
                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  01: مذكرة رقم                                                             م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي

  : الســـندات      السياسة االستعمارية وتجدد المقاومة :الوضعية التعليمية
  خريطة –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :الكفاءة القاعدية

  الجزائر    لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو
                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية

    
  

  أبعاد شملت األرض واإلنسان معا مستعمال القوة والقانون معا ىالجزائر عل لقد بني االستعمار سیاستھ في:اإلشكالیة
      ؟وكیف تعامل معھا الجزائریون,  أھدافھا و مظاھر السیاسة االستعماریةبین  - :التعلیمة

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

  
  

  اإلدماج
  المعمرون

  المستوطنات
  المصادرة
  االستيطان

  قانون األهالي
  التنصير
  
  األوقاف
  أسقفية 

  اآلباء البيض
  إرساليات 

  التبشير 
  الفرنسة

  أنثروبولوجيا
  إستشراق

  مكاتب 
  عربية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ما هي

  اإلجراءات 
  التي اتخذتها 
  فرنسا بعد 
  دخولها 
  ؟ للجزائر 
  
  

  ماذا تمثل
  سياسة الفرنسة ؟

إذابة الجزائر في فرنسا بإجراءات :  سياسة اإلدماجـ 
قانونية بمنع الجزائريين من الحقوق السياسية واالقتصادية 
ودعم المعمرين وتجنيس األوربيين واليهود واالستيالء على 

 1834جوان 22ومن أشهرها مرسوم  .األراضي الخصبة 
  1871الذي يعتبر الجزائر مقاطعة فرنسية وقانون األهالي

  لتجنيس اليهود واألوربيين  1870وقانون كريميو
بأساليب منها القانون والمصلحة : مصادرة األراضيـ 

العامة ودعم ملكية المعمرين ومد الطرق والسكك الحديدية 
  . وإنشاء شركات وهيئات فالحيه 

تشجيع االستيطان األوربي بإقامة :  سياسة االستيطانـ 
 1871الي المستوطنات وإخضاع الجزائريين إلى قانون األه

  وعدم
السماح بالتجنيس إال بعد التخلي عن الشخصية اإلسالمية 

  مرسوم
14/05/1865   .  
تحويل المساجد إلى كنائس وثكنات :سياسة التنصيرـ 

  واالستيالء
ترأسها  1838على األوقاف وبناء أسقفية الجزائر 

  الكاردينال
 1869ال فيجري الذي أنشأ جمعية اآلباء البيض  

  .جزائريين وهدم المؤسسات الدينية لتنصيــر ال
القضاء على العربية وإحالل الفرنسية :  سياسة الفرنسةـ 

  محلها 
  .وفرنسة المحيط وتشويه تاريخ الجزائر 

 1848ألحقت الجزائر بفرنسا بقرار :  التنظيم اإلداريـ 
وهران , قسنطينـة , وقسمت إلى ثالث واليات هي الجزائر 

إلى  1830من  عسكريبطابع  وتميز النظام اإلداري, 
مثله  1870بعد  مدنيمثله الجيش الفرنسي و طابع  1870

  .       المدنيون المستوطنون والمكاتب العربية 
  
  
  

حتليل القدرة على 
وثائق ونصوص 

تربز السيــاسة 
  . االستعمارية

  
التعرف على -

الغايات مـن 
إصـــدار 
القوانيــن 
اإلداريــة 
  والعسكريـة
وحماولــة  
القضاء على 

  الشخصيـة الوطنية 
  
  

 .ون األهايل مبينا رأيك فيه ـا جاء يف قانـخلص م/ قويــــم الت 
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                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  02: مذكرة رقم    م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي

  :الســـندات      السياسة االستعمارية وتجدد المقاومة :الوضعية التعليمية
  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :الكفاءة القاعدية

      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو
                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية

    
  

  أبعاد شملت األرض واإلنسان معا مستعمال القوة والقانون معا ىلقد بني االستعمار سیاستھ في الجزائر عل:اإلشكالیة
      ؟وكیف تعامل معھا الجزائریون,  أھدافھا و مظاھر السیاسة االستعماریةبین  - :التعلیمة

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

  
  المقاومة 
  المسلحة

  
  
  

  االنتفاضة 
  التمرد 
  
  

  المقاومة
  الفكرية

  
  

الشعور 
  الوطني

  
  
  
  

الفكر 
  السياسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ما هي أشكال
  المقاومة 

  الجزائرية ؟
  
  
  
  
  
  

  فيما تجلت 
  ؟المقاومة الفكرية 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ماهي أهم 
الجمعيات و 
النوادي التي 

ظهرت في هذه 
  الفترة ؟

  :  المقاومة المسلحة
تواصلت  1870رغم انتهاء المقاومات الشعبية في      

 1871والمقراني  1864الثورات مثل مقاومة محمد بوشوشة 
   1916والتوارق  1881/1906وبوعمامة 
  : تاالنتفاضا

 1934قسنطينة  انتفاضةاتخذت شكل جماعي مثل        
وشكل فردي ظهر في شكل تمرد ,  1945ماي  8انتفاضة و

أشهرهم بن  1912أفراد ضد القوانين مثل قانون التجنيد 

  .زلماط
  :  المقاومة الفكرية

بدأها حمدان خوجة في الثالثينيات حيث أسس مع أحمد     
بوضربة لجنة المغاربة بعد االحتالل لتوجيه عرائض والمطالبة 
بالجالء حيث تجلى الوعي السياسي في اتجاه المحافظين مثل 
عبد القادر المجاوي وعبد الحميد بن سماية وعمر راسم دعا 

النخبة قاده ابن  هذا االتجاه لمعارضة الفكر الغربي وظهر اتجاه
وكانت ثقافتهم فرنسية دعا هذا  إسماعيلتامي و أحمد بن 

  .االتجاه إلى التجنس واإلدماج 
  : الصحافة ـ

كانت وسيلة لكسر الجمود الفكري حيث تأثر الجزائريون     
بجرائد العروة الوثقى و المنار حيث ظهرت جرائد جزائرية منها 

  . 1913و الفاروق  1908الجزائر 
  :  لجمعيات و النوادياـ 

منذ مطلع القرن العشرين ظهرت جمعيات مثل الجمعية         
والجمعية التوفيقية  1909و نادي صالح باي  1902الراشدية 

  .  أما الشعب فقد قاطع المستعمر  1908
                

  

  
االعتــزاز -  

بالوطـن والتغين 
باحلرية هو سبيل 

ة ــــمقاوم
  ارــاالستعم

  .الفرنسي 
  
خلق الروح  -

الوطنيــة يف 
نفوس التالميذ 
مــن خالل 

 مقاومة األجداد  
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                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  03: مذكرة رقم    م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي

  :الســـندات      ] 1939/  1919[الحركة الوطنية  :الوضعية التعليمية
  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :1الكفاءة القاعدية

      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو
                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية

    
  

لكن حدث تغیر في أسلوب المقاومة , تبنى الشعب الجزائري أسلوب المقاومة المسلحة منذ أن احتلت فرنسا بالدنا :الوضعية اإلشكالية
  بعد نھایة الحرب العالمیة األولى

      . رفض االحتالل وأذكر مظاھر ھذا التحول نبین العوامل التي أدت إلى التحول في أسالیب التعبیر ع: التعليمة

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

  
  

حركة 
  اإلصالحات

  
  الحرب

  العالمية 
  األولى

  
  
  
  
  
  
  

  :االتجاهات
  الثوري ـ
  

  ـ الليبرالي
  

  ـ الشيوعي
  

ـ 
  اإلصالحي

  
  

  
ساهمت ظروف 

  عديدة
في تحول المقاومة 

المسلحة إلى مقاومة 
  سياسية

ما هي العوامل التي  
  أدت إلى

  ذلك ؟  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هي مطالب
لسياسية االجتاهات ا

التــي ظهرت يف 
  ؟اجلزائر 

  
  
  

  /عوامل ظهورها -1
  .ظهور حركة اإلصالحات واجلامعة اإلسالمية -/الظروف الدولية -أ  

  تأثر املهاجرين اجلزائريني باألوضاع يف املشرق وفرنسا  -                 
  .خيبة آمال الشعوب الضعيفة بعد احلرب العاملية الثانية -                 

  .سياسة التمييز العنصري وحرب اإلبادة  -/الظروف الداخلية -ب
  .1912قانون التجنيد اإلجباري  -                           

  .سياسة حمو الشخصية الوطنية للجزائريني -                           
  : اجتاهات احلركة الوطنية -2
رائد املقاومة الوطنية الذي أسس حزب خالد  تزعمه األمري :االجتاه الثوري -أ

اة غري أن فرنسا وكان يدعو إيل االستقالل مث إىل املساو 1919دعاة املساواة 
الذي  1926احلاج حزب حنم مشال إفريقيا أسس مصايل حلته ونفت زعيمه مث 

وقد كان يطالب باالستقالل التام وإنشاء  1937أصبح يسمى حزب الشعب
  .مما جعل فرنسا تضيق اخلناق عليهجيش وطين 

تزعمه فرحات عباس وابن تامي يف إطار فيدرالية  :االجتاه الليربايل -ب
  .ساواة واإلدماج كان ينادي بامل 1927نتخبني املسلمني اجلزائريني امل
يطالب باملساواة واجلنسية الفرنسية  بزعامة عمار أوزقان :االجتاه العاملي - ج

  .يوعي اجلزائري ومثله احلزب الش
بزعامة ابن باديس طالب بكيان جزائري  :االجتاه اإلصالحي اإلسالمي -د

  . 1931عريب مسلم ومثلته مجعية علماء املسلمني 
 
  

  
حيدد الظروف  -  

الداخليـــة 
واخلارجية اليت 

ي ـسامهت ف
ظهور احلركـة 

  .الوطنية
   
يتعرف علـى  

خمتلف اجتاهات 
  احلركة الوطنية

  
  

يتعرف على     
أســـاليب 
االستعمــار  

  ) القمع،املراوغة(



  لخص مطالب الحركة الوطنيةو  41ادرس النص ص/ قويــــم الت 
  

                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  04: مذكرة رقم    م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي

  :الســـندات      ] 1939/  1919[الحركة الوطنية  :الوضعية التعليمية
  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :1الكفاءة القاعدية

      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو
                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية

    
  

لكن حدث تغير في أسلوب , تبنى الشعب الجزائري أسلوب المقاومة المسلحة منذ أن احتلت فرنسا بالدنا :الوضعية اإلشكالية
  الحرب العالمية األولىالمقاومة بعد نهاية 

رد فعل و بين رفض االحتالل وأذكر مظاهر هذا التحول  نبين العوامل التي أدت إلى التحول في أساليب التعبير ع: التعليمة
      .السلطات االستعمارية تجاه نشاط الحركة الوطنية

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم



  
  

النشاط 
  اجلمعوي

  اإلغراء
بلوم 

  فيوليت
احلقوق 
  السياسية

  
  جمالس حملية

  
  القمع

  املصادرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

اختذت فرنسا مواقف 
متعددة من احلركة 
  الوطنية أبرز أمهها ؟

  
  

  ما هي اإلجراءات 
القمعية جتاه احلركة 

  الوطنية ؟ 
  

/  1919متيز رد فعل فرنسا مبوقف إغرائي وآخر قمعي بني :  متهيد
1939  .  

المتصاص الغضب  1919إصالحات فرباير :  املوقف اإلغرائيـ 
اإلصالح يف حق التصويت وبعض  توترضية النخبة ومتثلت قرارا

  .االمتيازات 
مشروع إلصالح التعليم والزراعة  1930بعد :  مشروع بلوم فيوليتـ 

رفضه الربملان الفرنسي واملعمرون وحزب جنم , و إلغاء احملاكم اخلاصة 
  .مشال إفريقيا ورحبت به النخبة وحتفظت عليه مجعية العلماء املسلمني 

جتلت يف حل األحزاب والنفي و اإلبعاد والسجن :  السياسة القمعيةـ 
الغرامات وأكرب قمع كان االحتفال بالذكرى ومصادرة الصحف وفرض 

  .   املئوية لالحتالل 
على الشهيد حممد  1936تأسست يف :  دور الكشافة اإلسالميةـ 

اجلزائر [بوراس سامهت يف تنمية احلس الوطين وتبنت شعار مجعية العلماء 
وكان أول شهيد هلا بوزيد شعال يف ] وطننا والعربية لغتنا واإلسالم ديننا 

  .  1945ماي  8ازر جم
كان رد فعل على القمع ة اإلغراء أنعقد يف :   املؤمتر اإلسالميـ 
باجلزائر العاصمة للحفاظ على الشخصية الوطنية وإلغاء  07/06/1936

  .    القوانني االستثنائية وإعطاء احلق لكل ناخب يف ترشح نفسه

  
   

التعرف على 
أساليب املراوغة 

ه ـاليت يستعمل
ار ــاالستعم

  .الفرنسي 
  
  
ى ـاللجوء إل  

القوة واستعمال 
ل ـالسالح دلي

ى فشل  ــعل
ار  يف ـاالستعم

اعه الشعب ـإقن
ري ـــاجلزائ

  .باحلوار
  
  

عودة احلركة     
الوطنية لنشاطها 
دليل الــروح 

  .الوطنية 
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                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم

  05: مذكرة رقم    م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي
  :الســـندات      ] 1945/  1939[ الحركة الوطنية :الوضعية التعليمية
  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :1الكفاءة القاعدية

      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو
                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية

  
لكن حدث تغیر في أسلوب المقاومة , تبنى الشعب الجزائري أسلوب المقاومة المسلحة منذ أن احتلت فرنسا بالدنا :الوضعية اإلشكالية
  العالمیة األولىبعد نھایة الحرب 

      . رفض االحتالل وأذكر مظاھر ھذا التحول نبین العوامل التي أدت إلى التحول في أسالیب التعبیر ع: التعليمة

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم



  
  
  

  النخبة
  اإلدماج

  
  احللفاء
البيان 
  اجلزائري

  
  

تقرير 
  املصري
  

  املعتقلني
  السياسيني

  
  القوانني

  االستثنائية
  

  

  
تبنت فرنسا سياسة 
استثنائية يف معاملة 

احلركة الوطنية خالل 
كيف  2احلرب ع 

  ذلك ؟ كان
  
  

ما هو نشاط احلركة 
  الوطنية خالل 

  ؟ 2ح ع
  
  
  

  أذكر بنود
  1943بيان فيفري 

  وبني رد فعل 
  فرنسا منه ؟

املستعمرات  لتجنيد أبناء:  اإلجراءات االستعمارية جتاه احلركة الوطنية
  :انتهجت فرنسا سياسة متثلت يف 

  دعاة اإلدماج واحلزب الشيوعي جلأت إىل أسلوب  :النخبة  
  .املالينة و التسويف 

دعاة االستقالل و مجعية العلماء اختذت منهم مواقف  :حزب الشعب 
متشددة مثل مصادرة الصحف و اإلقامة اجلربية وحل األحزاب وحماكمة 

  . 1941زعيم حزب الشعب مصايل احلاج يف 
حرر زعماء احلركة الوطنية  : 2نشاط احلركة الوطنية خالل ح ع  

 فرنسا و قدمت نسخ منه إىل 10/02/1943بقيادة فرحات عباس بيان 
  بريطانيا وأمريكا و مصر يوضح أوضاع اجلزائريني 

مطالبني يف البيان بإدانة االستعمار و تقرير املصري و املشاركة يف احلكم 
  .وإطالق سراح املعتقلني 

اعترب احللفاء  : 1943رد الفعل اجلزائري على موقف احللفاء من بيان 
  هات فأسسوا قضية اجلزائر قضية فرنسية لذلك تكتلت االجتا

وكانت أهدافه نشر  14/03/1944جتمع أحباب البيان واحلرية يف 
والتنديد باالستعمار مما مسح بنشر الفكرة االستقاللية  1943 نأفكار بيا
  .الثورية 

كرد فعل نزل شارل ديغول  : 1943رد الفعل الفرنسي على بيان 
قوق معلنا صدور مشروع قانون يضمن احل 12/09/1943بقسنطينة يف 

أما  07/03/1944وأعقبه إصدار قانون حق املواطنة الفرنسية يف 
  .              بالنسبة للنخبة فقد وحدها البيان 

  

  
   

حيدد أساليب تعامل 
االستعمار مع 

احلركة الوطنية أثناء 
  2ع احلرب

  
  

يتعرف على نشاط 
احلركة الوطنية 

  2خالل احلرب ع 
  
  
  

يتعرف على رد 
على عل اجلزائري الف

موقف احللفاء من 
  1943بيان 

  
  

يتعرف على رد 
من الفعل الفرنسي 

  1943بيان 
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                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم

  06:  مذكرة رقم   م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي
  :الســـندات      ] 1953/  1945[الحركة الوطنية  :الوضعية التعليمية

  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :1الكفاءة القاعدية
      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو

                            في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية
  

م القاضي بالعفو عن المعتقلین والسماح لھم بالنشاط السیاسیین 1946مارس16أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوم  :اإلشكالیة
  فظھرت االتجاھات السیاسیة بشكل جدید.م1945ماي 8المتصاص غضب الجزائریین بعد مجازر 

           .الحرب العالمیة الثانیة  وبین رد االستعمار علیھا و النتائج المتوصل إلیھا مسار الحركة الوطنیة بعد  أذكر - :التعلیمة



  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

  
  
  
  
  

  التعبئة
  النضال 

  
  
  
  

  استراتيجية
  الثورة

  
  

احلس 
  الثوري

  
حركة 
  التحرر
  العريب

  

  
  
  
  
  
  

ما هو مسار 
الحركة الوطنية بعد 

الحرب العالمية 
  الثانية ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما هو الهدف من 
تأسيس المنظمة 

  الخاصة؟
  
  
  
  
  

ما هي العالقة بين 

احلركة لوطنية 
  ؟عريبوالتحرر ال

    
  :إعادة بناء احلركة الوطنية)1
عباس  تراسه فرحات9/8/1946):احتادي(االجتاه الدميقراطي للبيان اجلزائري )أ

  هدفه الثورة بالقانون بقيت مطالبه مرتبطة بإقامة دولة جزائرية مرتبطة بفرنسا
وزقان بقي يطالب باالندماج مع أترأسه عمر  ):اجتماعي(احلزب الشيوعي)ب

  .فرنسا
ترأسها البشري اإلبراهيمي واصلت ):إصالحي(مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني)ج

التربوي وإرسال البعثات الطالبية للمشرق العريب  نشاطها التعليمي الديين 
  .ومهامجة االستعمار ودعوة اجلزائريني للوحدة 

سنة حتول للحزب حيث هيمن  1946تعد سنة  ):استقاليل(حزب الشعب)د
عليه التوجه الثوري ورفع احلس الثوري للشعب شارك يف انتخابات الس الوطين 

اإلدارة االستعمارية بتغيري امسه فظهر باسم الفرنسي ليفضح االستعمار وطالبته 
  .        حركة انتصار احلريات الدميقراطية

  :تقرر فيه 1947فيربايرعقد أعضاء حزب الشعب مؤمترا :املنظمة اخلاصة)2
  بقاء حزب الشعب يف السرية-
  متارس حركة االنتصار نشاطا علنيا-
  .إنشاء منظمة سرية مهمتها اإلعداد للعمل الثوري-

التدريب (ترأسها حممد بلوزداد وهدف املنظمة اإلعداد العملي للثورة املسلحة
  .........)مجع السالح

  :العريباحلركة لوطنية والتحرر )3
ربطت احلركة الوطنية عالقات واسعة مع الدول العربية وحركاا التحررية 
وخاصة حزب الشعب ومجعية العلماء الذين كانت هلما نشطات وعالقات 

  .املشرق واملغرب العربينييف 
  

  
   
 
إدراك الدور -   

الذي لعبتــه 
احلركة الوطنية 

بعد احلــرب 
  .العاملية الثانية 

  
  
  
  
أمهية املنظمة -   

اخلــاصة يف 
تفجري العمـل 

  .املسلح 
  
  
دور العرب -   

فــي تفعيل 
القضية اجلزائرية 

  .دوليا 
  

  61أنجز تطبيق  صفحة / قويــــم الت 
  

                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :التعلممجال 
  07: مذكرة رقم    م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي

  :الســـندات      ] 1953/  1945[الحركة الوطنية  :الوضعية التعليمية

  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :1الكفاءة القاعدية
      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو

                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية
    

  
م القاضي بالعفو عن المعتقلین والسماح لھم بالنشاط السیاسیین 1946مارس16أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوم  :اإلشكالیة

    فظھرت االتجاھات السیاسیة بشكل جدید.م1945ماي 8المتصاص غضب الجزائریین بعد مجازر 



         .مسار الحركة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الثانیة  وبین رد االستعمار علیھا و النتائج المتوصل إلیھا  أذكر - :التعلیمة

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

  
  
  
  

  التفتيش 
  
  املدامهة  

  حركة 
ة   ــاألزم 
  

  املصاليون
  

  املركزيون
  
  
  
  
  
  
  

  
  

كيف كان رد 
الفعل الفرنسي من 

نشاط احلركة 
  الوطنية؟

  
  

األزمة اليت ما هي 
وقعت يف حزب 
حركة االنتصار 

للحريات 
  ؟  الدميقراطية

  

  :رد الفعل الفرنسي )4
م  1947/ 20/09متثل يف إصدار دستور اجلزائر يف :  غرائياملوقف اإل - 

  جاء ذلك لتهدئة األوضاع وامتصاص غضب اجلزائريني 
متثل يف تزوير االنتخابات والقيام باحلمالت والتفتيشية :  املوقف القمعي - 

  ....واملدامهات واالعتقاالت والنفي والسجن والقتل 
  :أزمة حركة االنتصار للحريات الدميقراطية)5

حول القيادة فردية أم ) حركة االنتصار(وقعت أزمة حادة داخل حزب الشعب
  :مجاعية حيث انقسم احلرب على نفسه كما يلي

عقدوا اجتماعا ببلجيكا أقصوا منه ):أنصار رئيس احلزب مصايل( املصاليون -
  أعضاء اللجنة املركزية ومنحوا مصايل الرئاسة مدى احلياة

عقد اجتماعا باجلزائر أقصوا فيه مصايل ومن ):املركزيةأنصار اللجنة (املركزيون -
  .معه وأعلنوا أن القيادة مجاعية

حاولوا اإلصالح بني ):أعضاء من املنظمة اخلاصة واللجنة املركزية(احلياديون  -
الطرفني لكن فشلت كل مساعيهم فقرروا االنفصال عن الطرفني وأعلنوا عن 

  .والبدء يف التحضري للثورة املسلحة تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل
  
  
  

  
   
إدراك مدى    
يــــد تأك

االستعمار على 
غرائية أساليبه اإل
  .والقمعية 

  
  
  
  
معرفة األزمة - 

اخلـانقة اليت 
توقفت عليها 
حركة انتصار 

احلريـــات 
الدميقراطيــة 
واخلالف إلـى 
ماذا أدى إليـه 

  . يف األخري 
  
  
  
  
  
  
  

  . اسطر تبني فيها نضال احلركة الوطنية وانعكاساا على االستعمار الفرنسي 6أكتب فقرة تتكون من / قويــــم الت 

                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  08: مذكرة رقم    م1870/1953الجزائر :ةالوحدة التعليمي

  :الســـندات      إدمــــاجيةوضعية  :الوضعية التعليمية
  الكتاب المدرسي      يكون المتعلم قادرا على استغالل الوثائق :الكفاءة القاعدية

      لوالشواهد التاريخية واستخالصه ألسباب ومظاهر التحو
                          في السياسة االستعمارية والمقاومة الوطنية

    
  
  

  القدرات  اإلشكاليات    النشـــــــــــــــــاط



  
  

ى ـكتابة األسئلة عل
السبورة 

اور ـــالتح
والتشاور بني التالميذ 

دقيقة مث  25ملدة 
اعتماد اإلجابة 
حسب التفويج 

ي األخري ـوف
ون ـتك

ة ــاخلالصـ
  .اجلماعية 

  
  

  :  اجلزء األول
  من الكتاب املدرسي صفحيت )  3،  2،  1( اعتمادا على السندات 

  68 – 69 .  
  :املطلوب 

  .استخلص االجتاهات اليت تعرب عنها -ا       
  .على منوال ابن باديس  2،  1اكتب ردا على مضمون السند -ب     

  
  : الثاين  زءاجل

رغم ترسانة القوانني اليت أمطرت ا احلكومة الفرنسية على     
مرسوم : إال أنّ أخطرها كانت  1953و  1830اجلزائريني بني 

  .  األرض ، قانـون األهايل ، قانون احلالة املدنية 
   

  :املطلوب 
  .بني خطورة هذه القوانني مدعما إجابتك بشواهد دالة على اخلطورة  
  

  
  
  
متكني التلميذ  -

مــن التعليل 
والتفسري وإبداء 
الرأي فــي 
منـاقشة نص 

معيــن خيص 
  .تاريخ اجلزائر 

  
  
  
  

إبـراز دور     
االستعمار فـي 
تطبيق كــل 
اإلجراءات على 

اجلزائريني مـن اجل 
  .القضـاء عليهم 

  

  
  
  

 medib1453@yahoo.com بحبح متوسطة بوعافیة الجدیدة  حاسيأمحمدي محمد بلقاسم    فیزیاء غلیزان  
  
  
  
  

                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  09: مذكرة رقم   م1954/1962الثورة التحریریةالكبرى :ةالوحدة التعليمي
  :الســـندات      ھاواندالعللثورة تحضیر ال :المجال المعرفي

  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي                   أمام وضعيات اشكالية تتعلق بالثورة التحريرية الكربى :الكفاءة القاعدية

                          . يكون املتعلم قادرا على ربط االسباب بالنتائج واستغالل التوثيق التارخيي الدال على ذلك

  
 من شباب ھذا الحزبمجموعة  الجزائریة الننتصار الحریات الدیمقراطیة عجلت بقیام الثورة الأزمة حزب حركة اإن  :اإلشكالیة

  .تحملت مسؤولیة القیام بالبدء في العمل الثوري المسلح
       .ھذه المجموعة وبین دورھا في تفجیر الثورة أذكر - :التعلیمة



  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

الكفاح 
  املسلح

  
اللجنة 
الثورية 
للوحدة 
  والعمل

  
  22جمموعة 

  
  
  

األساليب 
  التنظيمية

  
  
  
  

  
  
  

اهلدف من ما هو 
تأسيس اللجنة 

الثورية للوحدة و 
  ؟ العمل

  
  
  
  
  
  
  

أهم  ماهي
 االجتماعات السرية

اليت انعقدت قبل 
       انطالق الثورة ؟

  :  تأسيس اللجنة الثورية  للوحدة والعمل/:1
حركة انتصار (للحفاظ على وحدة احلزب  1954مارس 23 بتاريخ تأسست

والتحضري للعمل املسلح لكنها فشلت يف توحيد احلزب مما ) احلريات الدميقراطية
  22الـدعي جمموعة من الشباب منها لعقد اجتماع 

  :وجاء فيه 1954جوان 23بالعاصمة قي مناضال 22قام به :22الـاجتماع /:2
  دراسة أزمة حزب حركة انتصار احلريات-
  اختاذ قرار انطالق الثورة كضرورة حتمية-
بن -بن بولعيد-بيطاط-بوضياف–ديدوش (تعيني جمموعة الستة للتحضري للثورة-

  )كرمي بلقا سم–مهيدي 
  :هاسبق قيام الثورة عدة اجتماعات سرية من:االجتماعات السرية/: 3
والذي قرر دمج قدماء املنظمة اخلاصة والتدريب على :1954جوان 23اجتماع *

  املتفجرات
  الذي استعرض نشاط اللجنة والتحضري:1954اجتماع أواخر أوت *
  :ومت قيه القرار النهائي لبداية الثورة وجاء فيه:1954اكتوبر 23اجتماع *
  نوفمرب كأول يوم النطالق الثورة1حتديد يوم  -
  ية اجلناح السياسي للثورة جببهة التحريرتسم -
  تسمية اجلناح العسكري للثورة جبيش التحرير -
االوراس بقيادة بن -املنطقة األوىل(*مناطق عسكرية 5تقسيم التراب الوطين إىل  -

العاصمة ,القبائل كرمي بلقا سم,بقيادة ديدوش 2الشمال القسنطيىن,بوالعيد 
  بوضياف منسقا )وهران بن مهيدي,وضواحيها بيطاط

  إصدار بيان أول نوفمرب لتوضيح أسباب الثورة  -
حدثت اتصاالت بني منظمي الثورة وعدة أطراف :االجتماعات اخلارجية/:4

  باخلارج وخاصة جبناح مصايل احلاج  واملركزيني دف ضمهم للثورة لكنهم فشلوا
  

التعرف على  -
اهلدف من تأسيس 

اللجنة الثورية 
  .للوحدة و العمل

    
التعرف على  -

الذين  22جمموعة 
كان هلم الفضل يف 

  .تفجري الثورة
  
التعرف على  -

أمهية السرية يف عقد 
  االجتماعات

  
  
  
  
  

  التاریخیة 22أذكر مجموعة / قويــــم الت 
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                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  10: مذكرة رقم   م1954/1962الثورة التحریریةالكبرى :ةالوحدة التعليمي
  :الســـندات      ھاواندالعللثورة تحضیر ال :المجال المعرفي

  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي                   أمام وضعيات اشكالية تتعلق بالثورة التحريرية الكربى :الكفاءة القاعدية

                          . يكون املتعلم قادرا على ربط االسباب بالنتائج واستغالل التوثيق التارخيي الدال على ذلك

  
 من شباب ھذا الحزبمجموعة  الجزائریة الننتصار الحریات الدیمقراطیة عجلت بقیام الثورة الأزمة حزب حركة اإن  :اإلشكالیة

  .تحملت مسؤولیة القیام بالبدء في العمل الثوري المسلح
       .حدد تاریخ اندالع الثورة و أذكر ردود الفعل المختلفة من الثورة - :التعلیمة



  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم

  
  الثورة

  
  

  املستوطنون 
  
ن ارجواخل

  عن القانون
  

احملاكم 
  العسكرية

  
الدعم 

  الدبلوماسي
  
  
  
  
  

  
  مىت اندلعت الثورة ؟

  
  
  
  
  
  
  
  

 ردود الفعل ماهي
اندالع من  واملواقف

  ؟ الثورة
  
  
  
  
   

انطلقت الثورة  1954 نوفمبر1الساعة الصفر من  في :اندالع الثورة
هجوما شمل معظم مناطق التراب الوطني وتم 30وقد نفذ الفدائيون 

وكان اختيار ليلة الفاتح  نوفمبر لتوضيح أسباب الثورة1توزيع بيان 
نوفمبر يحمل داللة أنه رمز لمولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  .وصادف عيد القديسين مما جعل قيادات فرنسا خارج الخدمة 
  : الفعل المختلفة من الثورةردود ـ 

ـ كان رد فعل الشعب مزيج من الفرحة والتساؤل ثم احتضن 
  الثورة 

ذهلوا لما حدث ونادوا بتأسيس ميليشيات وطالبوا :المستوطنون ـ
  فرنسا بالرد العنيف

بقيت تترقب األحداث ونددت بالقمع :األحزاب السياسيةـ 
  التحق معظم أعضائها بالثورة ,  االستعماري

 1954نوفمبر8ساندت الثورة في بيان :  جمعية العلماء المسلمينـ 
  .      والتحق أعضائها بالثورة 

  :موقف فرنساـ 
ـ مارست الضغط اإلعالمي حيث صورت الثوار بأنهم ثلة من  

داخليا  القضية الجزائرية أمرا  الخارجين عن القانون و اعتبرت
ألف جندي  80 يةمن قواتها العسكر وضاعفت تحرر حركةوليست 

على  بالقضاءوتوعدت  ألف جندي  100ووصلت إلى  1955في 
ورفعت اإلمدادات العسكرية وأصدرت قانون حالة الطوارئ  التمرد

وإقرار التجنيد االحتياطي وتوسيع صالحيات  1955أفريل  3
  الجيش الفرنسي وفرض اإلقامة الجبرية واإلبادة والقمع  

  :العالم الخارجيـ  
حدث تمردا ودعمت الموقف  اعتبرت الدول األوروبية إن ما  

تحفظت  في حين وتحفظ االتحاد السوفياتي تجاه الثورة  الفرنسي
حيث أذيع بيان  مصر التي باركت الثورةالعربية باستثناء الدول 

الثورة من القاهرة ودعمت الشعوب العربية الجزائر وتبنت الجامعة 
ورغم أن الردود   1956مارس  29في العربية القضية الجزائرية 

لم تكن في صالح الجزائر طرحت القضية الجزائرية في مؤتمر 
 . 1955باندونغ 

          
  
  
  

التعرف على  -
تاريخ اندالع الثورة 

و الظروف اليت 
  .اندلعت فيها

    
  
  
  
  
التعرف على  -

وخمتلف  ردود الفعل
داخليا  املواقف

من وخارجيا 
  .الثورةاندالع 
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تعتبر أصعب مرحلة ألنها تحدد : الثورة في عامها األولـ   

ضعف توفير : مصير الثورة وخاصة وأنها واجهت صعوبات منها
األسلحة و صعوبة إقناع الشعب بشرعية الثورة لكن منظمي الثورة 

  تمكنوا من التغلب على العقبات 
يعتبر مؤتمر باندونغ الذي عقد :  ملف الثورة في مؤتمر باندونغـ 

الباب الذي  1955/  04/ 24اسياوية في باندونيسيا للدول االفرو
جبهة التحرير  حضرتخرجت عبره القضية الجزائرية للعالم حيث 

كمالحظ وهذا كان شهادة ميالد لدبلوماسية جبهة التحرير وطالبت 
الدول المجتمعة من هيئة األمم المتحدة بتسجيل القضية الجزائرية 

مكنت من فك في جدول أعمالها وبهذا تكون جبهة التحرير قد ت
  .العزلة عن الثورة الجزائرية وتحطيم أسطورة الجزائر فرنسية

حدثت بمنطقة الشمال  1955اوت 20:هجومات الشمال القسنطينيـ 
ايام بقيادة زيغوت يوسف  وقامت 7ودامت )2الوالية (القسنطيني 

لفك الحصار على الوالية األولى والرد على االدعاءات الفرنسية 
لثورة ونزع تردد انضمام األحزاب للثورة  قضت على ا بأنها

وقامت في هذا اليوم بالذات تضامنا مع الشعب المغربي في ذكرى 
نفي ملكه محمد الخامس وصادفت أمسية الراحة للفرنسيين يوم 

  .السبت 
تطويق فرنسا للمنطقة األولى :  ظروف اندالع الهجوماتـ 

هاد ديدوش ومشروع جاك سوستيل و تطبيق حالة الطوارئ واستش
ولدعم الثوار  .مراد والقبض على مصطفى بن بولعيد ورابح بيطاط 

  .في األوراس
  :النتائج واالنعكاسات  
  برهنت أن جيش التحرير قادر على المبادرة في الزمان والمكان /
تأكيد التالحم الشعبي مع الثورة وفك الحصار عن منطقة  /2

  االوراس
  وشمولية الثورة   انضمام معظم األحزاب للثورة/3
مشروع سوستيل االصالحي أما بالنسبة لفرنسا فالهجمات قبرت  /4
.  
  الف شهيد12قيام فرنسا بمذابح ومجازر حيث راح ضحيتها  /5
 .التمرد في صفوف الجيش الفرنسي / 6
  
  
  

  
  
  
  
  

  / قويــــم الت 
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بقرية افري قرب بجاية  1956اوت 20عقد في :مؤتمر الصومام
الصومام وهذا ألنه لم يكن لمفجري الثورة وقت للتنظيم سنة بوادي 
وحتى ال يصل الخالف للقاعدة اسرعوا بتفجير الثورة الن  1954
غير انه بعد قيام الثورة كان مسالة ثانوية في تلك الظروف  التنظيم

أصبح التنظيم ضرورة ملحة لتقييم الفترة السابقة والخروج بتصور 
  واضح للمستقبل

  :مؤتمر الصومام نتائجـ 
قام بتنظيم الثورة من الناحية السياسية ومن  : النتائج السياسيةـ 

  :نتائجه
أولوية النضال بالداخل على / 2التأكيد مبدأ القيادة الجماعية / 1

  الخارج
تشكيل مؤسسات / 4 أولوية القيادة السياسية على القيادة العسكرية/ 3

  للثورة 
االتحاد العام :تنظيم الجماهير حسب النشاط مثل/ 5

  إلخ ...األطباء.للعمال
  :نظم الثورة كما يلي : النتائج العسكريةـ 
بقيادة العقيد  6الصحراء (واليات 6تقسيم التراب الوطني إلى  -

  )لطفي
  )الفدائيون.المسبلون.المجاهدون(انماط 3تقسيم الجيش إلى  -

المصالح الصحية واالجتماعية  :ـ مصالح جيش التحرير الوطني 
  واالتصاالت واإلعالم 

ميالد االتحاد العام للعمال الجزائريين وتم :  التنظيم االجتماعيـ 
  .تأطير الشباب و النساء والتجار المثقفون واألطباء 

تخضع لمبدأين وهما القيادة الجماعية وتساوي :  مؤسسات الثورةـ 
وهي :لتحرير الوطني جبهة ا /1:الجميع وهذه المؤسسات هي

  الجناح السياسي
يعقد متى توفرت الظروف وهو يرسم السياسة : المؤتمر الوطني/ 2

هو بمثابة برلمان  ويعين :المجلس الوطني للثورة /3 العامة للجبهة
  الحكومة 

  هي بمثابة حكومة :لجنة التنسيق والتنفيذ /4
التنسيق والتنفيذ في تم تحويل لجنة :  الحكومة الجزائرية المؤقتة /5

الى أول حكومة جزائرية مؤقتة بالقاهرة بقيادة 1958سبتمبر 19
  . فرحات عباس
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من بين اإلجراءات  العسكرية التي اتبعتها  :المخطط العسكري
  فرنسا

  استخدام جميع أنواع األسلحة المتاحة وحتى المحرمة دوليا-
مضاعفة قواتها العسكرية بقوات من الحلف األطلسي ومن  -

  مستعمراتها
  تأسيس مليشيات من المستوطنين واليهود-
  تأسيس المكتب الثاني وهو مكتب مخابراتي-
  ترويج أخبار زائفة عن جيش التحرير من المكتب الخامس-
  مالء مثل بلونيس للقضاء على الثورةتسليح الع-
خطا شال وموريس (محاولة عزل الثورة عن قواعدها بالخارج-

  )المكهربين
  القيام بعمليات تمشيط واسعة -
  تطبيق سياسة األرض المحروقة واإلبادة الجماعية-
  :المخطط اإلعالمي والسياسي 
  التمسك بان ما يحدث في الجزائر قضية داخلية-
  دول الداعمة للثورة الجزائريةالضغط على ال-
  التالعب بالمفاهيم السياسية مثل سلم الشجعان-
بهدف الحصول عن ) الصاص(إنشاء مكتب الشؤون األهلية-

  معلومات منهم
: 1955مشروع سوستيل  :المخططات االقتصادية واالجتماعية 

تسليم أراضي فالحيه  ,إنشاء بلديات ريفية: ومن أهم ما جاء فيه
  مع تقديم قروض توظيف بعض الجزائريين لدى فرنسا لجزائريين

لعزل  ديغولوهو مشروع إغرائي أطلقه :1958 مشروع قسنطينة 
بناء مساكن :  الثورة وخلق طبقة موالية لفرنسا ومن أهم ما جاء فيه

للجزائريين  خلق مناصب عمل للجزائريين  بناء مدارس 
  ومستشفيات للجزائريين 

االقليم , جمهورية قسنطينة  1957: مشروع تقسيم الجزائر ـ 
الصحراء , منطقة تلمسان , الفرنسي لمنطقتي الجزائر ووهران 

  .وفصل الصحراء  1961ومخطط تجميع المستوطنين 
  :كيف تصدى الجزائريون لهذه المخططات  
قام جيش التحرير بتصغير وحداته وتطبيق حرب العصابات ونقل  

العمليات العسكرية لفرنسا نفسها أما سياسيا فقد قامت الجبهة بتنظيم 
المظاهرات لتأكيد التالحم الشعبي واإلعالن عن تشكيل الحكومة 

المؤقتة أما اجتماعيا فقد تم التكفل بأسر الشهداء والمجاهدين وتوعية 
  الشعب 

  
  
  
  
  



  

  / قويــــم الت 
  
 

                             الرابعة متوسط: المستوى       تاريخ  :مجال التعلم
  : مذكرة رقم   م1954/1962الثورة التحریریةالكبرى :ةالوحدة التعليمي
  :الســـندات      :المجال المعرفي

  صور –نصوص   –الكتاب المدرسي                   الكربى أمام وضعيات اشكالية تتعلق بالثورة التحريرية :الكفاءة القاعدية

                          . يكون املتعلم قادرا على ربط االسباب بالنتائج واستغالل التوثيق التارخيي الدال على ذلك

  
 من شباب ھذا الحزبمجموعة  الجزائریة الننتصار الحریات الدیمقراطیة عجلت بقیام الثورة الإن أزمة حزب حركة ا :اإلشكالیة

  .تحملت مسؤولیة القیام بالبدء في العمل الثوري المسلح
       .حدد تاریخ اندالع الثورة و أذكر ردود الفعل المختلفة من الثورة - :التعلیمة

  
  القدرات  النشـــــــــــــــــاط  اإلشكاليات  المفاهيم



  
  
  
  
  
  

  
   

  
منذ اندالع الثورة على نقل عملت :  الدبلوماسية الجزائريةـ 

كسب التعاطف الدولي وقد أكد هذا والقضية إلى األمم المتحدة 
وكان لها حضور قوي .الصومام   رالتوجه بيان أول نوفمبر ومؤتم

الذي كان  1955في مختلف المؤتمرات الدولية منذ مؤتمر باندونغ
 1958وواكرا  1957والقاهرة  .بوابة الجزائر إلى األمم المتحدة

  . 1959ومنروفيا  1958والمغرب 
  :الهيئات الدبلوماسية الجزائريةـ 
احمد .نآيت الحسي.محمد خيضر.محمد بوضياف(الوفد الخارجي -
  )بلة بن
  القسم الكلف بالتنسيق بين الثورة في الداخل والخارج -
  قسم الشؤون الخارجية -
  وزارة الشؤون الخارجية -
: يرير الوطنجبهة التح نالمنظمات المنبثقة ع -
التي قامت بتنشيط المحاضرات واألنشطة )ثقافية.نسائية.طالبية(

  لجلب التضامن مع الثورة..الثقافية والرياضية 
الكبير الذي قام به اإلعالم متمثال في صحيفة المجاهد  الدور -

  .وإذاعة صوت الجزائر المكافحة وصوت العرب
  :أشكال الدعم الذي لقيته الثورةـ 
دعم مطالب جبهة / 2 راف بممثلي الحكومة المؤقتةاالعت/ 1  

  إقرار الدول باستقالل الجزائر/ 3 التحرير
تنظيم لقاءات رياضية وأسابيع / 5 التنديد بجرائم االحتالل/ 4   

  ثقافية للتضامن مع الثورة
  :نتائج نشاط الدبلوماسيةـ 
  إدراج القضية في هيئة األمم المتحدة 1955/نوفمبر/سبتمبر -
تبني قرار باإلجماع إليجاد حل للقضية  1956/فيفري/جانفي -

  الجزائرية
ثلثي األعضاء بإجراء مفاوضات  مطالبة م1959ديسمبر/سبتمبر -

  جدية
  مطالبة البلدان االفرو آسيوية بحق تقرير المصير1960ديسمبر  -
  حق تقرير المصير لصالح 38مقابل  62تصويت1961ديسمبر -
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 و معينة قضية حول طرفين بين حوار هي: المفاوضات تعريف
  اآلخر الطرف من تنازالت على الحصول على طرف كل يعمل

  :أسباب خضوع فرنسا للتفاوض 
  حولھا صالبة الثورة و التفاف الشعب/ 1
  الخسائر الفرنسية الكبيرة/ 2
  فرنسا على الخارجية و الداخلية الضغوطات /3
 مدى العالم و لفرنسا وإبرازها م1960 ديسمبر 11 مظاهر /4

   بالقضية الجزائري الشعب تمسك
  :ـ  سير المفاوضات 
  مثل لقاء الجزائر و القاهرة) جس النبض: (المفاوضات السرية 

  ) الفعلية:  (العلنية المفاوضات
فشلت الختالف وجهات النظر  1960 /25/06 النوم مفاوضات -

  الترابية  ةوالوحدحول فصل الصحراء 
فشلت بسبب التجزئة العرقية 1961 /20/02 رنلوسا مفاوضات -

  .والصحراء والحكم الذاتي 
 بسبب المفاوضات هذه فشلت ولقد: األولى انيإيف مفاوضات -

  العمالء وإقحام عرقيا الجزائر وتجزئة الصحراء
الوصول لحل  و و فيها تم االتفاق م1962ان الثانية يمفاوضات إيف -

  القضية 
  النار إلطالق لوقف كيوم مارس 19 يوم تحديد -
  لإلستفتاء كيوم جويلية 01 يوم تحديد -
 وتم االستقالل لصالح %  97,5 اإلستفتاء نتيجة كانت: االستقالل 

   لالستقالل كيوم جويلية 05 يوم  تحديد
 الجيش منظمة المعمرون شكل المفاوضات إجراء أثناء: مالحظة
 تضرب كانت وحيث المفاوضات إلفشال وهذا" OAS" السري

 الوقت نفس في الجزائرية المصالح
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عانى المجتمع الجزائري غداة :أوضاع الجزائر غداة االستقاللـ 

  :استقالله صعوبات ومشاكل تتمثل
األمية انتشار  -انتشار الفقر والبطالة -:ـ المجال االجتماعي

مليون شهيد وآالف  1.5 - والهجرة الخارجية والنزوح الريفي
  المعطوبين

  :ـ المجال االقتصادي
  اقتصاد مدمر ومعظمه تسيطر عليه الشركات األجنبية -

عملت الجزائر :االختيارات الكبرى إلعادة بناء الدولة الجزائريةـ 
  على القضاء على مخلفات االستعمار وبناء دولة عصرية 

  :لى الصعيد الداخليعـ 
 -إقرار النظام الجمهوري وتطبيق النظام االشتراكي - :سياسيا

  انتخاب رئيس الجمهورية وإصدار قوانين ودساتير للبالد
تحديث طرق  تأميم الثروات الوطنية -بناء مصانع  - :صناعياـ 

  .اإلنتاج 
 -إصدار قوانين لتنظيم الزراعة مثل الثورة الزراعية -:فالحياـ 

  توزيع األراضي والعتاد على الفالحين
تأميم  -إصدار العملة الوطنية وإنشاء بنوك - :ـ ماليا وتجاريا

  التجارة الخارجية وتنظيم األسواق
مجانية التعليم والعالج وبناء مؤسسات تربوية  -:اجتماعيا وثقافياـ 

  وصحية
  )الالمركزية(تقريب اإلدارة من المواطن  -
  ين والقضاء على البطالةتوفير سكنات للمواطن -
  الحفاظ على التراث الوطني بتنشيط الصناعة التقليدية -

  :ـ على الصعيد الخارجي
  1962االنضمام إلى هيئة األمم المتحدة وااللتزام بمبادئها  -
  اختيار الحياد االيجابي باالنضمام إلى حركة عدم االنحياز -
  الفلسطينية الوقوف إلى جانب القضايا العادلة مثل القضية -
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طرحت القضية الجزائرية في :  األمم المتحدة ةالجزائر ومنظمـ 

وبعد االستقالل .كحركة تحررية1962الى 1955األمم المتحدة منذ
وتسعى الجزائر إلى إصالح .13/10/1962أنظمت إليها رسميا 

هيئة األمم  المتحدة بما يجعلها ذات طابع عالمي حقيقي لتحقيق 
ن الدول المصنعة السلم واألمن في العالم وتحقيق عالقات عادلة بي

  ودول العالم الثالث
إنماء /2 حفظ السلم واألمن في العالم/1 مقاصد األمم المتحدةـ 

/ 4  تحقيق التعاون الدولي في / 3 الودية  بين الدول تالعالقا
  واحترام حقوق اإلنسان

  : ـ االتحاد اإلفريقي.  الجزائر والمنظمات اإلقليميةـ  
الشمالية انظمن إلى االتحاد عندما كان يسمى الجزائر بوابة إفريقيا 

وعملت الجزائر على تحرر القرة اإلفريقية .منظمة الوحدة اإلفريقية
سياسيا واقتصاديا وتبنت كل قضاياها العادلة وسعت إلى تحقيق 

والجزائر عنصر .التعاون والتكامل االقتصادي من اجل تنمية إفريقيا
  بالنيباد؟ماالمقصود  .قوي في مبادرة النيباد

هو االسم المختصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تأسست 
الجزائر جنوب إفريقيا ( بمبادرة من رؤساء2002في جويلية 

ويهدف إلى اإلصالح والتحد بث والتطوير في إفريقيا من .)نيجيريا.
  .خالل تبادل الخبرات بين الدول اإلفريقية 

تسعى الجزائر التحقيق التضامن /العربية ةالجزائر والجامع)ب
 ةالحضاري ومواجه االعربي واسترجاع األمة العربية لدوره

العمل على ـ :الجزائر األمة العربية إلى والتحديات العالمية وتدع
العمل على النهوض االقتصادي ـ  تجاوز معيقات التقدم العربي

 ملى دعمواجهة المشاريع العالمية والعمل عـ  واالجتماعي والثقافي
 ةعمل الجامعة العربي تتطوير آليالقضية الفلسطينية والعراقية ـ ا

  لمواجهة المشاكل الداخلية والخارجية
تعتبر الجزائر القلب النابض  لمنطقة : ـ الجزائر والمغرب العربي

المغرب العربي  بمساحتها وحدودها المشتركة مع كافة دول 
وقد ظلت تعمل منذ الحركة الوطنية . المغرب العربي  وثقل تاريخها

إلى اليوم تعمل على تقدمه السياسي واالقتصادي واالجتماعي وكانت 
قمة زرالدة  عنصرا فعاال في تأسيس اتحاد المغرب العربي منذ

: إلى ويهدف  1989إلى تاريخ تأسيس االتحاد   1988بالجزائر
  . تحقيق التكامل السياسي واالجتماعي واالقتصادي بين دوله
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الجزائر جزء من العالم  :الجزائر ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ـ

اإلسالمي  أدت دورها التاريخي في الدفاع عن العالم اإلسالمي  منذ 
كما عبرت الثورة .ظهور الحركة االستعمارية القديمة والحديثة 

وقد تلقت الدعم من األمة  يالتحريرية عن انتماءها اإلسالم
االسالمية ومنذ استقاللها تعمل على تطوير منظمة المؤتمر 

اإلسالمي مما يجعل دوله ترتقي إلى سلم التطور ومواكبة العصر 
                                    .مع الحفاظ على القيم العليا للدين اإلسالمي الحنيف

مت اليها ألنها تنسجم مع أنظ: ـ الجزائر وحركة عدم االنحياز
مبادئ الثورة التحريرية المتمثلة في الحق والعدالة وحق تقرير 

وقد . المصير وسيادة الشعوب في اختياراتها السياسية واالقتصادية
ساهمت هذه المنظمة في فرض القضية الجزائرية في هيئة األمم 

 وبعد االستقالل أصبحت الجزائر عضوا فعاال فيها إذ.المتحدة 
تطالب  بنظام  1973جعلت هذه المنظمة في مؤتمر الجزائر 

اقتصادي جديد يقوم على العدل بين دول الشمال المتقدم ودول 
الجنوب حديث االستقالل كما دعت إلى التكامل بين دول المنظمة  

  .جنوبفي إطار التعاون جنوب 
تظم  :منظمة أال وببك ـ: الجزائر والمنظمات االقتصادية)ـ 

من % 75مجموعة الدول المصدرة للبترول إذ يقدر احتياطها 
لية االحتياطي العالمي تعمل على حماية وتحسين العائدات البترو

وتعمل الجزائر على انسجام .1967اليهالألعضاء أنظمت الجزائر
: منظمة التجارة الدولية. هذه المنظمة وااللتزام الكامل بقراراتها

 1996دمت الجزائر طلب االنضمام إليها ق 1994تأسست  بمراكش 
وتعمل الجزائر على تحقيق عدة  1998وبدأت المفاوضات معها منذ

رفع  أعمال من اجل القدرة على المنافسة داخل هذه المنظمة منها
تحقيق االكتفاء -تخفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق - الكفاءة اإلنتاجية

إقامة  - تصاد الوطنيتأهيل االق -الذاتي والتقليل من االستيراد
  .التكتالت 
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هو نظام تدعو إليه الواليات : الجديد)العالمي(النظام الدولي  -

وتسعى من 1991المتحدة األمريكية  ظهر بعد حرب الخليج الثانية 
وتعمل .خالله إلى السيطرة على العالم تحت غطاء محاربة اإلرهاب

هي وحلفاءها إلى تهميش الشرعية الدولية ومبادئ األمم المتحدة 
الدول وانتهاك حقوق اإلفراد والدول وتسعى  والتدخل العسكري في 

ألجاد حكومة عالمية  تسودها هي لخدمة مصالحه القضاء على 
  السيادة 

  :مواقف الدول من هذا النظام -
يعتقد أصحابه بان الدول الرأسمالية الغربية : ـ مواقف مؤيدة له

وخاصة أمريكا قادرة على قيادة العالم ونشر الديمقراطية وحقوق 
سان وتحقيق األمن والسلم وطبعا على حساب الشعوب الضعيفة اإلن

  ويساندهم في ذلك بغض األنظمة 
يرى بأنه نظام استعماري استغاللي  وانه : ـ مواقف رافضة له

متناقض مع نفسه فالمشاكل التي تعاني منها أسيا وإفريقيا وأمريكا 
 الجنوبية هو المتسبب األول فيها وكمثال على ذال مايحدث في

  .فلسطين 
وهي الدوال التي ترى إن هذا النظام فيه : مواقف متفاعلة معه )ج

التي يجب التمسك بها والكثير من السلبيات التي  تبعض اإليجابيا
يجب تغييرها أي الدعوة إلى نظام دولي عادل ومخالف للنظام الذي 

  تدعوا إليه الدول الغربية
الثالث تعمل الجزائر الجزائر مع الموقف :ـ موقف الجزائر منه

على التمييز بين ماهو ايجابي والتمسك به ورفض الشئ السلبي فيه 
التمسك بالشعارات اإلنسانية التي ينادي بها مثل حقوق اإلنسان 

التمسك بالهوية الوطنية واالنفتاح على ....العدالة الديمقراطية
لمي إلى نظام اقتصادي عا 1974الثقافات العالميةكما دعت الجزائر 

وتعمل على التفاعل مع القضايا لعالمية والقومية واإلسالمية . عادل
والعربية وتدعوا إلى تكافئ الفرص بين الجميع واحترام حقوق 

  اإلنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها
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إن سياسة الجزائر الخارجية أثناء الثورة ركزت على تعريف الرأي 
العام الدولي بقضية الشعب الجزائري وتطورت بعد االستقالل إلى 

  تعزيز الروابط اإلنسانية 
  :تستند إلى:الخارجية الجزائريةالمبادئ الكبرى الثابتة للسياسة  
/ 4البعد التحرري /3 البعد الجغرافي/ 2 البعد الوطني والقومي/1

  البعد اإلنساني
التكامل بين السياسة / 1 :أسس السياسة الخارجية الجزائرية  

  عدم االنحياز/ 3 شمولية المصالح/ 2 الخارجية والداخلية
ق تبرز توجهات هي وثائ:الثورة والدولة الجزائرية مواثيق  

  بيان أول نوفمبرـ :الجزائر الخارجية والداخلية وأهمها
 1976الميثاق الوطني ـ 1962ميثاق طرابلس ـ ميثاق الصومامـ 
  الدساتيرـ
  :موقف الجزائر من القضايا المختلفة 
نصت كل مواثيق الجزائر على :موقف الجزائر من قضايا التحرر 

  الجزائر كانت مستعمرةمساندة قضايا التحرر وخاصة وان 
إن الجزائر متعاونة ومتضامنة مع كافة :موقف الجزائر من التعاون 

الشعوب وخاصة بلدان العالم الثالث وهي تقف في وجه الميز 
  العنصري واستغالل البلدان المتطورة للبلدان المتخلفة

جزائر من البلدان التي :العالمي االنسان موقف الجزائر من حقوق 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بحكم أن شعبها من  وافقت على

  اكبر الشعوب التي تعرضت للقمع االستعماري
تعمل الجزائر على احترام سيادة : موقف الجزائر من السلم العالمي 

الدول وعدم التدخل في شؤونها كما تعمل على تسوية النزاعات بين 
  الدول
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