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 الدرس: الحرب العالمٌة األولى  

 األعالم المفاهٌم والمصطلحات

ٌّة وقعت بٌن فرنسا وأنقلترا وروسٌا فً ماي  :ساٌكس بٌكواتفاقٌة   القتسام الوالٌات  9191معاهدة سر
 العثمانٌة فً المشرق العربً.

من نقاط وٌلسن من أجل المحافظة على 91طبقا للمادة  9191منظمة دولٌة تأسست سنة  :جمعٌة األمم 
 السلم فً العالم وإقرار حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها.

وحّملتها مسؤولٌة اندالع الحرب وفرضت  9191هدة فرضت على ألمانٌا فً جوان معا :معاهدة فرساي 
 علٌها عقوبات ترابٌة وعسكرٌة ومالٌة.

بجنوب شرق أوروبا فً العامٌن  البلقان هو اسم ٌطلق على صراعٌن حدثا فً منطقة :الحروب البلقانٌة 
 (أوروبا )مقدونٌا ومعظم تراقٌا، بهدؾ السٌطرة على أراضً الدولة العثمانٌة فً 9191و  9199

  انقلترا وروسٌا موجه ضد ألمانٌا.جمع بٌن فرنسا وتحالؾ عسكري  :الوفاق الثالثً 
موّجه أساسا ضّد  المجرٌة واٌطالٌا-تحالؾ عسكري ضّم ألمانٌا واإلمبراطورٌة النمساوٌة :الحلف الثالثً 

 فرنسا وروسٌا.
التوقٌع علٌها بٌن اإلمبراطورٌة العثمانٌة وقوات الحلفاء فً أوت السالم التً تّم  معاهدة :معاهدة سٌفر 

 رفضت من قبل الحركة القومٌة التركٌة بزعامة مصطفى كمال أتاتورك.. المعاهدة ولكن 9191
لمان معاهدة فرساي القاسٌة و التً فرضت علٌهم من قبل إمالء وهو الوصؾ الذي وصؾ به األ :دٌكتات 

 الدول المنتصرة فً الحرب
 
و    و ربٌس الحكومة الفرنسٌة "كلٌمانصو"   "ولسن"  ٌتشكل من الربٌس األمٌركً  :مجلس األربعة الكبار 

باتخاذ  المجلس استأثر وزٌر خارجٌة إٌطالٌا "أورالندو" و وزٌر خارجٌة أبرٌطانٌا " لوٌد جورج "
 .القرارات و فرض معاهدات السلم على الدول المنهزمة و عكس تضارب المصالح

 

ربٌس الوالٌات المتحدة  :ولسن ودرو 
صاحب  .9199و 9191 ما بٌناألمرٌكٌة 
فً  "نقاط وٌلسن األربع عشرة"مشروع 

 .مؤتمر السلم ببارٌس
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ٌّة ونشأة اإلتحاد السوفٌاتً إلى حدود   1939الدرس: الثورة البلشف
 .الثورة قبل روسٌا  فً المالّكٌن كبار :الكوالك 
 9111 ةنقسم سنا حزب العّمال االشتراكً الدٌمقراطً الروسً الذي شق من "االؼلبٌة"  :البالشفة 

  باالعتماد على العمال وصؽار الفالحٌن. ام بالثورة دون تأجٌل ابضرورة القٌ ونؤمنٌ تزعمهم لٌنٌن
 .المزارعٌن وصؽار والجنود العمال عن نوابا تضم لجان السوفٌاتات: 
(.ترأسها كل من " 9191) فٌفريالحكومة ذات الؽالبٌة البرجوازٌة المنبثقة عن ثورة  : الحكومة المؤقتة 

و أصرت على  ، عجزت عن االستجابة للمطالب الملحة للشعب الروسًثم " كرنسكً" األمٌر "لفوؾ "
 .؛ فأطاحت بها ثورة أكتوبر البلشفٌة  مواصلة الحرب الى جانب الوفاق

االنقالب علٌها أو عكسها  ثورة الذٌن ٌحاولون بعدثورة، بالذات أولبك  هً معارضة :ثورة المضادةال 
األولى من أعمال. ٌرتبط المصطلح  الثورة ٌا. تلك من شأنها إذا نجحت إبطال ما أحدثتهببالكامل أو جز

 "الثورة باألفراد والحركات التً تحاول استعادة األوضاع أو المبادئ التً سادت فً فترة "ما قبل
ٌّة الحرب  . 9191ونهاٌة  9191اءات االقتصادٌة الصارمة الّتً اتخذها البالشفة بٌن جملة اإلجر :شٌوع

 وتهدؾ إلى تسخٌر كّل إمكانٌات البالد من أجل إنقاذ الثورة والتصّدي للثورة المضادة. 
ٌّة اعتمدها البالشفة ما بٌن  :السٌاسة االقتصادٌة الجدٌدة  عوضا عن  9191و 9199سٌاسة اقتصاد

ٌّة الحر سٌاسة ٌّة"شٌوع ٌّة المهٌمنة والعودة الظرف  إلى ب" وهً تعنً التراجع المؤقّت عن االشتراك
 الروسً. انهٌار االقتصاد لتالفً الرأسمالٌة المحدودة

ٌّة فالحٌة ضٌعات :تلخوزاوالك   .ٌتّم استؽاللها بصفة جماعٌة عموم
ٌّة ضٌعات :فخوزاتوالس   .لفابدة الدولة كأجراء العمال فٌها ٌُستخدم دول
ٌّة فً العالم تأسس فً موسكو سنة  :األممٌة الشٌوعٌة الثالثة  تحت شعار  9191تكّتل لألحزاب الشٌوع

"ٌا عّمال العالم اتحدوا" هدؾ إلى تقدٌم الّدعم للحركات الثورٌة فً العالم فً مواجهة القوى الرأسمالٌة 
 زاب الشٌوعٌة فً عضوٌته.وقد جعل من دعم حركات التحّرر الوطنً فً المستعمرات شرطا لقبول األح

بعد هزمتها ضد البابان لنه بقً  9111مجلس نٌابً منتخب تم إحداثه بروسٌا القصٌرٌة سنة   :دوماال 
 .دوره شكلً

ًّ الشعب  من  1917 أكتوبر ثورة المؤقتة بعد الحكومة الجدٌدة التً عوضت الحكومة :مجلس مفوض
 أبرز أعضابها لٌنٌن وتروتسكً وستالٌن...

فالدٌمٌر اٌلٌتش أولٌانوؾ لٌنٌن:  لٌنٌن: 
ناضل  ضّد النظام القٌصري  (9191 –9111)

ساهم فً تأسٌس حزب العّمال االشتراكً 
ّعم الثورة البلشفٌة سنة الّدٌمقراطً الّروسً تز

 أول حكومة اشتراكٌة فً العالم.ترأس و 9191
( انضّم إلى الجناح 9111–9111) ستالٌن: 

البلشفً فً حزب العّمال االشتراكً 
الدٌمقراطً، أصبح الكاتب العام للحزب 

وانفرد بالسلطة منذ  9199الشٌوعً سنة 
ٌُعرؾ بالرجل  9191 وقام بتصفٌة معارضٌه )

الفوالذي لصالبة مواقفه وتشدده( ترأس االتحاد 
 .9111السوفٌاتً حتى 

( ماركسً بارز 9111–9111) تروتسكً: 
فً روسٌا  9191أحد زعماء ثورة أكتوبر و

ومؤسس الجٌش األحمر ٌدعو إلى الثورة 
 العالمٌة. 
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ٌّة  الدرس: أزمة الثالثٌنات االقتصاد
 تحقٌق الربح.دؾ االستفادة من تؽٌٌر أسعارها وشراء األسهم بهعملٌات بٌع و :فً البورصة المضاربة 
الترفٌع فً االداءات الجمركٌة لحماٌة المنتوج المحلً من منافسة البضابع هً سٌاسة  :السٌاسة الحمائٌة 

 .األجنبٌة
ٌّة تخفٌض على تقوم سٌاسة النقدي: االنكماش  وهو ما ٌؤّدي إلى انخفاض  العملة لحماٌة المتداول النقد كم

 األجور. األسعار و
هو زٌادة سرٌعة فً كمٌة النقد المتداولة مما ٌؤدي إلى ارتفاع األسعار وهو إجراء ناتج  التضخم المالً: 

 عن االختالل بٌن العرض و الطلب.
ادة دورة اإلنتاج ل الدولة من أجل استعى سٌاسة روزفلت التً تقوم على تدخّ مصطلح أطلق عل النٌودٌل: 

 االستهالك.و
توّجه سٌاسً ظهر فً الثالثٌنات ٌؤمن بضرورة مراجعة المبادئ التً قامت علٌها  :اللٌبرالٌة الجدٌدة 

اللٌبرالٌة الكالسٌكٌة عبر السماح للدولة بالتدخل فً الحٌاة االقتصادٌة دون اإلخالل بجوهر اللٌبرالٌة 
 )الحرٌة االقتصادٌة والملكٌة الفردٌة...(.

  أزمة الثالثٌنات االقتصادٌة اعتمدته األقطار المتضررة منتوجه سٌاسً اقتصادي  :القومٌة االقتصادٌة 
النقد إضافة إلى إنتاج بضابع تحل  ٌقوم على الحد من االستٌراد وتشجٌع التصدٌر عبر التخفٌض من قٌمة

 محل السلع الموردة
ظام ُتحدد فٌه الحكومة، ولٌس السوق الحر، السلع التً ٌنبؽً إنتاجها، ومقدار إنتاجها، ن االقتصاد الموجه: 

 سمة أساسٌة ألي مجتمع شٌوعً االقتصاد الموجه والسعر الذي ُتقدم به السلع للبٌع. و ٌعتبر

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ربٌس هوفر: برت ره 
سٌاسة االنكماش  لم تنجح 9119و 9191بٌن 

 لتجاوز االنعكاسات السلبٌة التً اعتمدها  النقدي
 ألزمة الثالثٌنات على بالده.

ربٌس الوالٌات المتحدة  روزفلت:فرانكلٌن  
اّتخذ عّدة  9111و9111األمرٌكٌة بٌن 

إجراءات )سٌاسة النٌودٌل( إلخراج البالد من 
 مضاعفات أزمة الثالثٌنات.

رجل  9111–9111 جون مٌنار كاٌنس: 
اقتصاد برٌطانً من أكثر رجال االقتصاد تأثٌرا 
فً القرن العشرٌن. صاغ نظرٌة اقتصادٌة جدٌدة 
إثر أزمة الثالثٌنات االقتصادٌة تقوم على تدّخل 
الدولة فً االقتصاد دون التخلًّ عن المبادئ 

 . األساسٌة للنظام الرأسمالً

 

 الدرس: األنظمة الكلٌانٌة فً أوروبا  
 :موسٌلٌنً" فً اٌطالٌا بعد الحرب العالمٌة األولىأسسهاحركة وهً  عنً أحزمة الكفاحت الفاشٌة" 

. أصبحت تطلق فٌما بعد على كل الحركات واألنظمة إلرهاب خصومه السٌاسٌٌن والوصول إلى السلطة
 والفرانكٌة  باسبانٌا.الشبٌهة مثل النازٌة بألمانٌا الكلٌانٌة 

ناضل فً ( 9111–9111):بٌنٌتو موسلٌنً 
وأسس صفوؾ الحزب االشتراكً االٌطالً 

س الحكومة ترأّ  .9199الحزب الفاشً سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 :الذي أسسه هتلر سنة  "لحزب القومً االشتراكً للعّمال األلمانمرادؾ الفاشٌة وقع اشتقاقها من "ا النازٌة
وله تنظٌمات شبه عسكرٌة وهً "فرق الحماٌة" و "فرق الهجوم" و تتمٌز عن الفاشٌة بالعنصرٌة  9191

 ب أن ٌقود العالم.و آعتبار الشعب األلمانً العنصر  السٌد الذي ٌج
 ٌّة سٌاسٌة مهمّ  :ألمانٌا( (والغستابو )إٌطالٌا(األوفرا ب كّل المعارضٌن للنظام واعتقالهم تها تعقّ شرطة سر

 وفً الكثٌر من األحٌان تصفٌتهم.
 :مصطلح ألمانً نازي ٌعنً األراضً التً ٌتحّتم على ألمانٌا ضّمها فً الشرق للمصلحة  المجال الحٌوي

 واألمنٌة للشعب األلمانً.االقتصادٌة 

 .9199أكتوبر  11االٌطالٌة منذ 
الحزب  ( زعٌم9111–9111) أدولف هتلر: 

)الحزب  األلمانً العّمالً القومً االشتراكً
. قادت 9111النازي( ومستشار ألمانٌا منذ 

ٌّة فً الثالثٌنات إلى اندالع  سٌاسته التوسع
 الحرب العالمٌة الثانٌة.

 

 الدرس: الحرب العالمٌة الثانٌة

 دولً تزعمته فرنسا وبرٌطانٌا و انضّمت إلٌه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واإلتحاد حالؾ ت :الحلفاء
 ضّد قوات المحور. 9119 سنةالسوفٌاتً 

 تحالؾ عسكري ضّم ألمانٌا واٌطالٌا والٌابان ضّد الحلفاء. ر:المحو 
 ٌجسد التقارب و التعاون بٌن البلدٌن. 9111حلؾ عقدته ألمانٌا مع إٌطالٌا فً ماي  :الحلف الفوالذي 
 فً نوفمبر  اتفاقٌة سٌاسٌة وعسكرٌة بٌن ألمانٌا والٌابان :العالمٌة للشٌوعٌة المضاد الحلف

 .وهً موجهة ضّد االتحاد السوفٌات9111ًانضمت له إٌطالٌا سنة  9111
 وروزفلت )ستالٌن الكبار الثالث وحضرها السوفٌاتً باالتحاد 9111 فٌفري فً انعقدت : ٌالطا ندوة 

 .أممٌة منظمة وبعث النازٌة تصفٌة قراراتها أهم من وتشرشل(  وكان
 ًٌّة األولى للمحافظة على  :األمن الجماع ٌّة األمم إرساءه بعد الحرب العالم الوضع الذي حاولت جمع

 األمن والسلم العالمٌٌن وذلك بحّل الخالفات الدولٌة بالطرق السلمٌة.
 مقرها بنٌوٌورك، هدفها المحافظة على األمن  9111منظمة دولٌة، تأسست سنة  :منظّمة األمم المتحدة

 .والسلم العالمٌٌن
 حضور ممثل األلمانٌة دون بمونٌخ  9111سبتمبر  91و  91انعقد فً اللٌلة الفاصلة بٌن  :مؤتمر مٌونٌخ

وفتح الباب أمامه لضّم كامل  عن تشٌكوسلوفاكٌا. وقد انتهى بتلبٌة مطالب هتلر حول السودات
 .تشٌكوسلوفاكٌا

 وتعّهد الطرفان  9119 أوت فً األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات انقلترا بٌن امضً اتفاق :ًاألطلس المٌثاق
 باحترام حق كافة الشعوب فً تقرٌر مصٌرها.

 ربٌس الوزراء البرٌطانً ما  الن:رنوفال شمب
ُعرؾ بسٌاسته المسالمة 9111و 9111بٌن 

 تجاه األطماع التوسعٌة أللمانٌا النازٌة.
 :9119ربٌس الوزراء البرٌطانً بٌن  تشرتشل 

بالده أمام ألمانٌا . ساهم فً صمود 9111و
النازٌة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة وهو صاحب 
مصطلح الستار الحدٌدي للداللة على انقسام 

 أوربا إلى معسكرٌن.
 قاد الجنرال  :( 1970 – 1890)  شارل دٌغول

ٌّة ضّد االحتالل الّنازي  دٌؽول المقاومة الفرنس
ٌّة 9111منذ  , وكان أّول ربٌس للجمهور

ٌّة ا لخامسة. اقترح على المستعمرات الفرنس
وتم رفضه «,    االتحاد الفرنسً » مشروع 

 بسبب طابعه االدماجً. 
 عسكري و رجل دولة فرنسً  لمارٌشال بٌتان:ا

استطاع أن ، 9191أكرم بلقب المارٌشال فً 
األلمانً على هذا الموقع فً معركة ٌدفع الهجوم 

عالمٌة االولى ترأس خالل الحرب الفردان 
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حكومة فٌشً العمٌلة للنازٌة بدعوى التصدي 
 للمد البلشفً

 الدرس: تونس فً العشرٌنات

ببارٌس باللؽة الفرنسٌة، صاؼه عبد العزٌز الثعالبً  9191كتاب صدر فً بداٌة سنة   :تونس الشهٌدة 
 مطالب التونسٌٌن.الفرنسٌة بتونس و بمعٌة أحمد السقّا. رسم الكتاب صورة قاتمة عن سٌاسة الحماٌة

 9191سنة   التونسٌة وطنً منّظم ومهٌكل  ٌتأسس بالبالد حزب أول :الحزب الحّر الدستوري التونسً 
  .جدٌد وآخر قدٌم دستوري إلى حزب 9111سنة  عن طرٌق عبد العزٌز الثعالبً. انقسم

ٌّة  على ٌد محّمد  9191وعربٌة ظهرت سنة  تونسٌةمهنٌة  أّول منظمة نقابٌة :جامعة عموم العملة التونس
ًّ الحامً، أشهر( من التأثٌر واالنتشار فً عّدة مناطق من  11تمّكنت رؼم عمرها القصٌر )تقرٌبا ) عل

 البالد لذلك عمل المستعمر على معارضتها وحلّها ونفً أبرز قادتها.
زٌادة بثلث المرتب لفابدة  أصدره المقٌم العام اتٌان فالندان و ٌتمثل فً  :الثلث االستعماريقانون  

قصد تشجٌعهم على القدوم إلى تونس. تّم  العاملٌن بتونس مقارنة بنظرابهم فً فرنسا الفرنسٌٌنالموظفٌن 
 .9191العمل بها منذ 

سخرت كل مجهودها للدفاع على  هً نقابة تابعة "للكنفدرالٌة العامة للشؽل" :اتحاد النقابات الفرنسٌة 
مصالح األوروبٌٌن ورفضت مبدأ المساواة فً األجور بدعوى أن حاجٌات العمال األوروبٌٌن تفوق 

 رابهم التونسٌٌن.حاجٌات نظ

 

 

 

 

جزابري ( 9111-9111) عبد العزٌز الثعالبً: 
كان عضوا نشٌطا فً  التكوٌن زٌتونًاألصل و

حركة الشباب التونسً أبعدته فرنسا عن تونس 
فرنسا  إلى 9191سنة  . سافربسبب هذا النشاط

ة أحمد للّدفاع عن القضٌة التونسٌة وأصدر بمعٌ
وأّسس الحزب الحّر الشهٌدة السّقا كتاب تونس 
 .9191سنة  الدستوري التونسً

مؤسس ( 9191-9111) محمد على الحامً: 
 9191األولى سنة  جامعة عموم العملة التونسٌة

إلى ونفً  9191اعتقلته سلط الحماٌة سنة 
خارج التراب الفرنسً ) فرنسا و  المشرق

 ..أٌن توفً هناك مستعمراتها(

 

 

 

 

 الدرس: تونس فً الثالثٌنات
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ٌّة ُتنّظم عادة بالدول األوروبٌة ت :المؤتمر األفخارستً  ٌّة ظاهرة دٌنٌة مسٌح من قبل الكنٌسة المسٌح
ٌّة. سنة  تحت إشراؾ   تونسصبؽة خاصة النعقاده ببلد إسالمً هو هذا المؤتمر اكتسى  9111الكاثولٌك

 والمسلمٌن. لإلسالم وهو ما اعتبر تهدٌدا الحماٌة الفرنسٌة.سلط 
بعد انعقاد مؤتمر قصر هالل الذي نظمه  9111مارس  19أسس ٌوم ت :الجدٌد الحر الدستوري الحزب 

فضٌن لسٌاسة الترٌث و المهادنة المنتهجة من و الراالجدد المنشقٌن عن الحزب الحر الدستوري الجماعة 
 سً تزعم هذا الحزب الحركة الوطنٌة .تمثلت قٌادته فً الدٌوان السٌا قبل القدامى فً اللجنة التنفٌذٌة 

حكومة ٌسارٌة معادٌة للفاشٌة تشكلتى فً فرنسا بقٌادة زعٌم الحزب االشتراكً  :حكومة الجبهة الشعبٌة 
 التحررٌة النسبٌة تجاه العمل الوطنً. لٌون بلوم. عرفت بسٌاستها 

إلدارة الحزب الجدٌد وهً تسمٌة جدٌدة عوضت اللجنة  هٌبة تسٌٌرٌة علٌا: الدٌوان السٌاسً للحزب. 
 . 9111التنفٌذٌة عقب انعقاد مؤتمر قصر هالل 

 : اللجنة التنفٌذٌة للحزب 
بمقره  9111ماي  91و  99 ٌومًالدستوري عقده ر للحزب الح ًتمر الثانؤهو الم :مؤتمر نهج الجبل 

ٌادة جدٌدة  ضمت إلى جانب الجٌل المؤسس للحزب ) أحمد العاصمة، أفرز ق ًالكابن بنهج الجبل ف
 .الصافً، صالح فرحات و محً الدٌن القلٌبً ( جماعة العمل التونسً

شعبة دستورٌة موالٌة للقادة  11بحضور ممثلٌن  عن  9111مارس  9انعقد فً  :مؤتمر قصر هالل 
عمل ( و أعلن عن حل اللجنة التنفٌذٌة و طرد أعضابها من الحزب، وتأسٌس الحزب الجدد ) جماعة ال

  بقٌادة جدٌدة سمٌت الدٌوان السٌاسً.  الجدٌد دستوريال
بعد فشل تجربة الحوار  9111نوفمبر  9و9أكتوبر ( و  19و 11أٌام )  عقد  :مؤتمر نهج الترٌبونال 

 .تصعٌد النضال وإدراج مطلب االستقاللالى برزت فً هذا المؤتمر نزعة متصلّبة دعت  الثانٌة

 
 

الحقوق درس  9111–9111 الحبٌب بورقٌبة: 
الحر الدستوري الحزب  إلى بفرنسا انضمّ 
انشق عنه لٌؤسس الحزب و 9111التونسً فً 

 9111الحر الدستوري التونسً الجدٌد فً 
قادة الحركة أصبح أحد أبرز اعتقل عدة مرات، 

ربٌس للجمهورٌة الوطنٌة التونسٌة وهو أول 
 .التونسٌة

من (:  1972 – 1897)  محمود الماطري 
ٌّة. ترأس  ٌّة الّتونس أبرز زعماء الحركة الوطن

إلى  9111الحزب الّدستوري الجدٌد من 
, تارٌخ استقالته من الحزب بسبب رفضه 9111

ٌّة قبٌل  لسٌاسة الّتصعٌد مع حكومة الجبهة الشعب
 .9111اندالع أحداث أفرٌل 

مناضل دستوري ساهم فً  القناوي:بلقاسم  
سنة الثانٌة إحٌاء جامعة عموم العملة التونسٌة 

باستفاللٌة تمسك وتولّى أمانتها العامة.  9111
  العمل النقابً عن العمل السٌاسً.

ٌنتمً أستاذ بالمعهد الصادقً.  علً البلهوان: 
الحزب الدستوري الجدٌد وقام بدور هام فً  إلى

فً معركة  لالنخراط الشباب التلمذي تعببة
من  9111فرٌل ، أُعتقل فً أحداث أالتحرٌر

 أبرز مؤلفاته "تونس الثابرة" و"نحن أّمة"... 
تولّى رباسة  (: 1950 – 1872)  لٌون بلوم 

ٌّة عن الحزب االشتراكً  حكومة الجبهة الشعب
. 9111و جوٌلٌة  9111الفرنسً بٌن جوان 

مّكنت حكومته من قطع الّطرٌق أمام القوى 
ٌّة فً المستعمرات  الفاشٌة و سلكت سٌاسة تحرر

 عرقلها المعّمرون.
المقٌم العام الفرنسً بتونس  مارسال بٌروطون: 

بتشّدده تجاه  ُعرؾ 9111و 9111ما بٌن 
 .الحركة الوطنٌة

المقٌم العام الفرنسً بتونس بٌن  أرمون قٌون: 
سلك سٌاسة إصالحٌة تحّررٌة  9111و  9111

ٌّة. فشلت هذه الّسٌاسة  زمن حكومة الجبهة الشعب
وانتهت بأحداث « المتفّوقٌن» بسبب معارضة 

 9111أفرٌل الّدامٌة سنة 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 الثانٌةالدرس: تونس أثناء الحرب العالمٌة 

، وقد خلفت الجمهورٌة الثالثة وأعلن قٌام حكومتها المارشال 9111 9111ستمرت بٌن إ :حكومة فٌشً 
فٌلٌب بٌتان وذلك عقب سقوط فرنسا بٌد ألمانٌا النازٌة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة، وانتخبت 

مع منحها صالحٌات واسعة  9111 جوٌلٌة 91من قبل الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة بتارٌخ  الحكومة تلك
 .للحكومة لبٌتان كربٌسا

( تكّتل للتٌارات والقوى الوطنٌة التونسٌة )أحزاب، نقابات، 9111فٌفري99) :التونسٌة الجبهة الوطنٌة 
 منظمات...( طالبت "بالحكم الذاتً" وإقامة نظام ملكً دستوري.

ٌّة  نسبة إلى المنصؾ باي وهً حركة جمعت مختلؾ الوطنٌٌن التونسٌٌن إثر خلعه عن  :الحركة المنصف
 العرش ونفٌه طالبت بإعادته للحكم وشّكلت منطلقا لقٌام جبهة وطنٌة قومٌة.

 

تولّى العرش الحسٌنً من  محمد المنصف باي: 
ُعرؾ بمواقؾ  9111ماي  إلى 9119جوان 

حتى لُقّب  الوطنٌة وتعاطفه مع الحركة الوطنٌة
 أثار وهو ما "بباي الشعب" أو "الباي الوطنً"

ؼضب سلط الحماٌة التً أقدمت على خلعه و 
 .9111نفٌه إلى فرنسا حّتى وفاته سنة 

أحد زعماء ( 9111-9111) الحبٌب ثامر: 
قام بدور أساسً فً الحركة الوطنٌة التونسٌة، 

التونسً وأدار  تنظٌم الحزب الحّر الدستوري
الفتاة" أثناء الحرب العالمٌة  رٌقٌاإفصحٌفة "

  الثانٌة.
فً بلدة  9119نوفمبر  91ولد فً رومل:  

هاٌدنهاٌم  قرب شتوتؽارت األلمانٌة لقب بثعلب 
الصحراء حٌث كان ٌرى أنه واحدا من أمهر 
القادة فً حرب الصحراء حصل على رتبة 
مشٌر أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة فً شمال 

 .9111أكتوبر  91فً إفرٌقٌا، إنتحر 
كان مشٌرا فً الجٌش البرٌطانً منتغمري:  

استطاع قٌادة قوات الحلفاء إلى االنتصار فً 
معركة علم حلفا و فً معركة العلمٌن الثانٌة عام 

و تحقٌق النصر على قوات المحور  9119
بقٌادة ثعلب الصحراء رومل خالل معارك 

لفضل الحرب العالمٌة الثانٌة و عموما ٌرجع له ا
فً هزٌمة قوات المحور فً شمال إفرٌقٌا وبعد 
ذلك إنتقل لقٌادة الجبهة فً إٌطالٌا و شمال ؼرب 
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أوروبا و كان من قادة الحلفاء فً معركة 
النورماندي التً نزل فٌها الحلفاء إلى أوروبا 

توفً لمواجهة القوات النازٌة و التقدم نحو برلٌن 
 .9111مارس  91فً لندن فً 

 :1945الثانً: العالم المعاصر بعد المحور 

ٌّة   عالم ثنائً القطب

 الدرس: العالقات الدولٌة: من الحرب الباردة إلى انهٌار اإلتحاد السوفٌاتً

مصطلح وصؾ به تشرشل سٌاسة االتحاد السوفٌاتً بأوروبا الشرقٌة لحماٌة مناطق  :الستار الحدٌدي 
 نفوذه من "اإلمبرٌالٌة الؽربٌة".

ُتطلق على حالة التوّتر التً سادت العالقات الدولٌة بٌن اإلتحاد السوفٌاتً والوالٌات  :الباردةالحرب  
المتحدة األمرٌكٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ولم ٌتحّول هذا التوّتر إلى مواجهة مباشرة بٌن العمالقٌن 

 بسبب توازن الّرعب النووي.
بهدؾ منع   9119الشرقً والؽربً أنشا سنة  برلٌن الجدار الذي ٌفصل بٌن شطري :جدار برلٌن 

ومّثل ذلك إٌذانا بنهاٌة الحرب  9111نوفمبر  1الؽربٌة وألمانٌا الشرقٌة وقع هدمه فً  برلٌن المرور بٌن
 الباردة.

مارس  99هو مجموعة من المبادئ ة اإلجراءات التً أعلن عنها هاري ترومان فً  :نظرٌة ترومان 
 إحتواء توسع النفوذ السوفٌاتً فً العالم.و الهادفة إلى  9111

استراتٌجٌة  تقوم على فكرة إنشاء سلسلة من األحالؾ و القواعد العسكرٌة ، بهدؾ  :سٌاسة االحتواء 
 اد السوفٌتً   و منع انتشار أٌدٌولوجٌته إلى الدول المجاورة و سابر مناطق العالم.إلتحتطوٌق  ا

السٌاسٌة والعقابدٌة أعلن عنها وزٌر الخارجٌة السوفٌاتً جدانوؾ  مجموعة من المبادئ  :نظرٌة جدانوف 
 . بهدؾ التصدي لإلمبرٌالٌة العالمٌة 9111أكتوبر 1فً 

بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا 9111حلؾ عسكري تّم التوقٌع علٌه سنة  :حلف شمال األطلسً 
 .وفٌاتًومعظم بلدان أوروبا الؽربٌة فً إطار التصدي لإلتحاد الس

بهدؾ إحالل التعاون بٌن  9111مبادرة أطلقها الربٌس السوفٌاتً خورتشوؾ منذ  :التعاٌش السلمً 

ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ما  ترومان: 
شهدت الحرب الباردة فً  9111و 9111بٌن 

عرؾ بسٌاسة االحتواء أو نظرٌة عهده أوجها.
 ترومان

 1توفً فً  9111دٌسمبر  99ولد فً  ستالٌن: 
. القابد الثانً لإلتحاد السوفٌاتً .  9111مارس 

فً فترة حكمه قام بتصفٌة خصومه السٌاسٌٌن . 
اإلتحاد السوفٌاتً من مجتمع فالحً إلى قام بنقل 

مجتمع صناعً مما مكن اإلتحاد السوفٌاتً من 
االنتصار على دول المحور فً الحرب العالمٌة 

 .الثانٌة
عضو اللجنة المركزٌة للحزب  جودانوف: 

الشٌوعً السوفٌاتً وصاحب نظرٌة انقسام العالم 
إلى كتلتٌن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة: كتلة 

اكٌة وكتلة رأسمالٌة. وضع الكومنفورم فً اشتر
 إطار خطته للرّد على سٌاسة االحتواء.

ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة   جون كٌندي: 
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 العمالقٌن واكتسى ذلك أبعادا مختلفة
السٌاسة التً اتبعها المعسكران للخروج من التوتر الذي ساد العالقات الدولٌة أثناء  :سٌاسة االنفراج 

 الحرب الباردة.
برنامج مساعدات وقروض أمرٌكٌة اقترحه كاتب الدولة األمرٌكً جورج مارشال سنة  :مخطط مارشال 

 لمساعدة أوروبا والٌابان على إعادة إعمارهما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. 9111
بٌن اإلتحاد السوفٌاتً وكّل بلدان أوروبا  9111حلؾ عسكري تّم التوقٌع علٌه سنة  :حلف فرصوفٌا 

 وؼسالفٌا.الشرقٌة باستثناء ٌ
وسٌاسٌا  اٌدٌولوجٌانظام دولً اتسم بانقسام العالم إلى كتلتٌن متصارعتٌن  :القطبٌة الثنائٌةنظام  

 .إلى نهاٌة الثمانٌنات 9111من واستراتجٌا 
» تعنً كسر الجمود و بعث أنظمة ناجعة لدفع التقدم االقتصادي      واالجتماعً,  :البرٌستروٌكا 

ة تطوٌر الدٌمقراطٌة الشاملة و تشجٌع المبادرات الخالقة...ومزٌدا من الشفافٌ تعنً أٌضا« البرٌستروٌكا
عن طرٌق النقد و النقد الذاتً فً كل المجاالت...هً احترام كامل للفرد ولكرامة اإلنسان. البرٌستروٌكا 

وروح هً تكثٌؾ شامل لالقتصاد السوفٌاتً و التخلً عن أسالٌب األمر, وهً تشجٌع ال محدود للتجدٌد 
المبادرة...البرٌستروٌكا تعنً أولوٌة التنمٌة االجتماعٌة التً تهدؾ إلى تحقٌق طموحات الشعب السوفٌاتً 

 فً تحسٌن ظروؾ العٌش و الشؽل و الرفٌه و الرعاٌة الصحٌة.
ُمهمته للرّد على مشروع مارشال،  9111الذي بعثه جدانوؾ سنة مكتب اإلعالم الشٌوعً  م:الكومنفور 

 بٌن األحزاب الشٌوعٌة فً العالم.التنسٌق 
وٌهدؾ إلى تحقٌق التكامل بٌن  9111مجلس التعاون االقتصادي بعثه اإلتحاد السوفٌاتً سنة  :الكومٌكون 

 الدٌمقراطٌات الشعبٌة بأوروبا الشرقٌة. 
قبٌل  والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌاتً برٌطانٌا مؤتمر عقده زعماء كل من :ندوة بوتسدام 

 أوت 9حتى  جوٌلٌة 91فً بوتسدام قرب العاصمة برلٌن بألمانٌا من  .الحرب العالمٌة الثانٌةنهاٌة 
 لعالم إثر نهاٌة الحرب.لتقرٌر مصٌر ألمانٌا ورسم مالمح ا 9111

 

 

 

)تارٌخ اؼتٌاله( دعا إلى  9111و 9111بٌن 
التعاٌش السلمً شرط تمّسك كّل قطب بمبادبه 

 والدعاٌة لها. 
ما بٌن اإلتحاد السوفٌاتً ربٌس  خورتشوف: 

ٌّزت فترته بانفراج   9111و  9111 وتم
وهو صاحب  العالقات الدولٌة بٌن العمالقٌن

 .مبادرة التعاٌش السلمً
آخر ربٌس لإلتحاد السوفٌاتً  غوربتشوف: 

وهو صاحب برنامج ( 9111-9119)
اإلصالحات الهٌكلٌة )المعروفة بالبرستروٌكا 
والؽالسنوست( الهادفة إلى إنقاذ اإلتحاد 
السوفٌاتً، لكن محاولته اصطدمت بمعارضة 
القوى المحافظة وكانت النتٌجة انهٌار اإلتحاد 

وبروز مجموعة الدول  9119السوفٌاتً سنة 
 المستقلة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :1945المحور الثانً: العالم المعاصر بعد 

 تحّرر الشعوب المستعمرة

 الدرس: استقالل المستعمرات وبروز العالم الثالث

تّضم الدول العربٌة بكل من آسٌا وإفرٌقٌا  9111تأسست فً مارس  منّظمة إقلٌمٌة :العربٌةجامعة الدول  
هدفها مساندة فكرة الوحدة العربٌة والتنسٌق بٌن الدول األعضاء فً الشؤون االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 .ٌوجد مقّرها بالقاهرةواألمنٌة والثقافٌة... 
بمشاركة زعماء آسٌا  9111انعقد بباندونػ بأندونسٌا فً أفرٌل  :مؤتمر باندونغ/المؤتمر األفرو آسٌوي 

وإفرٌقٌا أبرزهم جمال عبد الناصر  )مصر( وجواهر الل نهرو )الهند( وسوكارنو )اندونٌسٌا( وممثلٌن 
عن حركات التحّرر بتونس والجزابر والمؽرب. أّكد على مساندة حركات التحرر بإفرٌقٌا وآسٌا وعلى 

 ع األمم وأعلن الحٌاد تجاه المعسكرٌن الرأسمالً واالشتراكً.  المساواة بٌن جمٌ
أُطلقت على البلدان النامٌة  1952 سنة سوفً ألفراد الفرنسً االجتماع عالم وضعها تسمٌة :العالم الثالث 

إلى حدود أواخر الثمانٌنات من القرن الماضً تمٌٌزا لها عن البلدان المتقّدمة الرأسمالٌة منها )العالم 
 األّول( واالشتراكٌة )العالم الثانً(.

 العاصمة مقّرها اإلفرٌقٌة آنذاك  بعض البلدان وضّمت 1963 سنة تأّسست :منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة 
 بإفرٌقٌا. التحّرر حركات ودعم المستقلّة البلدان بٌن والّتكامل الّتقارب لتكرٌس وتسعى أبابا ٌس أد األثٌوبٌة

بلدا عضوا، اتخذت موقؾ  91ضّمت  9119حركة نشأت إثر مؤتمر بلؽراد سنة  :حركة عدم االنحٌاز 
حٌادي من الصراع القابم بٌن المعسكرٌن الشرقً والؽربً وتمسكت باستقاللها. من أبرز داعمٌها الربٌس 

 الٌوؼسالفً تٌتو والربٌس المصري عبد الناصر والهندي نهرو.
ات اتحاد تحرٌر فٌتنام والجٌش الفرنسً الذي كان مدعوًما مصٌرٌة بٌن قو عركةم :معركة دٌان بٌان فو 

 من قوات من حلؾ الناتو

 رابد الحركة الوطنٌة  :(1948 -1869)غاندي
ناضل داخل حزب ومن دعاة الالعنؾ،  الهندٌة

المؤتمر الهندي حتى تحقٌق استقالل الهند سنة 
. اّتبع طرٌقة مقاومة سلمٌة تتمثل فً عدم 9111

اؼتٌل سنة  السلطات األنقلٌزٌة.التعاون مع 
9111. 

 :ربٌس وكان مرٌد ؼاندي  جواهر الل نهرو 
مفاوضات  فً بعده شارك من حزب المؤتمر

 بالهند المستقلّة أّول وزٌرا خّطة وشؽل االستقالل
 عدم من أنصار ، كان1964 سنة وفاته حّتى

 .االنحٌاز
 زعٌم حركة التحّرر فً الهند :  هوشً منه

ُمؤسس الحزب الصٌنٌة خاصة فً الفٌتنام و
كّون رابطة  9191سنة بالفٌتنام الشٌوعً 

االستعمار لمقاومة )الفٌات منه(  تحرٌر الفٌتنام
 . واألمرٌكً الفرنسًالٌابانً و

 انخرط فً الحزب الوطنً  :أحمد سوكارنو
االندونٌسً, اعتقل عّدة مّرات بسبب نضاله 
الوطنً. وانتخب ربٌسا الندونٌسٌا من سنة 

. دعا النعقاد مؤتمر باندونػ 9111إلى  9111
وساهم فً نشأة كتلة دول عدو  9111فً أفرٌل 
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 االنحٌاز.
 أحد قادة ثورة الضباط : جمال عبد الناصر

ضّد حكم  9119جوٌلٌة  91صر فً األحرار بم
. 9111الملك فاروق. تولّى رباسة البالد منذ 

ٌّة ورابد لحركة دول عدم  ٌّة العرب كان زعٌم القوم
االنحٌاز ونصٌرا لكّل قضاٌا الّتحرر من 

 االستعمار.
  9111ربٌس ٌوؼسالفٌا ما بٌن  :تٌتوالمارٌشال 

 االنحٌاز.، أحد ُمؤسسً حركة عدم 9111و

 الدرس: استقالل لٌبٌا والمغرب األقصى والجزائر

وتزعمت حركة المقاومة اللٌبٌة. من أبرز  91حركة دٌنٌة إصالحٌة نشأت فً القرن  :الحركة السنوسٌة 
 .9119رموزها محمد إدرٌس السنوسً الذي ُتّوج ملكا على لٌبٌا سنة 

 هو حزب سٌاسً وطنً محافظ فً المؽرب. :حزب االستقالل المغربً 
ٌّة  :ٌةالجزائر جبهة التحرٌر الوطنً  وقادت الحركة الوطنٌة  9111تأسست سنة جبهة وطنٌة جزابر

 .  9119سنة  االستقاللالجزابرٌة حتى تحقٌق 

د المقاومة اللٌبٌة المسلحة ضّد بقا عمر المختار: 
 تارٌخ إعدامه.  9119و 9191اإلٌطالٌٌن بٌن 

أحد رموز الحركة الوطنٌة : فرحات عّباس 
الجزابرٌة تطّور موقفه من تبنً سٌاسة االندماج 
ٌّن ربٌسا  إلى الدعوة إلى الثورة المسلحة ُع
للحكومة المؤقتة للجمهورٌة الجزابرٌة سنة 

9111. 
ورث الطرٌقة  محّمد إدرٌس السنوسً: 

السنوسٌة وقاوم االحتالل اإلٌطالً للٌبٌا وتحالؾ 
مع األنقلٌز أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة. أصبح 

حتى اإلطاحة به من قبل  9119ملكا للٌبٌا منذ 
 .9111سبتمبر  19معّمر القذافً فً 

بالمؽرب قاد ثورة الرٌؾ  :عبد الكرٌم الخطابً 
تعمار ضّد االس 9191و 9199بٌن األقصى 

ُنفً خارج المؽرب األقصى اإلسبانً والفرنسً. 
واصل نضاله السٌاسً فً لكنه فّر من منفاه لٌ
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توفً سنة  .إطار مكتب المؽرب العربً بالقاهرة
9111. 

أحد قادة كتلة العمل الوطنً التً  عالل الفاسً: 
تقلّد عّدة مناصب سٌاسٌة  .9111تأسست سنة 

 بعد استقالل المؽرب األقصى. 
ملك المؽرب األقصى ساند  محّمد الخامس: 

الوطنٌٌن فً المطالبة باالستقالل فتعّرض للنفً 
من قبل فرنسا قبل أن ٌعود للعرش وٌؤسس أّول 

ٌّة بعد االستقالل سنة   . 9111حكومة وطن
 
 

ٌّة ة الفلسطٌن ٌّ  الدرس: القض

تجمٌع الٌهود المشتتٌن فً العالم تطالب ب 91ظهرت فً القرن ٌهودٌة حركة سٌاسٌة  :الصهٌونٌةالحركة  
 بفلسطٌن.  لهمإقامة وطن قومً و
ٌّة تتمّثل فً معاداة المسٌحٌٌن للٌهود لحملهم على مؽادرة أوروبا وٌبرز هذا العداء  :الالسامٌة  نزعة دٌن

ٌّة.  خاصة عند األزمات االقتصاد
ٌّة شّرعته حماٌة نظام: االنتداب   . المتحدة األمم جمع
ٌتمثل فً العمل  9191نسبة إلى وزٌر خارجٌة برٌطانٌا الذي قّدم وعدا للٌهود فً نوفمبر  :وعد بلفور 

 خاص بهم.   على تمكٌنهم من فلسطٌن كوطن قومً
 بقٌادة ٌاسر عرفات وصالح خلؾ.  9111تأسست سنة  (:حركة التحرٌر الفلسطٌنٌة )فتح 
وهً منظمة وّحدت كل فصابل المقاومة مثل فتح  9111تأسست سنة  :منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 والجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن.
وثٌقة سٌاسٌة تتضمن أهداؾ النضال الوطنً الفلسطٌنً وأدواته صدرت فً  :المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 

91-1-9111. 
بطابع سلمً ، وقد اصطلح على هً حركة شعبٌة واسعة لمقاومة االحتالل أو الظلم ،وتكون  :االنتفاضة 

 9191 بٌن برٌطانٌا خارجٌة وزٌر :أرثر بلفور 
 وطن من بتمكٌنهم للٌهود وعدا قّدم.  9191و

 أثناء دعمهم للحلفاء مقابل بفلسطٌن لهم قومً
 .الثانٌة العالمٌة الحرب

أحد رموز النضال الفلسطٌنً ضّد : عرفات ٌاسر 
االحتالل الصهٌونً ومؤسس حركة فتح سنة 

وقابدها، ترأس منظمة التحرٌر  9111
وزعٌما للحركة الوطنٌة  9111الفلسطٌنٌة سنة 

 .9111الفلسطٌنٌة حتى وفاته سنة 
هو أشهر من تولى منصب أمٌن الحسٌنً:  

فلسطٌن وكان فً الوقت نفسه ربٌس اإلفتاء فً 
وظل  المجلس اإلسالمً األعلى وربٌس العلماء،

ٌلعب دورا مهما فً الصراع العربً اإلسرابٌلً 
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 .تسمٌة الحركات الشعبٌة الفلسطٌنٌة المقاومة لالحتالل اإلسرابٌلً باالنتفاضة
بٌن الربٌس المصري محمد  9111سبتمبر  91تم التوقٌع علٌها فً  اتفاقٌة عبارة عن: اتفاقٌة كامب داٌفد 

كامب  المفاوضات فً منتجعٌوما من  99أنور السادات وربٌس وزراء إسرابٌل مناحٌم بٌؽن بعد 
 الرباسً فً والٌة مٌرٌالند القرٌب من عاصمة الوالٌات المتحدة واشنطن. دٌفٌد

ٌّات بصفة رسمٌة فً  :اتفاقٌة أوسلو  ٌّات  9111سبتمبر  91تّم إمضاء هذه االّتفاق بواشنطن. وهً اّتفاق
ٌّنة إلى  ٌّة وهً الّتعلٌم و الّثقافة و خاّصة بالحكم الّذاتً المحدود, تنّص على نقل مسابل مع الّسلطة الفلسطٌن

ٌّة و  الّصحة و الّرعاٌة االجتماعٌة و الّضرابب المباشرة  و السٌاحة. كما سمحت بإنشاء قّوة شرطة فلسطٌن
ٌّة أوسلو  ٌّة ) الكهرباء ـــ الماء و األر ض ـــ  9مجلس منتخب. بٌنما سمحت اّتفاق بإنشاء إدارات اقتصاد

ٌّة و مصرؾ للّتنمٌة (. أّجلت قضاٌا المستوطنات و الالّجبٌن و القدس إلى المٌناء البح ري ـــ سلطة نقد
    مفاوضات الحّل النهابً.

خاصة فً سنواته األولى أواخر األربعٌنٌات 
وأوابل الخمسٌنٌات. وقد ولد فً القدس وقضى 
شطرا من حٌاته مهاجرا فً العدٌد من العواصم 

 .ثم توفً فً لبنان ودفن فٌهاالعربٌة والؽربٌة 

 

 : المسٌرة نحو االستقالل 1956إلى  1945الدرس: تونس من 
ضّم كّل تٌارات الحركة الوطنٌة )أحزاب  9111أوت  91انعقد بالعاصمة تونس ٌوم  :مؤتمر لٌلة القدر 

سٌاسٌة، نقابات، منظمات...( وتّم اإلجماع فٌه ألّول مرة على المطالبة باالستقالل ووضع حّدا لنظام 
 الحماٌة الفرنسٌة. 

)تسٌٌر شؤونها الداخلٌة(  استقاللها الداخلً تونس تمنح 1955جوان 03 فً أبرمت اتفاقٌة :الحكم الذاتً 
  فً حٌن تبقى شؤون الدفاع والسٌاسة الخارجٌة تحت تصّرؾ فرنسا. 

بقٌادة فرحات حشاد. عاضدت المجهود  9111منظمة نقابٌة تأسست سنة  :إلتحاد العام التونسً للشغلا 
 الوطنً فً إحراز االستقالل.

فً الكونؽو فً جانفً  ببرازافٌل  المنعقد تمرالمؤ الجنرال دٌؽول فً عنه أعلن مشروع :اإلتحاد الفرنسً 
بهدؾ تنظٌم العالقات بٌن فرنسا ومستعمراتها على أساس المساواة والتضامن وهو ال ٌعترؾ  9111

 لهذه الشعوب بحقها فً تقرٌر مصٌرها.
منّظمة إرهابٌة فرنسٌة اؼتالت بعض قادة الحركة الوطنٌة فً الخمسٌنات مثل فرحات  :الٌد الحمراء 

 .شاد والهادي شاكرح
هً الصفة التً أطلقتها الصحافة التونسٌة على الجالٌة الفرنسٌة متشبذة بامتٌازاتها و تفوقها  :المتفوقون 

 على التونسٌٌن فً شتى المجاالت.

 

 بجزٌرة ولد وطنً وقابد نقاب فرحات حشاد: 
أّسس اإلتحاد العام   .عابلة فقٌرة من قرقنة

انخرط فً  9111جانفً  91التونسً للشؽل فً 
النضال السٌاسً واالجتماعً ضّد المستعمر 
ٌّة  الفرنسً وساهم بدور كبٌر فً التعرٌؾ بالقض
ٌّة إقلٌمٌا وعالمٌا. اؼتالته الٌد الحمراء ٌوم  الوطن

 .9119دٌسمبر  11
األمٌن العام للحزب الجدٌد بعد  صالح بن ٌوسف: 

ٌّة الثانٌة رفض مشروع االتحاد ال حرب العالم
، 9111الفرنسً واتفاقٌة الحكم الذاتً فً جوان 

تّم فصله من الحزب إثر مؤتمر صفاقس. أُؼتٌل 
 بألمانٌا. 9119سنة 

سٌاسً تونسً تولّى الوزارة  محّمد شنٌق: 
الكبرى مّرتٌن األولى فً عهد المنصؾ باي سنة 

 .9119و 9111والثانٌة ما بٌن  9111
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وزٌر خارجٌة فرنسا، استأنفت  :روبار شومان 
معه الحركة الوطنٌة التونسٌة تجربة الحوار 

بتمكٌن تونس  9111الثانٌة منذ تعّهده فً جوان 
 من الحكم الذاتً.

تولّى اإلقامة العامة بتونس  كلوك:جون دي هوت  
. انتهج 9111إلى سبمتبر  9119من جانفً 

 سٌاسة القمع والترهٌب تجاه الحركة الوطنٌة.
ربٌس الحكومة الفرنسٌة ما  منداس فرانس:بٌار  

كان من مناصري تصفٌة  9111و 9111بٌن 
االستعمار ومنح حق الشعوب فً تقرٌر 

الباي فً فً خطاب له أمام  مصٌرها. عّبر
 االستقالل تونس منح استعداد حكومته عن قرطاج

 الداخلً.
من مؤسسً الحزب الحّر  طاهر بن عّمار:ال 

الدستوري التونسً صحبة الثعالبً، تزعم الوفد 
ٌّن  9199الدستوري الثانً إلى بارٌس سنة  ُع

وزٌرا أكبر فً الحكومة التفاوضٌة مع فرنسا من 
خلً وقد وّقع أجل الحصول على االستقالل الدا

اتفاقٌات الحكم الذاتً  9111جوان  11بتارٌخ 
على اتفاقٌة االستقالل  9111مارس  91وفً 
 التام.

 الدرس: بناء الدولة الوطنٌة وتحدٌث المجتمع

ابتالؾ انتخابً ضّم الحزب الحر الدستوري وعّدة منظمات أهّمها اإلتحاد العام التونسً  :الجبهة القومٌة 
 .9111فاز بأّول انتخابات تشرٌعٌة فً نوفمبر  ...للشؽل واإلتحاد التونسً للصناعة والتجارة

عملٌة استعادة دولة االستقالل لكافة األراضً الزراعٌة التً كانت تحت تصرؾ  :الجالء الزراعً 

 أصٌل الحامة بالجنوب التونسً جلولً فارس: 
فً  التأسٌسً القومً المجلس رباسة تولّى
وأنتخب  9111دستور  الذي سنّ  1956أفرٌل



 

15 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعمرٌن إما عبر التفاوض أو التأمٌم.
بعد عّدة أحداث  9111أكتوبر  91جالء القوات الفرنسٌة عن تونس المستقلّة ٌوم  :الجالء العسكري 

فٌفري  11ومعارك خاضها التونسٌون ضد المستعمر الفرنسً مثل أحداث ساقٌة سٌدي ٌوسؾ ٌوم 
 .9111ماي  11ومعركة رمادة ٌوم  9111

تضمنت عدة  9111أوت  91صدرت فً مجلّة قانونٌة تهتّم باألسرة والمرأة  :الشخصٌةمجلة األحوال  
 بنود تهدؾ إلى تحرٌر المرأة وتحقٌق المساواة بٌنها وبٌن الرجل.

 ُمهمته وضع دستور للبالد التونسٌة.  9111مارس  91انُتخب فً  :المجلس القومً التأسٌسً 

 .9111و9111ربٌسا لمجلس األّمة ما بٌن 
ببنً  ولد تونسً مناضل :مصباح الجربوعً 

وانخرط فً العمل النقابً  1914 عام خداش
االتحاد العام التونسً  منذ تأسٌس تطاوٌن بمنطقة
كتاجر  1947 ، وعمل عام1946 عام للشؽل

الحزب  فًصؽٌر بمنطقة بنً خداش وانخرط 
 .قصر الجوامعبشعبة  الحر الدستوري الجدٌد
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