
 

 

 تصفية اإلستعمار و بروز العالم الثالث

 :يمذيح 

.ساًْد ػذج ػٕايم فٙ ذصفٛح االسرؼًاس انرٙ أدخ إنٗ َشأج دٔل انؼانى انثانث ٔ زشكح ػذو االَسٛاص   

يا ْٙ أسثاب ٔ يشازم ذصفٛح االسرؼًاس ؟-   

يا ْٙ يشاكم انؼانى انثانث ٔ خٕٓد انرغهة ػهٛٓا ؟-   

 يارا ػٍ زشكح ػذو االَسٛاص ٔ تالٙ انركرالخ اإللهًٛٛح ؟- 

  

 : أسثاب ٔيشازم ذصفٛح االسرؼًاس 

  

 : ساًْد يخهفاخ انسشب انؼانًٛح انثاَٛح فٙ ذصفٛح االسرؼًاس

كًا أدخ ْزِ . أضشخ انسشب انؼانًٛح انثاَٛح الرصادٚا ٔاخرًاػٛا ٔتششٚا تانذٔل االسرؼًاسٚح، ٔاسرُضفد لٕاْا انؼسكشٚح * 

فٙ ظم ْزِ انًؼطٛاخ ،اَرمهد انسشكاخ انٕطُٛح فٙ انًسرؼًشاخ يٍ انًطانثح . انسشب إنٗ ذضاٚذ االسرغالل االسرؼًاس٘

 .تاإلصالزاخ إنٗ انًطانثح تاالسرمالل ، ٔندأخ إنٗ أسهٕب انكفاذ انًسهر تؼذ فشم انؼًم انسٛاسٙ

إلضؼاف انذٔل االسرؼًاسٚح انكثشٖ، طشذ االذساد انسٕفٛاذٙ ٔ انٕالٚاخ انًرسذج األيشٚكٛح يثذأ زك انشؼٕب فٙ ذمشٚش *

 .يصٛشْا

 .1960اْرًد ْٛأج األيى انًرسذج ترصفٛح االسرؼًاس فأصذسخ لشاسا فٙ ْزا انشأٌ سُح * 

انز٘ أصذس ػذج  (اإلفشٚمٛح اٜسٕٛٚح  )نهذٔل األفشٔآسٕٛٚح  (يذُٚح تأَذَٔٛسا  ) اَؼمذ يؤذًش تاَذَٔغ 1955فٙ سُح * 

 .انرأٚٛذ انكايم نًثذأ زك انشؼٕب فٙ ذمشٚش يصٛشْا، ٔيؼاداج االسرؼًاس، ٔيُاْضح انرًٛٛض انؼُصش٘: لشاساخ يُٓا 

  

  : يشخ ذصفٛح االسرؼًاس تؼذج يشازم

زٛث ظٓشخ انسشكح انٕطُٛح انُٓذٚح :اسرمهد سٕسٚا ٔنثُاٌ ، كًا اسرمهد تهذاٌ انؼانى انُٓذ٘   : 1947-1945فٙ يشزهح 

تضػايح غاَذ٘ انز٘ دػا إنٗ يماطؼح انًُرٕخاخ األخُثٛح ٔاإلداسج االسرؼًاسٚح ،ٔاالػرًاد ػهٗ اإليكاَاخ انزاذٛح ،ٔانرؼاٚش 

 .تٍٛ انطٕائف انذُٚٛح 

 Hochiانفٛرُاو زٛث تشص ْٕشٙ يُّ : اسرمهد نٛثٛا ٔيصش ٔتهذاٌ انُٓذ انصُٛٛح يٍ تُٛٓا  : 1954-1948فٙ يشزهح 

Minhكضػٛى نهًمأيح انًسهسح يرثؼا أسهٕب زشب انؼصاتاخ . 

 .اسرمهد تؼض انذٔل اإلفشٚمٛح ْٔٙ انسٕداٌ، انًغشب ، ذَٕس  : 1959-1955فٙ يشزهح 

اسرمهد أغهة دٔل إفشٚمٛا انسٕداء تفضم كفاذ انسشكح انٕطُٛح انرٙ لادْا تؼض انضػًاء يٍ  : 1966-1960فٙ يشزهح 

  . Patrice Lumumbaتُٛٓى انضػٛى انكَٕغٕنٙ تاذشٚس  نٕيٕيثا

 .اسرمهد تالٙ دٔل إفشٚمٛا انسٕداء ، كًا اسرمهد إياساخ انخهٛح انؼشتٙ  : 1975-1967فٙ انًشزهح 

 .ذهخصد َرائح ذصفٛح االسرؼًاس فٙ َشأج دٔل انؼانى انثانث ٔذأسٛس زشكح ػذو االَسٛاص: اسرُراج 

  

 : يشاكم انؼانى انثانث ٔخٕٓد انرغهة ػهٛٓا  

  

 : ػاَد دٔل انؼانى انثانث يٍ يشاكم انرخهف ٔػذو االسرمشاس انسٛاسٙ 

ٔضؼف زشكح انرصُٛغ، ٔػدض انًٛضاٌ انرداس٘،  (ذمهٛذٚح ٔ ػصشٚح )ٔذرًثم فٙ اصدٔاخٛح انفالزح : يشاكم الرصادٚح * 

 .ٔذشاكى انذٌٕٚ انخاسخٛح، ٔانرثؼٛح االلرصادٚح

يُٓا ضؼف يسرٕٖ ػٛش أغهة انسكاٌ ، ٔاسذفاع َسثح انفمش ٔاأليٛح، ٔػذو كفاٚح األطش ٔانخذياخ : يشاكم اخرًاػٛح * 

 .انصسٛح ، َٔمص ٔسٕء انرغذٚح

 .ػذو االسرمشاس انسٛاسٙ ، انرذخالخ انؼسكشٚح األخُثٛح : يشاكم سٛاسٛح * 

  

 : َٓدد تؼض دٔل انؼانى انثانث سٛاساخ ذًُٕٚح َاخؼح 

انرٙ اسرٓذف ضًاٌ األيٍ انغزائٙ نؼذد انسكاٌ " انثٕسج انخضشاء"ألشخ انًكسٛك ٔتهذاٌ انؼانى انُٓذ٘ يا ػشف تاسى * 

انًرضاٚذ ٔرنك تاسرغالل انثسث انؼهًٙ إلَراج زثٕب يٓدُح راخ إَراخٛح ػانٛح إنٗ خاَة اسرؼًال انرمُٛاخ ٔاألسانٛة 

 انسذٚثح ٔاالْرًاو تًشاسٚغ انسمٙ 

كٕسٚا اندُٕتٛح :  ، دخهد تؼض تهذاٌ انؼانى انُايٙ يشزهح انرصُٛغ  يٍ تُٛٓا 20خالل انسرُٛاخ ٔانسثؼُٛاخ يٍ انمشٌ * 

 .فشٓذخ ْزِ انذٔل ًَٕا صُاػٛا سشٚؼا ٔأصثسد يُافسا خطٛشا نهذٔل انصُاػٛح انكثشٖ. ٔذإٚاٌ ٔانثشاصٚم 

  

 : زشكح ػذو االَسٛاص ٔانركرالخ اإللهًٛٛح فٙ انؼانى انثانث 

  



 

 

 : ذكرهد دٔل انؼانى انثانث سٛاسٛا داخم زشكح ػذو االَسٛاص 

ٔذؼضص ظٕٓس ْزِ انسشكح تفضم خٕٓد تؼض  .1955ٔضؼد انهثُاخ األٔنٗ نسشكح ػذو االَسٛاص فٙ يؤذًش تاَذَٔغ * 

 .انضػًاء يٍ أشٓشْى انشئٛس انُٓذ٘ َٛٓشٔ ٔانشئٛس انًصش٘ خًال ػثذ انُاصش ٔانشئٛس انٕٛغٕسالفٙ خٕصٚف ذٛرٕ

اذخار يٕلف : ، ذأسسد سسًٛا زشكح ػذو االَسٛاص انرٙ لايد ػهٗ خًس يثادا 1961ْٙتًٕخة يؤذًش تهغشاد نسُح * 

ػذو ػمذ اذفالٛح ثُائٛح يغ دٔنح - ػذو االَضًاو إنٗ أ٘ زهف ػسكش٘ ذاتغ نًٓا - يساٚذ يٍ انصشاع انذائش تٍٛ انكرهرٍٛ 

 .ذأٚٛذ زشكاخ االسرمالل انٕطُٙ- ػذو انسًاذ نذٔنح أخُثٛح تئلايح لٕاػذ ػسكشٚح فٕق أساضٛٓا - كثشٖ 

  

 : إنٗ خاَة زشكح ػذو االَسٛاص ، شكهد دٔل انؼانى انثانث ذكرالخ إلهًٛٛح 

إرا كاَد دٔل انؼانى انثانث لذ اَخشطد كهٓا فٙ زشكح ػذو االَسٛاص، فئَٓا فٙ َفس انٕلد اَمسًد إنٗ يُظًاخ إلهًٛٛح * 

 :يٍ أًْٓا

  ٔضًد دٔل انماسج اإلفشٚمٛح 1963يُظًح انٕزذج اإلفشٚمٛح انرٙ ذأسسد سُح - 

 . ٔشًهد تهذاٌ انؼانى اإلسالي1972ٙيُظًح انًؤذًش اإلساليٙ انرٙ ذأسسد سُح - 

 . ٔذأنفد يٍ انذٔل انؼشتٛح1945خايؼح انذٔل انؼشتٛح انرٙ ذأسسد سُح - 

طشزد ْزِ انًُظًاخ يدًٕػح يٍ انًثادا ٔاألْذاف يٍ تُٛٓا انًسأاج فٙ انسٛادج تٍٛ دٔل األػضاء، ٔػذو انرذخم فٙ * 

انشؤٌٔ انذاخهٛح، ٔزم انُضاػاخ  تانطشق انسهًٛح ، ٔاالػرشاف تسك انشؼٕب فٙ ذمشٚش يصٛشْا، ٔيُاْضح االسرؼًاس ، 

 .ٔذؼضٚض انرؼأٌ تٍٛ انذٔل األػضاء ٔدػى انسالو ٔاأليٍ انذٔنٍٛٛ

  

سغى زصٕنٓا ػهٗ اسرمالنٓا ، ال ذضال دٔل انؼانى انثانث ذؼاَٙ يٍ انرثؼٛح ٔيشاكم انرخهف االلرصاد٘ :  خاذًح 

 .ٔاالخرًاػٙ

  
 


