
3شخصيات التاريخ وحدة   

داعية وطني و زعيم وديني هندي ناضل ضد الوجود البريطاني، فتعرض للسجن في العديد من : 1948 - 1869المهاتما غاندي 
 ثم تفرغ لمشاكل الطبقة المنبوذة في الهند ودعم الحركة التي رفعت شعار: غادروا1929المرات. أصبح زعيم الحركة الوطنية منذ 

1948(. اغتيل من طرف متطرف هندوسي عام 1947 - 1946 اهتم بتخفيف الصراع بين الهندوس والمسلمين)1942الهند  .

 ، واحد من صانعي1929 رجل سياسة هندي تلميذ غاندي رئيس المؤتمر الوطني الهندي منذ :1964 - 1889جواهر الل نهرو 
( كان من أقطاب عدم االنحياز. حيث لعب األدوار األولى خالل انعقاد1964 - 1947استقالل الهند، شغل منصب الوزير األول )

1955مؤتمر باندونغ   .

 مناضل تحرري وسياسي باكستاني ناضل في إطار الرابطة اإلسالمية لتحرير شبه القارة :1948 - 1876محمد علي جناح 
الهندية من الوجود البريطاني كان شريكا لجانب غاندي ونهرو و من أجل إقامة دولة مستقلة للهنود المسلمين عن الهندوس شغل

1947منصب رئيس باكستان منذ استقاللها عام   .

 إلى غاية هزيمتها في1946: مؤسس الحزب الشيوعي الفيتنامي قاد حربا ضد الوجود الفرنسي من  1969 - 1890هوشي منه 
 ثم تزعم الحرب التي خاضها الفيتنام الشمالي ضد الحكومة العميلة والواليات المتحدة في الجنوب منذ عام1954ديان بيان فو 

1975 وانتهت بانتصار الشماليين وانسحاب الو.م.أ وتوحيد البالد رسميا عام في أفريل1960  .

 أصبح رئيسا للجمهورية عام1952 انظم لتنظيم الضباط األحرار الذي اطاح بالملك فاروق :1970 - 1918جمال عبد الناصر 
 و انجاز السد العالي كما عمل1956 من أهم انجازاته تأميم قناة السويس والتي كانت ذريعة للعدوان الثالثي على مصر 1956

1967على تحقيق الوحدة العربية في عهد كانت هزيمة حرب 
1970توفي سنة 

 -1956 طبيب و ثوري من أصل أرجنتيني شارك في الثورة الكوبية إلى جانب كاسترو  :1967 1928أرنستو شي غيفارا 
 -1966 حاول التأسيس لثورة شاملة في أمريكا الالتينية ضد الهيمنة األمريكية و الموالين لها فقام بتدريب الثوار في - 1959
.. كان متأثرا بالفكر الشيوعي الماركسي. أصبح رمزا عالميا خاصة لدى الشباب الثوري و االشتراكي تم نقل جثمانه إلى1967

..مقبرة سانتا كالرا بكوبا

 ثائر و سياسي كوبي - قاد الثورة ضد - باتيستا - في كوبا استولى على السلطة :1926فيدال كاسترو 
قوبلت سياسته بالعداء من طرف، الواليات المتحدة التي حاولت اإلطاحة به - عملية خليج الخنازير 1959

 و الواليات المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على1962تقارب مع السفويت مما أدى إلى وقوع أزمة الصواريخ  - 1961
كوبا .كان صديقا مقربا للجزائر في عهد هواري بومدين

 رجل سياسي و مؤسس الحركة الوطنية الكنغولية، ناضل من أجل :1961 - 1925باتريس لومومبا 
 سعى من اجل استعادة السيادة1960استقالل بالده عن االستعمار البلجيكي. أصبح وزيرا أول بعد االستقالل 
. وتتهم المخابرات األمريكية بمقتله1961الوطنية على إقليم كاتنغا الغني بالثروات الطبيعية بشرق البالد . اغتيل 

: سياسي فلسطيني ورمز لحركة النضال الفلسطيني من اجل االستقالل أحد مؤسسي حركة فتح 2004 - 1929ياسر عرفات 
1994 اسمة الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات الملقب "أبو عمار حاصل على جائزة نوبل للسالم عام 1969قائدها العام منذ 

 توفي في1996رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المنتخب 
2004ظروف غامضة في نوفمبر 


