
 

 

  :إشكايل متهيد

 ظروف املستعمرات بعض واستغلت احلربني، بني ما فترة يف واألسيوية، اإلفريقية املستعمرات يف التحرر بضرورة الوعي تطور

 نتيجة املستقلة املستعمرات وشكلت باالستقالل، للمطالبة االحنياز عدم دول وحركة املتحدة األمم منظمة وظهور الثانية العاملية احلرب

 .الثالث بالعامل مسي ما األهلية واحلروب االقتصادي ختلفها

 االستعمار؟ تصفية ومراحل أسباب هي فما 

 عليها؟ التغلب وجهود الثالث العامل مشاكل هي وما 

  اإلقليمية؟ التكتالت وباقي االحنياز عدم حركة عن وماذا 

I - العامل االستعمار يف تصفية حركات وعوامل ظروف:  

  :التحررية احلركات تصاعد يف االستعماري االستغالل دور - 1

 الكبرية اهليمنة عن ناهيك اخل،... املاس  النحاس، كالذهب، باملستعمرات الثمينة املعادن باستغالل االستعمارية الشركات اهتمت

 وسخرم السكان، على ثقيلة ضرائب االستعمارية األنظمة اخل، كما فرضت... املوز  السوداين، كالنب، الفول الفالحية املنتجات على

 بأجور أو مقابل بدون ،اخل... احلديدية  السكك الطرق، املوانئ، بناء يف اإلجبارية األعمال عليهم وفرضت االستعمارية، املصاحل خلدمة

 كل هذه أدت، واملستعمرات خلريات استغالهلا من االستعمارية الدول كثفت الثانية العاملية احلرب اندالع عم، وصعبة ظروف ويف زهيدة

 السكان، تفقري االجتماعي، البؤس حالة تزايدت حيث ،واالقتصادية االجتماعية السكان أوضاع على سلبية انعكاسات إىل التحوالت

 .االحتالل ضد ينتفضون السكان جعل ما وهذا ،وغريها ...القروية  اهلجرة البطالة، ارتفاع

  :التحررية احلركات تصاعد يف الدولية واالتفاقيات املؤسسات دور -  2

 التحررية احلركات تصاعد يف م1919 سنة السالم مؤمتر إىل "ولسون" األمريكي الرئيس محلها اليت عشر األربعة املبادئ سامهت

 معظم يف كبريا ترحيبا األمريكي الرئيس مدونة املصري، ولقد لقيت تقرير يف الشعوب حق ضمان إىل خالهلا من دعا لكونه الثالث، بالعامل

 االقتصادية الوضعية عن فيها عربوا األمريكي الرئيس إىل رسالة اجلزائريني الوطنيني وجه فقد مثال اجلزائر ففي الثالث، العامل دول

 االتفاقيات أهم الشعوب، ومن له تتعرض الذي لالضطهاد حد بوضع طالبوا كما الفرنسية، اهليمنة ظل يف للسكان املزرية واالجتماعية

 يقضي والذي م،1941 سنة وبريطانيا فرنسا وقعته الذي األطلسي امليثاق هناك أيضا، التحررية احلركات تصاعد يف سامهت اليت الدولية

 احملافظة أجل من املتحدة األمم ا نادت اليت املبادئ التحرري املد تصاعد يف سامهت املصري، كما تقرير يف الشعوب حبق اجلانبان باعتراف

  .املصري تقرير يف الشعوب وحق اإلنسان حقوق احترام على عالوة ااالت، خمتلف يف الدويل التعاون وتعزيز الدوليني، واألمن السلم على

  :بالعامل التحررية احلركات إذكاء يف االشتراكي الرأمسايل الصراع دور -  3

 امليول ذات التحررية احلركات دعم على األخري هذا عمل والشرقي الغريب املعسكرين ما بني اإليديولوجي الصراع إطار يف

 األنظمة كل دعم على األمريكية املتحدة الواليات عملت بينما ،)... الفرنسي االحتالل حتت تقبع كانت اليت الفيتنام بينها من(االشتراكية 

  .املستعمرات لدى الوعي منو العوامل تلك كل إىل يضاف الرأمسالية،

II - بالعامل التحررية احلركات مناذج لبعض النضال خصائص:  

  :السلمية للمقاومة منوذج: باهلند التحررية احلركة -  1

 : الطريقة هذه ائصصخ أهم ومن ،"عنف الال" طريقة باعتماد اإلجنليزي االحتالل من اهلند باستقالل غاندي طالب

  .اإلنسان متناول يف توجد قوة أكرب باعتباره االجنليز ضد العنف استعمال عدم �

 .الضرائب أداء ورفض ،األجنبية البضائع مقاطعة �

  .وامللبس التغذية يف احمللية اإلمكانات على االعتماد �

 الثالث العالم وبروز الاستعمار تصفية



 . واهلندوس املسلمني بني للصراعات حد وضع إىل التوصل �

 .م1947 سنة اهلند باستقالل االعتراف على إجنلترا وأجربت اهلندي الشعب لدى كبريا جتاوبا غاندي دعوة لقيت هكذا

  :املسلحة للمقاومة منوذج:  باجلزائر التحررية احلركة -  2

 يتوسع أخذ مث وقسطنطينة القبائل منطقة يف مسلحة عمليات عدة بتنفيذ اجلزائر يف املسلح العمل انطلق م1954 نونرب فاتح يف

 اختذا اليت اإلجراءات من م، وبالرغم1958 سنة ذاا فرنسا إىل انتقل بل م،1955 سنة اجلزائري التراب جمموع مشل حىت تدرجييا

 انتصارات حتقيق من "التحرير جبهة"ومتكنت  شدة، إال يزدد مل املسلح فالكفاح باجلزائر وجودها على احلفاظ أجل من االحتالل سلطات

 ضد حتررية حرب يف اجلزائري الشعب دخل واإلدارية، وهكذا االقتصادية ومنشآته املستعمر بعمالء جسيمة أضرار إحلاق يف متثلت كبرية

 .الشهداء من مليونا اجلزائريني كلفت أن بعد م1962 سنة البالد باستقالل األخرية هذه باعتراف انتهت فرنسا

III  - تكتالته وبعض االستقالل غداة مشاكله الثالث العامل:  

  :االستقالل غداة الثالث العامل مشاكل بعض -  1

 .واالقتصادية االجتماعية السكان وضعية على سلبا ينعكس مما الواردات تراجع وبالتايل :املديونية ارتفاع �

 .منخفضة جد إضافية قيمة ذات مواد وهي األولية، املواد على التصدير يف االعتماد �

 .للخارج االقتصادية التبعية مشكل على عالوة السكان، وعدد الغذائي اإلنتاج حجم بني التوازن عدم �

 .وسياسية عرقية صراعات من الثالث العامل بلدان معاناة بعض �

 السرية، اهلجرة اجلرمية،( خطرية حضرية مشاكل عنه يترتب والذي السريع، السكاين التزايد يفسر مما اخلصوبة معدل ارتفاع �

  .)اخل...املتجولون  الباعة العشوائي، السكن البطالة، معدالت ارتفاع

 .القروية اهلجرة معدالت وتزايد األمية، معدالت ارتفاع �

 :اإلحنياز عدم وحركة الثالث العامل دول ظهور -  2

 إحدى سيطرة حتت الوقوع من التخلص أجل من تعمل أخذت واليت باالستقالل، العهد احلديثة الدول تلك هي :الثالث العامل دول

االفرو " البلدان مؤمتر يف البداية يف تبلورت واليت االحنياز عدم بذور نشأت هنا ومن الكتلتني، من ألي منحازة غري تصبح وأن املعسكرين،

  :أهدافها أهم بني ومن م،1955 سنة بأندونيسا باندونغ يف" آسيوية

 .اإلنسان حقوق احترام �

  .الدول سيادة احترام �

  .دبلوماسية بطرق السياسية الرتاعات حل على العمل �

  .التخلف من وإخراجه الثالث العامل يف التنمية حتقيق �

  ... مصريها تقرير يف الشعوب حق وتأكيد االستعمار مناهضة �

 والرئيس الناصر، عبد مجال املصري والرئيس نيهرو، اهلندي الرئيس :أشهرهم من الزعماء بعض جهود بفضل احلركة هذه ظهور وتعزز

  :هي مبادئ مخس على قامت اليت االحنياز عدم حركة رمسيا تأسست م،1961 لسنة بلغراد مؤمتر تيتو، ومبوجب جوزيف اليوغوساليف

  .الكتلتني بني الدائر الصراع من حمايد موقف اختاذ .1

  .هلما تابع عسكري حلف أي إىل االنضمام عدم .2

  .كربى دولة مع ثنائية اتفاقية عقد عدم .3

  .أراضيها فوق عسكرية قواعد بإقامة أجنبية لدولة السماح عدم .4

 .الوطين االستقالل حركات تأييد .5

  :الثانية العاملية احلرب بعد الثالث العامل لدول اإلقليمية التكتالت -  3



 من إقليمية، منظمات إىل انقسمت الوقت نفس يف فإا االحنياز، عدم حركة يف كلها اخنرطت قد الثالث العامل دول كانت إذا   

  :أمهها

  :العربية اجلامعة -أ 

 وإفريقيا، وتشري األوسط الشرق يف عربية دولة 22 حاليا تضم م،1945 مارس 22 يف تأسست عربية منظمة :العربية اجلامعة

 :التالية األهداف حتقيق إىل تسعى نسمة 535 510 339 حوايل وجود إىل م2007 إحصاءات

املواصالت  شؤون واجلوازات، اجلنسية شؤون الثقافة، شؤون( والثقافية واالجتماعية االقتصادية املسائل يف العريب التعاون حتقيق �

...(. 

  .السياسية خططها وتنسيق األعضاء الدول بني الصالت توثيق �

 .األعضاء الدول بني واألمن السالم على احملافظة �

  .العربية الدول عن الدفاع وتنسيق األعضاء الدول مستقبل تأمني �

  ):آسيان ( آسيا شرق جنوب دول رابطة -  ب

 :إىل دف دول 6 طرف من م1967 سنة تأسست

 .املنطقة يف الشيوعي التحدي مواجهة �

 .قائمة مازالت اليت الرتاعات حدة من الدول، والتخفيف بعض منها تعاين اليت احلدودية الرتاعات تسوية �

 .م1992 سنة سنغافورة إعالن مبوجب هلا تأتى ما وهو الرابطة دول بني حرة منطقة إقامة �

  :اإلفريقية الوحدة منظمة ـ -ج 

  :مبادئها أهم ومن م،1963 ماي 25 يوم أبابا أدبس قمة اثر على تأسست

  .بإفريقيا االستعمار أشكال مجيع حماربة �

  .املتحدة األمم هيئة ملبادئ وفقا الدول بني التعاون تنمية �

  .الدول كل وحدود سيادة احترام �

  .السليمة بالطرق األعضاء الدول بني اخلالفات تسوية �

  .املعسكرين أحد إىل االحنياز عدم �

 .االحنياز عدم حركة قرارات مع التكتالت هذه أهداف انسجام يالحظ وبذلك

  :خامتة

 من تعاين مازالت لكنها واالستقالل، التحرر أجل من خمتلفة ووسائل بطرق طويلة كفاحات الثالث العامل بلدان خاضت فقد هكذا

 .والثقافية االقتصادية والتبعية التخلف ومشاكل السياسية، الرتاعات من دوامة يف وتتخبط االستعمار، خملفات


