المصالحاالستعماریة الفرنسیة السنة،وتدیرھا

 .لصالح قوى جدیدة العوامل التي ساھمت في تراجع المكانة االقتصادیة الوربا4 (
لمیة األولى، حیث سخرتا كل إمكانیاتھما لتلبیة حاجیات للحرب العا استفادت الوالیات المتحدة األمریكیة والیابان منتمویلھما •

 .بعیدا عن أراضیھما دلك أن بنیتھما االقتصادیة استمرت في النمو لكون الدولتین السابقتین خاضتا الحرب الدواللمتحاربة،
ل األوربیة حیث تراجع اإلنتاج الفالحي الحرب أھم الموارداالقتصادیة للدو استنزفت.انھیار االقتصاد األوربي وارتفاع الدیون غداة الحرب•

األسمدةالكیماویة،كما دمرت المعامل والطرق  حدوث نقص في استعمال+ الذیتعرضت لھ األراضي الفالحیة جراء الحرب  بفعل الخراب
 . وتراجعت حمولة األسطول التجاري

االعتماد على الوالیات المتحدة األمریكیة مما نتج عنھ   إلىتزاید حاجیات الدول األوربیة لألسلحةوالمؤن ومختلف المنتجات األخرى،دفعھا•
  .األوربیة التیأصبحت بموجب ذلك تابعة للوالیات المتحدة األمریكیة ارتفاع مدیونیة الدول

 .1.ع الوالیات المتحدة األمریكیةوالیابان كقوتین اقتصادیتین جدیدتین بعد الحرب بروز•
مختلفة ،كما كانت لھا آثارابعیدة المدى ستؤثر على العالم وخاصة  ى نتائج اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةكانت للحرب العالمیة األول: خاتمة

  اندالع الحرب العالمیة الثانیة أوربا إلى غایة
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  الثورة الروسیة وأزمات الدیمقراطیات اللیبرالیة

تعتبر الثورة الروسیة ومارافقھا من تصدع في: اشكالیة الوحدة .1 یمقراطیات اللیبرالیة من أھم األحداث التاریخیة التي الد 
فماھي األسباب العمیقة للثورةالروسیة؟ وماھي أھم مراحلھا،وماھي ممیزات كل. الحربین عرفتھاأوربا فیما بین مرحلة؟وماھي  

دالحرب العالمیة الدیمقراطیات اللیبرالیة بع مراحل بناء النظاماالشتراكي على ید كل من لینین وستالین؟وماھي وضعیة
نموذجا(األولى ؟)إیطالیا+فرنسا  . 

 .العوامل التي مھدت الندالع الثورة الروسیة (1
 :تأزمت األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة ·

- كانت الفالحة: في البوادي نظامالقنانة سنة )1881-1855(الثاني عماداالقتصاد الروسي،عرفت تحوالت بإلغاء القیصر الكسندر 
عضاألراضي للجماعات القرویة قصد،وبیع ب1861  االنتفاع بھا دون أن یكون لھا الحق في البیع أوالتفویت في إطار نظام 

)Mirالمیر ،غیرأن تدھور وضعیة البوادي واستمرار انتفاضات الفالحین جعل)المشاعیات الدولة تلغي نظامالمیر،وسمحت  
ببیع األراضیللنبالء،وأدى إلغاء نظام المیر إلى1906سنة إلىالمدن)الموجیك(جرة عدد ھام من الفالحین الفقراءھ  . 

- عرفت الصناعة: في المدن استخالص الضرائب من الفالحین،مد السكك الحدیدیة(تطورا بفضلتشجیع الدولة19خالاللقرن  وھجرة  (
صناعیة كبرى  سكان البوادیإلى المدن،واالنفتاح على االستثمارات والقروض األجنبیة،وبرزت مدن

وموسكو وأودیسا،وظھرت طبقة عاملة محدودة)بتروغراد(سبورغكسانبیتر لكنمطالبھا من أجل تحسین )1913 ملیون سنة3(العدد 
  .وضعیتھا االجتماعیة كانت كثیرة

 :المشاركة في الحرب حدثت الثورة لوجودنظام حكم فردي استبدادي وظھور أحزاب معارضة و بسبب ·
- خضعت روسیا لحكم قیاصرة آل: نظامالحكم Romanovرومانوف  ، مدعمین من )أوتوقراطیا(،الذینمارسوا حكما فردیا استبدادیا

بعد ھزیمةروسیا أمام (1905انتفاضة النبالء ورجال الدیناألرثوذكس والجیش،ونتج عن ذلك حدوث انتفاضات أبرزھا طرف
بسبب كثرة الضرائب وارتفاع األسعار،ورغم)الیابان ني یدعو إلى انتخاب مجلس فشلھا فقد جعلت القیصرنیقوال الثا 

 .حلھبعد ذلك الذي تمDoumaالدوما
- شھدت روسیا ظھور تنظیمات سیاسیة ذات توجھات:األحزاب المعارضة  :متباینةأبرزھا 

• ،یمثل الفالحینوكان ھدفھ1890تأسس سنة:الحزب االشتراكي الثوري اإلطاحة بالقیصر وتحقیق اشتراكیة فالحیة،ویرفض تصنیع  
 .البالد

• لدستوريالحزبا یمثاللبرجوازیة،تزعمھ المؤرخ1905تأسس سنة):الكادیت(الدیمقراطي  ،وھدفھإقامة Milioukovمیلیوكوف 
 .نظام برلماني وإقرار الحریات العامة

الذیانقسم بسبب االختالف حول سبل تطبیق1898تأسسسنة: االشتراكي الدیمقراطي الحزب•  االشتراكیة في مؤتمر بروكسل 
إلى1903سنة : 

- شفةالمنا Mencheviks تزعمھمارتوف)األقلیة Martovإقامة نظام اشتراكي تدریجیا عبر ثورة  ،وھو حزباشتراكي یرى
 .معالبورجوازیة دیمقراطیة بتحالف

)Bolcheviksالبالشفة- تزعمھلینین)األغلبیة  Lénineإقامة نظام اشتراكي باستیالء الطبقة العاملة  ،وھو حزب ثورییرى
 :مع الفالحین والبرجوازیة الصغرى،نشر أفكاره من خالل إصدار صحف سریة  السلطةبتحالفبالقوة على)البرولیتاریا(

الحقیقة(والبرافدا)الشرارة(إیسكرا ). 
،فلجأ بعضھا إلى العمل السري)االعتقال والنفي(المعارضةبالقمع واجھ القیصر األحزاب= . 

كانلمشاركة روسیا في الحربالعالمیة: الحرب المشاركة في- I ر في تأزم األوضاع الداخلیةدوركبی ملیونمجند،وتراجع 13بسببتعبئة 
 تزایدعدد القتلى والجرحى،وكان الجنود یفرون من 1916الغذائیة،وفیسنة اإلنتاج الفالحي والصناعي،وحصول عجز في المواد

  .جبھات القتال
 مراحل الثورة الروسیة (2

إلى1917أدتثورة فبرایر: المرحلة األولى · ام القیصرياإلطاحةبالنظ  . 
- بتظاھر1917مارس8=فبرایر23بدأت الثورةفي بسبب ارتفاع األسعار وقلة)االحتفال بالیوم العالمي للمرأة(نساءبتروغراد   

عامل فیبتروغراد،ثم حدث إضراب عام،واحتل200 ازیدمن 24الموادالغذائیة،ثم تظاھر فییوم المتظاھرون الشوارع بمشاركة  
المجالس(فییتات تم تكوینالسو:27الجنود،وفییوم برئاسة(،وتشكلت حكومة بورجوازیة مؤقتة)الثوریة   

KerenskiثمكیرنسكيLvovلفوف منالكادیت واالشتراكیین الثوریین)یولیو7في مارس اضطر القیصرإلى 2والمناشفة،وفي 
وعارض البالشفة ھذه.التنازل عن الحكم االنسحاب من الحرب،خاصة وأنھا لم تعلن )معظم زعمائھم في السجن أوالمنفى(الحكومة   

 .العالمیة األولى
 .نظام اشتراكي  في إقامة1917نجح البالشفةبعد ثورة أكتوبر:المرحلة الثانیة ·

في الحفاظ على مصالحالبورجوازیة،واالستمرار في  استغل البالشفةفشل الحكومة المؤقتة في تحقیق مطالب الشعب،ورغبتھا-
وسیطروا على مقرالحكومة1917أكتوبر24ات المحلیة،وأعلنوا انتفاضة مسلحةفيعلىالسوفییت ،فسیطرواIالمشاركة في الحربع  

وتم.،وكونوا حكومة بولشفیة برئاسة لینین الذي عاد منالمنفى)قصر الشتاء(المؤقتة إصدار مرسوم حول تأمیم المعامل  
 تقریر المصیر،ومرسوم حول حول القومیات بمنح شعوب روسیا حق واألبناك،ومرسوم حول مصادرة األراضیالفالحیة،ومرسوم
Brest Litovskمعاھدة بریست لیتوفسك السالم،ولذلك تم توقیع لالنسحاب منالحربالعالمیة1918مارس3مع ألمانیایوم  .األولى 

- واجھت الحكومة الجدیدة معارضة المالكین): الثورة المضادة(الحرباألھلیة  الكباروالبورجوازیة وضباط الجیش،وتحولت  
بین)1918-1921(حرب أھلیةالمواجھة إلى  مساندین من طرف)الجیش األبیض(والمعارضین )الجیش األحمر(أنصارالثورة   

  .الدواللرأسمالیة،التي احتلت مناطق من روسیا
أھمھا: مراقبة  اتخذھا لینین إلنجاح تجربة حكومة مفوضي الشعبقرر لینین اتخاذ مجموعةمن التدابیر التدابیر المستعجلة التي (3

والسلع الضروریة+ضمان إیصال الحبوب إلىالمدن+ل لعملیة اإلنتاجالعما وضع أراضي المالكین العقاریین و +إلى األریاف 
نقل السلطة إلىسوفییتات نواب +ضمان حقوق الجنود+تحت تصرف لجان الفالحین أراضي األسرالقیصریة و أراضي األدیرة

یده من أجل مصادرةأموال الطبقات المالكةتأمین الجیش الثوري وتجن+ والجنود والفالحین العمال  ......وفرض الضرائب علیھا 
 :مفوضي الشعب المشاكل التي واجھتھا الثورة الروسیة أي حكومة (4

حیث قدموا مطالب:1921مارس-انتفاضة بحارة كرونستاد فبرایر · أثر -26سیاسیة ونقابیة وأمنیة وعسكریة انظر خطاطة ص  
1921|1918: (الحرب األھلیة اغضب  إقدام البولشفیین على وقف الحرب وتأمیم أھم الممتلكات وضعھا تحت تصرفالدولة مما (

 .األھلیة البورجوازیة والكوالك وبعض العناصر من الجیش وساھم دلك فیاندالع الحرب
المعارض للثورة البلشفیةبھدف إجھاض(مساندة الحلفاء للجیش األبیض  · ة الثوریة الروسیة الثورة خصوصا بعد إبرام القیاد 

التي) بریستلیتوفسك(معاھدة السلم  علما ان روسیا كانتتحارب إلى جانب.(انسحبت بموجبھا روسیا من الحرب العالمیة األولى   
للحلفاءتدخلت جیوش الحلفاء الرأسمالیة  الحلفاء بحیث أن انسحاب روسیا من الحرب یعني ضعف الجبھة الشرقیة مماشكل تھدیدا

فیالتراب.... سا وانجلتراالعالمیة فرن  .الروسي 
انتشار المجاعات+ بفعل انتشارأعمال السرقة :تأثر وضعیة المجتمع الروسي · انتشار البطالة، حدوث +بفعل ندرة المواد الغذائیة 

 .نقصفي المحروقات
 
 

 االشتراكي اإلجراءاتالتي اتخذھا كل من لینین و ستالین إلنقاذ الثورة البلشفیة وبناء النظام (5
 :الجدیدة نھج لینینسیاسة شیوعیة الحرب والسیاسة االقتصادیة ·

- طبقلینین خالل الحرب األھلیة سیاسة شیوعیة:سیاسة شیوعیة الحرب بتأمیم وسائالإلنتاج ومصادرة )1921-1918(الحرب 
كبار(فائض اإلنتاج الفالحي من الكوالك نظام1918وأقر دستور.ذائیةلضمان تموین الجیش بالمواد الغ)مالكي األراضیالفالحیة   

وتمكن الجیش األحمر بقیادة تروتسكي من القضاء على).الحزب الشیوعي(الحزبالوحید الجیشاألبیض، وانسحبت الدول الرأسمالیة  
 .شیوعیةالحرب ساھم في تأزم األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة من األراضي الروسیة،غیر أن تطبیق سیاسة

یدةاالقتصادیةالجد السیاسة- NEP: التي1921قام لینین بنھجالسیاسة االقتصادیة الجدیدة ابتداء من مثلتتراجعا عن تطبیق  
األجنبیوالتراجع عن مصادرة فائض اإلنتاج الفالحي،وتم تأسیس  االشتراكیة بتشجیع المبادرة الحرة واالنفتاح على الرأسمال

وبفضل ھذه السیاسة ارتفع حجم اإلنتاج.یضم مختلفالقومیات1922كاتحادفیدرالي سنة االتحاد السوفیاتي االقتصادي، واستفادت  
 .فئة الكوالكوالبورجوازیة

 :دولةاشتراكیة نھج ستالین سیاسة التخطیط لبناء ·
- تسلم الحكمجوزیف ستالین1924بوفاة لینین في ینایر:سیاسة التخطیط الذي نادى (بعد القضاء على معارضیھ وخاصة تروسكي 

وسیا وتطبیقبتصدیر الثورة خارجر انفرد ستالینبالسلطة،وركز نفوذه في. مستخدما االعتقال والنفي واالغتیال)االشتراكیة  أجھزة  
واستمر في تطبیق السیاسةاالقتصادیة الجدیدة إلى.الحزب الشیوعي والدولة حیث نھج سیاسةالتخطیط بوضع تصامیم 1928غایة 

ولخوزاتواالجتماعي،وتكوینالك خماسیة تھم المیدان االقتصادي Kolkhozesتجمیعأراضي الفالحین في تعاونیات ویتقاضى 
وتأمیم الصناعة )العامل فیھا أجیرا أراضیالدولة ویعتبر الفالحSovkhoze الفالح أجره ونسبة من األرباح والسوفخوزات
،واالھتمامبصناعةالثقیلة،واستغالل مكثف للثروات الطبیعیة،وتطویر شبكة المواصالت والتجارة،وإعطاء األولویةللصناعة  

 .األسلحة انطالقا من التصمیم الخماسي الثاني
- بفضلسیاسة:نتائج سیاسة التخطیط  التخطیط ارتفع اإلنتاج الفالحي والصناعي،وتمكن ستالین من القضاء على الكوالك،وبرزت 
األباراتشیك(طبقةمستفیدة أھمیة الطبقة العاملة،وارتفعت نسبة سكان المدن،وتكونت Apparatchiks من أطرالحزب والدولة

 .واألطر العلیا
 .وفرنسا ممیزات أوضاع الدیمقراطیات اللیبرالیة فیما بین الحربین من خاللنموذجي " إیطالیا (6

شاركت إیطالیا: األوضاع العامة بإیطالیاعقب الحرب العالمیة األولى · في الحرب وھي تأمل الحصولعلى أراضي ومكاسب جدیدة  
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الدول الكبرىومكانة رفیعة بین  حال دون  وتحقیق الرفاه االجتماعي،غیرأن معارضة دول الحلفاء للمطامع االستعماریة إلیطالیا 
وھكذا، فتدمرإیطالیا من مؤتمر الصلح ومعاھدة فرساي أدى إلى تحوالت..ذلك محدودیة : على المستوىالسیاسي .داخلیة مختلفة 

ب و تفككأحزاب الیمین التقلیدیة مقابل وجود حزب اشتراكي قوي إالتعدد األحزا+الثالث سلطة الملك فیكتور إیمانویل انھ غیر قادر  
الصراع بین قوى المعارضة في+غیاب االستقرار الحكومي=على أخذالسلطة العنف السیاسي=البرلمان  . 

تدھور+تدمر السكان من الحرب : على المستوىاإلجتماعي ة المتشبعة بالفكر تزایدالحركات العمالی+أوضاع الفالحین والعمال 
: االقتصادي عدة إضرابات ومظاھرات واحتالل العمال للمصانعأدى اضطرابات اجتماعیةعلى المستوى االشتراكي وخوضھا

ندرة+انخفاض اإلنتاج الفالحي +انخفاض المواد األولیة ومصادر الطاقة ركود +تفشي البطالة+ ارتفاع األسعار+المواد الغذائیة  
في ظلالمبادالت التجاریة یمكنتلخیص أھم;  بزعامةبیتو موسولیني1921ھذھاألزمة ظھر الحزب الحزب الفاشي سنة  توجھات  

تفضیلھ الحرب والمواجھة والصراع والتضحیة وعدم إیمانھ: ومبادئ ھذا الحزب في التفرد بالحكم واعتماده على القمع + بالسلم  
استفاد الحزب الشیوعي منانخراط.  اكتسابھ ألطر علیا(ب األثریاء المثقفین فیھ إلى جان   . 

الحكم  الفاشیة من جماعة معادیة للشیوعیة واإلشتراكیة إلى حزب دیكتاتوري قوي وصل إلىسدة تمكن موسولیني منتطویر
 .بإیطالیا

 :األوضاع العامة بفرنسا عقب الحرب العالمیةاألولى ·
خاصة على فئة(ة الضرائب سقوط فرنسا في أزمة مالیةخانقةدفعھا إلى رفع قیم: اقتصادیا - مما ساھم ..التجار+رجال الصناعة 

1والبشریة الناتجة عن الحرب ع فیإفالسھم وتفاقمت معاناة فرنسا من الخسائر المادیة .  
السلع األجنبیة السوق الفرنسیةنتج عنھ عجز المیزان التجاریالفرنسي  ارتفاع قیمة العملةادى الى إضعاف الصادرات وغزو

تصادالفرنسياالق وتدھور . 
ارتفاععدد(تغییر البنیة العمریة للسكان: اجتماعیا - تضرر المجتمع +1بفعل الحرب ع) ارتفاع عدد النساء(والجنسیة)الشیوخ   

تخوف المجتمع من.+ بفرنسا1920غالء المعیشة خصوصا خالل أزمة +البطالة+منالحرب  .المستقبل 
ظھورجماعات متطرفة +األزمات للمؤسسات واألحزاب  الرأي العام مسؤولیةتعدد األحزابالمتصارعة على الحكم وتحمیل: سیاسیا

حركة+جماعة الصلیب النازي( تأسیس الحزب الشیوعي الفرنسي+وعجزھا عن حل األزمة)1919( تشكیل كتلة وطنیة )+فرنسا   
 . تحالف الیسار والیمین واعتماد خطة بوانكاي من أجل حل األزمة+

الروسیة كانت ورائھا عوامل مختلفة ومرت بمراحل واتخدت سیاسات متنوعةأن الثورة  نستنتج مما سبق لبناء النظام  
 .واجتماعیة وسیاسیة عقب الحربالعالمیة األولى االشتراكي،كما انالدیمقراطیات اللبیرالیة دخلت في أزمة اقتصادیة

 
 

  واتخدت سیاسات متنوعة لبناء النظامالروسیة كانت ورائھا عوامل مختلفة ومرت بمراحل نستنتج مما سبق أن الثورة
 االشتراكي،كما انالدیمقراطیات اللبیرالیة دخلت في أزمة اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

 عقب الحربالعالمیة األولى 
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 1929 أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة

ماھیاألسباب العمیقة لألزمة : بناء اإلشكالیة 
مواجھةالوالیات  مظاھرھا؟وماھي انعكاساتھا على المستوى االجتماعي و االقتصادي؟ماھي أسالیب  ؟ ماھي1929نة االقتصادیة لس

 المتحدة األمریكیة لألزمة؟
 .االجتماعیة للوالیات المتحدةاألمریكیة قبل اندالع األزمة الوضعیة االقتصادیة و1 (
 . رافق ذلكارتفاع في الدخل الفردي1929 و 1921أ ما بین .م.و.الصناعي ب تضاعف اإلنتاج -
 . 1929مؤشر اإلنتاجیة وكذا مؤشر القدرة الشرائیة إلىحدود  ارتفاع -
  1929الشرائیة وكذامؤشر اإلنتاجیة ابتداء من سنة  انھیار مؤشر القدرة -
قطاع  تدھور+الحینتدمر الف+تراجع مصادر الثروات  +1929أ ابتداء من خریف .م.بالوالیات  تدھور الوضعاالقتصادي -

 ...حدةالمضاربة بالبورصة تزاید) ارتفاع أسعار األسھم...السیارات البضائع:ارتفاعفائض اإلنتاج+النسیج،
 انطلقت األزمةمن بورصة بالوالیات المتحدة األمریكیة1929بورصة وول ستریت سنة عرف العالم الرأسمالي أزمة اقتصادیة انطالقا من2 (

الطلب،وتزاید العرض في األیام  ملیون سھمامقابل تراجع13حیثعرض24/101929ومالخمیساألسودیWall Streetوولستریت
 ألف بنك40إغالق(الصناعة عن تسدید دیونھم للبنوك فانتقلت األزمة إلىالبنوك الموالیة،فانخفضت قیمة األسھم،وعجزالمضاربون ورجال

العمالللبطالة،وانتقلت األزمة إلى المیدان  توقف عدد من المصانع وتعرضوتراجعاالستھالك،وتزاید فائض اإلنتاج،وتم 1932-1929مابین
األوربیة،وبسبب  بسبب سحبالبنوك األمریكیة ألموالھا من البنوك....وانجلترا وألمانیا وغیرھا وحدثت األزمة في دول أوربا فرنسا.الفالحي

وانتقلت األزمة إلى المستعمرات بسبب تراجعطلب المواد .مانیاوأل العالقات التجاریة،وتفاوتت حدةاألزمة إذ كانت أقوى في النمسا
التنمیة الداخلیة،وعدم ارتباطھ  السوفیاتي بعیدا عن تأثیر األزمة بسبب نھج سیاسةالتخطیط من طرف ستالین لتحقیق وظل االتحاد.األولیة

 .في دلك بالدول الرأسمالیة
 .ستوییناالقتصادي واالجتماعيبدول العالم الرأسمالي على الم 1929مظاھر أزمة 3 (
 + أ.م. خاصة بكل من و1932 و 1929انخفاض اإلنتاج الصناعي مابین : على المستوىاالقتصادي مظاھر األزمة ·

انخفاض كبیر في أسعار المواد الفالحیة + البطالة انخفاض المبادالت التجاریة الخارجیةارتفاع نسبة...+بریطانیا+فرنسا+ألمانیا
 .البنبالبرازیل نموذجا(الفالحین لجزء كبیر من اإلنتاج  إتالف..) البن+لودالج+الكاكاو(
 مساھمة -+ بریطانیا+ألمانیا+ أ.م. خاصة بكل من و1932 و 1929ارتفاع نسبة البطالة ما بین : المستوىاالجتماعي مظاھر األزمة على ·

 .الدول التي ھي في أمس الحاجة إلیھاخاصة ب(الغذائیة  إتالف المحاصیل الفالحیة في حدوث نقص في الموارد
 .نموذجا بالوالیات المتحدة األمریكیة NEW DEAL الخطة الجدیدة.لمواجھة األزمة العالمیة  التدابیر التي اعتمدت4 (
متحدة انتخب رئیسا للوالیات ال.1945 وتوفي سنة 1882سنة  ولد.یعتبر الرئیس فرانكلین روزفلت صاحب الخطة الجدیدة: مبدع الخطة ·

وبتبني آراء اللیبرالیین )األدمغة تروست(االنتخابات،واستعان الرئیس بفئة من الباحثین الجامعیین. 1945و1933 األمریكیة ما بین سنة
 التینقلت البالد إلى الرأسمالیة الموجھة،وترتكز على مراقبة الدولة1934New Deal-1938ووضع الخطةالجدیدة)نظریةكینز(الجدد

مساعداتللفالحین،وتنظیم البنوك والبورصة والمؤسسات   والتسویق،وتقدیم المساعدة للقطاعات االقتصادیة المتضررة كتقدیملعملیةاإلنتاج
الكبرىلمواجھة  لفتحالمجال للتشغیل،وتخفیض قیمة الدوالر لتشجیع الصادرات وإنجاز الدولة لألشغال الصناعیة، وتخفیض ساعات العمل

 .وتراجع عددالعاطلین نتاج وارتفاع األسعار وتزاید الصادراتالبطالة،ونتج عنھا نمو اإل
توجیھ االقتصاد بإتباع السیاسة اللیبرالیة الموجھة بھدف  توسیع وظائف الدولة عن طریق التدخل في: أسس و أھدافالخطة ·

رفع +الطبیعیة  استعمال المواردتوفیر الشغلللشعب بإنجاز األشغال الضروریة بھدف إنعاش + من الخراب حمایةالمؤسسات االقتصادیة
وضع حد +النقل والموصالت والعملیات المالیة و االستثماریةلألبناك  مراقبة-+األسعار وكذا الرفع من القدرة الشرائیة بھدف تشجیع اإلنتاج

 .للمضاربین
قانون :  مجموعة من القوانین وھيفیھا  سنت1935-1934امتد تطبیق الخطة على مرحلتین،المرحلة األولى بین : مراحل تنفیذ الخطة ·

 :قانون التوازن الفالحي. سحب الودائع المالیة من االبناك األوربیة+البنوك بشكل مؤقت إغالق+تخفیض قیمة الدوالر: اإلنقاذ البنكي
ل والحد األدنى األطفال و تحدید ساعات العم ودلك بمنع تشغیل: قانون إصالح الصناعة الوطنیة+ تخفیض اإلنتاج للرفع من األسعار

تقدیم  تم: قانون الرعایة االجتماعیة.على الصادرات ونھج السیاسة الحمائیة ضد الواردات تم تخفیض الرسوم:القانون التجاري.لألجور
 .والشیخوخة إقرار التامین على البطالة والعجز+الدعم لألطفال دوي االحتیاجات الخاصة

األشغال العمومیة الكبرى لتوفیر فرص العمل كتشیید السدود  انجاز+لمكتب الوطني للشغلتم احدث ا: 1938-1935المرحلة الثانیة بین 
 .........وترمیم المدن والتشجیر وبناء الطرق والجسور

 ارتفاع حجمالمبادالت التجاریة+ وتتجلى في ارتفاع اإلنتاج الفالحي والصناعي :تتمثل في النتائج االقتصادیة: نتائج الخطة ·
  .توفیر مداخیل لمیزانیة الدولة وإعادة التوازن إلیھا+األمریكیة

وتزاید القدرة الشرائیة ونمو  تحسن الدخل الفردي+وتتجلى في توفیر مناصب التشغیل وتخفیض نسبة البطالة: االجتماعیة النتائج
 .االستھالك

 
الصراعات الدولیةممھدة   وأحیت19لي السائد منذالقرن االقتصادیة حدا الزدھار االقتصاد الرأسمالي اللیبیرا وضعت األزمة: استنتاج عام

  لحرب عالمیة ثانیة
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1945 - 1939الحرب العالمیة الثانیة   

األزمات،ومرت بمرحلتین أساسیتین،وترتبت عنھا نتائج  اندلعت الحرب العالمیة الثانیة بسبب تراكم مجموعة من: تقدیم
 .مختلفة

. Iلعالمیة الثانیةالحرب ا أسباب اندالع. 
 .األسباب غیر المباشرة (1

 :مایلي األزمات السیاسیة واالقتصادیة في القارتین األوروبیة واألسیویة،ونذكر منھا تتجلى في تراكم
 .1929العالمیة لسنة  تدھور األوضاع االقتصادیة بألمانیا بسبب تأثیر األزمة االقتصادیة -
فرساي التي فرضھا الحلفاء على بالده سنة  وعھ في خرق بنود معاھدة وشر1933وصول ھتلر إلى السلطة سنة  -

 .رینانیا والسار على الحدود الغربیة مع فرنسا ،وذلك باستعادتھ وتسلیحھ إلقلیمي1919
 خالل ،ودعم النظام الدیكتاتوري باسبانیا تحت قیادة فرانكو1936وایطالیا والیابان سنة  تشكیل أحالف عسكریة بین ألمانیا -

 .1939-1936الحرب األھلیة 
 .1938احتاللھ لتشیكوسلوفاكیا سنة  تنفیذ ھتلر لسیاسة المجال الحیوي بضمھ النمسا و -
 .1935احتالل ایطالیا إلثیوبیا سنة -
 .1937احتالل الیابان للصین،وتوسعھ في جزر المحیط الھادئ سنة  -
 .1936/1937ألمم ألمانیا،ایطالیا،الیابان،من عصبة ا-المحور انسحاب دول -
 .منع التوسعات االستعماریة لدول المحور عجز عصبة األمم على -
 كل من االتحاد السوفیاتي والوالیات المتحدة1942أوروبیة،انضم الیھا بعد سنة  تكوین فرنسا وانجلترا لتحالفات عسكریة -

 .األمریكیة والصین
 .األسباب المباشرة (2

الحیوي ،ولمحاصرة التجربة االشتراكیة باالتحاد السوفیاتي، اجتاحت جیوش ھتلر  مجالرغبة منھ لتحقیق أھداف سیاسة ال
على ألمانیا،وكان ذلك البدایة   أراضي بولونیا،وفي الیوم الثالث من شتنبراعلنت فرنسا وبریطانیا الحرب1939شتنبر 01 یوم

 .المباشرة الندالع الحرب العالمیة الثانیة
. IIالثانیةمراحل الحرب العالمیة . 

 :1942-1939 المرحلة األولى مابین (1
 :تمیزت ھذه المرحلة بالخصائص اآلتیة

 .الغربیة  ،وإعالن فرنسا وبریطانیا الحرب على ألمانیا في الجبھة1939فاتح شتنبر غزو ألمانیا لبولونیا في -
الدانمارك والنرویج،وقصف قواتھا الجویة وبلجیكا و  ألراضي فرنسا وھولندا1940اكتساح القوات األلمانیة البریة في ماي -

 لألراضي االنجلیزیة
 .إفریقیا ألمانیا وایطالیا في أراضي البلقان وھزمھا لقوات الحلفاء التي تراجعت إلى شمال توسع -
 .1941في دجنبر  توغل المدرعات والفرق العسكریة األلمانیة في عمق األراضي السوفیاتیة -
 Pearl Harbor وھجومھا على قاعدة بیرل ھاربر ندونیسیا والفلبین و جزر المحیط الھادئاحتالل الیابان للصین وا-

 . 1941األمریكیة في دجنبر 
 .تمیزت المرحلة األولى بانتصارات وتوسعات دول المحور :خالصة

 .1945-1942 المرحلة الثانیة (2
 : تمیزت ھذه المرحلة بمایلي

 .األلمانیة- وانتصارھا على القوات االیطالیة1942یونیو  ينزول قوات الحلفاء بشمال إفریقیا ف -
وفبرایر  1942أللمانیا في الجبھة الشرقیة، بعد صموده القوي في معارك ستالینغراد مابین نونبر  ھزم االتحاد السوفیاتي -

1943. 
 .لمانیة في اتجاه الشمالللقوات العسكریة األ ،ومطاردتھم1943انتصار الحلفاء على ایطالیا واستسالمھا في شتنبر  -
 -شمال غرب فرنسا-األلمانیة من الشرق وتوغل قوات الحلفاء من سواحل نورماندي اختراق الجیش الروسي للقوات -

 .واكتساحھا للجبھة الغربیة األلمانیة
 .1945استسالم ألمانیا في ماي  -
على أھم جزر المحیط  لمرجان ،واستعادتھ السیطرةاألسطول األمریكي ألكبر حامالت الطائرات الیابانیة ببحر ا إغراق -

 .1944الھادي واسترجاعھ الفلبین في اكتوبر
 1945 غشت9غشت ونكازاكي في 6المتحدة األمریكیة لقنبلتین نوویتین على مدینتي ھیروشیما في  إلقاء الوالیات -

 .1945غشت 14الیابانیتین،واستسالم الیابان في 
 .نیة بانتصار دول الحلفاء واستسالم دول المحورالثا تمیزت المرحلة: خالصة

. IIIالعالمیة الثانیة نتائج الحرب. 
 .النتائج االجتماعیة (1
 ملیون في صفوف الدول50المدنیین والعسكریین،معطوبین ،جرحى، وقتلى، تجاوزوت  وقوع خسائر بشریة فادحة في -

 .المتحاربة
 وإرغام السكان على الھجرة القسریة ھربا من-...الطرق،الكھرباء،المیاه،-سیةاألسا تدمیر المدن،وتخریب بنیاتھا التحتیة -

 .نیران الحرب
 .األساسیة انتشار المجاعة والبؤس بسبب ندرة المواد التموینیة -

 .النتائج االقتصادیة (2
 .ارتفاع النفقات العسكریة استنزاف میزانیة الدول المتحاربة بسبب -
وإفریقیا واسیا،الطرق،القناطر،المعامل،الضیعات الفالحیة،وسائل  ة األساسیة للدول بأورباتدمیر البنیات اإلنتاجی -

 .المؤسسات الصناعیة والتجاریة وإفالس...المواصالت
تضرر بنیاتھا التحتیة األساسیة،واستمرار أنشطتھا االقتصادیة في  نمو اقتصاد الوالیات المتحدة األمریكیة،بسبب عدم -

 .مبادالتھا التجاریة ،لكونھا خاضت الحرب بعیدا عن أراضیھا  حجماإلنتاج،وتزاید
 .السیاسیة النتائج (3
لالتفاق على الشروط النھائیة لمعاھدات الصلح  1946-1945عقد وزراء خارجیة الدول المنتصرة لست مؤتمرات مابین  -

 .مع الدول المنھزمة
األمریكیة في یونیو  ب میثاق سان فرانسیسكو بالوالیات المتحدةاألمم المتحدة ،والغاء عصبة األمم،بموج تأسیس ھیئة -

واألمن والمحافظة على االستقرار باحترام حسن  ،وذلك بھدف حل النزاعات الدولیة بطرق سلمیة ،وحمایة السلم1945
 األھداف تم ومن اجل ھذه.العامة والخاصة لإلفراد والشعوب على الصعید الدولي الجوار وسیادة الدول وحمایة الحقوق

ص  تشكیل  . من الكتاب المدرسي55مؤسسات وأجھزة متخصصة انظر خطاطة 
واالجتماعیة،اال انھا ستدخل  الحرب العالمیة الثانیة،شرعت دول العالم في اعادة بناء تنمیتھا االقتصادیة بعد انتھاء: خاتمة

والیات المتحدة االمریكیة ،واشتراكي بزعامة راسمالي بیادة ال مرحلة جدیدة من الحرب الباردة بین معسكرین اساسیین
 .السوفیاتي االتحاد
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 المغرب تحت نظام الحمایة

  
األزمات ساھمت فیھا عوامل داخلیة   مجموعة من1912/1900واجھت المغرب في العقد األول من القرنالعشرین:تمھید إشكالي

بد العزیزوأخرى خارجیة في عھدیالسلطانین المولى ع والمولى عبد الحفیظ انتھت بسقوطھ تحت الحمایة  
فما ھو. 1912الفرنسیةواألسبانیة  السیاق العام الذي فرضت فیھ الحمایة على المغرب؟ وما ھیأجھزة ومؤسسات نظام الحمایة؟ 

 وما ھو رد فعل المغاربة تجاه ھذا النظام؟
I. على المغرب مفھوم نظام الحمایة،وظروف فرضھ.  

فھوم نظام الحمایةم (1 . 
مارس 30،بعد ان فرضت علیھ فرنسا معاھدة فاس في 1956 و1912الفترة الممتدة بین  نظام استعماري فرض على المغرب خالل

منطقة النفود الفرنسي بالوسط: التي قسمت التراب المغربي إلى ثالث مجاالت استعماریة 1912 و منطقة طنجة الدولیة ومنطقة  
في الشمال وفي الجنوب بالصحراءالنفود االسباني   .المغربیة 

 .الظروف التي فرضت فیھا الحمایة على المغرب (2
 : التي ساھمت في فرض نظام الحمایة على المغرب العوامل الخارجیة ·

ت انفرد االستعماري األوروبي حول المغرب،و قد حسمت فرنسا ھذا التنافس عبر اتفاقیات ثنائیة تمثلت في اشتداد التنافس
، كما 1904تنازلت لبریطانیا عن مصر سنة   الیطالیا عن لیبیا مقابل المغرب،ثم1902بموجبھا بالمغرب،حیث تنازلت في سنة 

 تنازلت أللمانیا عن 1911،وفي سنة 1906مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة  حصلت على امتیازات متعددة في المغرب بموجب
27 الكونغو،وفي ا حول تحدید مناطق احتاللھااتفقت مع اسبانی1912نونبر  . 

 : التي ساھمت في فرض نظام الحمایة على المغرب العوامل الداخلیة ·
،ولجوئھ الى االقتراض1902تمثلت في فشل المخزن المغربي في فرض ضریبة الترتیب سنة  :أزمة اقتصادیة ومالیة داخلیة -  

 .المكثف من الدول األوربیة وخاصة فرنسا
تجلت في اندالع: ةازمة سیاسیة خانق - ،وعزل السلطان 1909-1902 مابین -بوحمارة–تمرد الجیاللي بن ادریس الزرھوني  

،وقد استغلت القوى االستعماریة ھذا1909عبد العزیز وبیعة المولى عبد الحفیظ سنة  المولى الوضع السیاسي المضطرب ،حیث  
،ثم احتلت1907احتلت فرنسا وجدة والدار البیضاء سنة  1911ا العرائش والقصر الكبیر سنة اسبانی  . 

1912مارس 30المغرب بفاس یوم  بنود عقد الحمایة التي فرضت على (3  
،وقد اتفق 1912مارس 30عقد الحمایة بمدینة فاس یوم  Regnaultرینو وقع السلطان موالي عبد الحفیظ والسفیر الفرنسي

 :مایلي الطرفین على
حراسة+ صالحات النافعة للمغاربة تأسیس نظام جدید تنجز بوجبھ فرنسا اإل تعھد فرنسا + فرنسا للتراب المغربي برا وبحرا  

تعیین فرنسا مقیما عاما+ اشراك السلطان ووالتھ في األقالیم في تنفیذ نظام الحمایة  + بحمایة امن وسالمة ومھام السلطان لھا  
الیاتھ فيرعایة فرنسا لشؤون المغرب وج+ في المغرب وتمتیعھ بصالحیات عامة  إشراف فرنسا على طلبات المغرب + الخارج  

قیام فرنسا بالتفاوض مع اسبانیا+ للقروض   .اإلبقاء على طنجة كمنطقة دولیة + 
II. واھم اجھزة نظام الحمایة1912 التقسیم الترابي للمغرب بعد سنة،. 

 .الحمایة التقسیم الترابي للمغرب في عھد (1
ساسیةقسم المغرب إلى ثالث مجاالت أ : 

 .المنطقة الدولیة بطنجة ·
الساقیة– وبالجنوب المغربي -..جبالة،غمارة،الریف-منطقة الحمایة االسبانیة بالشمال ·  -الحمراء ووادي الذھب 

جھات مدنیة ،وجدة والرباط الدار البیضاء ،وجھات عسكریة، فاس  منطقة الحمایة الفرنسیة بوسط البالد الذي تم تقسیمھ إلى ·
اكشمكناس مر  .واكادیر 

 .األجھزة اإلداریة لنظام للحمایة ووظائفھا (2
 :للحمایة الفرنسیة األجھزة اإلداریة ·

فعلى رأس إدارة: توزعت بین إدارة مركزیة وإقلیمیة ومحلیة -1912الیوطي أول مقیم عام ( الحمایة المقیم العام اإلقامة العامة  
یمثل)1925 مصالح اإلداریة والعسكریة یسن القوانین ویصادقالجمھوریة الفرنسیة بالمغرب یسیر ال  وبذلك كان مطلق . علیھا 

إضافة. یساعده كاتب عام یشرف على جمیع اإلدارات.الصالحیات  إلى المدیرین و یتولون رئاسة المدیریات التقنیة 
والمدیریا ت السیاسیة ،منھا الداخلیة....الصحة،التعلیم،الفالحة،الصناعة،البرید، ط جھویا ومحلیا،واألمنیة تراقب أفكار تراقب السل 

 .الشؤون الشریفة تراقب وظائف المخزن وتقدم القرارات للسلطان والصدر األعظم المغاربة وتقمع المعارضین،ثم مدیریة
وضباط الشؤون. مدنیون بالرباط والبیضاء ووجدة: اإلدارة اإلقلیمیة من طرف مراقبون وسیرت األھلیة بالمناطق العسكریة  

أما اإلدارة.ضطربة كفاس ومكناس ومراكش واكادیرالم ) یمثل السلطتین السیاسیة والدینیة(المغربیة مركزیا فعلى رأسھا السلطان  
المدن وبالبوادي كان ھناك  الصدر األعظم ووزارتي العدل واألوقاف أما محلیا یمثل االدراة المغربیة الباشوات في یساعده

لإلدارة الفرنسیة المدنیةالقائد،الشیخ والمقدم ، یخضعون   ..والعسكریة 
 :األجھزة اإلداریة للحمایة االسبانیة ·

بین اإلدارة االستعماریة واإلدارة المخزنیة. مثل اإلدارة بالمنطقة الفرنسیة تمیزت بازدواجیة اإلدارة مركزیا ) شكلیة( المغربیة 
على رأس إدارة الحمایة مندوب سامي یمثل: فمركزیا.ومحلیا  ة االسبانیة بالمغرب یسیر منطقة االحتالل ویستعین بمجموعة الدول 

أما......) المالیة-الصحة-الفالحة-الصناعة-التعلیم-األمور األھلیة( في شكل نیابات من األجھزة اإلداریة محلیا فعینت اسبانیا على  
 .المدن قناصل وعلى البوادي ضباط عسكریین

محلیا یمثلھا . إدارة العدل واألوقاف  السلطان لھ صالحیات شكلیة كإصدار الظھائر ویتولىیمثلھا خلیفة: مركزیا: المغربیة اإلدارة
 .بالبوادي ینوبون عن الخلیفة لكنھم كانوا تحت مراقبة ضباط الجیش االسباني الباشوات بالمدن والقواد والشیوخ والمقدمون

 :األجھزة اإلداریة في منطقة طنجة الدولیة ·
لیة في السلطةتمثلت األجھزة الدو ،ولجنة- أجنبیا18 أعضاء مغاربة و9-التشریعیة المشكلة من مجلس تشریعي   قناصل -المراقبة 

السلطة + االقتصادیة ومراقبة احترام النظام الدولي   وتكلفت باتخاذ القرارات-الدول الموقعة على مؤتمر الجزیرة الخضراء
التشریعي،كان یعین الموظفین الكبار وینفذ قرارات السلطةالمدینة ونواب المجلس  التنفیذیة المكونة من حاكم التشریعیة،ویحافظ  

الموقعة على مؤتمر الجزیرة الخضراء وكانت تفصل في النزاعات   قضاة الدول7السلطة القضائیة وتشكلت من + على األمن العام 
 .بالمدینة الجنائیة والتجاریة

لطان المكونة من مندوببنما تشكلت االجھزة المخزنیة من مندوبیة الس السلطان والقاضي وموظفو االحباس،وكانت تحرص على  
 .النظام الدولي شؤون المغاربة وتلزمھم باحترام

III. االستعماري نماذج المقاومة المسلحة ،ودورھا في مواجھة نظام الحمایة 
 :مظاھر المقاومة المسلحة المغربیة لالحتالل الفرنسي (1

كان مدینة فاس ضد التواجد الفرنسي مباشرة بعد توقیع عقد الحمایةانتفض س: معركة فاس · ،ثم ھبت 1912ابریل 20وذلك في  
 ضد الجیش الفرنسي 1912وقد صمد المغاربة طیلة شھري ماي ویونیو القبائل المجاورة لتحریر المدینة بقیادة محمد الحجامي

 .العسكري الذي انتصر بسبب تفوقھ
طلقت المقاومة الجنوبیة من الصحراء المغربیةان: معركة سیدي بوعثمان · بزعامة احمد الھیبة ابن الشیخ ماء العینین،وأخوه  
 للجیش الفرنسي في شمال مراكش ،وبسبب اختالف موازین القوة انھزم المغاربة في معركة مربیھ ربھ،وتصدت ھذه المقاومة

المغربي الى غایة وفاة مربیھ ربھ سنة   المقاومة بالجنوبوبعدھا عاد المجاھدون لمواصلة.1912شتنبر 06سیدي بوعثمان یوم 
1934 

قاد موحا اوحمو: معركة الھري ·  الزیاني قبائل زیان بخنیفرة باألطلس المتوسط،واستطاعوا بفضل شجاعتھم وخططھم الحربیة 
13  في معركة الھري یوم- قتل واسر كبار قادة الجیش–االنتصار الساحق على الفرنسیین  1913نونبر   . 

تزعم المجاھد الشریف المحمدي العلوي قبائل: معركة مسكي الرجل · تافیاللت بالجنوب الشرقي للمغرب لمقاومة االحتالل  
،وأداروا  جبھات المعركة حیث اضطروا إلى ربط أرجلھم ببعضھم بالحبال للثبات في مواقعھم الفرنسي،وقد صمد المقاومون في

 .باستشھادھم  انتھت1919 سنة -قرب الریصاني-منطقة مسكي معركة طاحنة ضد الجیش الفرنسي ب
ترأس المجاھد با علي المقاومة المسلحة بالجنوب: معركة القوس · الغربي لمنطقة تافیاللت ،ضد القوات الفرنسیة وعمالئھا من  

1920غشت 3یولیوز إلى 31،انتھت بانھزام المقاومة في معركة القوس -الكالوي  جیش-المغاربة . 
قاد المجاھد عسو اوبسالم قبائل ایت عطا باألطلس الكبیر ،و رغم: عركة بوكافرم · استعمال الجیش الفرنسي للطائرات والمدافع  

،ولم یستسلموا إال بعد أن استنفدوا1933 مارس 24 فبرایر إلى 12القوس من  والقنابل ،فان المقاومین صمدوا في معركة  
الم للفرنسییناسالحتھم،ومقابل شروط قدمھا عسو اوبس . 

 .المغربیة لالحتالل االسباني مظاھر المقاومة المسلحة (2
 1921 یولیوز 21المسلحة الریفیة التي حققت نصرا كبیرا في معركة أنوال یوم  تزعم محمد بن عبد الكریم الخطابي المقاومة ·

رنسا،وشنتامع ف االحتالل االسباني بالشمال المغربي،وبعد ھذه المعركة تحالفت اسبانیا ضد حربا عسكریة استعملت فیھا الغازات  
1926ماي 27یوم  الكیماویة،واستسلم محمد بن عبد الكریم الخطابي . 

1926نونبر 3ضد االحتالل االسباني إلى أن استشھد یوم  قاد احمد أخریرو مقاومة قبائل جبالة بالشمال الغربي من المغرب · . 
االسباني-تتھا في مواجھة االحتاللین الفرنسيالمسلحة واستما مظاھر صمود المقاومة (3  

وذلك بفضل قوة) 1934الى1912(  سنة من العمل العسكري 22عسكریا من طرف سلطات الحمایة  تطلب احتالل المغرب  
ارك بسیطة وأسلحة الغنائم العسكریة من المع المقاومة المسلحة المغربیة و حسن تنظیمھا رغم استعمالھا لوسائل وأسلحة تقلیدیة
 مقارنة مع التفوق العسكري للمحتل المكون من جیش نظامي مجھز بأسلحة متطورة ناریة كما ھو الشأن في معركة الھري وأنوال

إضافة إلى ارتفاع الروح القتالیة للقبائل والتفافھا حول زعماء. ودبابات وطائرات  وھو ما حاولت فرنسا ضربھ بخلق . المقاومة  
،إال أن المغاربة1930المجتمع المغربي من امازیغ وعرب بإصدارھا للظھیر البربري سنة   بین مكونات-سیاسة فرق تسد-التفرقة   

 . .أفشلوه وزاد من شعورھم الوطني المغربي
1934وبنھایة المقاومة المسلحة سنة  األحزاب  دخلت المقاومة المغربیة مرحلة المقاومة السیاسة إلى جانب العمل المسلح بقیادة 

 . من المجزوءة الثانیة4ة انظر الوحدةالسیاس
IV. واألعــــالم المفاھیــــــــــــم. 
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الى1912عقد فرضت بمقتضاء الحمایة على المغرب من: عقد الحمایة  - ، وقعھ عن الجانب المغربي السلطان موالي عبد 1956 
ویتكون من دیباجة وتسعة. 1912مارس 30 ربیع الثاني موافق 11السفیر رینو بفاس یوم  الحفیظ ، وعن الجانب الفرنسي  

 .فصول
ضریبة نقدیة حلت محل الزكاة واألعشار ، شرع السلطان موالي: الترتیب - عبد العزیز في تطبیقھا، وأدى فشل تعمیمھا الى فراغ  

 .الخارج الخزینة ، فاضطر الى االفتراض من
ربةفرقة عسكریة شكلھا الفرنسیون من المغا): تكتب أكثر بكوم(غیوم - إلى جانب فرقة المخزنیة في إطار سیاسة توظیف األھالي  

 .في المعارك
قاد القبائل المجاورة لفاس لتحریرھا من القوات الفرنسیة خالل شھري ماي: الحجامي محمد - 1912ویونیو   . 

ابن الشیخ ماء العینین ، بویع امیرا للجھاد: احمد الھیبة  - 1919سنة بتزنیت، وقاد المقاومة إلى أن توفي    
أخ أحمد الھیبة ،: مربیھ ربھ  - 1934 الى سنة وفاتة1919تولى قیادة المقاومة من   . 

قائد: موحا أحمو الزیاني -  .1921 قبائل باألطلس المتوسط ، استمر في مقاومة االحتالل الفرنسي إلى أن أستشھد سنة 
ة ضد، وتزعم المقاوم1883ولد بأجدیر سنة:محمد بن عبد الكریم الخطابي - ، ونفي إلي جزیرة 1926االسبان ، والفرنسیین سنة  

1926وتوفي فیھا سنة الرینیون، وبعد ذلك لجأ الى مصر ، . 
قائد قبیلة أیت عطا، تولى قیادة المقاومة ضد: عسو أوبسالم - الكالویین ثم الفرنسیین ، استسلم مقابل شروط بعد معركة بوكافر  

1963 ، توفي سنة 1933   
من بین قادة المقاومة المسلحة بتافاللت ، ولد بقصر أبو عام: علويالمحمدي ال -  .بالریصاني 

باشا مراكش ویعتبر أحد القواد الكبار الذین إعتمد: التھامي الكالوي -   . علیھم االستعمار في إحتاللھ للجنوب 
قائد القوات العسكریة للمقاومة: باعلي -  .التي تزعممھا بتا فیاللت بلقاسم النكادي 

المندوب السامي االسباني: سان خورخو - 1931وبعد ذلك مابین أبریل ویونیو]1928-1925[بالمنطقة الخلفیة  . 
احمد:أخریرو -  . ودفن بجبل العلم1926 نونبر 3أخریرو أحد قادة المقاومة بجبالة استشھد یوم 
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االستغالل االستعماري في عھد: المغرب  الحمایة 
  

بعد توقیع معاھدة الحمایة شرعت فرنسا وإسبانیا في استغالل الثروة االقتصادیة المغربیة،ولذلك: إشكالیة الوحدة   

ماریة الستغاللفماھي الوسائل التي اعتمدتھا السلطات االستع.وضعت أجھزة إداریة وھیاكل اقتصادیة لتحقیق أھدافھما  

  المغرب؟وماھي مظاھر االستغالل االستعماري؟وما ھي النتائج االقتصادیة واالجتماعیة التي ترتبت عن االستغالل

االسباني؟-االستعماري الفرنسي .. 
 

I. اعتمدھا فرنسا واسبانیا الستغالل المغرب الوسائل-اآللیات-التي. 
الخضراء،وامتلكت فرنسا جزءا مھما من  تتمثل في البنك المخزني الذي انشأ طبقا لمؤتمر الجزیرة :المالیة المؤسسات ·

إضافة إلى مراكز أو فروع بعض المؤسسات المالیة .القروض للمخزن المغربي رسامیلھ،ومھمتھ إحداث إصالحات مالیة وتقدیم
یرھا،كالشركة الجزائریة و القرض العقاري للجزائر وتونس والشركة المرسیلیة للقرض وغ األخرى كانت تقدم المساعدات المالیة  

وبذلك نمت االستثمارات .مشاریعھم اإلنتاجیة الفالحیة والصناعیة والتجاریة  للشركات االستعماریة واألفراد األجانب قصد انجاز
 .والشبھ عمومیة واالستثمارات الخاصة العمومیة

شغال الرأسمالیة الكبرى في المغرب، ثم تصدر الموادالمترو بولیة تخطط وتنفذ األ وھي الشركات :الشركات الرأسمالیة · الفالحیة  
التجھیز التقني العصري لمختلف وحداتھا  والمعدنیة نحو فرنسا،وتسوق في المغرب منتجات الصناعة الفرنسیة،فضال عن

  تطور االستثمارات العمومیةوقد ساعد ذلك على.الفرنسیة وإقامتھا العامة في المغرب اإلنتاجیة بالمغرب، وذلك على نفقات الدولة
 .والشبھ عمومیة واالستثمارات الخاصة

 ضریبة الترتیب،وتؤدى في البوادي على المواشیوالمزروعات حسب المساحة واإلنتاج نظمت فرنسا :السیاسة الجبائیة ·
ئب غیر المباشرة السكن،والضرا والمردود،وفي المدن تشمل ضرائب مباشرة كالضریبةالحضریة والضریبة المھنیة وضریبة

وخالل الحرب العالمیة الثانیة فرض علىالمغاربة أداء تبرعات الدفاع.البلدیات كحقوق األبوابواألسواق والضرائب التي تفرضھا  
وقد حصلت فرنسا على مداخیل ضریبیة مھمة طیلة مدة استعمارھا للمغرب.واالیخاء . 

إلدارة االستعماریةوظفت ا :تشیید التجھیزات واألشغال العمومیة الكبرى · الرسامیل العامة والخاصة في إقامة التجھیزات  
والسككالحدیدیة والموانئوالمطارات ومراكز البرید,كالطرقالمعبدةو الطرق الثانویة األساسیة واألشغال العمومیة والمدارس  

ص -والمستوصفات وتشیید السدود على األنھار المغربیة المھمة 85انظر الجدول  وقد . ماء للشرب والسقي والكھرباءلتوفیر ال -
 المناطق التي تتوفر على المؤھالت الفالحیة والمعدنیة أي ماكانت تسمیھ فرنسا بالمغرب أنجزت األشغال السالفة الذكر داخل ونحو

 .النافع
ظیمیةلسیاسة بالمغربالسلطاني،وضع األسس التن)1925-1912(مقیمعام أولLyauteyیعتبر الجنرال لیوطي :السیاسة األھلیة ·

في موازاة إحداث..)الباشا، المحتسب،أمین المستفاد(الحفاظ على موظفي المخزن :الحمایة من مظاھرھا أجھزةالحمایة،و استمالة  
احترام الشؤون الدینیة والقضائیة للمغاربة،فضال عن إظھاره  األعیان والقیاد كا لكالوي والكندافي والمتوكي،كما حرص على

غاربةللمساواة بین الم  .....والفرنسیین 
 

II. االستعمــــــــــاري مظاھر االستـــــــــغالل. 
 :االستغالل الفالحي (1

 :ومنھا للھیمنة على األراضي الفالحیة المغربیة وسائل متنوعة االستعماریة اعتمدت اإلدارة ·
1913غشت12قانون التحفیظ العقاري في  - اریا یحمل اسما ورقما وتصمیما،وبموجبھ أرضیة سندا عق أصبح بموجبھ لكل قطعة : 

 .جھل المغاربة بھذا اإلجراء القانوني تمكن المعمرون من األراضي بسبب
 اعتمد المعمرون ھذه األسالیب لالستحواذ على األراضي الفالحیة الخصبة،حیث اشتروا :عملیة الشراء والرھن والمخالطة -

بة بنظام المخالطة والمشاركة في عملیةمساحات فالحیة باثمنة ھزیلة،كما أغروا المغار و .اإلنتاج الزراعي وتربیة الماشیة 
 .یتخلون عنھا قسرا في حاالت عجزھم عن تسدید الدیون للمعمرین اغرقوھم بالقروض، مما جعلھم یرھنون أراضیھم أو

 البوادي والمدن المغربیة بدعوى في استولت سلطات الحمایة على االستعماریة على أراضي الجماعات :االستعمار الرسمي نظام -
 .المناطق لالحتاللین الفرنسي واالسباني المصلحة العامة أو بذریعة مقاومة أبناء تلك

اإلمكانیات  سلطات الحمایة الفرنسیة واالسبانیة رعایاھا على االستیطان بالمغرب ومكنھتم من شجعت :نظام االستعمار الخاص -
مومیة في األراضي والمناطق التي رحلواالمالیة وأنجزت لھم األشغال الع منھا السكان األصلیین الحقیقیین بطرق الشراء المغري  

وبذلك حصلوا.أو الترحیل القسري الشرقي  على استغاللیات مھمة فاقت استغاللیات االستعمار الرسمي بمناطق المغرب في المغرب 
ھاو فاس ومكناس والرباط والدار البیضاء ومراكش وأكادیر وغیر . 

بالزراعة التسویقیة الموجھة للتصدیر نحو األسواق  اھتمت السلطات االستعماریة والمعمرون :مجاالت االستغالل الفالحي ·
في الوقت الذي ھمشت فیھ الزراعات-....زراعة القطن والتبغ والكتان والكروم والحوامض الفرنسیة واالسبانیة وغیرھا ،مثل  

،وقد شیدت لھا سدود مھمة بأنحاء مختلفة من-تاتونھاالمعاشیة التي كان المغاربة یق  كما اعتمدت -85انظر جدول ص -المغرب 
،كما قام األسطول ..العملیات اإلنتاجیة من الحرث والغرس والسقي والحصاد التقنیات واآلالت العصریة المكثفة في جمیع مراحل

احل واألعماق البحریةاالستعماري باستنزاف الثروة السمكیة المغربیة في السو البحري  . والمحیطیة 
  :االستغالل الصناعي (2

لمناجم  الثروة المعدنیة والطاقیة المغربیة من طرف الشركات االستعماریة،فشركة اسبانیا تجلى االستغالل الصناعي في نھب
اط من مناجم خریبكة نھب معدن الفوسف الریف استنزفت معدن الحدید من مناجم ویشن بالناظور،والمكتب الشریف للفوسفاط

87 ص 1انظر الوثیقة ...1922وغیرھا منذ سنة  وكانت أھداف سیاسة االستعمار التصنیعیة ھو إقامة الصناعات المرتبطة  .
استھالكیة للمنتجات الصناعة  الفالحیة والمعدنیة المصدرة إلى البلدان األم فرنسا واسبانیا وجعل المغرب سوقا بالمواد

وفي ھذا الصدد تم االھتمام.ردة االستعماریة المستو الفحم+الحدید بوادزم+الفوسفاط بخریبكة -بالصناعة المنجمیة االستخراجیة    
القیق بمكناس+السكر بالدارالبیضاء-والصناعة الغذائیة. البترول بسیدي قاسم+بجرادة المشروبات الغازیة كالجعة +وتطوان 

87 ص 2انظر الوثیقة ...سمنتواال  وصناعات أخرى كالنسیج-والخمور بمكناس وطنجة . 
 االستعماریة الجالیة األجنبیة على إقامة محالت تجاریةصغرى وكبرى تبیع بالتقسیط شجعت السلطات:االستغالل التجاري (3

المواد -المستوردة باألسواق المغربیة والجملة وتقوم بعملیات السمسرة والمبادالت التجاریة بحیث تسوق المنتجات الصناعیة
والمالبس...ائیة كالسكر والشاي والقطانيالغذ  واآلالت التجھیز،في الوقت الذي تزود فیھ البلدان االستعماریة الفرنسیة واالسبانیة 

والبحریة كاألسماك والمعدنیة الفوسفاط.- البواكر والحوامض والصوف-بالمواد الفالحیة  .والحدید والمواد الطاقیة كالفحم 
تم یطرق استغاللیةوكانت المبادالت التجاریة ت بشعة للمغرب ، بحیث تصدر كمیات مھمة من المواد األولیة من المغرب بأثمنة  

یترتب عنھ عجزا مزمنا  الوقت الذي تستورد المواد المصنعة إلى المغرب بكمیات قلیلة وبأثمنة مرتفعة، مما كان ضعیفة،في
فرنسیة االسبانیةال للمیزان التجاري المغربي طیلة خضوعھ للحمایة االستعماریة . 

 
III.االستــــــــــعماري نتائج االستـــــــــغالل. 

 :النتائج االقتصادیة (1
بوسائل مختلفة، وقامت بتوزیعھا  استحوذت السلطات االستعماریة على أراضي المغاربة : األجانب على أجود األراضي ھیمنة ·

یاد المغاربة الذین استقطبتھم سلطات الحمایة لخدمة مصالحھاوالق على المستوطنین الفرنسیین واألسبان وعلى األعیان .  
-المغاربة لمحن اجتماعیة متعددة وتھمیش الفالحة المعاشیة التقلیدیة مما عرض على الفالحة العصریة التسویقیة التركیز ·

 ....المجاعة الموت
على األسواق المغربیة في البواديتقاطرت  :األجنبیة للحرف التقلیدیة المغربیة منافسة البضائع العصریة · والمدن منتجات أجنبیة  

 .مختلفة مما ساھم في إفالس المنتجات الحرفیة الداخلیة
المدن والقرى المغربیة بسن تشریعات زجریة على  قامت السلطات االستعماریة في :تقنین استھالك المواد خالل فترات األزمات ·

ك ورقة البون المعتمدة على الحبوب والدقیق وغیرهذل استھالك المواد األساسیة ومن أمثلة . 
 .وانخفاض أجور العمال ارتفاع األسعار ·

 :النتائـج االجتماعیة (2
 :االجتماعیة المغربیة تضرر الفئات ·

معدمین أو إلى مأجورین بؤساء لدى سلطات الحمایة أو یقومون بأعمال السخرة  فقدوا أراضیھم قسرا وتحولوا إلى فالفالحون
وفرضت علیھم ضرائب مجحفة كضریبة الترتیب والعشور،و ضرائب للقیام.القواد والمعمرین لصالح باإلصالحات أو إلنشاء  

وھي العمل الجماعي المجاني الذي كان یقوم بھ رجال ونساء  الطرق وتشیید البنایات الرسمیة كالثكنات العسكریة ،تم التویزة
 .المعمرین القبائل في ضیعات ومناجم

ومنافسة البضائع -...المعادن.الصوف.الخشب-كانوا یستعملونھا أفلسوا بسبب ارتفاع اسعار المواد األولیة التي الحرفیون -
 . الحرفیة األجنبیة لمنتجاتھم

 . الكبرى األجنبیة أفلسوا بسبب ھیمنة المحالت التجاریة والشركات التجار -
طویلة،انعدام التأمین والحق النقابي،طرد وبطالة ، فقر وبؤس   عملاستغلوا أبشع استغالل،أجور ضعیفة،ساعات العمال -

ورغم تلك المصاعب فقد خرجوا في مظاھرات..(..باشكو،كاریان سنترال،بن مسیك)الصفیح ومجاعة،وتكدس في أحیاء وإضرابات  



1 

لعمال مصانع السكر1948وإضراب ابریل .1930مطلبیة كإضراب العام بتطوان سنة  لبیضاء وعمال مناجم والحدید بالدارا 
وإضراب عمال.الفوسفاط بخریبكة والفحم بجرادة   للتندید باغتیال سلطات الحمایة الفرنسیة 1952دجنبر 8الدار البیضاء في  

 .النقابي فرحات حشاد الزعیم
 .المدن وتنامي الھجرة القرویة نحو انھیار نظام الجماعة ·

اربةضعف الخدمات الصحیة والتعلیمیة للسكان المغ · . 
 .السلطات االستعماریة ظھور برجوازیة مغربیة مكونة من األعیان والقواد، اغتنت بفضل خدمتھا لمصالح وأھداف ·

 
اعتمدت سلطات الحمایة الفرنسیة واالسبانیة:خاتمة الستغالل الثروة الفالحیة ...وسائل إداریة وتنظیمیة،ومالیة وعسكریة  

ة،ونجم عن ذلك تضرر المصالح االقتصادیة واالجتماعیةوالطاقیة والبحریة المغربی والمعدنیة للمغارة طیلة فترة الحمایة  
1955-1912االستعماریة  . 
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 بالمشرق العربي سقوط اإلمبراطوریة العثمانیة وتوغل االستعمار

 
 .اإلمبراطوریة العثمانیة وانعكاسات ذلك منطقة المشرق العربي توضیح العوامل التي ساھمت في سقوط: یة الوحدةإشكال

 .العالمیة األولى العوامل التي ساھمت في سقوط اإلمبراطوریة العثمانیة بعد الحرب1 (
الحمید الثاني للدستور،  لسلطان عبد وإلغاء ا19تمثلت في فشل اإلصالحات التي تمت في القرن  :داخلیة أزمة سیاسیة ·

سالطین العثمانیین محمد وحید الدین وحاشیتھ عن القیام  وانقالب جمعیة االتحاد والترقي علیھ، فضال عن عجز أخر
 .واإلداریة لمناطق اإلمبراطوریة العثمانیة بمسؤولیاتھم السیاسیة

استخالص الضرائب وخاصة في منطقة البلقان وتزاید  تجلت مظاھرھا في عجز العثمانیین عن :أزمة اقتصادیة خانقة ·
 . والفرنسیة الدیون االستعماریة االنجلیزیة

مسؤولیاتھم  تمثلت في تعدد الجبھات العسكریة في الشرق والغرب والشمال، وتخلي قادة الجیش عن: أزمة عسكریة فادحة ·
 .وتفرغھم لألمور السیاسیة واالقتصادیة والمالیة

،أو باحتاللھا من طرف 1878 ورومانیا وصربیا سنة 1829كالیونان مھمة باستقاللھا راطوریة العثمانیة لمناطقفقدان اإلمب ·
 من 1882 من طرف فرنسا، و احتلت مصر سنة 1881 و تونس سنة 1830احتلت الجزائر سنة  القوى االستعماریة ،حیث

 .ممتلكات اإلمبراطوریة العثمانیة ى االستعماریة على اقتساممما شجع القو.1911انجلترا، و لیبیا من قبل ایطالیا سنة  طرف
 بدعم من انجلترا 1916الكبرى سنة  قاد الشریف حسین، أمیر مكة والحجاز، الثورة العربیة: العرب على العثمانیین ثورة·

 .عربیة مستقلة وموحدة وكان الھدف ھو القضاء على العثمانیین وإقامة دول
لھم بفلسطین،  وعدت انجلترا في شخص وزیر خارجیتھا جیمس بلفور الیھود بإقامة وطن قومي1917  :وعد بلفور سنة·

 .المنطقة مما شجع الیھود على الھجرة واالستقرار بھذه
 مناطق توجد بین-أرغم العثمانیون على االنسحاب العسكري البري من القوقاز1918 : قساوة بنود معاھدة مودروس سنة·

اإلسالمي وعلى االنسحاب البحري  والمشرق العربي والغرب-...جورجیا.أرمینیا.زوین منھاادریبیجانالبحر األسود وبحر ق
األجنبیة في التنقل بمضیقي البوسفور والدردنیل،وإقامة الحلفاء  من المضیقین والبحر األبیض المتوسط، وحریة السفن

 .العثمانیة لسفن التجاریةمجال المضیقین،وسیطرة الحلفاء على الموانئ وا لمراكز عسكریة في
العثمانیة على التنازل عن أراضیھا بأوربا لفائدة انجلترا وفرنسا  أرغم الحلفاء اإلمبراطوریة: 1920قساوة معاھدة سیفر 

 .الدولیة المجاورة،ووضعت المضیقین تحت الرقابة والدول
واالنتداب ھو نظام  .جلیزي على المشرق العربيالعثمانیة فرض االنتداب الفرنسي واالن نتج عن سقوط اإلمبراطوریة خالصة

بعد الحرب العالمیة األولى ) الدولة العثمانیة(وتركیا  أقامتھ عصبة األمم لتطبیقھ على األقالیم التي انتزعت من ألمانیا
التي  جةالنظام على أن الغرض من االنتداب ھو مساعدة ھذه األقالیم التي لم تبلغ بعد الدر و ینص ھذا). 1914-1919(

 .إحدى القوى العظمى إلى أن تستطیع إدارة شؤونھا بنفسھا لذلك یلزمھا أن تكون تحت إشراف تمكنھا من االستقالل بنفسھا
 .العربي ظروف فرض االنتداب الفرنسي واالنجلیزي على المشرق2 (
 وبریطانیا فرنسا اتفقت( : درسيالم  في الكتاب97اطلع جیدا على الخریطة ص ) . 1916بیكو سنة  -توقیع معاھدة سایكس ·

وسیطرت ) إسطنبول) ، بحیث حصلت روسیا على القسطنطینیة اإلمبراطوریة العثمانیة على اقتسام مناطق وروسیا القیصریة
المحاذیة للحدود الروسیة التركیة، وحصلت فرنسا  على ضفتي البوسفور ومساحات كبیرة في شرق األناضول في المناطق

أما بریطانیا فامتدت مناطق . كبیر من جنوب األناضول ومنطقة الموصل في العراق ألكبر من بالد الشام وجزءعلى الجزء ا
صرة وجمیع المناطق الواقعة بین الخلیج والب بغداد من طرف بالد الشام الجنوبي متوسعا باالتجاه شرقا لتضم سیطرتھا

تحت إدارة  كما تقرر أن تقع المنطقةالتى اقتطعت فیما بعد من جنوب سوریا وعرفت بفلسطین.الفرنسیة العربي والمنطقة
فا ولكن االتفاق نص على منح بریطانیا مینائي حی .دولیة یتم االتفاق علیھا بالتشاور بین بریطانیا وفرنسا وروسیا القیصریة

الذي  استخدام میناء حیفا، ومنحت فرنسا بریطانیا بالمقابل استخدام میناء االسكندرونھ، وعكا على أن یكون لفرنسا حریة
 .كان سیقع في حوزتھا

بفرض نظام االنتداب على -أي فرنسا وانجلترا تحدیدا-الدول العظمى  بحق22في المادة  األمم المتحدة اعتراف عصبة ·
 .تابعة للھیمنة العثمانیة تالمناطق التي كان

بایطالیا سنة  عقدتھ كل من ایطالیا وفرنسا وانجلترا :)98الخریطة ص  تأمل جیدا . (1920ریمو سنة  عقد مؤتمر سان ·
االنجلیزي على العراق واألردن وفلسطین ومصر  وتم فیھ االتفاق على تقسیم منطقة الشرق العربي حیث امتد النفوذ1920

تقلیص مجال اإلمبراطوریة العثمانیة حیث انحصر فقط في منطقة شبھ جزیرة  ى سوریا ولبنان وتموھیمنت فرنسا عل
 .. األناضول

 .وانجلترا على العراق فرض فرنسا لنظام االنتداب على سوریا ·
 النجلیزيوقعتھا القوى االستعماریة فرض نظام االنتداب الفرنسي على سوریا واالنتداب ا نتج عن المعاھدات التي:خالصة

 .على العراق،وترتبت عن ذلك نتائج مختلفة وردود شعبیة شدیدة
 .ذلك نتائج االنتداب الفرنسي على سوریا،وموقف سكان سوریا من (3

،وكان الرد . لبنان و دمشق و حلب و جبل العلویین: وھي قسمت فرنسا التراب السوري إلى أربع وحدات ا ودول منفصلة
المؤتمر  بدمشق1920ستعماري بطریقتین، طریقة سیاسیة حیث عقد القومیون العرب في مارس اال السوري على ھذا الفعل

للبالد السوریة ثم إقامة حكومة مدنیة وإعالن  اإلعالن عن االستقالل التام الناجز: السوري العام وكان من ابرز مقرراتھ
 من میثاق عصبة األمم ورفض مطالب 22دة البالد السوریة ،فضال عن رفض الما فیصل بن الحسین ملكا دستوریا على

السوریین بأبشع  لكن فرنسا رفضت بشدة وتوعدت المواطنین. بجعل فلسطین وطنا قومیا لإلسرائیلیین الصھیونیة
مقاومة عسكریة سوریة في معركة میسلون بالقرب  العقوبات،وقد حركت جیشھا لالنقضاض على البالد السوریة وتصدت لھا

 .1920 وزمن دمشق في یولی
 .العراق ورد فعل سكان العراق نتائج االنتداب االنجلیزي على (4

 معركة میسلون لجا فیصل بن الحسین إلى العراق وعین ملكا للبالد،ووجد ھناك إدارة بعد ھزیمة المقاومة السوریة في
ت الفئات االجتماعیة العراقیة ھمش انجلیزیة محتكرة ألھم الوظائف األمنیة والصحیة والمالیة والزراعیة وغیرھا، بینما

 أھم رد شعبي عراقي ضد االنجلیز، حیث تكبدت 1920وكانت ثورة  ،وأمام ھذا الوضع االستعماري اندلعت ثورات متعددة،
وتسریع نقل  بشریة وعسكریة ومالیة جعلتھم یرغمون على تغییر سیاستھم وعالقاتھم بأھل العراق فیھا انجلترا خسائر

 .عراقیینالصالحیات إلى ال
التي كانت  مختلفة في سقوط االمبراطوریة العثمانیة،ونتج عن ذلك ھیمنة استعماریة على المناطق ساھمت عوامل:خاتمة

 .تحت حكمھا وخاصة منطقة المشرق العربي
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  الصھیوني القضیة الفلسطینیة جذور القضیة وأشكال التمركز

 .المقاومة الوطنیة التي واجھتھ  مراحل ومظاھر التغلغل الصھیوني بفلسطین، وأشكالتوضیح: إشكالیة الوحدة
 .بفلسطین مراحل وخصائص التغلغل الصھیوني?- 

 .أسالیب استعماریة متعددة توغلت الصھیونیة بمنطقة فلسطین عبر ثالث مراحل أساسیة معتمدة
 . 1917 إلى سنة 19نذ القرن م مظاھر التسرب الصھیوني إلى فلسطین: المرحلة األولى (1

 منذ القرن التاسع عشرة كثفت بریطانیا اتصاالتھا مع سالطین اإلمبراطوریة: العثمانیة دور االتصاالت االنجلیزیة مع اإلمبراطوریة ·
تصادیة مھمة بان الیھود سینجزون مشاریع اق العثمانیة وخاصة مع السلطان عبد الحمید،إلقناعھم بعودة الیھود إلى فلسطین ،وزعمت

 .اإلمبراطوریة العثمانیة المتأزمة ،تعود بفوائد اقتصادیة ومالیة على میزانیة
 لقد استطاعت االتصاالت واإلغراءات التي قامت بھاانجلترا، إقناع السلطان عبد الحمید :دور التسرب االقتصادي الصھیوني إلى فلسطین· ·

في شراء األراضي وتشیید المستعمرات، ویعتبر  صدد تدفقت الجالیات الیھودیة وشرعتبالسماح للیھود بالعودة إلى فلسطین ،وفي ھذا ال
 .األعمال الذي حرض الصھاینة على االستیطان بفلسطین الیھودي موشي مونتفیوري اكبر رجال

الیھودیة بأكثر من   من أعضاء الجالیات204 حضره حوالي 1897غشت31و29انعقد مؤتمر بال بسویسرا بین  :دور مقررات مؤتمر بال ·
ضرورة تشجیع الفئات الیھودیة الزراعیة والحرفیة : الیھودیة اآلتیة دولة، وترأسھ ثیودورھرتزل وقد أسفر المؤتمر عن القناعات15

والعمل على تأسیس . العالمي ثم تقویة الشعور والضمیر القومي للیھود على الصعید. على االستیطان بفلسطین  والمھنیة وغیرھا
 .ھدف ھذه القرارات ھو تكوین وطن قومي للشعب الیھودي بفلسطین وكان.ات ومنظمات توحد وتنظم وتسیر القومیة الیھودیةمؤسس

نونبر 2بلفور في  إلى جانب الدعم االقتصادي السابق، وعدت انجلترا في شخص وزیر خارجیتھا آرثر جیمس :دور وعد بلفور ·
 .ي بفلسطینالیھود بالمساعدة على إقامة وطن قوم1917

البورجوازیة الیھودیة على ضرورة تركیز  تحالفت بورجوازیة القوى االستعماریة وخاصة االنجلیزیة مع: الرأسمالیة الغربیة دور الدول ·
 الطموحات المالیة واالقتصادیة المھمة للطرفین في منطقة المشرق العربي ومنطقة الشرق االستیطاني الیھودي بفلسطین ،الن ذلك یحقق

 .األقصى
 -1939و1918 -الحربین  مظاھر التغلغل الصھیوني بفلسطین خالل فترة مابین: المرحلة الثانیة2 (
النجلترا حق فرض انتدابھا على فلسطین، وقد تضمن صك االنتداب االنجلیزي مجموعة  أعطت عصبة األمم: دور صك االنتداب االنجلیزي ·

واالقتصادیة قصد تكوین الدولة للیھود  تسخیر انجلترا تنظیماتھا اإلداریة والسیاسیةضرورة : االمتیازات لصالح الیھود ومنھا من
 لرعایة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة للیھود قصد -1929وتم ذلك فعال سنة – ثم أن تؤسس انجلترا الوكالة الیھودیة+ بفلسطین
المنتدبة على فلسطین الوكالة الیھودیة في انجاز  اعد اإلدارة البریطانیةكما تس+ من بلدان العالم وتوطینھم باألراضي الفلسطینیة تھجیرھم

الفلسطینیة للیھود  إضافة إلى تسھیل منح الجنسیة+ تحتاجھا الجالیات الیھودیة المستوطنة بفلسطین اإلشغال العمومیة والخدماتیة التي
 .یة باألراضي الفلسطینیةالعرب وفرض اللغة االنجلیزیة والعبریة كلغات رسمیة إلى جانب اللغة

 انجلترا من مساعداتھا االقتصادیة للمستوطنین الیھود، بحیث أصدرت قوانین جدیدة و صعدت: دور الدعم االقتصادي االنجلیزي المتجدد ·
لیھودیة،كما أمعنت العربیة الفلسطینیة للجالیات ا تالعبت بالقوانین العثمانیة المنظمة للعقار،وكان الھدف من ذلك تسھیل تفویت األراضي

ملكیة األراضي  الفالحین الفلسطینیین، ناھیك عن إغراقھم بالدیون مما مكن انجلترا والیھود من مصادرة في فرض الضرائب المجحفة على
وقد شجعت انجلترا الیھود على . العربیة الفلسطینیة  وتشرید العائالت-مترمربع عند أھل الشام1000=دونم 1-دونم160000حوالي 

سنة واحدة أي  وقد تزامن كل ما سبق مع ھجرة یھودیة مكثفة، ففي.باطنھا على المعادن ومصادر الطاقة لشروع في زراعتھا والتنقیب فيا
 .-فرد355157 حوالي 1935المستوطن بفلسطین سنة  ووصل العدد اإلجمالي الیھودي– یھودي 61854 توافد على فلسطین 1935سنة 

ومسلحة  التي اعتمدتھا الصھیونیة للتوغل داخل األراضي الفلسطینیة،وقد واجھتھا مقاومة سیاسیة ستعماریةتنوعت الوسائل اال: خالصة
 [أسفلھ? انظر المحور[عربیة فلسطینیة

 .1948و 1939التمركز الصھیوني بفلسطین مابین  أشكال: المرحلة الثالثة3 (
وتدریب الملیشیات  الدعم االقتصادي واإلداري والسیاسي،قامت انجلترا بتكوینإلى جانب : القمعیة المتطرفة اعتماد الصھیونیة األسالیب ·

 ومنھا منظمة -أسفلھ? البراق واالنتفاضات التي تلتھا انظر المحور ثورة-الصھیونیة المسلحة وخاصة بعد تنامي المقاومة الفلسطینیة
 المحاربون من -منظمة شترن ، ثم تنظیم زفاي لومي و1931نة  تأسست س-المنظمة العسكریة القومیة للدفاع عن الیھود -أرجون ھاغانا

وشنت ھذه المنظمات المتطرفة حمالت .1940شراسة وشھرة تأسست سنة   التي كانت أكثر المنظمات الصھیونیة-أجل حریة إسرائیل
الوقت انقلبت على  وفي نفسالعائالت الفلسطینیة حیث حرصت على ترویعھا وتھجیرھا من مساكنھا وأراضیھا،  عدوانیة عنیفة على

لذلك قررت انجلترا االنسحاب .قصد إخراجھا من األراضي الفلسطینیة  اإلدارة االنجلیزیة، بحیث استھدفت مصالحھا اإلداریة واالقتصادیة
 .األمم المتحدة بإیجاد بدیال النتدابھا على فلسطین وطالبت1947سنة 

الحركة الصھیونیة ما أسمتھ  بعد انتصار دول الحلفاء على النازیة والفاشیة،استغلت: ھیونیةاألمریكیة للحركة الص دعم الوالیات المتحدة ·
 ،وقد شنت الحركة 1945و1933 للیھود من طرف النازیة بین -یھودي   ملیون6 الھولوكوست،مقتل حوالي –حمالت اإلبادة الجماعیة 

السیاسي لتأسیس دولة مستقلة تجمع  ات المتحدة األمریكیة مطالبة بالدعماستعطافیة تضامنیة عالمیة وخاصة لدى الوالی الصھیونیة حملة
 .أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة مساندتھا الكاملة لرغبات الصھیونیة وقد.شتات الیھود وتقیھم من مثل المجازر النازیة

انتدابھا على فلسطین، قامت الجمعیة العامة  ا إنھاءبعد إعالن انجلترا عزمھ: 106اطلع على الخریطة ص.وإقامة دولة إسرائیل  فلسطین ·
الصھیوني على أرض -الیھودي/العربي وافقة على قرار تقسیم فلسطین إلنھاء النزاعبالم1947نوفمبر 29الّتابعة لھیئة األمم المتحدة في

تقسیم فلسطین إلى مجال جغرافي تقام علیھ الدولة العربیة الفلسطینیة،ومجال 181 وقضى قرار. فلسطین الخاضعة لالنتداب البریطاني
في  وقد أعلنت انجلترا نھایة انتدابھا.تحت الوصایة الدولیة وبیت لحمالقدس وان تبقى مدینتي. تقام علیھ دولة إسرائیل جغرافي

على المناطق الفلسطینیة وقاموا بتشرید العرب  یوم أعلن الصھاینة قیام دولتھم إسرائیل، وشرعوا في التوسعوفي نفس ال1948ماي14
 . من أراضیھم متحدین الشرعیة الدولیة

 وإداریا وعسكریا مھما للحركة الصھیونیة،وبعد تزاید قدمت انجلترا دعما اقتصادیا وسیاسیا1947 إلى سنة 19منذ القرن : خالصة مركزة
الوالیات المتحدة  لألمم المتحدة عزمھا إنھاء انتدابھا على فلسطین وتزامن ذلك مع التقرب الصھیوني من الضغوط الصھیونیة علیھا أعلنت

 .1948ماي 14وبالتالي إعالن دولة إسرائیل في  األمریكیة التي استطاعت تمكینھا من خطة تقسیم منطقة فلسطین
 
 

 . للتسرب الصھیوني إلى األراضي العربیة الفلسطینیةالفلسطینیة أشكال المقاومة?- 
 :المقاومة السیاسیة السلمیة خصائص (1

 مباشرة بعد وعد بلفور] اإلسالمیة،جمعیة اإلخاء والعفاف،جمعیة مقاومة الصھیونیة الجمعیة الخیریة[تأسست مجموعة من الجمعیات ·
الفلسطینیة على توعیة الفلسطینیین بمخاطر الھجرة  وقد حرصت التنظیماتواالنتداب االنجلیزي ودعمھ لالستیطان الیھودي بفلسطین،

اللجنة [الفلسطینیة كما قدمت اللجن. والكنائس والصحف والمجالت وخالل المظاھرات واإلضرابات الیھودیة ،وذلك في خطب المساجد
 ولعصبة األمم تستنكر الدعم االنجلیزي واالستیطان للدول العربیة عرائض] العربیة العلیا،اللجنة الوطنیة للمؤتمراالسالمي المسیحي

 .بفلسطین الیھودي
 رفضھ المطلق لمطالب 1919العام الذي انعقد بدمشق في یولیوز أعلن المؤتمر العربي السوري: تندید عربي قومي بالتحركات الصھیونیة ·

 على ھدم القوات 1929البراق النجلیزیة عقب أحداث ثورةوطنا قومیا للیھود،كما احتج المغرب لدى الحكومة ا الصھیونیة بجعل فلسطین
 .بفلسطین االنجلیزیة لالماكن اإلسالمیة المقدسة

 رفض وعد 1929اكتوبر26عربي بالقدس في  قررت النساء الفلسطینیات خالل أول مؤتمر نسائي: معارضة المرأة الفلسطینیة للصھیونیة ·
النساء  المرأة الفلسطینیة بدور التوعیة من مخاطر التحدیات التي تواجھ األمة،وقد قامت تزمبلفور والھجرة الیھودیة إلى فلسطین وان تل

  .بعد المؤتمر بمظاھرة احتجاجیة صامتة جابت شوارع القدس
توفي سنة -1897ولد سنة -الحسیني اجمع علماء المسلمین بقیادة الحاج محمد أمین: بتحریم بیع األراضي الفلسطینیة إفتاء العلماء ·

  بتحریم بیع األراضي الفلسطینیة،وقد نعتوا بالكفر والردة عن اإلسالم كل1934یولیوز26  في المؤتمر األول لعلماء فلسطین في-1974
 .المسلمین عربي باع أو توسط أو سھل بیع األراضي الفلسطینیة لالنجلیز أو الیھود أو لغیر

 :سلحةخصائص المقاومة الم (2
الصھیوني بفلسطین  والتندیدات التي قادتھا المقاومة السلمیة الفلسطینیة،وتمادیھا في دعم التركیز أدى تجاھل اإلدارة االنجلیزیة للنداءات

 عندما اعترضت عصابات صھیونیة المصلین الفلسطینیین بعد 1929غشت29 إلى اندالع المقاومة المسلحة،وقد ابتدأت بثورة البراق یوم
واستھدفت المصالح  الجمعة،وبعد وصول أنباء االصطدام مع الصھاینة واالنجلیز ،ھبت حشود بشریة فلسطینیة وجھم من صالةخر

أبرزھا العملیات الفدائیة التي قادھا عزالدین القسام - 1947الى 1930 -وبعد ثورة البراق اندلعت انتفاضات متعددة. االنجلیزیة والصھیونیة
كل أرجاء منطقة فلسطین  1936، وبعده عمت الثورة العربیة الكبرى سنة 1935قاومة مسلحة ضد االنجلیز سنة في م إلى أن استشھد

 .دولة إسرائیل ثم تواصلت المقاومة الحقا واستمرت المقاومة المسلحة حتى انسحاب بریطانیا وإعالن قیام
المتحدة   والعسكریة الدولیة وخاصة االنجلیزیة وبعدھا الوالیاتالمساعدات االقتصادیة والمالیة اعتمدت الحركة الصھیونیة على:خاتمة

بالتواجد على األراضي الفلسطینیة حیث أعلنت علیھا قیام  الذي اعترف لھا181األمریكیة وتمكنت بفضل ذلك من انتزاع القرار االممي 
 .فلسطینیة قى مقاومة سیاسیة وعسكریة عربیةومنذ اللحظات األولى للتغلغل الصھیوني بفلسطین تل .1948ماي 14دولة إسرائیل في 

 :[ معجم المفاھیم?- 
مؤتمر   م بھدف تكوین دولة یھودیة في فلسطین وقد تزعمھا تیودورھرتزل منذ19خالل القرن  حركة سیاسیة ودینیة ظھرت: الصھیونیة ·

را والوالیات المتحدة األمریكیة وباقي القوى انجلت ،وقد لقیت دعما اقتصادیا وسیاسیا وعسكریا وإداریا من1897بال بسویسرا سنة 
الذي مكنھا من مناطق 1947نونبر29في181 اإلمبراطوریة العثمانیة،مما مكنھا من انتزاع القرار االممي رقم الرأسمالیة مستغلین ضعف

  1948ماي14دولتھا إسرائیل في  جغرافیة عربیة فلسطینیة وأعلنت علیھا قیام
بفلسطین إلى دولة یھودیة ودولة  القاضي181صوتا على قرار 33وافقت الجمعیة العامة لألمم ب1947نوفمبر 29في : تقسیم فلسطین ·

 .اإلدارة األممیة عربیة فلسطینیة ووضعت منطقة القدس وبیت لحم تحت
سیاسیة والدینیة واإلنسانیة،ھي قضیة اغتصاب األرض والقومیة،التاریخیة وال ھي القضیة العربیة واإلسالمیة: القضیة الفلسطینیة ·

االستعماریة األوربیة مع الصھیونیة  الىیومنا ھذا،وقد تآمرت القوى19اإلنسان وانتزاع الوطن من طرف الصھیونیة منذ القرن  وتشرید
 رى وساھموا في غرس دولة إسرائیل فياألمریكیة من بعدھا والقوى االستعماریة األخ وخاصة انجلترا في البدایة ثم الوالیات المتحدة

  . في عمق القلب العربي اإلسالمي بفلسطین1948ماي سنة 14
  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 الباردة نظام القطبیة الثائیة والحرب

سمیت الفترة الزمنیة التي امتدت من: إشكالیة الوحدة الباردة،حیث   بالحرب1989نھایةالحرب العالمیة الثانیة إلى غایة سنة  
قطبین كبیرین الشرقي االشتراكيانقسم العالم الى المتحدة األمریكیة،  بزعامة االتحاد السوفیاتي والغربي الرأسمالي بقیادةالوالیات 

 ھذھالفترة؟ فماھي خصائص العالقات الدولیة خالل
I. الباردة بروزنظام القطبیة الثنائیة والحرب العوامل التي ساھمت في. 

ي الحرب العالمیة الثانیة خالاللمؤتمرات التيالدول المنتصرة ف بروز الخالفات بین (1  :عقدوھا وھي 
مناطق-4-على تقسیم ألمانیا إلىأربع  ،تم فیھ االتفاق المبدئي1945انعقدبجنوب أوكرانیا في فبرایر سنة  :مؤتمر یالطا ·  

(احتالل وتقدیم الدعم المادي) سوفیاتیة+ فرنسیة+انجلیزیة+أمریكیة اء اقتصادیاتھا و تحقیق نھضة والسیاسیللدول األوربیة لبن 
إال انھ برزت خالفات.تقوم على االنتخاباتواحترام حقوق اإلنسان  دیمقراطیة الوالیات المتحدة(بین االتحاد السوفیاتي وباقیالحلفاء   

حول طبیعة نظام الحكمالذي سیقام) فرنسا+انجلترا+األمریكیة  . فیبولونیا 
انعقد في یولیوز سنة: بوتسدام مؤتمر · تصفیة المؤسسات النازیة ومحاكمة مجرمي الحرب،  حیث اتفق فیھ الحلفاء على 1945 
منرومانیا وبلغاریا وبالحدود الغربیة التي  االعتراف بشرعیة الحكومات التي أقامھا االتحاد السوفیاتي في كل لكنالحلفاء رفضوا

لفاء بمراقبةنفس الوقت رفضاالتحاد السوفیاتي السماح للح رسمھا مع بولونیا، وفي االنتخابات في دول أوربا الشرقیة التیساھمت  
 ...تحریرھا من النازیة الجیوش السوفیاتیة في

الستار الحدیدي تعبیر أطلقھرئیس الوزراء البریطاني تشرشل: الحدیدي إقامة االتحاد السوفیاتي للستار (2 لیفسر تقسیم العالم إلى  
الغربي بزعامةالوالیات المتحدة: قسمین التیبعث بھا إلى الرئیس  األمریكیة والشرقي بقیادة االتحاد السوفیاتي وذلك في البرقیة 

شمال شرق  لھ فرض االتحادالسوفیاتي لھیمنة ساحقة تمتد من شمال ألمانیا إلى  بعدما تبین1945ماي 12األمریكي ترومان في 
 .ایطالیا والى شمال غربالیونان

التزم فیھ الرئیس األمریكي ھاريوھو القرار الذي  :مذھب ترومان (3 بالحد من انتشار الشیوعیة في 1947ترومان في مارس  
 .الیونان وتركیا والعالم،بعدما تصاعد المد االشتراكي في أورباوصار یھدد اكتساح أوربا

التزمت الوالیات المتحدة:مشروع مارشال (4 خارجیتھا جورج   وزبر في الخطاب الذي ألقاه-أي الرئیس األمریكیترومان-األمریكیة 
-الجنوبیة الیابان وكوریا -والمالي والسیاسي للدول األوربیة واألسیویة  بتقدیمالدعم االقتصادي1947مارشال في یونیو 

االمبریالي في القارةاألوربیة و/السوفیاتي بوسیلة التدخل األمریكي المتضررة منالحرب،وقد وصفھ االتحاد أعلن حقیقة عن انقسام  
إلى معسكرین معسكر دیمقراطي اشتراكيالعالم  استعماري غربي تقوده الوالیات المتحدة األمریكیة،/ومعسكرامبریالي  وشرع في  

وبذلك انطلقت. إلقامة أنظمة اشتراكیة ومقاومةاألنظمة الرأسمالیة تأطیر ودعماألحزاب والھیئات الشیوعیة داخل أوربا وخارجھا  
 .الحرب الباردة بینالقطبین

II. على التنافسالسیاسي  الحرب الباردة تعبیر یطلق.مراحلھا الحرب الباردة وأھمخصائص العالقات الدولیة خالل مفھوم
الوالیات المتحدة  االشتراكي بزعامة االتحادالسوفیاتي و الغربي الرأسمالي بقیادة واإلیدیولوجي والعسكري بین القطبین الشرقي

یداألمریكیة من اجل نشرمبادئھما على الصع فترةمابعد الحرب  العالمي مع تفادي االصطدام العسكري المباشر، وقد امتدت من 
،وقد مرت العالقات1989العالمیة الثانیة إلى سنة  ثم  1963-1947 الدولیة بفتراتاألزمات واالنفراج مابین الحرب الباردة األولى 

ثانیة مابینالحرب الباردة ال  ثم1979-1963فترة التعایش السلمیبین المعسكرین   1979-1989. 
III. فیعدد  المواجھة بین الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیاتي تجلت.1963-1947 الباردة األولى خصائص الحرب

 :مناألحداث منھا
دولاألمریكیة في إطارمشروع مارشال بتقدیم مساعداتاقتصادیة ل عملت الوالیات المتحدة :االقتصادیوالمالي التنافس (1  

 األوربیةللتعاوناالقتصادي ،واعتبر االتحاد السوفیاتي أورباالمتضررة من الحرب الحتوائھا وشجعتھا على تأسیس المنظمة
 الشیوعیلتعبئة األقطاراألوربیة وأحزابھا األوربیةواألسیویة ،وألجل ذلكأنشأمكتب اإلعالم ذلكبسطا للھیمنة األمریكیةفي القارتین

مریكیة،وفي نفس الوقت أسس مجلسالشیوعیة ضد الخطة األ  المساعدةاالقتصادیة المتبادلة لبناء ودعم األنظمة االشتراكیة في 
 .القارة األوربیةوخارجھا

 مع بلدانأمریكا 1947ریو د یجانیرو سنة أقامت الوالیاتالمتحدة األمریكیة تحالفات عسكریة جماعیة كمیثاق :التنافس العسكري (2
شمالالجنوبیة،ومیثاق حلف ال -األوربیةالراسمالیة  مع البلدان1949األطلسي  

المانیا+ایطالیا+الیونان+البرتغال+الدنمارك+النرویج+ھولندا+بلجیكا+فرنسا+انجلترا ،ثم حلف بغداد سنة .وكندا وتركیا+الغربیة 
1951وتركیا وتركیا وباكستان،واتفاقیات عسكریة ثنائیةمع الیابان   معالعراق وإیران1951  والصین 1953لجنوبیة وكوریا ا 

وفي المقابلكون االتحاد.1954الوطنیة  مع بولونیا وبلغاریا وھنغاریا1955السوفیاتي حلف وارسو   ورومانیاوتشیكوسلوفاكیا  
 .1950 الصین الشمالیة سنة وألمانیا الشرقیة، ومعاھدة ثنائیة مع

صواریخ العابرة للقاراتال-التسابق نحو التسلحاالستراتیجي وبموازاة ذلك عمل المعسكران على والقنبلة الھیدروجینیة  +
القاذفات اإلستراتیجیة+الغواصاتالنوویة+ الدخول في  ونتج عن ذلك ماسمي بنظام توازن الرعب القائم علىتحاشي الطرفین -

 .أسلحةالدمار السابقة إلى إفنائھما مواجھة عسكریة مباشرة خوفا من أن یؤدي استعمال
اشتدت الدعایة اإلیدیولوجیة المتبادلة: يالتنافس اإلیدیولوج (3  .المعادیةللشیوعیة والمناھضة للرأسمالیة 

 : حدوث أزمات سیاسیة (4
 . اشتراكي ھادئ على النظاماللیبرالي القائم وقعتأزمة سیاسیة داخلیة بتشیكوسلوفاكیا بحدوث انقالب سیاسي :أزمة براغ ·

1948 امتدت مابین ابریل :أزمة برلین األولى · على اثر اتفاق الوالیات المتحدة األمریكیةوفرنسا.1949الى ماي  وانجلترا على  
الطرق   قرر االتحاد السوفیاتي إغالق جمیع-انظر الفقرة األولى-مؤتمریالطا توحید المناطق األلمانیة الواقعة تحت مراقبتھا بموجب

اجھة مسلحة بین القطبین عندمااخترقت الطائرات األمریكیةتندلع مو المؤدیة إلىبرلین الغربیة ومحاصرتھا اقتصادیا وكادت أن  
 1949أن االتحاد السوفیاتي قرر رفع الحصار في ماي  األجواء السوفیاتیة لتقدیم المؤن الضروریة لسكان برلینالغربیة،إال

ةالتابعة للنفوذ السوفیاتي وألمانیا الشرقیة الدیمقراطی األزمةبتقسیم ألمانیا بما فیھا العاصمة برلین إلى جمھوریة ألمانیا ،وانتھت
 .الغربیالرأسمالي االتحادیة التابعة لنفوذ المعسكر الغربیة

احتلت الوالیاتالمتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیاتي: الكوریة األزمة · ،ونتج عن دخولقوات كوریا الشمالیة 1945للكوریتین سنة 
 االتحادالسوفیاتي كوریاالشمالیة،ودعم مجلس األمن والوالیات ودعم1953و1950مابین الجنوبیة حدوث المواجھة للمنطقة

حدا فاصال بین كوریا الجنوبیة38خطالعرض المتحدة األمریكیة كوریاالجنوبیة،وتم توقیع اتفاقیة الصلح القاضیة بجعل  
 .االشتراكیة الرأسمالیةوكوریا الشمالیة

فت طائرات التجسس األمریكیة عندما اكتش1962اندلعتفي أكتوبر سنة  : أزمة كوبا · وجود قواعد للصواریخالسوفیاتیة في خلیج  
السوفیاتي بحرب شاملة إذا لم یبادر  ذلك أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیةالحصار علیھا وھددت االتحاد الخنازیر بكوبا وعلى اثر

المتحدة األمریكیةالكوبي،وبعد مفاوضات بین الطرفین التزمت الوالیات  بسحب صواریخھ منالتراب بعدماالعتداء على كوبا  
 . صواریخھ وانتھت األزمة االشتراكیة ،قرر االتحاد السوفیاتي سحب

بعد الھجرةالسكانیة المكثفة من ألمانیا الشرقیة في: الثانیة  أزمة برلین · اتجاه برلین الغربیة الرأسمالیة ،وأمام رفضالدول الغربیة  
حویل برلین إلى مدینة محایدة،شرعتاالتحاد السوفیاتي بت اقتراح  1961سلطاتألمانیا الشرقیة السوفیاتیة ببناء حائط برلین سنة  

 .أي اتصال بین شطریمدینة برلین لمنع
IV. 1979-1963 مرحلة التعایش السلمي خصائص. 

مع، وتصادف ذلك 1956نیكیتاخروتشوف رئاسة االتحاد السوفیاتي سنة   تسلم1953بعد وفاة ستالین  (1 إعالن حزبھ الشیوعي  
6 السوفیاتي، ترجمت في خطاب خروتشوف یوم فیمؤتمر العشرون توجھا جدیدا للسیاسة الخارجیة   في سیاسة1959شتنبر 

 بالسعي إلى التنافس في المیادین االقتصادیة والعلمیة والثقافیة التعایش السلمي بین المعسكر االشتراكي والمعسكر الرأسمالیوذلك
یارات الشعوب ألنظمتھا السیاسیة واالقتصادیة اشتراكیةواحتراماخت  .كانت أورأسمالیة 

 . كینیدي رؤساءالقطبین بین خروتشوف والرئیس األمریكي إیزنھاور وخلفھ عقد لقاءات ثنائیة بین (2
 SALT:Stratigic Armsبسالت السالحاالستراتیجي وذلك في إطار ماعرف إجراء القطبین لمفاوضات الحد من (3

Limitation T alks-1  2 وسالت 1972سنة 1979سنة   . 
1975تم ذلك سنة : عقد مؤتمر ھلسینكي بفنلندا (4 ووحدة  وتعھد المعسكرین بالتعاونوالتنسیق، والتزما باحترام سیادة الدول 

 .والحریات ترابھا وعدم التدخل في شؤونھاالداخلیة واحترام حقوق اإلنسان
التعایش السلمي بینحدوث أزمات إقلیمیة ھددت  (5  :القطبینوھي 

اشتدت حرب الفیتنام مابین:الفیتنام أزمة · السوفیاتي فیتنام الشمالیة االشتراكیة للسیطرة  حیث دعم االتحاد 1964-1968 
اتفاقیة سقوطمایقارب ثالثة مالیین من الضحایا، ب المدعمة من الوالیات المتحدة األمریكیة،وانتھت األزمة بعد علىفیتنام الجنوبیة

تشبثھم بالحریات وحقوق اإلنسانوعدم  نصت على المصالحةالداخلیة للفیتنامیین الشمالیین والجنوبیین وعلى  التي1973باریس 
 .وسیاسي االنضمام ألي تكتل عسكري

اشھدتھتشیكوسلوفاكی االشتراكي الذي  لمنع التغییر السیاسي للنظام1968تدخاللجیش السوفیاتي سنة  : أزمة براغ · . 
قطعت الدول العربیة تصدیرالنفط إلى الدول الغربیة: البترول أزمة ·  .1973 المساندة إلسرائیل في حرب أكتوبر سنة 

اندلعت الخالفات السیاسیةوأسفرت عن حرب أھلیة طاحنة:أزمة لبنان ·  .1990  إلى سنة1975امتدت من  
اه المؤید للمعسكرأطاحت الثورةاإلسالمیة بنظام الش: اإلسالمیة نجاح الثورة ·  .الغربي 

المتحدةاألمریكیة في دول العالم الثالث في انغوال  صراعات إقلیمیة مدعمة من االتحاد السوفیاتي والوالیات ثوراتوانقالبات و ·
1975 والموزمبیق 1977،إثیوبیا والصومالوأفغانستان   

V. 1989-1979 مظاھر الحرب الباردة الثانیة. 
اتيغزو االتحاد السوفی (1 االقتصادي والعسكري  وإعالن الوالیات المتحدة األمریكیة دعمھا 1988-1979 الفغانساتان 

األمریكیة والمعسكر  االكتساح السوفیاتي على المصالح اإلستراتیجیةللوالیات المتحدة لباكستانوأفغانستان نظرا للخطر الذي یمثلھ
 .األوسطواألقصى الغربي الرأسمالي بمنطقة الشرق

داد التنافس العسكرياشت (2 توقفت مفاوضات الحد من التسلح االستراتیجي واشتد: بینالمعسكرین  التسابق نحو التسلح فقدأنتج  
األمریكیة  في نشر أسلحة اللیزر في الفضاء الكونیكما عززت الوالیات المتحدة االتحاد السوفیاتي صواریخ متطورة وشرع

خحدیثة كماترسانتھا من األسلحة اإلستراتیجیة بصواری   في تنفیذ برنامج الدفاع االستراتیجي1989عملت ابتداء من سنة  
 .المعروفببرنامج حرب النجوم

استمر المعسكرین في استقطاب الشعوب:التنافس السیاسي بینالقطبین احتدام (3 والدول على الصعید العالمي من خالل  
ثف الطرفین من استعمالبالثورات واالنقالبات، كما ك دعمالحركات واألحزاب للقیام   داخل مجلس األمن وفق-النقض-حقالفیتو 
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 .مصالحھما
حرص القطبین على تحقیق: احتدام التنافس الریاضي (4  انتصارات ریاضیة كماقاطعت الوالیات المتحدة األمریكیة األلعاب 

یة في دورة لوس أنجلس سنةاأللعاب االولمب  ورداالتحاد السوفیاتي بمقاطعة1980االولمبیة التي نظمت بموسكو سنة  1984. 
أعلن الرئیس:التغییر اإلیدیولوجي والسیاسي باالتحادالسوفیاتي بدایة (5 السوفیاتي میخائیل غورباتشوف عن سیاسة  

أیإعادة-البیروسترویكا بتشجیعالمبادرة الفردیة   حیث ادخل إصالحات لیبرالیة-أي الشفافیة والوضوح- والجالسنوست-البناء 
ارات األجنبیة والحریة السیاسیةواالستثم مماانعكس سلبیا على القطب االشتراكي وساھم في...وتنظیم االنتخابات  تفكك االتحاد  

 .1989 السوفیاتي بعد سنة
وانفراجا،بسبب التنافس  مابعد الحرب العالمیة الثانیة والى غایة سنة 1989 توترا شھد ت العالقاتالدولیة خالل فترة :عامة خاتمة

م الذي ساد بین القطبین االشتراكيالعا المتحدة األمریكیة،ومع نھایة  بقیادة االتحاد السوفیاتي،والغربي الرأسمالي بزعامة الوالیات 
األحادیة الذي تقوده الوالیات  كامال ،وعرف العالم نظاما عالمیا جدیدا یتمیز بنظامالقطبیة  شھداالتحاد السوفیاتي تفككا1989سنة 

كیةالمتحدة األمری . 
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 الثالث تصفیة االستعمار وبروز العالم

توضیح العوامل التي ساھمت في ظھور: إشكالیة الوحدة الحركات التحرریة وتصفیة االستعمار بإفریقیا وجنوب شرق أسیا،وأھم  
تقالل بالعالم الثالثاإلقلیمیة التي شكلتھا دول الحدیثة العھد باالس التكتالت  . 

I. اإلمبراطوریات االستعماریة،وأھم العوامل التي ساھمت في تصفیتھا أھم .  
ص .اإلمبراطوریات االستعماریة أھم (1 135اطلع على الخریطة  - 

 :غداة الحرب العالمیة الثانیة ھیمنة اإلمبراطوریات االستعماریة عرفت إفریقیا وجنوب أسیا
وقد.االسبانیة،البرتغالیة،الھولندیة ،البلجیكیة،واالیطالیةالفرنسیة،البریطانیة، تمكنت الحركات التحرریة الوطنیة من تصفیتھا  

 .بأفریقیا وأسیا واسترجعت السیادة واالستقالل لشعوبھا
 :االستعمار بإفریقیا وجنوب شرق أسیا العوامل التي ساھمت في ظھور الحركات التحرریة وتصفیة (2

أدت سیاسة االستغالل:ماریةالسیاسة االستع ·  والنھب والقھر واالضطھاد التي اعتمدتھا اإلمبراطوریات االستعماریة إلى نمو الوعي 
 .الوطني القومي المعادي لالستعمار

ومنھا المیثاق: القرارات الدولیة واألممیة · حق الذي أكد على 1941غشت 14األطلسي بین الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا في    
دولة كلفت 24 لجنة تضم 1960دجنبر14المتحدة في  الشعوب في السیادة واالستقالل والحریة وإنھاء االستعمار،كما كونت ھیئة األمم

الدول   جمیع1966دجنبر16الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أقرتھ األمم المتحدة في  بتصفیة االستعمار،فضال عن حث العھد
ونتج عن ذلك كلھ نمو.الشعوب في تقریر مصریھا بكامل الحریةعلى تأیید ومساعدة   .الفكر القومي التحرري 

أكدت مبادئ الفكر االشتراكي: مساھمة الفكر االشتراكي ·  على الحریة والسیادة واالستقالل -+...ماوتسي تونغ+ھوشي منھ–وقیاداتھ  
تغاللوالحركات واألحزاب على مناھضة االستعمار واالس وتحریض الشعوب . 

أكد غاندي زعیم حزب المؤتمر الوطني الھندي على دعم الدیمقراطیة والسالم: الھندیة مساھمة الحركة الوطنیة · وإسقاط الفاشیة  
 .الالعنیف واالستغالل واالستعمار، وذلك باعتماد سیاسة الصمود السلمي

حركات تحرریة سلمیة ومسلحة،سریة وعلنیة، بدول إفریقیا  ساھمت العوامل السابقة في نمو الوعي القومي وظھرت :خالصة مركزة
سنة  تحریر أراضیھا وشعوبھا من االستعمار على مراحل مابین 1945-1960.وخالل سنة 1960،وبعد وجنوب شرق أسیا، تمكنت من

ص 135 1960  .اطلع جیدا على الخریطة 
 

II. التحرریة التي ساھمت في تصفیة االستعمار بآسیا وإفریقیا نماذج الحركات. 
خصائص المقاومة الھندیة لالحتالل البریطاني: األسیوي النموذج (1 . 

،اشتغل في المحاماة بجنوب إفریقیا من سنة1948-1869قادة الحركة الوطنیة ،عاش مابین  یعتبر غاندي المھاتما أھم إلى  1893 
،عاد إلى الھند وانخرط في الحیاة السیاسیة، متزعما المقاومة الھندیة1913 على رأس حزب المؤتمر الوطني الھندي ابتداء من سنة  

العصیان المدني  اإلسالمیة التي تزعمھا علي جناح،وقد اعتمد ت المقاومة نھجا سلمیا وذلك بإعالن  إلى جانب حزب الرابطة1921
،وتمكنت بصبر و صمود رجالھا ونسائھا من قھر التنكیل1942و1930سنتي  لبریطانیة، بل أرغمت والتعذیب الذي شنتھ السلطات ا 

،وبذلك استقلت الھند لكنھا في نفس الوقت1947لتنسحب نھائیا من الھند في فبرایر  1939 على وعد الھند باالستقالل سنة انقسمت  
 .إلى دولة الھند ودولة باكستان بقیادة الرابطة اإلسالمیة لعلي جناح

ر البرتغاليخصائص المقاومة األنغولیة لالستعما: النموذج اإلفریقي (2 . 
أساسیة،ففي وسط البالد تشكلت الحركة   ،إلى تأسیس ثالث حركات وطنیة1951البرتغال انغوال مقاطعة برتغالیة في سنة  أدى إعالن

،وفي الشمال1956الشعبیة لتحریر انغوال سنة   تكونت الجبھة الوطنیة لتحریر انغوال،وفي الجنوب تأسس االتحاد الوطني الستقالل 
ورفعت شعار إفریقیا لألفارقة،وأكدت على المساواة  بوحدة الشعب األنغولي انغوال التام سنة 1964،وقد طالبت ھذه الحركات الثالث

 .والصحة ونبذ العنصریة والعدالة والحق في الشغل والتعلیم
یة على التفكیر في الرحیل من وعنیفة وطویلة ،أجبرت السلطات البرتغال لقد شنت الحركات التحرریة األنغولیة ھجومات مسلحة موحدة

،حیث طالب زعماؤھا بسحب 1974 ذلك مع أطاحت ثورة القرنفل في البرتغال بالنظام الدیكتاتوري لساالزار في سنة انغوال،وتصادف
 .اعترفت فیھ البرتغال باستقالل انغوالAlvorاتفاق الفور  تم توقیع1975القوات البرتغالیة من انغوال،وفي سنة 

 
III. الثالث وأھم خصائصھ مفھوم العالم. 

 :مفھوم العالم الثالث (1
الثالث سنة  أول من استعمل عبارة العالم-Alfred sauvy-1898/1990واالجتماعي الفرنسي الفرد سوفي یعتبر الباحث االقتصادي

، وأعتمد في صیاغة مفھومھ على تشابھ األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة1952 أوضاع الھیئة الثالثة التي سادت بدول العالم الثالث ب 
ویتكون العالم الثالث من مجموع دول أمریكا الوسطى والجنوبیة ودول.1789الفرنسیة ستة  بفرنسا قبیل اندالع الثورة القارة اإلفریقیة  

ص -ومعظم دول القارة األسیویة سماليتنحاز ألي من المعسكرین االشتراكي والرأ  المتخلفة التي ال-137انظر الخریطة  .  
 :الثالث أھم خصائص العالم (2

أمد الحیاة+ نمو دیمغرافي كبیر بسبب ارتفاع نسبة الخصوبة: اجتماعیا · ضعیف بسبب قلة اإلمكانیات الطبیة وضعف المستوى  
ھجرة مكثفة+ أمیة مرتفعة + المعیشي  ... من البوادي إلى المدن 

فاءعدم تحقیق االكت+ تصدیر المواد األولیة: اقتصادیا · غیاب التكامل + ضعف االستثمارات الصناعیة+ الذاتي في المواد االستھالكیة 
التبعیة االقتصادیة للدول+ ارتفاع المدیونیة الخارجیة+ القطاعات االقتصادیة بین  ...االستعماریة السابقة 

 
IV. الثالث أھم التكتالت اإلقلیمیة والجھویة في العالم. 

 :حركة عدم االنحیاز (1
عقدت الدول األسیویة: سیسالتأ · الحدیثة العھد باالستقالل، مؤتمر باندونغ باندونیسیا مابین-دولة29-واإلفریقیة    18 ابریل 24و

مساعدة+ حل الخالفات والنزاعات الدولیة بطرق سلمیة: ،وأقرت مایلي1955 العمل على إیجاد + الشعوب على االستقالل والتحرر 
 ...والسیادة والسلم عالقات دولیة تسود فیھا العدالة

الدولة المنحازة في تعریف: مفھوم الدولة غیر المنحازة · الممھد لجدول أعمال أول مؤتمر للحركة -1961یونیو13-15مؤتمر القاھرة  
االستقالل الوطني ،و  ھي التي تنھج سیاسة سلمیة وتحترم سیادة واختیارات الدول وإرادة الشعوب،وتؤید حركات -بمدینة بلغراد

قلة عن المعسكرین االشتراكي والرأسمالي،وال تسمح للدولمست  .األجنبیة بإقامة قواعد عسكري فوق ترابھا 
جاللة: أھم زعماء حركة عدم االنحیاز · ، جمال عبد الناصر رئیس مصر مابین1999-1961الملك الحسن الثاني ملك المغرب مابین    

1956-1970 ، تیتو جوزیف رئیس یوغوسالفیا1964-1947، نھرو أول رئیس وزراء الھند مابین  ، احمد 1980-1953مابین 
، ونكروما رئیس غانا1967سوكارنو رئیس اندونیسیا إلى غایة  1966-1960مابین   . 

مؤتمر القمة،ویمثلھ رؤساء الدول أو: أجھزة الحركة · + سنوات3الحكومات،یرأسھ رئیس الدولة المضیفة ویعقد اجتماعا مرة كل  
دوةلة35مكتب التنسیق ویتكون من + ارجیة،یحضر جدول أعمال المؤتمرات وتوصیاتھاالخ مؤتمر وزراء   سنوات،3ینتخب كل  

دولة21حضرتھ -مؤتمر بلغراد بیوغوسالفیا: أھم مؤتمراتھا · أكد على حق تقریر المصیر والتخلص من القواعد العسكریة  1961 -
مؤتمر القاھرة+ األجنبیة م حركات التحرر الوطني والتعاون االقتصادي بین دول أكد على دع1964-دولة23-بمصر  مؤتمر + الحركة 

 أید الحركات 1973-دولة76-مؤتمر الجزائر+ في دول الحركة  دعم السلم العالمي وتسریع التنمیة االقتصادیة-دولة54-لوساكا بزامبیا
الفلسطیني في إقامة   أكد على حق الشعب1979 بكوبامؤتمر ھافانا+ التنمیة االقتصادیة بدول العالم الثالث التحرریة وأوصى بدراسة

 ...العربیة المحتلة دولتھ المستقلة ودعوة إسرائیل إلى االنسحاب من كل األراضي
 :جامعة الدول العربیة (2

تأسست جامعة الدول: التأسیس  :العربیة بموجب بروتوكول اإلسكندریة الذي صادقت علیھ الدول العربیة المستقلة 
،ثم أعلنت1944اكتوبر7دیة،العراق،سوریا،لبنان،األردن،ثم الیمن، وذلك في مصر،السعو . 1945مارس19رسمیا تأسیس الجامعة في  

 .دولة22 ویبلغ عدد دول الجامعة العربیة حالیا
تعمیق العالقات االقتصادیة والثقافیة: أھداف تأسیس الجامعة العربیة · یة وتحریر تنسیق الخطط بین الدول العرب+ واالجتماعیة  

احترام السیادة الترابیة واألنظمة+ حل الخالفات بالطرق السلمیة+ األجنبي األقطار العربیة من االستعمار لدول الجامعة... السیاسیة  . 
تتكون من مجلس القمة یمثلھ ملوك: أجھزة الجامعة · مجلس + ورؤساء الدول العربیة یعقد اجتماعین كل سنة ویصادق على القرارات 

عة یمثلالجام األمانة العامة مقرھا + القمة الدول األعضاء یقر مشروع المیزانیة ویعین األمین العام ویحدد جدول أعمال مجلس 
اللجان الفنیة یمثل فیھا كل عضو+ اإلداریة والتنسیقیة في قضایا الدول العربیة بالقاھرة، ویرأسھا األمین العام الذي یقوم بمھام  

ربیة وتقوم بإعداد االتفاقیات والمشاریعبمندوب اواكثر للدول الع . 
 

 .الوحدة اإلفریقیة منظمة (3
تأسست منظمة الوحدة اإلفریقیة في أدیس أبابا في: التأسیس ·  25 ،1963ماي   

احترام+ محاربة جمیع أنواع االستعمار بإفریقیا: أھداف المنظمة · تسویة الخالفات بین الدول + سیادة واستقالل كل دولة افریقیة 
االلتزام بمبادئ+ عدم االنضمام ألي من المعسكرین االشتراكي أو الرأسمالي+ السلمیة اإلفریقیة بالطرق ھیئة األمم المتحدة واإلعالن  

 .واالجتماعي والثقافي العالمي لحقوق اإلنسان لتنمیة التعاون االقتصادي
مؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات یمثل السلطة: األجھزة · مجلس + د التوجھات العامة ویتخذ القرارات بأغلبیة الثلثینالعلیا ویحد 
األمانة العامة مقرھا بأدیس+ یحضر اجتماعات القمة ویشرف على تنفیذ توصیات القمم وزراء الخارجیة أبابا یرأسھا األمین العام  

 .وتشرف على الجھاز اإلداري
 

مقاومة سیاسیة ومسلحة  عوامل متعددة في نمو الوعي الوطني التحرري للشعوب األسیویة واإلفریقیة، فاعتمدت ساھمت :خاتمة
والسیادة واالستقالل،و أسست بلدانھا تكتالت إقلیمیة وجھویة لتحقیق  استطاعت ھزم اإلمبراطوریات االستعماریة،واستعادت الحریة

 . متعددة لشعوبھا أھداف تنمویة
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 الواحدة النظام العالمي الجدید والقطبیة

، تفكك المعسكر1989بعد نھایة الحرب الباردة الثانیة سنة : دةإشكالیةالوح االشتراكي،وانتھىنظام القطبیة الثنائیة،وصار العالم  
فماھي العوامل التي ساھمت في تفكك. الواحدة الذي تقودھالوالیات المتحدة األمریكیة یعیش تحت ھیمنة نظام القطبیة  

لي الجدید؟ وماھي مظاھر الھیمنةالمعسكراالشتراكي؟وماھي خصائص النظام الدو السیاسیةوالعسكریة لنظام القطبیة الواحدة على  
 لنظامالقطبیة الواحدة؟ العالم؟وماھي أشكال الردود المعارضة
I. عنھ مظاھر انھیار المعسكر االشتراكي والتحوالت الناتجة. 

 .مظاھر تفكك المعسكر الشرقي في ألمانیا واالتحاد السوفیاتي (1
توحید ألمانیا الدیمقراطیة:  على 1990ماي 5تفاقیة توحیداأللمانیتین الموقعة في ا نصت · الشرقیةوألمانیا االتحادیة الغربیة في  
ثم ترسیم الحدود مع بولونیا،و التزام ألمانیا الموحدة باحترام سیادة.الفاصلبینھما دولة واحدة عاصمتھا برلین بعد تحطیم الجدار  

ام االتحاد السوفیاتي بسحب قواتھ العسكریة ،وتعھد فرنساالدول المجاورة ،والتز وانجلتراوالوالیات المتحدة األمریكیة بانسحابھما  
وقد ساھم.من كل التراب األلماني  . توحیدألمانیا في دفع باقي الدول المكونة لالتحاد السوفیاتي إلى االستقالل 

أعلنت جمھوریات: وفیاتيقیام رابطة الدول المستقلة وبدایة تفكك االتحاد الس · بصفتھم الدول -بیالروسیا وروسیا وأوكرانیا  
عدم االعتراف باالتحادالسوفیاتي في :  مایلي1991دجنبر8في منسك في  -1922 األساسیة التي أسستاالتحاد السوفیاتي سنة

عاونإقرار توقیع اتفاقیات ثنائیةبین دول الرابطة للت+الدولي وال في الواقع السیاسي القانون االقتصادي والثقافي والعلمي  
التزام دواللرابطة بالتعایش السلمي وحسن+والصحي وغیرھا التزام دواللرابطة باحترام +الجوار واحترام السیادة واالستقالل 

 . واتفاقیة ھلسینكي المؤكدة على احترام حقوقاألقلیات والقومیات مبادئ األمم المتحدة
أعلن میخائیل غورباتشوزف أخر رئیس لالتحاد السوفیاتي في خطابھ: اتياالتحاد السوفی اإلعالن عننھایة  1991دجنبر 25في  

لالختیارات الجدیدة للدول التي كونت االتحاد السوفیاتي سابقا،وتعھده  عن نھایة االتحادالسوفیاتي ونھایة الحرب الباردة واحترامھ
 أرمینیا -رابطةالدول المستقلة القوةالعسكریة للتدخل في الشؤون السیاسیة الداخلیة للشعوب والقومیات التي أسست بعدم استعمال

 +روسیا+مولدافیا+لتوانیا+ التفیا +قرغیزستان+كازخستان +جورجیا+ استونیا+روسیا البیضاء +أذربیجان+
 .-أوزبكستان+ اوكرانیا +تركمانستان+طاجیكستان

االشتراكي في باقيمظاھر تفكك المعسكر  (2 استقلت ھنغاریا من المعسكر االشتراكي وألغت نظام الجمھوریة: دوألوربا الشرقیة   
السلمي للسلطة عبر تنظیم االنتخابات والفصل  الشعبیة،واعتمدت النظام السیاسي اللیبرالي التعددي القائم على الدستور والتداول

لھا من المعسكر االشتراكي خالل ثورة سیاسیة ھادئة ألغت نظام الجمھوریاتاستقال بین السلط، كما أعلنت تشیكوسلوفاكیا عن  
1 الشعبیة وأسست النظام الحر التعددي ونظمت االنتخابات التشریعیة الحرة، وانقسمت في :  بشكل سلمي إلى دولتین 1993ینایر

وقد حصلت نفس. جمھوریة التشیك وجمھوریة سلوفاكیا وبذلك انتھى.بولونیا وبلغاریاالتحوالت في كل من رومانیا و   
 .المعسكراالشتراكي

لالتحاد السوفیاتي على الترسانة العسكریة وعلى دعم الحركات  ساھمت النفقات االقتصادیة والمالیة الھائلة:خالصةمركزة
لیبرالیة التي قام ال وعلى الحروب اإلقلیمیة بدول العالم الثالث وكذا اإلصالحات االقتصادیة والسیاسیة والتنظیمات الشیوعیة

في تفكك المعسكر..1985بھاغورباتشوف بعد وصولھ إلى الحكم سنة  االشتراكي، واستقالل الدول المكونة لھ، ونھایة نظام  
 .المتحدةاألمریكیة العالمي الجدیدالقائم على القطبیة الواحدة بقیادة الوالیات القطبیة الثنائیة وظھور النظام

II. خصائصالنظام العالمي الجدید. 
 NEW  عنتأسیس نظام عالمي جدید1991أعلن الریس األمریكي جورج بوش سنة : العالمي الجدید مفھوم النظام (1

WORLD ORDER , عھد جدید تشرف علیھ وتقوده الوالیات  ومثل ذلك نھایة نظام القطبیة الثنائیة والحرب الباردة ، وبدایة
لوحیدةا المتحدة األمریكیة في إطار نظام القطبیة . 

 . مبادئ النظام العالمي الجدید (2
اعتمادالدیمقراطیة  : فیما یلي1992ینایر 31الجدیدحسب قرارات مؤتمر قمة أعضاء مجلس األمن في  تتجلى أسس النظام العالمي

العام لألمم تقویة دور مجلس األمن وصالحیات األمین  + وحقوق اإلنسان وحریة ونزاھة االنتخابات أساسا للعالقات بین الدول
احتواء النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة والدبلوماسیة+ األمن واالستقرار الدولیین  المتحدة من اجل الحفاظ على من خالل  

تنسیق+ تحركات األمین العام أو عن طریق الجھات التي یكلفھا بذلك  الجھودوالقرارات لردع الدول الخارجة عن توجھات  
يوالتزامات المجتمعالدول . 

 :ممیزات النظام العالمي الجدید بعض (3
تزاید دور األمم المتحدة في تسویة: دبلوماسیا ·  مشاكل مابعدالحرب الباردة ،كإزالة سالح اإلطراف المتحاربة،ونزع األلغام،وتقدیم 
اإلنسان،إال أنھا لم تتمكن على حمایة حقوق الرعایة الصحیةواإلنسانیة لالجئین،ورعایة العملیات االنتخابیة والدیمقراطیة،والحرص

 .الدولیة كقضیةفلسطین مثال إلى حدود الیوم من حل الكثیر من النزاعات
ھیمنة الوالیات المتحدة األمریكیة على: سیاسیا · العالمبقراراتھا الخاصة، أو بتوجیھ قرارات األمم المتحدة لمصالحھا وذلك  

رضھا الحصار والعزلة على الدولالمكثف في اللقاءات والمؤتمرات الدولیة وف بحضورھا  .المعارضةلسیاساتھا 
حل األحالف العسكریة االشتراكیة السابقة: عسكریا ·  - إقامة القواعد العسكریة +  والتحاق دولھ بحلف الشمال األطلسي-حلفوارسو

طعلى الدول المنتجة الضغ +.... كالكویت والسعودیة وقطر-فیمناطق مختلفة من العالم وخاصة في الشرق األوسط األمریكیة
 .للسالح وخاصة النووي كإیران وكوریاالشمالیة

الجھویة الكبرى، واحتكارھا للتنمیة  انتشار نظام العولمة الذي تقوده الشركات المتعددةالجنسیة والتكتالت االقتصادیة :اقتصادیا ·
لث،واتساع ھوةالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بین واألمراض بدول العالم الثا االقتصادیةواالجتماعیة وتزاید حدة الفقر واألمیة

 .الشمال والجنوب دول
ھیمنة العولمةالثقافیة الغربیة واألمریكیة تحدیدا،: ثقافیا · وتسخیرھا آللیات إعالمیة وفنیة ولغویة لفرض نفوذھا وتھدید وجود  

 .الجھویة والمحلیة على الصعیدالعالمي الھویات الثقافیة
التھدیدات اإلرھابیة علىتزاید : امنیا ·  .الصعید العالمیللمصالح الغربیة واألمریكیة تحدیدا 

تزاید التحدیات: بیئیا · والفیضانات  البیئیة التیتواجھ العالم كاالحتباس الحراري والتصحر والتغیرات المناخیة واألعاصیر 
  ....والتلوث

تزاید الحروب األھلیة واإلقلیمیة بأسباب: خصائص عامة · مثل باكستان،الصومال،رواندا –...نیةاوعرقیة أو اقتصادیة دی 
ثم تنامي الھجرة القسریة بسبب الحروب والفقر...العراق وأفغانستان بروندي،رواندا وحالیا وتزاید التوتر ...والكوارثالطبیعیة 

 .وإفریقیاالوسطى الشرق األوسط والقوقاز والبلقان السیاسي في
III. وسائل ھیمنةالقطب الواحد على العالم. 

 :السیاسیة والدبلوماسیة الوسائل (1
مجلس األمن للسیطرة على العالم، وذلك بفرض الحصار االقتصادي   قرارات–الوالیات المتحدةاألمریكیة -یوظف القطب الواحد ·

لشركات المتعددة ا للسیاسة األمریكیة، كإیران وكوریا الشمالیة وكوبا وسوریا والسودانوغیرھا، ومنع علىالدول المعارضة
 .الجنسیات من االستثمار في ھذھالدول

المالیة للشخصیات  األمریكیة دبلوماسییھا من الدول التیتعتبرھا متمردة على سیاساتھا، وتجمد األرصدة تسحب الوالیات المتحدة ·
 .السیاسیة المھمةوتمنعھا من التنقل لحضور المنتدیات الدولیة

مریكیةمبررات متنوعة قصد التدخل في المناطق العالمیة،تفتعل الوالیات المتحدة األ · كقضایا حقوق اإلنسان والدیمقراطیة،أو  
 النوویة، اوتزاید أنشطة تھریبالمخدرات أو تدمیر البیئة أو مبرر احتضان الحركات الفساد السیاسي واإلداري ، والتعاطي للصناعة

 .اإلرھابیةوغیرھا
ة القرارات األممیة بمایتماشىتوجھ الوالیات المتحدة األمریكی · ومصالحھا، وتتجاوز الشرعیة الدولیة في الحاالت التي ال تنسجم  

وبذلك أصبحت تفرض قوتھا على خصومھا السابقین كروسیاوالصین ودول أوربا.وأفغانستان معھا،كاحتاللھا للعراق الشرقیة  
  .وحتى على حلفائھا في أوربا الغربیة والیابان

كریةالعس الوسائل (2 : 
 41فالمادة: األمم المتحدة لتبریر تدخلھا في المناطق العالمیة توظیف الوالیات المتحدة األمریكیة لبنود الفصل السابع من میثاق ·
القانون الدولي  على اتخاذ عقوبات اقتصادیة وخدماتیة ودبلوماسیة إلرغام الدول المتمردةعلى احترام من المیثاق االممي تنص

ع الدولي في األمن واالستقرار،وفي حالةتمادیھا فیماوإرادة المجتم  من میثاق األمم 42یھدد السلم واألمن الدولیین فان المادة  
 . الدولي استعمال القوة العسكریة الشاملة البریة والبحریة والجویةلردع الدول المتمردة المتحدة تجیز لمجلس األمن

یة دون االلتزام بالشرعیةانفراد الوالیات المتحدة بالقرارات العسكر · الدولیة،بحكم قوتھا االقتصادیة والعلمیة والعسكریة في مجال  
والطائرات  االلكتروني والمراقبة بواسطة األقمار االصطناعیة والعدة الحربیة المتطورةمن السفن االستخبارات والتجسس

ائھا،،وبذلك تتفوق على حلفائھاوعلى أعد... والمدفعیات والصواریخ الرشاشات مما یدفعھا إلى القیام بالحمالت الحربیة في إطار  
 .انفرادي ضد الجھات المعارضة إلرادة الوالیات المتحدةاألمریكیة حلف الشمال األطلسي أو بشكل

شنت الوالیات: الوالیات المتحدة األمریكیة في العالم بعدنھایة الحرب الباردة تزاید حمالت · األمم المتحدة األمریكیة تحت رایة  
1991المتحدة حملةعسكریة شنیعة على العراق سنة  ،لتعود الوالیات المتحدة 2003أعقبھا حصار اقتصادي ساحق إلى غایة سنة  

كماتدخلت عسكریا بشكل منفرد في الصومال.احتالل العراق دون موافقة األمم المتحدة وحلفائھا إلى -1992خالل سنتي  
األطلسي في حملتھا العسكریة على أقحمت حلفالشمال 1999وفي سنة .1994 یوغوسالفیا،كما شنت غزوا عسكریا بغطاء  

الحالیة یتخوف المجتمع الدولي من تداعیات التھدیدات والضغوط التي تشنھا ضد   وفي الفترة2001أممیعلى أفغانستان في سنة 
 . وكوریا الشمالیة وسوریا إیران

IV. العالم ھیمنة القطب الواحد على أشكال ردودالفعل على. 
الوالیات المتحدة األمریكیة  تحاول دول العالم الثالث التي تعاني من تدخالت :مقر األمم المتحدة الردود المعارضة داخل (1

إلى إحداث إصالحات نوعیة  السیاسیة والدبلوماسیة داخل الجمعیة العامة لألمم المتحدة،داعیة المتعددةوالمتكررة،تنسیق جھودھا
ئف األمم المتحدة،إلقامة نظام عالميفي ھیكلة ووظا كما برزت تباینات داخل مجلس األمن الدولي في قرار.دیمقراطي وعادل   

كما یحصل.وانجلترا معارضة صاخبة من روسیا وألمانیاوفرنسا  حیث لقیت الوالیات المتحدة األمریكیة 2003 احتالل العراق سنة  
الفیتو في مجلس األمناالختالف حالیا بین الدول الخمس المالكة لحق   الشمالیة بخصوص قضیة السالح النووي في إیران وكوریا 

. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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تشن دوألمریكا الجنوبیة التي وصلت فیھا األحزاب الیساریة: المتحدة ردود الدول خارج مقر األمم (2 -إلى السلطة 
البرازیل+فنزویال  + وكذلك المحافظین...كوبا+نیكاراغوا ة واقتصادیة شرسةضد الوالیات المتحدةفي إیران،حملة سیاسیة وإعالمی   

 .األمریكیة
تتنامى المعارضةالمدنیة: ردود المجتمع المدني العالمي (3  – التي تقودھا النخب الفكریة -...اإلعالم-لجان+نقابات+أحزاب+جمعیات

ى تجسیدوغیرھا في جمیع دول العالم بل حتى داخل الوالیات المتحدة األمریكیة،داعیة إل والفنیةواإلعالمیة نظام عالمي تعددي  
 .الوالیات المتحدة األمریكیة على العالم ودیمقراطي وحقوقي یلتزم بالشرعیة الدولیة، وإنھاءسلطة وتسلط

 
الوالیات المتحدة قائدة النظام العالم الجدید  بعد نھایة نظام القطبیة الثنائیة اصبحت العالقات الدولیة رھینة امالءات:مناسبة خاتمة
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الكفاح من أجل االستقالل واستكمال: المغرب  الوحدة الترابیة 

ات طیلة فترة ماقبل مختلفة للمطالبة باإلصالح ساھمت عوامل مختلفة في ظھور الحركة الوطنیة المغربیة ،واعتمدت وسائل: تقدیم
 بتحقیق االستقالل،وبفضل ثورة الملك والشعب حصل المغرب على استقاللھ واسترجع سیادتھ الحرب العالمیة الثانیة،وبعدھا طالبت

 .على مجموع ترابھ من طنجة إلى وادي الذھب
 
 .المغربیة ظروف نشأة الحركة الوطنیة1 (
باسم السلطان قصد الفصل بین العرب واألمازیغ لتفتیت الوحدة   الظھیر البربري1930ماي 16أصدرت فرنسا في : السیاسة البربریة ·

العرفیة للفصل  تأسیس المحاكم+فصل رؤساء القبائل في النزاعات التي تحدث في المناطق البربریة: على المغربیة،وقد نص الظھیر
تشكیل المحاكم الفرنسیة +رث وكل الوقائع بالمناطق البربریةاإل في القضایا التجاریة والمدنیة والعقاریة واألحوال الشخصیة وأمور

 .الجنائیة التي تحصل في المناطق البربریة للنظر في القضایا
نخبة  االنتفاضات الشعبیة في المدن والبوادي المغربیة تطالب بإلغاء الظھیر البربري،وبرزت انطلقت: ظھور كتلة العمل الوطني ·

 . كتلة العمل الوطني اقتداء بالحركة الوطنیة بالمشرق مغربیة تبنت التنظیم السیاسي والعمل الوطني في إطارمثقفة اغلبھا في المدن ال
 إلى 1937سنة   ثم انقسمت1934الخاضعة للحمایة الفرنسیة كتلة العمل الوطني سنة -بالمنطقة السلطانیة تأسست: تأسیس األحزاب ·

 .المغربیة بقیادة محمد حسن الوزاني  عالل الفاسي والحركة القومیةالحركة الوطنیة لتحقیق اإلصالحات بزعامة
  بزعامة عبد الخالق الطر یس وحزب الوحدة1933االسبانیة حزب اإلصالح الوطني سنة  كما ظھر بالمنطقة الخلیفیة الخاضعة للحمایة

 . بقیادة محمد المكي الناصري1937المغربیة سنة 
الوطنیة،والتأكید لسلطات   لتوطید االتصال بین السلطان والحركة1933 نونبر 18حتفال بعید العرش في اال بدأ: االحتفال بعید العرش ·

 .والروحیة والرمزیة والتاریخیة والسیاسیة بین الملك والشعب المغربي الحمایتین الفرنسیة واالسبانیة على عمق الروابط الدینیة
 
 :وسائل عمل الحركة الوطنیة المغربیة2 (

كجریدة عمل  لمواجھة االستعمار،ففي المنطقة السلطانیة ناضل الوطنیون عبر الجرائد والمجالت ت الحركة الوطنیة عدة وسائلاعتمد
خالل الفرق الموسیقیة كفرقة المنار والجوق  الشعب ،وعبر المدارس الحرة كالمعھد اإلسالمي ومدرستي النجاح وجسوس،ومن

 .المغربي والجوق السالوي
األھلیة والفرق الموسیقیة كالھالل  نطقة االسبانیة اعتمدت الحركة الوطنیة في كفاحھا جرید الوحدة المغربیة والمدرسةالم أما في

 .وفتیان حزب اإلصالح
 
 .والثانیة اإلصالحیة للحركة الوطنیة خالل فترة مابین الحربین العالمیة األولى أھم المطالب3 (

ü في المنطقة السلطانیة: 
 .جامعة القرویین مطالب وطنیة للمقیم العام الفرنسي تیودور ستیغ م النمیمشي احد علماءقد : 1926 ·
 . البربري نخبة من مدینة فاس مطالب األمة المغربیة للسلطان سیدي محمد بن وسف بعد صدور الظھیر قدمت :1930 ·
ال السیاسي واإلداري تمت المطالبة بإلغاء اإلدارة المج ففي.قدمت الحركة الوطنیة برنامج اإلصالحات للسلطات الفرنسیة  :1934 ·

بالمساواة في أداء  وفي المیدان االقتصادي والمالي تمت المطالبة. إلغاء وسائل التعذیب+مجلس وطني تأسیس+ الفرنسیة المباشرة
وفي المیدان . ین تعاونیات فلحیةتكو+الرسوم بین المناطق المغربیة إلغاء+ حمایة الصناعة التقلیدیة من المنافسة الخارجیة+الضرائب

 .ساعات في الیوم فقط8 العمل+بناء المستشفیات+محاربة البطالة+محاربة األمیة+بإجباریة التعلیم االبتدائي االجتماعي المطالبة
ستعجلة  وتقدموا بالمطالب الم1936االشتراكیة إلى الحكم بفرنسا سنة  استغلت الحركة الوطنیة وصول الجبھة الشعبیة :1936 ·

وتوحید البرامج التعلیمیة في  إحداث مدارس فالحیة وتعمیم+ الصحافة والطبع والتجمعات وتأسیس الجمعیات والتنقل  حریة: وشملت
تخفیض الضرائب والمساواة بین +الرسمي ودعم الفالحین بالقروض المیسرة إلغاء االستعمار+إصالح القضاء +جمیع أنحاء المغرب

 .تشیید المستشفیات والزیادة في توزیع األدویة مجانا+ي تأدیتھاواألجانب ف المغاربة
ü المنطقة الخلیفیة في: 

انتخاب : السلطة باسبانیا وقدموا لھا مطالب األمة المتمثلة في استغلت الحركة الوطنیة وصول الحكومة الجمھوریة إلى :1931 ·
فتح +جانب اللغة االسبانیة دي تدرس فیھا البرامج باللغة العربیة إلىمدارس ابتدائیة وثانویة في المدن والبوا فتح+مجالس استشاریة

دعم الفالح باألدوات اإلنتاجیة وبالقروض +االسبانیة لتلقي العلوم مدارس فالحیة وصناعیة وإرسال التالمیذ إلى المدارس العلیا
 .المیسرة

 . جددت الحركة الوطنیة المطالبة بمطالب األمة :1933 ·
استجابة من سلطات  الحركة الوطنیة المغربیة مطالب إصالحیة متنوعة طیلة فترة الثالثینات، لكنھا لم تلقى قدمت :: خالصة مركزة

الوطنیة من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل مستفیدة  الحمایتین الفرنسیة واالسبانیة،وعلى أساس ذلك انتقل عمل الحركة
 .ترة األربعیناتسادت خالل ف من ظروف متعددة

 
 .االستقالل مجھودات الحركة الوطنیة من اجل4 (
الوطنیة بقیادة حزب االستقالل بعریضة االستقالل للسلطان  تقدمت الحركة: 1944 ینایر 11اصدارعریضة المطالبة باالستقالل في ·

الملك محمد   المغرب تحت قیادة جاللةسلطات الحمایة الفرنسیة ،تضمنت التأكید على وحدة واستقالل سیدي محمد بن یوسف والى
المغرب وان یقوم باإلصالحات التي تضمن جمیع حقوق  مطالبة السلطان بالتدخل لدى الدول األجنبیة لالعتراف باستقالل+الخامس

 .بتوقیع المغرب على المیثاق األطلسي المطالبة+وواجبات الشعب المغربي 
 -حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل-أسست أحزاب المنطقة السلطانیة: 1951ابریل09 تأسیس الجبھة الوطنیة بطنجة في ·

: النضال الوطني الوحدوي القائم على میثاق  جبھة-حزب اإلصالح الوطني وحزب الوحدة المغربیة–بمعیة أحزاب المنطقة الخلیفیة 
دفع +االسباني-ت مع سلطات االحتالل الفرنسيرفض المفاوضا+ واستقالل المغرب التمسك بوحدة+التنسیق والتواصل والتشاور

 .العربیة للمساعدة على استقالل المغرب الجامعة
 أن نظام الحمایة صار 1944أعلن السلطان أمام الفرنسیین سنة : الحركة الوطنیة دعم السلطان سیدي محمد بن یوسف لمواقف ·

 1947في خطاب طنجة  أكد+سا على ضرورة إنصاف المغرب في رحلتھ إلى فرن1945أكد سنة +عندما شبھھا بالقمیص  متجاوزا
رفض +  إعادة النظر في العالقات المغربیة الفرنسیة1952و1950 طلب في رحلتھ إلى فرنسا في سنة+على وحدة واستقالل المغرب

 .التي تمس مصالح المغرب التوقیع على الظھائر
والسلطان سیدي محمد بن یوسف تھدید االحتالل الفرنسي واالسباني،لذلك الوطنیة  نتج عن توحید الكفاح بین الحركة:: خالصة مركزة

 .فرنسا وعمالئھا مؤامرة خلع السلطان ونفیھ خارج المغرب دبرت
 
 .والشعب في تحقیق استقالل المغرب دور ثورة الملك5 (

  فرصة قیام مظاھرات1952لت في سنة الحاصل بین السلطان والتنظیمات السیاسیة، استغ بعد فشل اإلقامة العامة في فك االرتباط
باعتقال الزعماء السیاسیین وتمنع األحزاب  بالمدن المغربیة احتجاجا على اغتیال الزعیم النقابي التونسي فرحات حشاد،لتقوم

وفي نفس الظروف قامت .  ألف مغربي16قتل في الدار البیضاء وحدھا حوالي  وأطلقت النار على المتظاھرین، حیث. والصحف
وتعیین أحد أفراد أسرتھ محمد بن  -بعزل السلطان سیدي محمد بن یوسف" الكالوي وعبد الحي الكتاني " القواد الكبار  بمساعدة

 لیتم نفیھ إلى 1954لیلة عید األضحى، وبقي ھناك إلى أواخر ینایر 1953  غشت20 ثم نفیھ وأسرتھ إلى جزیرة كورسیكا في -عرفة
مظاھرات جماھیریة  وخرجوا في". بالسلطان الجدید"لم یعترف المغاربة . 1955اكتوبر 29 غایة وبقي ھناك إلى جزیرة مدغشقر

وتصاعدت العملیات الفدائیة . "االستقالل والبدا....غدا  ابن یوسف یجي""والمغرب وطننا....ابن یوسف ملكنا"تردد شعارات وطنیة
عرفة مرتین، كما  واستھدف المقاومون اغتیال ابن. ولى لجیش التحریرالمسلحة السریة ، وتشكلت النواة األ التي نفذتھا المقاومة

  .االستعماریة استھدفوا اغتیال الباشا الكالوي، إضافة إلى تخریب المنشآت
عدم االنحیاز، لرفع قضیة المغرب إلى األمم المتحدة، مما  وفي ھذه الظروف حصل المغرب على تأیید الجامعة العربیة وحركة دول

-22مابین  Aix les Bainsإجراء التفاوض مع السلطان وقادة الحركة الوطنیة بمدینة إیكس لیبان لسلطات الفرنسیة علىأرغم ا
تشكیل حكومة +تشكیل مجلس العرش+  وأسفرت على عودة الملك محمد بن یوسف إلى المغرب وخلع ابن عرفة1955غشت27

 یة مدغشقر في اتجاه فرنسا وأجریت المفاوضات النھائیة بمدینة سانالملك غادر السلطان واألسرة1955اكتوبر 30وفي .مغربیة
وانتھت بالتأكید على استقالل المغرب  لیبان-الفرنسیة حیث تم استكمال نقاش ما تقرر في مفاوضات ایكس Saint-Cloudكلود

 باستقالل المغرب،كما  اعترفت فرنسا1956 مارس 2، و في 1955نونبر 16 وعودة جاللة محمد الخامس إلى ارض الوطن في
 .1956ابریل 17باسترجاع المغرب للقسم الشمالي في  اعترفت اسبانیا
إلى جزیرة كورسیكا  التالحم الذي حصل بین الشعب المغربي والملك محمد الخامس قامت فرنسا وعمالئھا بنفیھ بعد:: خالصة مركزة

وعمالئھم ،مما اجبر فرنسا على فتح المفاوضات مع الحركة الوطنیة  ومدغشقر،مما ساھم في تنامي المقاومة الفدائیة ضد الفرنسیین
 .وسیادتھ الخامس،ونتج عنھا عودة السلطان إلى أرضھ وشعبھ وحصول المغرب على استقاللھ والملك محمد

 
 .مراحل استكمال المغرب لوحدتھ الترابیة6 (
 .ولي وإلغاء النظام الد1956اكتوبر 29المغرب منطقة طنجة في  استرجع ·
 . بعد مفاوضات سلمیة وطویلة مع اسبانیا1958ابریل 10إقلیم طرفایة في  استرجع المغرب ·
الثاني إلى مدرید حیث اقنع االسبان   بعد الزیارة التي قام بھا الملك الحسن1969یونیو 30المغرب إقلیم سیدي افني في  استرجع ·

 . افني إلى المغربسیدي بضرورة تنفیذ قرار األمم المتحدة الذي أقر عودة
الجنوبیة المغربیة،عرض المغرب قضیتھ على محكمة العدل  بعد إصرار اسبانیا على االستمرار في استعمار المناطق ·

الصحراویة   الذي أكد على وجود روابط قانونیة وعالقة الوالء والبیعة بین القبائل1975اكتوبر16 الدولیة،وأصدرت حكمھا یوم
مسیرة خضراء شعبیة سلمیة نحو مناطق  مغربي ومغربیة،رجاال ونساء في350000 اندفع 1975ونبرن6وسلطان المغرب،وفي 

 .الذھب  استرجع المغرب وادي1979 غشت 14وفي .بتحریرھا من االحتالل االسباني الساقیة الحمراء بالصحراء المغربیة وقاموا
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،انطلقت المقاومة المسلحة في جمیع أنحاء المغرب ملحقة  1912بعد فرض الحمایة الفرنسیة واالسبانیة على المغرب سنة: خاتمة
الغربیة خالل فترة  ساھم في القضاء على المقاومة...بالمستعمرین،لكن عدم تكافؤ القوة العسكریة والمالیة  ھزائم متعددة

ستقالل واندلعت من جدید المقاومة األربعینات،وبعدھا طالبت باال الثالثینات،لتنطلق الحركة الوطنیة مطالبة باإلصالحات إلى غایة
المغرب سیادتھ ووحدتھ  وبعد ذلك استكمل.1956فرنسا واسبانیا على االعتراف بوحدة واستقالل المغرب سنة  المسلحة التي أرغمت

  على جمیع ترابھ من طنجة إلى وادي الذھب
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 ولیبیا الحركات االستقاللیة بالجزائر وتونس

نتج عن السیاسة االستعماریة بالجزائر وتونس ولیبیا ظھور الحركة: تقدیم الوطنیة، وقد اعتمدت وسائل سیاسیة ومسلحة ضد  
بلدان الثالث على الحریة والسیادةفماھي ظروف حصول ال. االعتراف باستقالل بلدانھا االستعمار واستطاعت أن ترغمھ على  . واالستقالل 

I. بذلتھا لتحقیق االستقالل ظروف نشأة الحركة الوطنیة الجزائریة ومختلف الجھود التي. 
 .الجزائریة العوامل التي ساھمت في ظھور الحركة الوطنیة (1

، اتبعت فرنسا سیاسة االحتواء واإلدماج1830منذ احتاللھا للجزائر سنة   ) سیاسة استعماریة طبقتھا فرنسا بالجزائر :ة اإلدماجسیاس
وتعلم اللغة الفرنسیة....العادات والتقالید واللغة والدین العربي اإلسالمي بتشجیع السكان على التخلي عن واالرتماء في الحضارة الفرنسیة  

ن ،ففي المیدان السیاسي أقصت المواطنین من والقمع واالستغالل للجزائریی )بشكل عام وكان الھدف ھو جعل الجزائر مستعمرة فرنسیة
منعت إصدار الصحف باللغة+ منعت تكوین األحزاب + والترشح لالنتخابات البلدیة  التصویت استنزفت : وفي المیدان االقتصادي. العربیة 

حق) صادرت حقوق العمال وفي المیدان االجتماعي . أنھكت المواطنین بالضرائب المكلفة +الثروات المعدنیة والطاقیة والفالحیة اإلضراب  
وأرغمتھم على العمل بأجور ضعیفة(والتامین والتقاعد واألجرة المحترمة   .ولساعات طویلة 

 .قصد التصدي لالستعمار الفرنسي لقد نتج عن مظاھر ھذه السیاسة نمو الوعي الوطني والقومي الجزائري
 .وبرامجھا تنظیمات الحركة الوطنیة الجزائریة (2

ت التنظیمات السیاسیة والدینیة السلمیة الجزائریة من فرنسا انجازطالب إصالحات داخلیة لتلبیة حاجیات المواطنین وذلك قبل الحرب  
المعلن عنھ في بیان الشعب  رفضھا لذلك، اعتمدت الحركة الوطنیة الجزائریة الكفاح المسلح لتحقیق االستقالل العالمیة الثانیة ،وبعد

ومن أھم تنظیمات الحركة الوطنیة.1943الجزائري سنة   :الجزائریة 
جمعیة أسسھا الطلبة المسلمین لشمال: جمعیة نجم شمال افریقیا ·  بزعامة مصالي 1926بباریس سنة (الجزائر وتونس والمغرب )إفریقیا 

حقافي البدایة تحقیق المساواة والعدالة بین الجزائریین والفرنسیین ثم طالبت ال الحاج،طالبت من فرنسا بخروج فرنسا من بلدانھم لذلك  
1936قامت فرنسا بمنع الجمعیة سنة  . 

الدین اإلسالمي من   طالبت المسلمین الجزائریین بتطھیر1931أسسھا عبد الحمید بن بادیس سنة : المسلمین جمعیة علماء ·
ى سیاسة اإلدماج التي شنتھا فرنسا بالبالد اإلسالمیة ،وذلك للرد عل الخرافات،وإحیاء اللغة العربیة والثقافة والحضارة العربیة

منح)الجزائریة فرض تعلم اللغة والثقافة الفرنسیة+الجنسیة الفرنسیة  ....( 
أسسھ:حزب الشعب  · ،وتمكن الحزب من توحید التیارات الوطنیة للحیلولة1937مصالي الحاج وفرحات عباس سنة   دون نجاح سیاسة  

للحریات الدیمقراطیة بزعامة مصالي الحاج،واالتحاد الدیمقراطي للبیان   الشعبي إلى حركة االنتصار انقسم الحزب1946اإلدماج، وفي سنة 
 .بقیادة فرحات عباس الجزائري

نونبر1وھي حركة سیاسیة تشكلت في : جبھة التحریر الوطني ·  1954 دعت إلى المفاوضات ...من طرف احمد بن بلة والحسین بایت احمد
ه األخیرة لمطالب الجبھة دفعھا إلى توحید الجزائریین في خوض الحرب التحریریة ضدھذ مع فرنسا ،لكن رفض فرنسا  

حیث أرغمت على فتح مفاوضات ایفیان1962الى1954من Evian الجزائر التي انتھت باستقالل. 
 

 . الوسائل التي اعتمدتھا الحركة الوطنیة الجزائریة (3
ایة الحرب العالمیة الثانیة الوسائل السلمیةالتنظیمات الحزبیة الجزائریة إلى غ اعتمدت  واللقاءات والتجمعات -جریدة الشھاب–كالجرائد  

العالمیة الثانیة ،  ،وذلك لتوعیة المواطنین بمخاطر االستعمار وسیاسة اإلدماج الفرنسیة،وبعد الحرب واإلضرابات ومقاطعة السلع الفرنسیة
اعتمدت المقاومة، 1962-1954وخاصة خالل الفترة الممتدة بین  المسلحة بقیادة جبھة التحریر الوطني،حیث أرغمت فرنسا على إجراء  

1962نتج عنھا إجراء استفتاء االستقالل سنة  مفاوضات ایفیان التي . 
 .الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة التطورات التي أدت إلى استقالل (4

الحركة الوطنیة السلمیة الجزائریة،وبعد إعالن بیان الشعب الجزائري سنةتقدمت بھا  بعد رفض فرنسا للمطالب اإلصالحیة التي  1943 
جبھة التحریر الوطني التي تشكلت في  والمؤكد على ضرورة تصفیة االستعمار الفرنسي،انطلقت المقاومة المسلحة بقیادة

السعي إلى تحقیق:،وحددت أھدافھا في1954نونبر01 إجراء+ ،متشبعة بالدیمقراطیة والمبادئ اإلسالمیةدولة جزائریة حرة وكاملة السیادة   
الجزائریة،وبعد رفض فرنسا لشروط الجبھة،دخلت ضدھا في حرب  المحادثات مع فرنسا بشرط اعترافھا باللغة والعقیدة والقومیة والسیادة

1962-1954تحریریة ما بین  ة بفرنسا،مما جعلسقط فیھا حوالي ملیون ونصف شھید جزائري وألحقت خسائر بشریة ومادی  الرئیس  
تراوحت بین الحكم الذاتي والضم" حلوال سیاسیة "1959شارل دوكول یعرض سنة  التام للجزائر،ومع احتدام المقاومة الوطنیة الجزائریة  

اء عبر إجر  مع جبھة التحریر الوطني، ونصت على استقالل الجزائر1962مارس 18اتفاقیات ایفیان یوم ،اضطرت فرنسا إلى توقیع
99.72 وصوت الجزائریون بنسبة 1962یولیوز01استفتاء،وقد نظم فعال یوم   .لصالح االستقالل %

II. بذلتھا لتحقیق االستقالل ظروف نشأة الحركة الوطنیة التونسیة ومختلف الجھود التي. 
 .التونسیة العوامل التي ساھمت في ظھور الحركة الوطنیة (1

ة الفرنسیة بموجب معاھدة باردو فيوقعت تونس تحت الحمایة االستعماری  12 ،وقد أدت السیاسة االستغاللیة والقمعیة 1881ماي 
التونسیین،حیث انطلقوا في  والمدن،وكذلك االحتالل االیطالي للیبیا إلى نمو الوعي الوطني والقومي لدى للمواطنین التونسیین في البوادي

 . إضرابات ومواجھات مع القوات الفرنسیة
 .الحركة الوطنیة التونسیة وبرامجھا تنظیمات (2

الثانیة  فرنسا بانجاز إصالحات داخلیة لتلبیة حاجیات المواطنین وذلك قبل الحرب العالمیة تشكلت تنظیمات سیاسیة ونقابیة تونسیة طالبت
وبعدھا اعتمدت الكفاح المسلح لتحقیق مطلب االستقالل الذي تم اإلعالن عنھ. ومن أھم تنظیمات .1946ة في المیثاق التونسي في سن 

 :الحركة الوطنیة التونسیة
،طالب بصیاغة دستور1920أسسھ عبد العزیز الثعالبي سنة :الحزب اللیبرالي الدستوري · یضمن الحقوق للتونسیین وان تعمل فرنسا على  

 .احترامھ
رالي بعد انشقاقھ عن الحزب اللیب1934أسسھ الحبیب بورقیبة سنة :الجدید الحزب الدستوري · الدستوري،وطالب ببرلمان وحكومة تونسیة  

الفصل بین السلط التشریعیة والتنفیذیة+ وبعد الحرب العالمیة الثانیة.طالب بالحریات العامة والمساواة والعدالة+ والقضائیة  صار الحزب  
 .یطالب باستقالل تونس ولو على مراحل تبدأ بالحكم الذاتي

،وكان یطالب فرنسا بتحسین1922تنظیم نقابي تأسس سنة : العامة للعمال التونسیین الجامعة · األوضاع المادیة والمعنویة للعمال  
السبب قامت  النقابیة التي قامت بتوعیة الفئات العمالیة بمخاطر االستعمار وسبل مقاومتھ،لذلك التونسیین، ویعتبر فرحات حشاد أھم الرموز

المقاومة الوطنیة بتونس، مما ساھم في تصاعد 1952فرنسا باغتیالھ سنة   .والجزائرو لیبیا والمغرب 
 .التونسیة الوسائل التي اعتمدتھا الحركة الوطنیة (3

 والمناشیر -نموذج صوت تونس-التونسیة وسائل سلمیة كالجرائد كباقي البلدان المغاربیة في الجزائر والمغرب،اعتمدت الحركة الوطنیة
نین بمخاطر سیاسة التجنیس وسیاسة االستغالل التي تنھجھالتوعیة المواط...والمظاھرات واإلضرابات فرنسا وذلك قبل الحرب العالمیة  

 .بقیادة جیش التحریر التونسي الثانیة،وبعدھا اعتمدت الحركة الوطنیة الكفاح المسلح
 .التطورات التي أدت إلى استقالل تونس (4

حكومة الفرنسیة بییر مندیستصاعد ھجمات المقاومة المسلحة التونسیة ،عرض رئیس ال بعد على الملك Mandes France فرانس 
الذاتي،وھو نظام سیاسي یسیر فیھ التونسیون شؤونھم الداخلیة بأنفسھم،وتحتفظ   الحكم1954یولیوز 31التونسي محمد األمین باي یوم 

تھا،وألحت على منحھا االستقالل التام،واجریت سیاد باألمور األمنیة والعالقات الخارجیة ،لكن تونس رفضتھ واعتبرتھ انتقاصا من فرنسا
فبرایر27مفاوضات باریس في   1956 1956مارس 20،نتج عنھا اعتراف فرنسا باستقالل تونس في  . 

 
III. االستقالل نشأة الحركة الوطنیة اللیبیة ومختلف الجھود التي قامت بھا لتحقیق ظروف. 

اللیبیة،العوامل التي ساھمت في ظھور الحركة الوطنیة  (1  
 ،وأجبرت 1911نونبر18لوزان السویسریة في  الجیوش االیطالیة على لیبیا بعد توقیع الدولة العثمانیة على معاھدة أوشي بمدینة زحفت
 بیع أراضیھم،وصادرت أراضي المقاومین،وأمعنت في استنزاف الثروة المحلیة،وساھمت ھذه السلطات االیطالیة المواطنین اللیبیین على

قبل الحرب العالمیة الثانیة،وبعدھا انطلقت   في بروز المقاومة المسلحة اللیبیة بقیادة الحركة السنوسیة وعمر المختار وذلكالظروف
 .القاھرة بمصر بزعامة المجلس الوطني لتحریر لیبیا،حیث طالب باالستقالل المقاومة السیاسیة اللیبیة انطالقا من

برامجھاتنظیمات الحركة الوطنیة اللیبیة و (2 . 
باالستقالل،فان  والجزائر والمغرب التي طالبت باإلصالحات قبل فترة الحرب العالمیة الثانیة وبعدھا بخالف تجارب الحركة الوطنیة في تونس

مة السیاسیةباالستقالل إلى غایة الحرب العالمیة الثانیة،وبعدھا انطلقت المقاو الحركة الوطنیة اللیبیة اعتمدت المقاومة المسلحة المطالبة  
مستمرة في المطالبة( ولیس داخل بلد لیبیا)اللیبیة من األراضي المصریة  .باالستقالل 

 .وسائل الحركة الوطنیة اللیبیة (3
بزعامة محمد إدریس السنوسي الذي بویع أمیرا)الكفاح المسلح بقیادة الحركة السنوسیة اعتمدت الحركة الوطنیة اللیبیة على لیبیا سنة  

،وھي الفترة التي وصل فیھا موسولیني ونظامھ1922 غایة سنة إلى( 1920 الفاشي إلى السلطة بایطالیا، فقرر احتالل مجموع التراب  
للدفاع عن أراضیھم  ساحقا،اضطر معھ السنوسیون إلى اللجوء إلى القاھرة، وفي نفس الوقت تجند اللیبیون اللیبي معتمدا عنفا عسكریا

ففسح المجال أمام .1931أسره الجیش االیطالي وأعدموه شنقا سنة   إلى أن1923جھ االیطالیین من سنة بقیادة عمر المختار الذي وا
 .الثانیة سیاستھ االستیطانیة واالستغاللیة إلى فترة انھزامھ في الحرب العالمیة موسولیني لیتابع

 .التطورات التي أدت إلى استقالل لیبیا (4
لثانیة،اتفقت ایطالیا مع فرنسا وانجلترا على عرض مشروع تقسیم لیبیا فیماالعالمیة ا بعد انھزامھا في الحرب بحیث تحتل انجلترا )بینھم 

على (الشمال الغربي وفرنسا تستولي على واحات منطقة فزان بالجنوب الغربي منطقة برقة في الشمال الشرقي،وایطالیا منطقة طرابلس في
دعوة لیبیا إلى + برفض مشروع التقسیم   یقضي1949نونبر 21 في 289مم المتحدة قرار المتحدة،وقد أصدرت الجمعیة العامة لأل األمم

حق جمیع الشعب اللیبي في صیاغة دستور + ترابھا من برقة إلى فزان وإلى طرابلس التسرع لتشكیل دولة مستقلة وموحدة على مجموع
مبایعة محمد : جمعیة تأسیسیة قررت  لجمیع مناطق لیبیا وكونتبعد ھذا القرار اجتمعت وفود ممثلة. وفي تشكیل حكومة وطنیة للبالد

الشروع في تكوین حكومة+ إدریس السنوسي ملكا للیبیا  أعلن 1951دجنبر24وفي .وطنیة تؤمن بالوحدة والسیادة والدیمقراطیة والقومیة  
 .محمد إدریس السنوسي استقالل لیبیا الملك
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 الحركات االستقاللیة بالمشرق العربي

شھدت بلدان المشرق العربي ، في فترة ما بین الحربین ، نشأة الحركة الوطنیة التي تصاعد كفاحھا في فترة ما بعد الحرب العالمیة : قدمة م
فما ھي التطورات السیاسیة بالمشرق العربي في مرحلة ما بین الحربین . فكانت النتیجة ھي حصول بلدان المنطقة على االستقالل . الثانیة 

ترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة؟و ف  

 : التطورات السیاسیة بالمشرق العربي في فترة ما بین الحربین  

 :  أدى كفاح مصر إلى حصولھا على استقالل مشروط 

ایة على استبدال نظام الحم1922بزعامة سعد زغلول أرغمت إنجلترا سنة " حزب الوفد" اندلعت ثورة شعبیة كبرى قادھا 1919في سنة  *
 .بالحكم الذاتي الذي ترأسھ الملك فؤاد األول

ولھذا .خالل الثالثینات اتبعت ألمانیا النازیة سیاسة خارجیة توسعیة ،وبالتالي أصبحت مالمح الحرب العالمیة الثانیة تلوح في األفق  *
 1936توقیع على معاھدة الزعفران سنة بقیادة مصطفى النحاس ، فتم ال" حزب الوفد"عملت إنجلترا على استقطاب الجناح المعتدل من 

إشراف إنجلترا على قناة السویس والسودان ، وجعل األراضي المصریة : التي بموجبھا حصلت مصر على استقالل مشروط بعدة قیود منھا
الثانیة. ع .ح.( والبنیات التحتیة رھن إشارة القوات اإلنجلیزیة في حالة اندالع حرب مستقبلیة  ) 

والشام على استقالل شكليحصل العراق    : 

فكانت النتیجة انطالق .  انتدابھا على العراق ،وفي السنة الموالیة عینت فیصل بن الحسین ملكا على البالد 1920فرضت إنجلترا سنة  *
ود منھا اإلبقاء على  التي منحت العراق استقالال مقترنا بقی1930المقاومة المسلحة العراقیة ، واضطرت إنجلترا إلى التوقیع على معاھدة 

 .المصالح االقتصادیة والعسكریة اإلنجلیزیة

غیر أن االستعمار الفرنسي . على الشام ، انعقد المؤتمر السوري العام الذي طالب باستقالل البالد) 1920( بمجرد فرض االنتداب الفرنسي *
 1927 و 1925لھذا قامت الثورة السوریة الكبرى في فترة . يتجاھل ھذا النداء، وتابع سیطرتھ السیاسیة والعسكریة واستغاللھ االقتصاد

زعیم قبائل الدروز( بزعامة السلطان األطرش  ). 

 باستقالل 1936أمام تصاعد نشاط الحركة الوطنیة السوریة في الثالثینات وبدایة توتر العالقات الدولیة في أوربا ،اعترفت فرنسا سنة  *
د العسكریة في البلدین واإلشراف على شؤونھما الخارجیةسوریا ولبنان مع احتفاظھا بالقواع . 

 . فصلت إنجلترا األردن عن فلسطین وعینت عبد اهللا بن الحسین ملكا على البالد1921في سنة  *

 : تأسست المملكة العربیة السعودیة ، وشرع الغرب في استغالل بترول الخلیج  

. جزءة إلى عدة إمارات ،وكانت سواحلھا الشرقیة والجنوبیة خاضعة للحمایة اإلنجلیزیة م20كانت شبة الجزیرة العربیة في مطلع القرن  *
وبالتالي تأسیس . وقد عمل عبد العزیز آل سعود على نشر المذھب الوھابي انطالقا من منطقتي نجد واألحساء ، وإخضاع باقي اإلمارات

1932المملكة العربیة السعودیة سنة  . 

بینما ظلت محتفظة بمحمیاتھا في السواحل ). عاصمتھا صنعاء( ، اعترفت بریطانیا باستقالل الیمن الشمالیة 1923بموجب معاھدة لوزان  *
 .الشرقیة والجنوبیة  لشبة الجزیرة العربیة

ق ، وحققت من في فترة ما بین الحربین، تسابقت الشركات األوربیة واألمریكیة من أجل استغالل البترول في شبة الجزیرة العربیة و العرا *
 .وراء ذلك أرباحا طائلة

 : التطورات السیاسیة بالمشرق العربي بعد الحرب العالمیة الثانیة  

 :  التي تالھا العدوان الثالثي1952قامت بمصر ثورة   

جمال عبد الناصر في فكانت النتیجة قیام ثورة الضباط األحرار بزعامة . بعد الحرب العالمیة الثانیة تصاعدت الحركةالوطنیة المصریة *
فكان رد فعل . حیث أطیح بنظام الملك فاروق ، وقضي على االمتیازات األجنبیة وضمنھا شركة قناة السویس الذي تم تأمیمھا :1952یولیوز 

عرف بالعدوان الثالثي( 1956إنجلترا وفرنسا وإسرائیل ھو القیام بھجوم عسكري على مصر سنة  ). 

تقویة البالد عسكریا، وتحریر الوطن :على مبادئ أخرى منھا )1970-1952( لیة ، قامت الدولة الناصریة إلى جانب مناھضة اإلمبریا *
 .العربي وتوحیده

 : بعد االستقالل ، دخل العراق والشام مرحلة عدم االستقرار السیاسي  

الذي أقام نظاما استبدادیا ، وساھم في انضمام " نور السعید "  تولى فیصل الثاني الملك على العراق تحت وصایة الوزیر 1953في سنة  *
 تزعم عبد الكریم قاسم 1958وفي سنة . الموالي للوالیات المتحدة األمریكیة)  باكستان - إیران– العراق –تركیا ( العراق إلى حلف بغداد 

ة الصراعات السیاسیة التي انتھت بوصول بعد ذلك دخل  العراق مرحل. انقالبا عسكریا انتھى بسقوط النظام الملكي، وإعدام نور السعید
 . حزب البعث العراقي إلى السلطة خالل الستینات

أمام تصاعد المقاومة المسلحة في بالد الشام، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتھا من سوریا ولبنان وإلغاء القیود المقترنة باستقالل سنة  *
ن ، واعترف باستقاللفي نفس السنة ألغي االنتداب اإلنجلیزي باألرد . 1946  

 .البالد تحت اسم المملكة الھاشمیة األردنیة بقیادة عبد اهللا بن الحسین

بعد االستقالل، دخلت سوریا مرحلة االضطرابات السیاسیة التي آلت إلى وصول حزب البعث السوري إلى الحكم في منتصف الستینات ،  *
ة بین الطوائف الدینیة والعرقیة الحرب األھلی1990-1975في حین عاش لبنان في الفترة   . 
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 : حصلت دول الخلیج العربي على استقاللھا وحاولت التحكم في استغالل ثراوتھا الطبیعیة  

(  والیمن الجنوبیة 1961أمام تصاعد المد التحرري في بلدان الخلیج العربي، اضطرت إنجلترا إلى االعتراف باستقالل الكویت سنة  *
1971استقالل كل من سلطنة عمان والبحرین وقطر واإلمارات العربیة المتحدة سنة  و1967) عاصمتھا عدن  . 

حاولت دول الخلیج العربي التحكم في استغالل ثرواتھا البترولیة فأنشأت منظمة الدول المصدرة للبترول، وعملت على تأمیم شركات النفط  *
 . والتخفیف من االحتكارات األمریكیة

كما عرفت تباینا من حیث النمو االقتصادي . المشرق العربي، لكنھا ظلت تعاني من التبعیة اتجاه الدول الكبرىاستقلت دول : خاتمة  
.واالجتماعي  
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 اإلسرائیلي القضیة الفلسطینیة والصراع العربي
 

عتبر القضیة الفلسطینیة من أھم القضایا الراھنةت: التمھید المطروحة على الساحة السیاسیة الدولیة ، فكیف برزت ھذه القضیة؟  
 التي عرفتھا؟ وما أھم التطورات

 
جذور القضیة الفلسطینیة: المقطع التعلیمي األول  

 
1النص(الحركة الصھیونیة  ظھور -1 )  

یة یھودیة عملكحركة سیاس19ظھرت الصھیونیة خالل القرن زعماءھا على المطالبة بإقامة وطن قومي للیھود في فلسطین ،  
م برئاسة زعیم الحركة الصھیونیة1897السویسریة سنة ‘‘بال”الصھیوني األول في مدینة  توجت بعقد المؤتمر ھرتزل، وقد حدد  

  .فیھ البرنامج الصھیوني إلقامة وطنھم القومي على أرض فلسطین
 

فرض االنتداب على فلسطینوعد بلفور و -2  
م والذي یتمثل في1917الصھیونیة في الوعد الذي قدمھ لھا وزیر خارجیتھا جمس بلفور سنة تمثل الدعم البریطاني للحركة تقدیم  

2النص(المساعدة للشعب الیھودي لتأسیس وطن قومي لھم في فلسطین  )  
تنفیذ وعد بلفور إحدى أھم   وجعلت1922نتداب البریطاني سنة العالمیة األولى وضعت عصبة األمم فلسطین تحت اال بعد الحرب

3النص. (غایات ھذا االنتداب )  
 

 البریطانیة فیما بین الحربین وردود الفعل الفلسطینیة علیھا السیاسة -3
ین ومنحھم فلسط اإلنجلیزي كل جھدھا لمساعدة التمركز الصھیوني بتسھیل تدفق الھجرات الیھودیة إلى بذلت سلطات االنتداب

) أراضي شاسعة وحمایة صناعتھم وذلك بالتنسیق مع الوكالة الیھودیة 5الجدول) (4النص )  
والمظاھرات ، والثورات ،أبرزھا ثورة عز الدین القسام المسلحة  وبالمقابل نشطت حركات المقاومة الفلسطینیة بواسطة االحتجاج

م1936م وثورة 1935 6الجدول. (إلعالن عن قرار تقسیم فلسطینفكان رد فعل االنتداب البریطاني ا  )  
 

  الدعم األمریكي للحركة الصھیونیة خالل الحرب العالمیة الثانیة -4
 قرارا 1944أصدر الكونغرس سنة  الوالیات المتحدة األمریكیة دعم الحركة الصھیونیة خالل الحرب العالمیة الثانیة حیث تبنت

)  یھودیةبتشجیع الھجرة غیر المحددة وتأسیس دولة 7النص )  
 

أھم تطورات القضیة الفلسطینیة والصراع: المقطع التعلیمي الثاني   العربي اإلسرائیلي بعد الحرب العالمیة الثانیة 
 

م1948لتقسیم فلسطین وتوسعات إسرائیل إلى غایة مشروع األمم المتحدة -1   
م المتحدة إلى دولة عربیة وأخرى یھودیة إلى جانب م من طرف ھیئة األم1947فلسطین سنة  بعد المصادقة على قرار تقسیم  

م عن قیام دولة إسرائیل1948أعلنت الصھیونیة سنة ) 8الخریطة(منطقة القدس الدولیة  فشرعت في تقویة جیشھا ومصادرة  
م1948أراضي الفلسطینیین وتشریدھم ، نتجت عنھا حرب  9الخریطة(التي زادت في توسیع رقعة إسرائیل على الخریطة   )  

 
11الخریطة(و )10الخط الزمني(م 1948الصراع العربي اإلسرائیلي منذ  أھم محطات -2 )  

م1948حرب  انتھت بنكبة للعرب،  بین إسرائیل ووحدات جیش اإلنقاذ العربي الذي ألفتھ اللجنة العسكریة للجامعة العربیة :
من فلسطین وتشرید ملیون فلسطیني نحو% 77واستیالء إسرائیل على  فة والقطاعالض  . 

على) ابریطانیا، فرنسا ، إسرائیل( العدوان الثالثي: م1956حرب  مصر بعد قرار جمال عبد الناصر تأمیم قناة السویس ، ولم  
 .بعد تدخل المجتمع الدولي تنسحب القوات المعتدیة إال

تمثلت في الھجوم المباغت إلسرائیل على مصر: م1967حرب   . المقاطعة االقتصادیة العربیةوسوریا واألردن بعد تضررھا من 
م1973حرب أكتوبر بتدخل الوالیات  بعد تعنت إسرائیل اكتسحت سوریا الخط الدفاعي ، واكتسح الجیش المصري القناة ، انتھت :

 .المتحدة األمریكیة وإعادة الوضع لحالھ السابق
اعتراف مصر بإسرائیل وربطانعقد بواشنطن أھم مقرراتھ : م1978دیفید بین مصر وإسرائیل  اتفاقیة كامب العالقات معھا مقابل  

 .انسحاب إسرائیل من سیناء
م، اعترفت فیھا األردن بإسرائیل1994وإسرائیل اتفاقیة وادي عربة بین األردن .  

 
  االحتالل الفلسطیني ردود الفعل الفلسطینیة على -3

م تم االعتراف بھا بصفتھا 1974م ، وفي سنة 1964ة الفلسطینیة سن استطاع الفلسطینیون في الشتات تأسیس منظمة التحریر
) للشعب الفلسطیني في قمة الرباط ، كما اعترفت بھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة الممثل الشرعي الوحید 12النص ) 

م اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة التي فضحت الطبیعة الوحشیة1987في سنة   للحركة لالحتالل اإلسرائیلي و أعادت الحیویة 
13النص. (الوطنیة الفلسطینیة )  

 
14الجدول (أھم تطورات القضیة الفلسطینیة منذ بدایة التسعینات  -4 )  

شكلت بدایة المفاوضات العربیة اإلسرائیلیة على أساس األرض: م1991مؤتمر مدرید   .مقابل السالم 
منح الفلسطینیین حق الحكم الذاتي في: م1993اتفاقیة أوسلو األولى   .غزة وأریحا 

منح الفلسطینیین حق الحكم الذاتي في: م1995اتفاقیة أوسلو الثانیة   .الضفة الغربیة 
االنتفاضة الثانیة: (م2000انتفاضة األقصى  ) 

 .م2004-2000 اإلسرائیلي للضفة الغربیة وقطاع غزة ومحاصرة السلطة الوطنیة الفلسطینیة االجتیاح
11   وفاة یاسر عرفات2004نونبر

 مشاركة انتخابیة لھا ودخول القضیة الفلسطینیة في منعطف جدید ستتحدد مالمحھ بعد تسلم  فوز حماس في أول2006ایرین 25
 .حماس مقالید السلطة في فلسطین

حرب غزة دامت2009 ینایر 17الى 2008 دجنبر 27من   یوم تمیزت بھمجیة العدو وقوة صمود المقاومة22 
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