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  1953الى  1870الجزائر من : الوحدة االولى  

 السياسة االستعمارية 

واإلداري والروحي والثقافي ومن  هدفها إذابة الجزائر في الكيان الفرنسي عن طريق الربط السياسي :سياسة اإلدماج *
  مظاهرا ذلك  

  * 1848مارس  4و مرسوم  1834جوان  22م مرسو* جزءا ال يتجزأ من فرنسا  *  :الجزائر  إصدار عدة قوانين ومراسيم  تجعل *
بموجب قانون  تجنيس اليهود الجزائريين  *تشجيع االستيطان  *واالقتصادية  حرمان الجزائريين من حقوقهم السياسية * 

 االستيالء على االراضي الخصبة و منحها للمستوطنين*   1889موجب قانون ب واألوربيين 1870*10*24

 منح األراضي للمستوطنين )طرق جسور( استعمال مبدأ المصلحة العامة  - باسم القانون  :  أساليب بعدة   األراضي مصادرة

و انشاء بنك  1851الغاء الحواجز الجمركية * نقل ملكية االرض الى المستوطنين و دعمها بعدة اجراءات مثل * 
  متخصصة تاسيس الشركات الزراعية و انشاء هيئات فالحية ...... 1851الجزائراوت 

 1863مرسوم *  1845قرار اكتوبر *  1844قرار اكتوبر *  1830قرار سبتمبر *  اهم القوانين الصادرة بخصوص مصادرة االراضي
 23راجع الكتاب المدرسي صفحة /     1873جويلية  26قانون وارنييه *

للقضاء على السكان   األوربيين  تشجيع هجرة  و تهدف الى ايجاد شعب فرنسي بالجزائر من خالل  سياسة االستيطان
إصدار عدة قوانين تمنح كل الحقوق للمعمرين و تجرد *    بناء المستوطنات  *: اتبعت لذلك عدة أساليب .   األصليين

الذي ال يسمح للجزائري بحق المواطنة اال  1865*07* 14مرسوم و  *قانون األهالي  *الجزائريين من أرزاقهم و ممتلكاتهم 
  ى عن احواله الشخصية كمسلماذا تخل

 اإلسالمية بإدارة االحتالل إلحاق شؤون العبادة *تهدف الى االبادة الروحيةللشعب الجزائري ومن مظاهرها   :سياسة التنصير* 
االستيالء  *  تحويل المساجد إلى كنائس ومتاحف *  على الحجاج  إخضاع النشاطات الدينية لرخصة مسبقة التضييق *

 * الفرنسية  ربط الدين اإلسالمي بالدولة *نفي وإبعاد أالئمة والدعاة   *   1848و قرار 12/7/1830قرار كاوزيل*فاألوقا على
تشجيع اإلرساليات التبشيرية وبناء المؤسسات  * 1838الجزائر إنشاء أسقفية *إخضاع القضاء اإلسالمي إلى القانون الفرنسي 

           . هدم المؤسسات اإلسالمية * معبد يهودي 54و كنيسة  327   *واليهودية   المسيحية

 :   أساسي للهوية الجزائرية وشملت باعتبارها مقوم تهدف لمحاربة اللغة العربية  :  سياسة الفرنسة   

  ربيةالع القضاء على مراكز التعليم والثقافة*   اللغة العربية أجنبية إصدار قرار يعتبر * التعامل اإلداري بالفرنسية   *
*  ) والمدن والقرى بأسماء شخصيات فرنسية كتابة أسماء الشوارع واألحياء (  فرنسة المحيط * )  زوايا كتاتيب .مساجد (

  وتاريخ فرنسا على أساس أنها جزائرية تشويه التاريخ الجزائري و تدريس جغرافية

ثم قسمت بمقتضى  1848/  11/ 4فرنسا قانون مناعتبر الدستور الفرنسي الجزائر جزء ال يتجزأ  : التنظيم اإلداري  *
  )وهران/قسنطينة/الجزائر(  الى ثالثة مقاطعات 9/12/1848/قرار

* الدواوين * حاكم المقاطعة * المجلس األعلى للحكومة * االستشاري  المجلس* الحاكم العام   :الجهاز اإلداري  
 * البلديات

   م1870المدني بعد الطابع م و1830/1870 تميز بالطابع العسكري من :النظام اإلداري 
 

   تجدد المقاومة:  

 الجزائري  ؟ ماهي أساليب الرفض التي انتهجها الشعب 

 عبر الشعب الجزائري عن رفضه لكل أشكال السياسة االستعمارية من خالل 

مير األ.1832/1848احمد باي.1830رغم إخماد االستعمار للمقاومة الشعبية متيجة:  المقاومة المسلحة
 1881/1906م بوعمامة/1871/1872استمرت عبر ربوع الوطن مثل المقراني فإنها...م بومعزة.1832/1847القادر/ع

 من الكتاب 33راجع الجدول صفحة   *. م/1916التوارق.م/
 :  االنتفاضات

 ع الثورة واستمرت حتى اندال  1945ماي 8* 1941 الحراش*  1934مثل  قسنطينة    انتفاضة : جماعية انتفاضات 

 1912مثل قانون التجنيد االجباري كانت على شكل تمرد على القوانين االستعمارية:  انتفاضات فردية *

 من مظاهرها : المقاومة الفكرية  

بقيادة  بعد توقيع معاهدة االستسالم  أي الثالثينات ظهرت في اول حركة سياسية لجنة المغاربة التي تعد* 
المطالبة   * 5/7/1830مطالبة فرنسا باحترام معاهدة االستسالم * في ة وتمثل نشاطهاحمدان خوجة واحمد بوضرب

 .  االستعماري والتحقيق في المجازر التي ارتكبتها بجالء الجيش

 في اتجاهين هما الوعي السياسي و الثقافي تنتشر و تجلت معالم  بدات تجربة لجنة المغاربة وعلى اثر 

من ابرز قادتهعبد القادر  بالنظم اإلسالمية ورفض التجنس والفكر الغربي ى التمسكركز عل :اتجاه المحافظين 
 المجاوي و عمر راسم و مولود بن موهوب

التجنيس و االدماج و المطالبة بالحقوق السياسية و االجتماعية مع االحتفاظ ركزوا على   :اتجاه النخبة        
 بالشخصية االسالمية بمعنى مسلم فرنسي

وتونس عن طريق  وكانت تصل من مصر.دورها كسر الجمود الفكري وإيقاظ الضمير اإلسالمي في الجزائر  صحافةال* 



  

 

 
 

 االستاذ جودي حممد صاحل

 2010  ماي  8. 

2 

 عمر(1908جريدة الجزائر/ومن ابرز الجرائد الجزائرية ابرزها مجلة العروة الوثقي و مجلة المنار الحجاج والمهاجرين 

 1913جريدة الفاروق)راسم

نادي صالح . /1902الراشدية/ج: الوطني والسياسي وبث روح النهضة   دور في نمو الوعي كان لها :الجمعيات والنوادي * 
  1908و الجمعية التوفيقية  1909باي

  
  ظروف التحول في المقاومة الوطنية ومظاهره

  1919/1953 الحركة الوطنية *
  و مطلع القرن العشرين  19يعود ظهور الحركة الوطنية الى نهاية القرن   ظهورها 
 بفعل عدة و ذلك  المقاومة المسلحةحلت محل و  المقاومة السياسيةدأ التحول في شكل المقاومة حيث برزت ب

  ظروف و عوامل 

  مثل داخليةو عوامل  ظروف              
  السياسة االستعمارية و انعكاساتها المتمثلة في *   

          * سياسة محو الشخصية  *التجنيد اإلجباري  * اإلبادة  حرب * و القضاء على السيادة الوطنية استمرار االحتالل *    
  سيطرة المستوطنين و اليهود على كل االمتيازات ) * األهالي و التجنيد اإلجباري( القوانين   المجحفة 

 و شمل جبهتين هما جبهة الدفاع عن مقومات االمة و جبهة الدفاع ضد السياسة اإلصالحي الفكر نشاط  وسعت *   
  االستعمارية كان هدفها تحسين اوضاع الجزائريين

   فشل المقاومة المسلحة نتيجة لعدم تزامنها و افتقار المقاومين للخبرة القتالية و نقص األسلحة *     
   خارجيةظروف و عوامل   

  حركات اإلصالح الديني و الجامعة االسالمية التي تزعمهاجمال الدين األفغاني و محمد عبده *     
او ما يعرف باسم الوعود االستعمارية و ما صاحبها من ) مبادئ و لسن(و تطوراتها  1914/1918الحرب العالمية االولى *         

  خيبة امل
و تطلعهم إلى فكرة اإلصالح و منهم  ابن باديس و اإلبراهيمي و الطيب العقبي ) الطلبة و المجندين( عودة المهاجرين*       

  ي و العربي التبس
  مساندة فرنسا لقضايا التحرر في المشرق العربي *       
  :اشكال الحركة الوطنية و مظاهرها        

  الصحافة و الجمعيات و النوادي الثقافية و الحركات السياسية و االحزاب السياسية        
 و  42و   41راجع الجدول صفحة ....   اإلصالحي* الشيوعي * اإلدماجي *    االتجاه الثوري   :    االتجاهات السياسية

 من الكتاب المدرسي 43

 

  مسار الحركة الوطنية خالل الحرب العالمية الثانية
 *1919/1945او رد الفعل الفرنسي من المقاومة السياسية    اإلجراءات االستعمارية تجاه الحركة الوطنية 

 .العالمية الثانية عود بتلبية المطالب بعد الحربالتسويف والو او الحزب الشيوعي اإلدماج دعاة   تجاه النخبة 
 مرة ثانية محاكمة مصالي *    1939 حل حزب الشعب - منع الجرائد من الصدور *سجن مصالي    تجاه حزب الشعب

 أعضائها غرس الفتنة بين  -مدارسها  إغالق  -فرض اإلقامة الجبرية -مصادرة صحفها   المسلمين جمعية العلماء 
  

 9391/1945 2ع حركة الوطنية خالل الحرب نشاط ال

مما جعل بعض الجزائريين وعلى رأسهم فرحات ) والديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية  الحرية(رفع الحلفاء شعار 
 يصدرون عباس

  بالضغط على فرنسا من اجل تلبية  يصفون فيه األوضاع الجزائرية المأساوية مطالبين الحلفاء 1943فيفري/10بيان
  من الكتاب المدرسي 50راجع بقية المطالب صفحة ....        كحق تقرير المصير .لبهممطا

هز البيان حكومة فرنسا الحرة مما أجبر رئيسها شارل ديغول على زيارة الجزائر : 1943  فيفري 10من بيان موقف فرنسا
  عن   معلنا  12/09/1943في 

  مشروع حقوق المواطنين خاصة فئة النخبة *  
 1944مارس 7قانون حق المواطنة الفرنسية في  اصدار*   

 اعتبروا القضية الجزائرية قضية فرنسية داخلية .1943الحلفاء من بيان فيفري  موقف* 
 رد الفعل الجزائري على موقف الحلفاء و فرنسا من البيان  

      طنية من مختلف االتجاهات بمشاركة عدة شخصيات و   14/03/1944تأسيس حركة أحباب البيان و الحرية  في
و االلتفاف حول مطالب   *م07/03/1944مشروع حق المواطنة *  للتعبير عن وحدة الجزائريين و رفضا لمشروع ديغول

استقاللية خاصة أنها ضمت في صفوفها أعضاء من حزب الشعب وجمعية  ه و افكارهوكانت مطالب البيان الجزائري 
قناع الجماهير بمشروعية تجمع احباب احباب البيان و الحرية و خلق اتجاه يساند و من بين اهداف الحركة االعلماء
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 .اسعاف كل ضحايا القوانين االستثنائية و استنكار االستبداد * مطالب البيان الجزائري

ليحتفلوا بانتصار الحلفاء و رجوع المجندين ) سطيف، خراطة، قالمة(خرج الجزائريون  :1945ماي  8مجازر  *
  :لبين فرنسا اإليفاء بوعودها غير أن رد االستعمار كان همجيا ومن نتائج هذه األحداثومطا

اقتناع الجزائريين بعدم جدوى الكفاح السياسي و أن ما أخذ * تدمير آالف القرى و المداشر   *مستوطنا  80الف شهيد و  45
  زيادة الوعي القومي *لفرنسية اقتناع الجزائريين بعدم جدية الوعود ا* بالقوة ال يسترد إال بالقوة

 1945/1953   الحركة الوطنية  

 اعادة بناء الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية  

  ترأسه فرحات عباس هدفه الثورة بالقانون بقيت مطالبه  9/8/1946* اتحادي* االتجاه الديمقراطي للبيان الجزائري
  مرتبطة بإقامة دولة جزائرية مرتبطة بفرنسا

 ترأسه عمر أوزقان بقي يطالب باالندماج مع فرنسا و : ) أصحاب الحرية الديمقراطية* (اجتماعي* لحزب الشيوعي ا
  .إدخال إصالحات اجتماعية 

  ترأسها البشير اإلبراهيمي واصلت نشاطها التعليمي الديني التربوي وإرسال  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
  .لعربي  ومهاجمة االستعمار ودعوة الجزائريين للوحدة البعثات الطالبية للمشرق ا

  أصبح هدف حزب الشعب  ):االستقالليالثوري  او االتجاه (م10/11/1946حركة انتصار الحريات الديمقراطية
) المنظمة الخاصة(ومزج بين العمل الثوري.يتلخص في رفع الحس الثوري للشعب وتحقيق االستقالل

شارك الحزب  في االنتخابات بزعامة مصالي 1947ففي سنة) لحريات الديمقراطيةحركة االنتصار ل(والسياسي
  الحاج بهدف فضح االستعمار

  تقررفيه     1947   الشعب مؤتمرا في  شهرفبراير عقد أعضاء حزب : المنظمة الخاصة : 

  بقاء حزب الشعب في السرية

 االنتصار نشاطا علنيا تمارس حركة

المسلحة التدريب جمع  بلوزداد وهدفها اإلعداد العملي للثورةمحمد  اإلعداد للعمل الثوري ترأسها إنشاء منظمة سرية مهمتها 
الشجاعة والغيرة على * السلوك الحسن  *المسلح اإليمان بالعمل *االقدمية في الحزب : ويشرط لالنضمام إليها. السالح  

 أعضائها عضو من5000واعتقال  1950ارتم اكتشافها من طرف االستعم :مالحظة   أداء القسم  *الوطن

 2من المقاومة السياسية بعد ح ع   رد الفعل الفرنسي 

    وهو محاولة المتصاص غضب الجزائريين  1947إصدار القانون الخاص سيبتمبر :إغرائي  موقف
يمنح امتيازات :  ألنه  وقد اعتبره الجزائريون مشروعا إدماجيا مرفوضا*والتظاهر باإلصالح

تجاهل قضية  *الف مستوطن 800جزائري و ماليين10قانون عنصر يسوى بين * ة األوربية لألقلي
 *يحقق طموحاتهم  تقرير المصير وقد رحب به المستوطنون ألنه

  تزوير االنتخابات * االنتصار  رفض ترشح شخصيات أساسية من حركة :موقف القمعي* 
  الزج بالمناضلين في السجون *ةالخاص المداهمات والتفتيش خاصة بعد اكتشاف المنظمة

  لوطنية والتحرر الوطنياالحركة:  

  ربطت الحركة الوطنية عالقات واسعة مع الدول العربية وحركاتها التحررية وخاصة حزب الشعب وجمعية
   63و 62راجع الكتاب صفحة      .العلماء الذين كانت لهما نشطات وعالقات في المشرق والمغرب العربيين

 * و انتهت ) قيادة جماعية ام فرد ية(حول السلطة  1953كانت في   : الديمقراطية ة االنتصار للحرياتأزمة حرك
 :بانقسام الحزب إلى

 )أنصار مصالي منحوه الرئاسة مدى الحياة (المصاليون  

 ).أقصوا مصالي ومن معه وأعلنوا أن القيادة جماعية ( المركزيون

الطرفين لكنهم فشلوا فقرروا  جنة المركزية  حاولوا اإلصالح بينمن المنظمة الخاصة والل ( الحياديون 
والبدء في التحضير 1954مارس  23الثورية للوحدة والعمل  في  االنفصال عن الطرفين وأعلنوا عن تأسيس اللجنة

  للعمل المسلح
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  1962-1954الثورة التحريرية الكبرى / انية الوحدة الث

  
 * الظروف العامة قبيل اندالع الثورة  

 * نمو الوعي السياسي * فشل كل اإلصالحات *  السياسة االستعمارية * الوجود االستعماري  :الظروف الداخلية *
  )حزب الشعب( أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية   *مجازر الثامن ماي

  الثالثة *   1946انتخابات  المشاركة في: الثانية * بتراجع الحزب عن تعميم االنتفاضة : األولى   *أزمات  4ومرت بـ
 قرار الحزب بحل المنظمة الخاصة بعد اكتشافها  :

 .بعد االختالف حول القيادة وانقسام الحزب إلى المصاليين والمركزيين  1953عام : الرابعة              
 *وليةالظروف الد:  

  انهزام فرنسا في *  نجاح الثورة في مصر * 1952اندالع الكفاح في تونس و المغرب  * تزايد نشاط حركات التحرر
 *نشاط هيئة األمم المتحدة و الجامعة العربية * الفيتنام 

امها في معركة انهز/ وتقلص دور فرنسا أوربيا  2نتائج ح ع  تدهور أوضاع االقتصاد الفرنسي بفعل :الظروف في فرنسا*
 ديات بيان فو بالهند الصينية

  1954أكتوبر  19كانت تنتظر فرنسا لعلها تستجيب لمطالبها بعد الرسالة الموجهة  الى متيران في :  بقية األحزاب        
، أمية و مرض  فقر ،( يعتبر الوجود االستعماري و ما ينجر عنه من مظالم  و منكر :أسباب اندالع الثورة التحريرية *   

وعود المستعمر الكاذبة و  . *انتشار الوعي في أوساط الجماهير *سبب كاف الندالع الثورة إضافة إلى  ) جهل و مجازر 
اما السبب المباشر الذي عجل بفكرة العمل   1945ماي  8إدراك الشعب أن ما اخذ بالقوة ال يسترجع إال بالقوة مجازر 

  ات الديمقراطية أو حزب الشعبالمسلح هو أزمة حركة انتصار الحري
 من خالل   1954من مارس  إلى أكتوبر   التحضير واالندالع  : 

من طرف اعضاء من المنتظمة الخاصة و  1954مارس  23تاسست بتاريخ   تاسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل*       
  بعض المركزيين  و انحصرت اهدافها في

  رة العمل الثوري و العمل على وحدة الحركة دفع الطرفين المتنازعين لتبني فك
  اقناع اطارات المنظمة الخاصة بالعمل المسلح

  االعداد النفسي للمناضلين المحايدين
  تحضير ارضية مساعدة لمباشرة العمل المسلح

من  و انتهى االجتماع بانسحاب اعضاء اللجنة المركزية و بقي اعضاء المنظمة الخاصةمصممين على العمل المسلح و
  التاريخي 22ثمة جاءت فكرة اجتماع 

 و من اهم النقاط المطروحة في هذا  م 25/07/1954مناضال بالعاصمة في  22حضره و حضره   :22اجتماع الـ
  االجتماع 

 شرح موقف المجتمعين من اعضاء اللجنة المركزية 

 اندالع الثورة في كل من تونس و المغرب

 استعراض تاريخ المنظمة الخاصة

 حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية ازمة

* محمد العربي بن مهيدي * انتخاب محمد بوضياف مسؤول وطنيا ثم تولى بدوره اختيار اعضاء و هم مصطفي بن بولعيد       
رابح بيطاط حيث اطلق على هذا التنظيم مجموعة الستة التي تولت التحضير للثورة وذلك بعد انضمام  * ديدوش مراد 

  بلقاسم و تمثيله لمنطقة القبائلكريم 
  :سبق قيام الثورة عدة اجتماعات سرية منها :االجتماعات السرية

  والذي قرر دمج قدماء المنظمة الخاصة والتدريب على المتفجرات :1954جوان 23ا جتماع 
 الذي استعرض نشاط اللجنة والتحضير : 1954اجتماع أواخر أوت 

  الترتيبات و تكليف بن بولعيد باجراء اخر محاولة مع مصالي مناقشة اخلر :1954اجتماع سبتمبر
 وتم فيهابمنزل بوكشورة مراد بمنطقة الرايس حميدو بالعاصمة   :1954أكتوبر  25 -10لقاءات 

تسمية الجناح *    سا كأول يوم النطالق الثورة  0نوفمبر الساعة  1االثنين / تحديد اليوم و الساعة الندالع الثورة   *  
ضبط االساليب * تاسيس جيش التحرير الوطني  الجناح العسكري للثورة *   الوطني لسياسي للثورة باسم جبهة التحريرا

  إصدار بيان أول نوفمبر لتوضيح أسباب الثورة التنظيمية و االجراءات المصاحبةالندالع الثورة مثل 

*   ديدوشالشمال القسنطينى بقيادة *    بولعيد بقيادة بناالوراس  *مناطق عسكرية  5تقسيم التراب الوطني إلى 
 محمد بوضيافو تم تعيين    بن مهيديوهران   * ,  رابح بيطاطبقيادة  العاصمة وضواحيها  *  كريم بلقاسمالقبائل 

 *  منسقا عاما للجنة  
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 االتصاالت الداخلية  و الخارجية 
 االتصاالت الداخلية: 

 عادة ادماجهم في العمل المسلحاالتصال باعضاء المنظمة السرية ال

االتصال بمنطقة القبائل ونجحت المساعي بانضمام كريم بلقاسم لتتعزز لجنة الخمسة بعنصر سادس و اصبحت تعرف 
 باسم لجنة الستة

 االتصال برئيس الحزب احمد مصالي الحاجلكن اللجنة فشلت في اقناعه

 يوسف بن خدة و محمد يزيد دون نتيجة االتصال بشخصيات فاعلة في اللجنة المركزية امثال بن
 االتصاالت الخارجية 

الى لجنة  محمد خيضرو  ايت احمدو بن بلة و التي توج بضم كل من  االتصال بوفد حركة انتصار الحريات بالقاهرة 
و  ةمجموعة التسعتعرف باسم  مجموعة الستةالستة  و اوكلت اليهم مهمة تمثيل  الثورة بالخارج  ومن ثمة  اصبحت 

  تمثل القيادة العليا للثورةالتي كانت 

 تكرار اللقاءات بين بن بلة و مصطفى بن بولعيد بهد تامين طرق التسليح و انشاء ورشة لصناعة االسلحة

  :محاور استراتيجية العمل العسكري
  :قامت لجنة الستة بتحديد استراتيجية العمل العسكري على النحو التالي

 اسي التنظيم العسكري و السي 

 ضرورة تاسيس * العمل العسكري ورد في هذا المجال التاكيد على تجنب المواجهة المباشرة مع العدو
* ضرورة العودة الى القواعد بعد تنفيذ العمليات العسكرة* خاليا سياسية العالم المواطنين و توعيتهم 

 الثورة الطابع الوطنيضرورة تنفيذ العمليات في كل المناطق و حسب الخطة المتفق عليها العطاء 

  المناطق المحررةالتاكيد على حرية المبادرة و التحرك حسب االمكانات المتوفرة  فالمناطق التي
تملك قدرا كبيرا من السالحتنفذ عمليات اوسع اما تلك التيتفتقر للسالحعليها التركيز على قطع 

 طرق المواصالت و الجسور و خطوط الهاتف و الكهرباء

 بهدف تاسيس مديرية للثورة تتولى مهمة قيادة و تنسيق العمل بين  1956ييمي شهر جانفي عقد لقاء تق
 ...........الجانب السياسي و العسكري  

                                                                               
  التحريرية الكبرى اندالع الثورة                                                                        

 

تفجيرات عسكرية عبر الوطن ،   :  * كانت االنطالقة الكبرى ب  54نوفمبر 1على الساعة الصفر صبيحة االثنين      
يحة اعالن الثورة من اذاعة صوت العرب صب* توزيع بيان اول نوفمبر و نداء جيش التحرير الوطني   *  هجوم    70اكثر من 

  54اول نوفمبر
  تركزت الثورة  في عامها األول في منطقة االوراس لعدة أسباب  :مالحظة 

وجود فئات ثائرة على *  احتوائها على قوة مجندة ومدربة *  إشراف بن بولعيد عليها :  *  اسباب  عسكرية               
  استقرار المنطقة بسبب غياب الجناحين المتصارعين*    االستعمار

*  كونها  منطقة حدودية تسمح بدخول السالح  : جغرافية المنطقة األولى :  *   اسباب  استراتيجية
  اشهر 8الى    6تعهد بن بولعيد بصمود المنطقة لمدة  و  المناطق اشتراك المنطقة بالحدود مع باقي

   :األولية على اندالع الثورة  ردود الفعل                                                                
  وطنيا:  

لكن سرعان مازال اندهاشهم بعد بيان أول نوفمبر فهبوا ملبين النداء .مزيجا بين الفرحة والتساؤل الشعب  كان*
  .واحتضنوا الثورة

  متباين بين الدهشة والتخوف والتردد  موقف    :األحزاب السياسية*

اره وأعضاء اللجنة المركزية للثورة إالّ أن االحتالل قام باعتقاالت في رغم رفض  مصالي وأنص :حركة االنتصار *
  وبعد مدة انضم عدد كبير منهم الثورة.صفوفهم معتقدا أنهم وراء تفجير الثورة

وشارك في االنتخابات وفي رفض الثورة و بقي يمارس النشاط السياسي  حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري*
وانضم اغلب أعضائه للثورة وأصبح زعيمه فرحات عباس رئيس حل الحزب  22/4/1956قال نوابه وفي است 23/12/1955

  .الحكومة المؤقتة
  .حلّت والتحق أعضاؤها بالثورة 1956وفي    8/11/1954أصدرت بيان مساند للثورة في  :جمعية العلماء المسلمين*
  سي إلى أن حله االستعمار فالتحق بعض أفراده بالثورةوقفوا ضد الثورة و واصلوا نشاطهم  السيا :الشيوعيون *

  
 :رد فعل فرنسا اتجاه اندالع الثورة  
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أصيبت فرنسا سلطة ومستوطنين باالرتباك الشديد والمفاجئة بانطالق الثورة وعملوا بكل الوسائل على   
  :إخمادها والتقليل من أهميتها كما يلي 

نسي والدبلوماسية على التقليل من شان الثورة واعتبار من قام بها ثلة خارجة عمل اإلعالم الفر :إعالميا ودبلوماسيا * 
  .عن القانون سرعان ما يقضى عليها وان ما يحدث هو شان فرنسي داخلي

القيام بعمليات اإلبادة في * 1955جندي  80000الى1954جندي سنة49000رفع اإلمدادات العسكريةمن*   عسكريا* 
القيام بعمليات التمشيط في *  إقرار التجنيد االحتياطي *   1955افريل3قانون الطوارئ إصدار* عهد جاك سوستال 

  )فيوليت و فيرونيك :مثل (  القيام بعمليات عسكرية كبيرة * الجبال 
 وقف إلى جانب االستعمار ودعمه عسكريا وسياسيا :الحلف األطلسي : دوليا  

  اعتبرها قضية فرنسية داخليةابدي تحفظه تجاه الثورة و  : االتحاد السوفيتي
  دعم شعبي و تحفظ حكومي:  الدول العربية و اإلسالمية*

 
 األول  الثورة في عامها 

الشعب بشرعية  صعوبة إقناع  *صعوبة تامين السالح والمال توفير األسلحة  *منهاعند انطالقها  واجهت الثورة صعوبات 
 تقويض الكيان االستعماري صعوبة    * صعوبة ابتكار مؤسسات لتسيير الثورة  * الثورة

 

  :ملف الثورة في مؤتمر باندونغ  

خرجت عبره القضية  الباب الذي 24/4/1955مؤتمر باندونغ الذي عقد باندونيسيا للدول االفرو اسياوية في  يعتبر 
وطالبت لتحرير ميالد لدبلوماسية جبهة ا شهادة* جبهة التحرير كمالحظ وهذا كان  الجزائرية للعالم حيث حضرته

القضية الجزائرية في جدول أعمالها وبهذا تكون جبهة التحرير  الدول المجتمعة من هيئة األمم المتحدة بتسجيل
 حطمت أسطورة الجزائر فرنسية*عن الثورة الجزائرية قد فكت العزلة

  
 القسنطيني هجمات الشمال 

 الشمال القسنطيني  خاصة سكيكدة ، القل ، الخروب  ةالثاني بالوالية   1955اوت 27أوت إلى 20:  التاريخ والمكان

استمالة االستعمار للشخصيات اإلدماجية    *األولى او حصار االوراس    تطويق االستعمار للمنطقة *  ظروف اندالعها *
 طعلى بن بولعيد و بيطا القبض* استشهاد ديدوش  * 1955تطبيق حالة الطوارئ افريل*   سوستيل  في إطار مشروع

 مواجهة*  تأكيد شمولية الثورة واستمرارها   *وتأكيد شعبيتها  توسيع نطاق الثورة*    :1955/أوت/20أهداف  *

  -لفت انتباه العالم لما يجري في الجزائر * دعم منطقة االوراس المعرضة للضغط *  )عزل الثورة(إستراتيجية سوستيل
 ....ك محمد الخامس لنفي المل 2التضامن مع المغرب األقصى في الذكرى

 :أوت20 هجوم نتائج*

   بالنسبة للثورة

  *دفن مشروع سوستال* فك حصار األوراس *  و شموليتها  تأكيد شعبية الثورة   * نوفمبر ثاني كان بمثابة أول 
نغ بتسجيل مطالبة كتلة باندو* نقل الثورة من منتصف الليل إلى منتصف النهار  *بالثورة  اقتناع المترددين بااللتحاق

   القضية  الجزائرية في هيئة األمم
 :  بالنسبة لالستعمار

وحمالت ضد المدنيين   ارتكاب مجازر* العصيان والتمرد في الجيش الفرنسي  انتشار روح *فشل مشروع سوستيل  *
 هلع المعمرين*  خاصة بالملعب البلدي بسكيكدة    اعتقال وإعدام ودفن الكثيرون وهم إحياء

  
 و مرحلة التنظيم المؤسساتي) مؤتمر الصومام(                              

 

 بقرية أيفري اوزالقن بوادي الصومام المنطقة الثالثة1956أوت  20 التاريخ والمكان

 .المرحلة السابقة والتحضير للمرحلة القادمة تقرر عقد مؤتمر لتقييم : انعقاده   ظروف

مر الصومام بوثيقة تعرف باسم وثيقة الصومام تضمنت افاق الثورة  داخليا و خارجيا خرج مؤت  المؤتمر قرارات ونتائج* 
 نوجزها فيما يلي و جملة من القرارات الهامة

   قرارات سياسية و اخرى عسكرية 

 تقسيم الجيش إلى 6عسكرية باضافة الصحراء والية  واليات 6تقسيم التراب الوطني إلى  * توحيد النظام الثوري * 

و انشاء مصالح لجيش التحرير منها المصالح الصحية و االتصاالت و المصالح *  الفدائيون. المسبلون .المجاهدون (نماط أ3
مثل اع    المجتمع ضمن منظمات جماهيرية تنظيم المجالس الشعبية و تاطيير  * االجتماعية  و مصالح الدعاية و االعالم 

أولوية    *إلى فرنسا   نقل الثورة و التركيز على النشاط الدبلوماسي  *  ثقفون و الطالبالتجار و الصناع و الم  النساء*  ع ج  
 العسكري الداخل على الخارج والسياسي على

 تساوي الجميع *   يةالقيادة الجماع:  هما  تخضع لمبدأين   :انشاء مؤسسات الثورة  

 : هي  والمؤسسات 
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 1954الفاتح نوفمبر  وهي الجناح السياسي للثورة وكان ميالدها في:  لوطنيجبهة التحرير ا                       

 السياسة العامة للجبهة يعقد متى توفرت الظروف وهو يرسم  :المؤتمر الوطني                         

  البرلمان هو بمثابة :المجلس الوطني للثورة                         
 هي بمثابة الحكومة:نة التنسيق والتنفيذلج                        

 الى أول1958سبتمبر 19تم تحويل لجنة التنسيق والتنفيذ في : الجزائرية المؤقتة للثورة  الحكومة                       

  حكومة جزائرية مؤقتة بالقاهرة بقيادة فرحات عباس
  
 لى الثورةمرحلة ديغول و جهوده للقضاء ع( المخططات اإلستعمارية الكبرى: ( 

 بمضاعفة العدد و العدة و االستعانة بدعم الحلف االطلسي العسكري تقوية الجهاز  المخطط العسكري

 و تسليحهم تأسيس مليشيات من المستوطنين واليهود *       

 المستعمرات والخونة االستعانة بالمجندين من*        
 الثورة اضليتأسيس مكتب االستعالمات لمتابعة حركة من *       

 استخدام مكتب الشؤون األهلية الصاص لفصل السكان عن الثورة *              
 المكتب الخامس لترويج األخبار المزيفة عن الثورة استعمال *              
 استخدام الكالب البوليسية             *

 توسيع أبراج المراقبة لرصد تحركات الجزائريين *              

 بلونيس الذي ادعى تمثيله لمصالي الحاج تسليح العمالء مثل محمد *               
  منها الكبرى العسكرية المخططاتاالعتماد على            

  استعمال االسلحة المحرمة دوليا مثل النابالم             
  دي يوسفالقيام بعمليات انتقامية ضد القرى و المداشر مثل قصف ساقية سي            
  التجنيد لما يقارب  نصف مليون جزائري ضمن اصحاب القبعات الزرقاء            
 اللجوء الى القرصنة الجوية و اشهرها اختطاف طائرة زعماء الثورة حين مغادرتها مراكش باتجاه تونس           

  المكهربة لمنع تسرب األسلحة و الثوار غلق الحدود الشرقية والغربية باألسالك الشائكةل خطا موريس وشال          
  * مخطط شال:  

                     والتمشيط برا وجوا وب األرض المحروقة واإلبادةتضمن سياسة *        
 19690ديسمبر /  1960افريل /  1960فيفري  بالصحراء نووية بمنطقة رقان قنابل 4تفجير إجراء التجارب النووية *     

 1961و افريل 

 

 المخطط اإلعالمي والدبلوماسي

  التمسك بان القضية    *قضية الغرب الرأسمالي من اجل الدعم السياسي والعسكري جعل القضية الجزائري
المغرب العربي وإفريقيا  محاولة عزل الثورة عن  * الضغط السياسي على الدول الداعمة للثورة   *داخلية  فرنسية

 1960    م ومعظم المستعمرات 1956نسوذلك بمنح االستقالل للمغرب وتو

 المصير حق تقرير/ الجزائر جزائرية/مثل سلم الشجعان  التالعب بالمفاهيم السياسية  

 المشكلة الجزائرية اإلكثار من الزيارات الرسمية للجزائر والتظاهر بالجدية في حل* 
  :المخططات االقتصادية واالجتماعية* 

وضاع االقتصادية واالجتماعية للجزائريين أما حقيقتها فهي عزل الشعب عن الثورة وتصوير األ اصالح وهي مشاريع ظاهرها   
 أنها ثورة جياع ومن أهم هذه المشاريع   لىالثورة ع
 

ثم انتهج  في اطار ما يعرف بقانون االطار واصل سوستيل سياسة القمع والتقتيل   1955 االصالحي مشروع سوستيل   
   حيث جاء فيه1947استلهمها من قانون التي  سياسة التهدئة

 اصالح اداري خاص بالبلديات المختلطة لتحسين اوضاع السكان 

 اصالح زراعي و تقديم قروض للفالحين الجزائريين 

 اصالح اجتماعي و ثقافي ظاهره ترقية المستوى المعيشي للسكان و باطنه ضرب الثورة التحريرية 

 

بهدف عزل الشعب عن الثورة و إيجاد طبقة . غرائي أطلقه ديغول لما زار قسنطينةإ وهو مشروع 1958   مشروع قسنطينة 
  ظاهره :ومن أهم ما جاء فيه لفرنسا  موالية

  بناء مساكن للجزائريين 
  للجزائريين  فتح مناصب عمل 

 بناء مدارس و مستشفيات للجزائريين  
 النائية والصحراوية المناطق مد شبكة من الطرق في 
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 األراضي على الفالحين توزيع  

  :او ماكان يسعى اليه ديغول : باطنه
  افراغ الثورة التحريرية من اهدافها و محتواها و تحويلها الى ثورةخبز*
  افراغ الثورة من محتواها البشري و فصل الشعب عنها*

  :ان تنفيذ مشروع قسنطينة معناه ربط الجزائر بفرنسا الى االبد الن 
منطقة يريدها و بالتالي متابعة تحركات  أيدفه الحقيقي تسهيل تنقل الجيش الفرنسي الى مد شبكة المواصالت ه*

  المجاهدين باالليات العسكرية
  توزيع االراضي هدفه الحقيقي مضاعفة االنتاج لتزويد السوق الفرنسية بما تحتاجه من مواد زراعية*
  المستشفيات انما بناؤها السعاف مصابي الجيش الفرنسي *
و تكوين جيل متشبع بالفكر الفرنسي و الذي سوف يرفض حتما  ء المدارس كان هدفه توسيع االستعمار الثقافيبنا*

  فكر التحرر  و االستقالل او ما يعرف بتجفيف منابع الفكر التحرري 
هم مقابل مشروع اطلقه ديغول نص على تسليم المجاهدين اسلحت  la paix des braves  23/10/1958 مشروع سلم الشجعان

  العفو عتهم و اعتبارهم ابطال

  ع تقسيم الجزائريرامش             
تتمتع بالحكم  تمثل في عدة افتراضات لجعل الجزائر مقسمة إلى عدة دول 1957اهمها مشروع تقسيم الجزائر سنة  

 1961كما وضعت عدة افتراضات لتجميع المستوطنين سنة  الذاتي وإبقاء السيطرة االستعمارية

 

 المخططات ؟ على هذهجبهة التحريركيف ردت *  

  1955الشمال القسنطيني القيام بهجمات*  :عسكريا * 

 العمليات لفرنسا  التحرير وتطبيق حرب العصابات ونقل تصغير وحدات جيش  

لمؤقتة لتأكيد التالحم الشعبي واإلعالن عن تشكيل الحكومة ا فقد قامت الجبهة بتنظيم المظاهرات أما سياسيا* 
 وكثفت من نشاطها الدبلوماسي و اإلعالمي

 التكفل بأسر الشهداء والمجاهدين وتوعية الشعب بخطورة المشاريع االستعمارية  تم   أما اجتماعيا        * 

  
  أشكال الدعم الذي لقيته الثورة

 المؤقتة االعتراف بممثلي الحكومة           
      دعم مطالب جبهة التحرير 

   إقرار الدول باستقالل الجزائر           

  التنديد بجرائم االحتالل          

 الثورة تنظيم لقاءات رياضية و ثقافية للتضامن مع         

 

  :   المؤتمرات الدولية التي عرضت فيها القضية الجزائرية
   1955/ 4/ 18مؤتمر باندونغ       
   1958جانفي  الى/  1957ديسمبر  26مؤتمر القاهرة من      
  *  4/1958/ 15مؤتمر اكرا  بغانا      
  *   1958افريل  30الى 27مؤتمر طنجة بالمغرب من      
  * 1959اوت  8الى  4مؤتمر منروفيا من      
  1961مارس   13فيفري  الى  25مؤتمر القاهرة من      

  
    في االمم المتحدة ية القضية الجزائر  كرونولوجيا:  الجزائرية  ةبلوماسي نتائج نشاط الد

 *األمم المتحدة إدراج القضية في هيئة  1955نوفمبر / سبتمبر          

  1959ديسمبر /سبتمبر                     الجزائرية تبني قرار باإلجماع إليجاد حل للقضية 1956فيفري / جانفي         
   اء مفاوضات جديةبإجر     على مشروع توصية  تطالب ثلثي األعضاء مصادقة 

 *مطالبة البلدان االفرو آسيوية بحق الجزائريين بتقرير المصير 1960 د يسمبر        

  و االستقالللصالح حق تقرير المصير32مقابل 62تصويت 1961ديسمبر / نوفمبر         
  

 التفاوض و االستقالل 
  تسوية سلمية للقضية المتنازع عليها اجل هي محادثات سياسية تتم بين طرفين متنازعين من المفاوضات  تعريف

 أيفيان عوامل رضوخ فرنسا للتفاوض في 
   وعسكريا فشل جميع المحاوالت االستعمارية في قمع الثورة سياسيا

 تدهور االقتصاد الفرنسي بسبب األموال الموجهة للحرب *

 ) تقرير مصيرهم اعتراف األمم المتحدة بحق الجزائريين في(الثورة تأييدا دوليا  اكتساب *

  القمعية الضغوطات الداخلية والخارجية على فرنسا وإدانة أعمالها *  
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 التي حققتها الثورة سياسيا و عسكريا  االنتصارات و المكاسب  *

 ضغط الرأي العام الوطني والدولي بالمظاهرات واالحتجاجات  

 الشعب حول الثورة وتمسكه باالستقالل التفاف* 

 

 صعوبات مرت المفاوضات بمرحلتين وواجهتها عدة  :ات المفاوض سير *

 مرحلة جس النبض :المفاوضات السرية و تعرف ب  

و الحكومة .ت .رسمية   في كل من  الجزائر و القاهرة وبلغراد وروما بين ج وقعت اتصاالت مبكرة وغير 1956منذ  
 : ل  الفرنسية في عهد غي مولييه، استغلتها جبهة التحرير 

السلمي للقضية في إطار بيان  كيد مبادئ الثورة و أهدافها ، أوضحت للرأي العام الدولي أن الجزائر مستعدة للحلتأ  *
  :لبينما استغلتها فرنسا   نوفمبر و  مواثيق الصومام

ة المفاوضات اثر القرصن هذه توقفت  جس نبض الثورة و المناورة  لربح الوقت قصد القضاء على الثورة ليس اال:  *
* مصطفى االشرف * محمد خيضر * الزعماء الخمسة هم محمد بوضياف *  الجوية التي تعرض لها الزعماء الخمسة

  احمد بن بلة
فاستعدت الجبهة لمناقشة الشروط السياسية و   بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم اعترف ديغول  59/ 9/ 16في 

تقرير المصير على أساس الوحدة الترابية للجزائر إال أن النجاح لم لوقف إطالق النار و ضمانات تطبيق مبدأ  العسكرية
 كان يسعي  المستعمر يكتب لهذه المفاوضات أن تنطلق أصال  الن

إيجاد / المجاهدين مجموعة من المتمردين  راعتبا وعدم االعتراف بجبهة التحرير كممثل شرعي للشعب الجزائري : ل 
 رير من يتفاوض معه بدال من جبهة التح

 ........ تقديم تنازالت فصل الصحراء و إجبار الحكومة المؤقتة على
   الوطني فكانت تسعى إلى جبهة التحريرأما 

 مبدأ تقرير المصير قبل االنتخابات :تأكيد  

 االعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي و وحيد / 

 /الوحدة الترابية للوطن /

 االستقالل و السيادة الكاملة 

  
 مرحلة المفاوضات المعلنة  اواللقاءات الثانية  

إال  1961فبراير  20ثم محادثات لوزان في سويسرا في  1960جوان  25و تمت في شكل محادثات أهمها محادثات موالن 
 أن الخالف كان سيد الموقف بسبب  تمسك كل طرف بمواقفه

 * الوفد الجزائري

 * السيادة الكاملة  

 * وحدة التراب الوطني  

 *الجزائرية وحدة األمة  

 ممثل شرعي وحيد للشعب .و.ت.ج      

 * الفرنسي الوفد

 وقف إطالق النار اوال  
 * الذاتي الحكم* 

 *  فصل الصحراء   

 تجزئة الجزائر عرقيا    
 الطاولة المستديرة أي إشراك أكثر من طرف في المفاوضات إلى جانب جبهة التحرير* 

 أيفيان(الجدية مرحلة المفاوضات( 

تعمل على كسب أهداف على حساب الثورة  التيالمواقف الفرنسية  استؤنفت المفاوضات وتعثرت بسبب
بمدينة 1962مارس7فاستأنفت بصفة رسمية في السالفة الذكرلألسباب  لكنها رضخت في األخير

وإجراء  1962مارس 19باتفاقيات ايفيان التي بموجبها تم توقيف القتال ابتداء من ايفيان توجت
المرحلة االنتقالية قتلت المنظمة  وأثناء .لصالح االستقالل  97.5%وصوت  1962جويلية1االستفتاء يوم 

جويلية لكن الثورة حددت يوم  3االستقالل يوم  فأعلنت فرنسا.ألف جزائري 100  (O.S) اإلرهابية
 .لالستقالل جويلية كيوم رسمي5

  
 االستقالل أوضاع الجزائر غداة 

 جتمع الجزائري غداة استقالله صعوبات شملت مختلف الميادين عانى الم

  انتشار األمية والهجرة الخارجية والنزوح الريفي*والبطالة  انتشار الفقر المجال االجتماعي
 

 ) ثمن االستقالل( الثورة او  نتائج *
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 الف يتيم 300.   الف الجئ 500,الف معتقل 400شهيد    1.5مليون :

 األجنبية اقتصاد مدمر ومعظمه تسيطر عليه الشركات االقتصادي المجال

 بيان أول(وبدا في التعايش مع مؤسسات الثورة.يخضع لقوانين استثنائية  كان الشعب طيلة االستعمار المجال السياسي

 جديد لكن مع بداية االستقالل بدا التفكير في إيجاد نظام سياسي)ومؤتمر الصومام.نوفمبر

 

  الجزائرية إلعادة بناء الدولةاالختيارات الكبرى *
 ةدولة عصري القضاء على مخلفات االستعمار وبناء

  :الداخلي على الصعيد
 االشتراكي إقرار النظام الجمهوري وتطبيق النظام سياسيا 

 للبالد انتخاب رئيس الجمهورية احمد بن بله وإصدار قوانين ودساتير* 

 للرئاسة ووصول بومدين1965لس الثورةانقالب عسكري أطاح بالرئيس بن بله وتأسيس مج *

 بومدين بعد وفاة الرئيس 7/2/1979انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد * 

 الجزائر في أزمة سياسية وأمنية دخول*  واقرار التعددية السياسية1989إجراء إصالحات شاملة دستور  *

 24/2/1971محروقاتال  1966الوطنية والمناجم ماي بناء مصانع و تأميم الثروات  صناعيا*

 الفالحين توزيع األراضي والعتاد على- الزراعة مثل الثورة الزراعية إصدار قوانين لتنظيم  فالحيا*

 تأميم التجارة الخارجية وتنظيم األسواق-بنوك إصدار العملة الوطنية وإنشاء  ماليا وتجاريا*

وصحية تقريب اإلدارة من المواطن  ةتربوي مجانية التعليم والعالج وبناء مؤسسات وثقافيا اجتماعيا*
 تطوير الفنون واآلداب* توفير السكن -الالمركزية (
  بمبادئها وااللتزام 1962االنضمام إلى هيئة األمم المتحدة : الخارجي على الصعيد*

 الوقوف إلى جانب القضايا العادلة مثل القضية*االنحياز اختيار الحياد االيجابي باالنضمام إلى حركة عدم

  الفلسطينية
 الجديد )العالمي(الدولي  النظام 

 وتسعى من خالله1991حرب الخليج الثانية  هونظام تدعو إليه الواليات المتحدة األمريكية ظهر بعد 

 .اإلرهاب و مسميات أخرى إلى السيطرة على العالم تحت غطاء محاربة *
العسكري في الدول وانتهاك  المتحدة والتدخلوتعمل هي وحلفاءها إلى تهميش الشرعية الدولية ومبادئ األمم * 

 ....حقوق اإلفراد والدول
 تسودها هي لخدمة مصالحها وبالتالي القضاء على سيادة الدول وتسعى إلي إيجاد حكومة عالمية* 

 

 :مواقف مؤيدة له :النظام مواقف الدول من هذا *

درة على قيادة العالم ونشر الديمقراطية وحقوق أمريكا قا يعتقد أصحابه بان الدول الرأسمالية الغربية وخاصة 
 وطبعا على حساب الشعوب الضعيفة ويساندهم في ذلك بغض األنظمة العربية  اإلنسان وتحقيق األمن والسلم

  :مواقف رافضة له 
الجنوبية التي تعاني منها أسيا وإفريقيا وأمريكا  يرى بأنه نظام استعماري استغاللي وانه متناقض مع نفسه فالمشاكل 

 .ذلك ما يحدث في فلسطين والعراق هو المتسبب األول فيها وكمثال على

 :  مواقف متفاعلة معه

التي يجب  ترى إن هذا النظام فيه بعض اإليجابيات التي يجب التمسك بها والكثير من السلبيات وهي الدول التي
 الدول الغربية إليه تغييرها أي الدعوة إلى نظام دولي عادل ومخالف للنظام الذي تدعوا

  موقف الجزائر منه*

 على  الجزائر مع الموقف الثالث و تعمل
 التمييز بين ماهو ايجابي والتمسك به ورفض كل ماهو سلبي *

 ....الديمقراطية بالشعارات اإلنسانية التي ينادي بها مثل حقوق اإلنسان العدالة التمسك*
إلى نظام اقتصادي عالمي  سنة 1974الجزائر  قافات العالمية كما دعتالتمسك بالهوية الوطنية واالنفتاح على الث*

  عادل
 لعالمية والقومية واإلسالمية والعربية  وتعمل على التفاعل مع القضايا *
 حقوق اإلنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها تدعوا إلى تكافؤ الفرص بين الجميع واحترام* 

  
 الجزائر ومنظمة األمم المتحدة : 

وبعد االستقالل انضمت إليها .كحركة تحررية1962الى 1955المتحدة منذ طرحت القضية الجزائرية في األمم 
 وتسعى الجزائر إلى .13/10/1962 رسميا

 حقيقي لتحقيق السلم واألمن في العالم  إصالح هيئة األمم المتحدة بما يجعلها ذات طابع عالمي 

 العالم الثالث نعة ودولتحقيق عالقات عادلة بين الدول المصل 
  *مقاصد األمم المتحدة  
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المشاكل المختلفة  تحقيق التعاون الدولي في حل* إنماء العالقات الودية بين الدول، * العالم، حفظ السلم واألمن في
 واحترام حقوق اإلنسان

  
 اإلقليمية الجزائر والمنظمات. 

  االتحاد اإلفريقي*

   .كان يسمى منظمة الوحدة اإلفريقيةاالتحاد عندما  انضمت الجزائر إلى
 اإلفريقية سياسيا واقتصاديا  عملت الجزائر على تحرر القارة*
 تبنت كل قضاياها العادلة و*
 ..النيباد والجزائر عنصر قوي في مبادرة.والتكامل االقتصادي من اجل تنمية إفريقيا سعت إلى تحقيق التعاون*

 ما المقصود بالنيباد؟* 

الجزائر ( بمبادرة من رؤساء2002لتنمية إفريقيا تأسست في جويلية ختصر لمبادرة الشراكة الجديدةهو االسم الم 
بين الدول  ويهدف إلى اإلصالح والتحديث والتطوير في إفريقيا من خالل تبادل الخبرات.)نيجيريا. جنوب إفريقيا

  .اإلفريقية
 الجزائر والجامعة العربية  

وتدعو  استرجاع األمة العربية لدورها الحضاري ومواجهة التحديات العالميةالتضامن العربي و تسعى لتحقيق
العمل على النهوض االقتصادي * العربي  العمل على تجاوز معيقات التقدم*الجزائر األمة العربية إلى

 لآليات عم المشاريع العالمية و دعم القضية الفلسطينية والعراقية و تطوير مواجهة واالجتماعي والثقافي
  الجامعة العربية

 العربي الجزائر والمغرب 

وقد ظلت تعمل منذ الحركة . تعتبر الجزائر القلب النابض لمنطقة المغرب العربي بمساحتها وثقل تاريخها 
تأسيس اتحاد  إلى اليوم على تقدمه السياسي واالقتصادي واالجتماعي وكانت عنصرا فعاال في الوطنية

تحقيق : ويهدف االتحاد إلى 1989 يخ تأسيس االتحادإلى تار 1988بالجزائر المغرب العربي منذ قمة زرالدة
يبقى االتحاد يراوح مكانه بسبب مشكل  لكن.التكامل السياسي واالجتماعي واالقتصادي بين دوله

  التي تحكم شعوبه الصحراء العربية وفساد األنظمة السياسية
  الجزائر ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 

كما .الحركة االستعمارية القديمة والحديثة  اريخي في الدفاع عن العالم اإلسالمي منذ ظهورأدت دورها الت 
اإلسالمي و تلقت الدعم من األمة السالمية ومنذ استقاللها تعمل على  عبرت الثورة التحريرية عن انتماءها

 العصر مع الحفاظ علىاإلسالمي مما يجعل دوله ترتقي إلى سلم التطور ومواكبة  .المؤتمر تطوير منظمة

  القيم العليا للدين
 الجزائر وحركة عدم االنحياز 

الحق والعدالة وحق تقرير المصير  الجزائر إليها ألنها تنسجم مع مبادئ الثورة التحريرية المتمثلة في أنضمت 
لجزائرية وقد ساهمت هذه المنظمة في فرض القضية ا ..واالقتصادية وسيادة الشعوب في اختياراتها السياسية

طالبت الجزائر  1973مؤتمر الجزائر  وبعد االستقالل أصبحت الجزائر عضوا فيها  و في.المتحدة  في هيئة األمم
المتقدم ودول الجنوب حديث االستقالل كما دعت  بنظام اقتصادي جديد يقوم على العدل بين دول الشمال

 )جنوب جنوب(التعاون إلى التكامل بين دول المنظمة في إطار

  
 الجزائر والمنظمات االقتصادية  

  األوبك منظمة: 

مجموعة الدول المصدرة للبترول تعمل على حماية وتحسين العائدات البترولية للدول األعضاء وخاصة  
المحروقات فأي انهيار في األسعار يهدد  األسعار الن معظم دول المنظمة تعتمد في دخلها الوطني على عائدات

 و هي تعمل على االلتزام الكامل بقراراتها1967اليها ئراقتصادها أنظمت الجزا

  
  

 منظمة التجارة الدولية 

 وتعمل 1998وبدأت المفاوضات معها منذ 1996قدمت الجزائر طلب االنضمام إليها  1994 تأسست بمراكش  

 منها الجزائر على تحقيق عدة أعمال من اجل القدرة على المنافسة داخل هذه المنظمة

 ءة اإلنتاجية رفع الكفا* 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق* 
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 الذاتي والتقليل من االستيراد تحقيق االكتفاء*  

  اإلفريقياالتحاد /اإلسالميالعالم /ع المغرب(تأهيل االقتصاد وإقامة تكتالت إقليمية  *
  
  

 أسئلة و أجوبة في مادتي التاريخ و الجغرافيا  

 التأكد من اإلجابة الصحيحة حاول أن تجيب عن األسئلة المقترحة قبل  

 أسئلة التاريخ:  

 1 /كيف واجه الشعب الجزائري السياسة االستعمارية؟  

 2 /ما هي وسائل المقاومة السياسية ؟ و ما هو الدور الذي لعبته الصحافة في المقاومة ؟  

 3 / واذكر جهودها في الحفاظ عن الشخصية الوطنية. عرف جمعية العلماء المسلمين.  

 4 /ن رد فعل فرنسا و الحلفاء على مطالب البيان الجزائري؟كيف كا  

 5 /ما هو تأثير أحداث الثامن ماي على مسار الحركة الوطنية ؟  

 6 / وما هي شروط االنخراط بها ؟. عرف المنظمة الخاصة  

 7 / ؟1947كيف كانت المواقف من دستور  

 8 / ؟ 1953سنة ) ي االتجاه االستقالل(ما هو المأزق الذي شهدته الحركة الوطنية  

 9 /ما هي عوامل تركز الثورة في البداية بمنطقة األوراس؟  

 10 /ماذا تعرف عن القرصنة الجوية التي قامت بها فرنسا ضد قادة الثورة ؟  

 11 /أذكر أهم العمليات العسكرية التي قامت بها فرنسا للقضاء على الثورة.  

 12 / التحريرأذكر بعض العمليات العسكرية التي قام بها جيش.  

 13 /كيف كان رد فعل فرنسا على الدول التي تدعم الثورة الجزائرية ؟  

 14 / علل عدم قدرة فرنسا على القضاء على الثورة.  

 15 / أذكر بعض النجاحات العسكرية و السياسية للثورة.  

 16 /كيف كان موقف الثورة من مشروع قسنطينة ؟  

 17 /هات أدلة تثبت أن الجزائر انتزعت استقاللها. تقالل للجزائريرى بعض الفرنسيين أن ديغول قد منح االس.  

 18 /ما سر ذلك ؟. خالل المفاوضات حاولت فرنسا التمسك بالصحراء  

 19 /ما المقصود بإيفيان األولى و إيفيان الثانية ؟  

 20 /كيف تخلصت الجزائر من قيود اتفاقية إيفيان ؟ 

 

  
  أجوبة التاريخ:  

 1 /ستعمارية بالرفض من خاللواجه الشعب السياسة اال:  

  أحزاب/ انتفاضات/ ثورات(المقاومة بكل أشكالها(....../  

  عادات/تاريخ / لغة/ دين (التمسك بالشخصية الوطنية(.....  
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 االلتفاف حول ثورة نوفمبر  

 2 /المحاضرات/ الصحف / النوادي الثقافية / الجمعيات / األحزاب : وسائل المقاومة السياسية.......... /  

  لعبت الصحافة دورا كبيرا في:  

 نشر الوعي السياسي  -كشف جرائم االستعمار  –توعية الشعب و تثقيفه 
   

 3 / على 1931ماي  05جمعية العلماء المسلمين جمعية ثفاقية تربوية إصالحية تأسست بنادي الترقي بالعاصمة في
تمثل دورها في الحفاظ   على . و المؤرخين باديس رفقة جماعة من المفكرين   يد المصلح الشيخ عبد الحميد بن 

  /بناء المدارس / تعليم العربية / محاربة التنصير / محاربة دعاة اإلدماج  -: الشخصية الوطنية من خالل

  إرسال بعثات طالبية للمشرق / تنقية اإلسالم من البدع...........  

 4 /داخلي فرنسي أما فرنسا فقد تجاهلت هذا البيان و واصلت  رد الحلفاء على مطالب البيان الجزائري بأن الجزائر شأن
  )1944مشروع حق المواطنة الفرنسية مارس ( سياستها اإلدماجية 

 5 / تأثير أحداث الثامن ماي على مسار الحركة الوطنية:  

التأكد من عدم / تخلي الكثير من النخبة عن فكرة اإلدماج / كشف حقيقة االستعمار 
  ....لفت االنتباه الدولي/ تأسيس المنظمة الخاصة / سي جدوى الكفاح السيا

 6 /تأسست خالل مؤتمر الحزب ) حزب الشعب(المنظمة الخاصة هي الجناح العسكري السري لحركة االنتصار
  ...)جمع السالح/التدريب (برئاسة محمد بلوزداد  هدف المنظمة اإلعداد الفعلي للثورة المسلحة 15/02/1947يوم

 ام إليهايشترط لالنضم:  

 -     السلوك الحسن- المسلح اإليمان بالعمل- االقدمية في الحزب 

 -       القسم أداء- الشجاعة والغيرة على الوطن.  

 7 / إال أنه أهمل المطلب األساسي وهو حق تقرير المصير كما  1947رغم بعض النقاط اإليجابية التي جاء بها دستور
فقد واصل )  مصالي(ون معمر لذلك فقد رحب به المعمرون أما االتجاه الثوري ماليين جزائري و ملي9أنه  ساوى بين 

في االنتخابات التي شهدت  ) حركة االنتصار(في التحضير للثورة رغم مشاركته ) المنظمة الخاصة(عمله السري 
  .تزويرا كبيرا و قمعا على مرشحي هذا االتجاه

 8 /في أزمة حركة االنتصار التي أدت إلى انقسام هذا الحزب إلى  المأزق الذي شهده االتجاه االستقاللي يتمثل
  .مصاليين و مركزيين و ظهور فئة الشباب الذين انفصلوا عن الحزب و تحملوا مسؤولية تفجير الثورة 

 9 /عوامل تركز الثورة في البداية باألوراس:  

صانة الطبيعية الح/ جغرافية المنطقة وحدودها مع جميع المناطق و حتى مع تونس وليبيا 
  .أشهر8الى 6تعهد بن بولعيد بتحمل الثورة من / بعيدة عن الصراعات السياسية 

 10  / حاولت فرنسا القضاء على الثورة من خالل القضاء على قادتها فقامت بقرصنة جوية غير مسبوقة حيث اعترض
 22/10/1956مراكش إلى تونس يوم  الطيران العسكري الفرنسي الطائرة المغربية التي كانت تنقل قادة الثورة من

رفقة الصحفي / بيطاط/ آيت احمد / بن بلة / بوضياف :و أرغمها على النزول حيث ألقي القبض على القادة األربعة
  ) .بقي القادة في االعتقال حتى االستقالل. (مصطفى األشرف 

 11 / الضباب في منطقة القبائل عمليات -: قامت فرنسا بعدة عمليات عسكرية خاصة من خالل مخطط شال و منها. 

 عمليات .القسنطيني الشمال عمليات المجهر أو المنظار على جبال  .الونشريس على جبال) لكورن(عمليات التاج  

 الجنرال شال  الحضنة بقيادة ـ عمليات الشرارة على مناطق جبال .الشمال القسنطيني األحجار الكريمة على جبال
  .شخصيا

 12 / جيش التحريربعض معارك:  

معركة  -)النمامشة(1955سبتمبر   29و22معركة الجرف / هجومات الشمال القسنطيني 
معارك جبال القعدة و  -/ 1955معارك القطاع الوهراني أكتوبر   1956جبل أرقو بتبسة 

  )...الوالية السادسة(بوكحيل 
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ل و تعدى ذلك إلى العدوان العسكري  قصف قامت فرنسا بالضغط السياسي على كل من يدعم الثورة الجزائرية ب/ 13
  .1958قرية ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية 

 

 

 14 / بل ) 1958الى1955حكومات من  6(الدليل على عدم قدرة فرنسا في القضاء على الثورة هو تساقط الحكومات
بانقالب عسكري ....) جاك ماسي/ صاالن / جاك سوستال (وتعدى ذلك إلى قيام بعض جنراالت فرنسا  بالجزائر 

اشترطوا فيه عودة الجنرال ديغول إلى الحكم للقضاء على الثورة و رغم عودة ديغول و كل المخططات التي جاء 
بها إال أن فرنسا فشلت في القضاء على الثورة و ازدادت  النفقات العسكرية على االقتصاد الفرنسي  مما أجبر فرنسا 

  ) .1958ماي  13كان االنقالب في  .(على التفاوض 

 15 / إفشال معظم العمليات العسكرية الفرنسية/ انتصارات في معارك عديدة -:بعض النجاحات العسكرية  

 تزايد االعتراف الدولي  -دراسة القضية الجزائرية في األمم المتحدة  –مؤتمر باندونغ  -: بعض النجاحات السياسية
  ........د الدول الداعمة للجزائر تزايد عد –بالحكومة المؤقتة 

  
 16  /تكثيف العمليات العسكرية في الجزائر و فرنسا -: كان موقف الثورة من مشروع قسنطينة الرفض من خالل- 

  .نشاط مكثف للحكومة المؤقتة –اإلضرابات و المظاهرات  –توعية الشعب بحقيقة هذا المشروع 

 17 /كثيرة  -بل العكس فقد أنقذ فرنسا من حرب خاسرة - ستقالل للجزائراألدلة التي تثبت أن ديغول لم يهب اال
  :منها

  .......التأييد الدولي للثورة –ثقل النفقات العسكرية  –النجاحات الكثيرة للثورة سياسيا و عسكريا              
  )يمكن اإلجابة عن هذا السؤال بنفس العوامل التي أجبرت فرنسا على التفاوض(  

 18 /ك فرنسا بالصحراء بحكم األهمية الكبيرة لها و المتمثلة فيسر تمس:  

  همزة وصل لفرنسا مع مستعمراتها اإلفريقية: سياسيا.  

  حقل مثالي إلجراء التجارب النووية : عسكريا.  

  1956الثروات الكثيرة من معادن و مصادر طاقة خاصة بعد اكتشاف البترول سنة : اقتصاديا.  

 19 /و قد  1961األولى كانت سنة .ولى و الثانية أن وفدي المفاوضات التقيا مرتين في إيفيان المقصود بإيفيان األ
  )اتفاقية إيفيان(و هي الشهيرة  1962مارس18الى07فشلت ثم كان اللقاء الحاسم في إيفيان للمرة الثانية من 

 20 / ل إجراءات جريئة قامت بها من خال) االمتيازات التي حصلت عليها فرنسا(تخلصت الجزائر من قيود إيفيان
  الدولة الجزائرية أهمها التأميمات و التخلص من القواعد العسكرية الفرنسية

  
  
  

 مادة الجغرافيا 

 

 الجزائر الموقع والخصائص الطبيعية  

 :الموقع الفلكي 

غربا9ْشرقا و12ْ شماال وبين خطي طول 37و19بين دائرتي عرض ْ  
  :أهمية الموقع الفلكي 

و خط غرينتش  ) تعامد اشعة الشمس(ومرور مدار السرطان ) تنوع المناخ(ن العروض الحارة إلى المعتدلة االمتداد م 
  )التوقيت(

 : الموقع الجغرافي والحدود 
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يحدها شماال البحر المتوسط شرقا تونس وليبيا غربا المغرب األقصى والصحراء . الشمال الغربي من إفريقيا 
  .موريتانياالغربية جنوبا النيجر مالي و

أبعادها من العاصمة إلى أقصى . عالميا والثانية إفريقيا وعربيا11كم المرتبة 2381741: المساحة و األبعاد 
 كم ومن تندوف إلى اقصى 1955الجنوب

  كم1944كم ومن تندوف إلى الشمال الشرقي1829الشرق
  

  
  :أهمية موقع الجزائر 

 األهمية اإلقليمية  : 

  *  تتوسط المغرب العربي * 
  .تعد جسرا طبيعيا إلى العالم العربي واإلسالمي * 

  وتنتمي إلى حوض البحر المتوسط فهي تاريخيا وجغرافيا احد روافد الحضارة المتوسطية * 
وهي محور تبادل وتعاون مع القارة األوربية ويظهر ذلك في ربط أسواق استهالك المحروقات بحقول الغاز * 

  )وايطاليااسبانيا (والبترول الجزائري 
   :األهمية القارية  

  من  مساحة إفريقيا وهي بوابتها الشمالية نحو موانئ أوربا والعالم خاصة دول الساحل اإلفريقي%  8 تمثل
   : األهمية العالمية

  تربط بين القارات الثالث إفريقيا أوروبا آسيا هي ملتقى الطرق التجارية من أوربا نحو إفريقيا والشرق األوسط 
  

  ائر الموقع والخصائص الطبيعيةالجز
  :تضاريس اإلقليم الشمالي 

  /سهول / هضاب / الجبال :يتكون من) ك.م(من  % 16اي   2كم 38171 
  : جبال األطلس التلي

  كم جباله إلتوائية حديثة التكوين و ينقسم إلى150الى70يمتد على الشريط الساحلي عرضه من  
 :قسم غربي 

    الضايا ، سعيدة ، تلمسان ( جبال داخلية و .تسالة .بني شقران  .الونشريس( ساحلية  جبال: مجزأ و يتكون من ، 
 و الظهرة  فرندة

 : قسم شرقي

البيبان  مرتفعات .جبال البابور) .م2308ال ال خديجة ( هي أكثر ارتفاعا و تكتال من القسم الغربي منها جبال جرجرة 
  وتتخللها سهول وأحواض داخلية

 :اوي األطلس الصحر

) م2328قمةشيليا(هو كتل مترابطة موازية لألطلس التلي تمتد شرقا من جبال النمامشة إلى الغرب منها االوراس  
  جبال الحضنة أوالد نايل و جبال عمور  جبال القصور

  الهضاب العليا: 

  .م800تمتد إلى الشرق من جبال الحضنة بين االطلسين هضاب شرقية 
م تنتشر بها الشطوط وهي مالحة 1000مالى650ضنة إلى الحدود المغربية ارتفاعها من تمتد من الح هضاب غربية  

  بسبب ارتفاع الحرارة   التبخر والترسب 
 تنقسم إلى :السهول 

  تمتد على الشريط الساحلي ضيقة منها عنابة وبجاية ومتيجة ووهران :السهول الساحلية  
 بلعباس . م تنحصر داخل األطلس التلي منها سهل تلمسان 500على شكل أحواض ارتفاعها : السهول الداخلية 

  
   :تضاريس اإلقليم الجنوبي

الغرانيت و الشيست ينقسم * يتكون من صخور بركانية قديمة التكوين ) م ك(من % 80أي  2م كم2مساحته 
  :إلى

  
  :المنخفض الشمالي الشرقي 

تصب )  م 35 -(م به عدة شطوط مثل شط ملغيغ 300هو حوض واسع يمتد من جبال النمامشة و األوراس ارتفاعه 
نصف مساحة الصحراء الشمالية الشرقية )* لذلك تنتشر فيه الواحات ( وهو غني بالمياه الجوفية  . فيه األودية  

  مغطاة بالعرق الشرقي الكبير
  : الصحراء الشمالية الغربية
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ربا شمال تندوف  والحمادة هي مساحة واسعة هي هضبة صخرية تمتد من هضاب ميزاب شرقا إلى حمادة الدراع غ 
  يغطي العرق الغربي الكبير مساحة هامة منها* تغطيها صخور جيرية ورملية مصفحة 

 تنقسم إلى  :الصحراء الجنوبية 

تحيط بجبال الهقار وهي جبال قديمة ) م 500هضبة الطاسيلي  ( في الجنوب الشرقي للصحراء  :نطاق المرتفعات 
  ).م2918تاهات اتاكور(ية المنشا صخورها صلبة لذلك توجد بها  أعلى قمة  وهي التكوين بركان

من  هاما كما تغطي العروق جزءا) سهل من الحصى( يمتد سهل تنزروفت  الى الغرب من  الهقار يغطيه الرق  :نطاق السهول 
 عرق ايقدي و الشاش...... هذا السهل 

  
 :ئر المزايا والصعوبات التي يطرحها سطح الجزا

 :ان الخصائص العامة التي  تميز سطح الجزائر تكمن في   :المزايا 

 امتداد المحاور الرئيسية للتضاريس من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي        

التضاريسي أدى إلى تنوع في األقاليم المناخية والنباتية و تنوع النشاطات الفالحية  و التباين التنوع
 ..  تحويلية ،تقليدية  وتنوع سياحي ة والنشاطات الصناعية استخراجية ،والمحاصيل الزراعي

 قلة المساحات الزراعية توزع سكاني غير منتظم  صعوبة الحياة في الصحراء :الصعوبات   

 المناخ والمياه في الجزائر  
 العوامل المؤثرة في المناخ 

  هبوب الرياح الحارة من الجنوب *    ع الجغرافيالموق*  األزوري المرتفع  منطقة الضغط *  الموقع الفلكي  
  امتداد التضاريس*        

    :األقاليم المناخية 
فصل معتدل وممطرمن أكتوبر إلى ماي وفصل ( يسود الشمال يتميز بوجود فصلين  : مناخ البحر األبيض المتوسط* 

  حار وجاف باقي الشهور  
العليا يمتاز بمداه الحراري الكبير وهو إقليم إنتقالي شبه جاف  يسود الهضاب) شبه الجاف (المناخ القاري *  

  مم سنويا    600و 400كمية التساقط بين 
  مم50المناخ الصحراوي يسود المناطق الصحراوية يمتاز بالحرارة والجفاف وكثرة الزوابع الرملية أمطاره التتجاوز  *

   :خصائص المناخ في الجزائر

 :الحرارة * 

  بعاملي التضاريس والقرب والبعد عن البحر ) إعتدالها و إرتفاعها(عها يتأثر توزي 
   التساقط

  قل التساقط كلما إتجهنا من الشمال نحو الجنوب ومن الشرق نحو الغربي
  :الثروة المائية * 

  :أنواع األودية في الجزائر

   أودية الشمال
 الصومام ، الوادي الكبير ، سيبوس ،  تنبع من األطلس التلي وتصب في البحر منها سيق ، التافنة ، 

   . …تصب في الشطوط منها واد المسيلة بريكة  أودية المنخفضات 

    أودية الصحراء 
  هي فجائية منها واد ميزاب ، وادي تمنراست ، الساورة   تجري جنوب األطلس الصحراوي

  ..خريطة التوزيع الجغرافي للمجاري المائية   :المظهر الهيدروغرافي 
 :خصائص األودية في الجزائر

 غير صالحة للمالحة *تذبذب كمية الصرف *  

 تجف أغلبها في فصل الصيف *   

 غير منتظمة *   

  شديدة االنحدار وقصيرة*   
 

 التربة والغطاء النباتي في الجزائر  
  :التربة 

نية تمارس فيها الطبقة السطحية لألرض هشة وسهلة التفكك غنية بالمواد العضوية واألمالح المعد 
 :    توزيعها الجغرافي.)الزراعة

 . فيضية  الجبلية   ) :الشمال(تربة إقليم التل *

 ) تربة الشطوط(تربة فقيرة من األمالح والمواد العضوية وأخرى ملحية ):الهضاب(تربة إقليم السهوب *  

  رملية نفوذه وخشنة باستثناء الواحات :تربة إقليم الصحراء *   
وهي نسبة غير كافية للتوازن الطبيعي والمناخي وهي متدرجة حسب %   1.7ه   اي/م 4.1تغطي الغابات : لنباتيالغطاء ا

  .تدرج المناخ والتربة
  األقاليم النباتية:  

السالسل الساحلية للشرق الجزائري و المرتفعات * تتركز فيه الغابات في منطقتين  :نباتات إقليم البحر المتوسط 
غابات الصنوبر *  غابت األرز *  غابات الفلين * غابات الصنوبر الحلبي : * أهم نبتات هذا اإلقليم  ومنالداخلية 
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  أشجار البلوط *  أشجار العرعار *  البحري 
  / الشيح/ الحلفاء/نباتاته قليلة لقلة األمطار وفقر التربة منها  :نباتات إقليم السهوب 
 تتركز في الواحات واألودية الجافة اهمها النباتات الشوكية* االختفاء سريعة الظهور و : نباتات إقليم الصحراء

  
 تعمير الجزائر:  

  مر تعمير الجزائر بثالث مراحل و هي  مراحل التعمير*  

  إنسان تغنيفين ـ ممالك بربرية ـ  آلف سنة 500منذ         
    اإلسالمي والعثمانيين الفتح        
  في العهد االستعماري نالمعمرين أو المستوطني       

  
 تطور السكان  

 مراحل تطور السكان 

  الثورات. التجنيد , اإلبادة , المجاعات ,بسبب األوبئة  1872ـ 1851 التراجع   
  الثورة التحريريةو    انخفاض بسبب التجنيد في الحربين العالميتين   1960/ 1872 النمو البطئ          
  .السلم , ى اليوم يومنا هذا تحسن المعيشة العناية الصحية  ال1960   النمو السريع        

سياسة تنظيم النسل و تباعد :  تراجع النمو في السنوات األخيرة بسبب  : )الحركة الديمغرافية( الحركة السكانية 
  سرالوالدات و النزوح نحو المدن و ارتفاع نسبة  التعليم و  تحسن المعيشة أدى إلى ارتفاع نسبة وعي األ

 تركيب السكان وتوزيعهم  

   :حسب فئات األعمار  
  بالمئة  48سنة   20أقل من * 
  بالمئة  45.5اكثر من  60و  20بين *  

  سنة بالمئة 60أكثر من * 
  :  حسب النشاط  
بالمئة خدمات نالحظ  54.61بالمئة صناعة  و  28.23بالمئة زراعة  و 17.16من السكان منها %  29.6الفئة النشيطة  

  تناقص في اليد الزراعية
  ماعدا الواحات   الجنوب منخفضة *  السهوب متوسطة  * )الساحل مرتفعة* (كم    / ن 13.9ك ع    :توزيع السكان

  و المناطق الصناعية

  عوامل توزيع السكان

 )تضاريس.مناخ. تربة(  طبيعية*  

 )موانئ.مراكز تجارية.مصانع( اقتصادية*  

 ) فر متطلبات الحياةتو( وثقافية اجتماعية* 

 )المناطق الجبلية و منطقة القبائل(  ...االستعمار(  عوامل تاريخية* 

 

 المدن والنزوح الريفي  
 :اكتظاظ المدن 

سنة 20مرات خالل 3عرفت المدن الجزائرية نموا سريعا من حيث الحجم والعدد فقد تضاعف عدد سكانها       
  %.41فبينما سكان الري%59:المدن قدر ب فسكان 

  :  النزوح الريفي             
  مراحل للظاهرة3هو االنتقال من الريف إلى المدينة ويمكن تمييز         

  تضاعف عدد سكان المدن إلعتبارالريف مناطق محرمة من طرف فرنسا  1962   1954المرحلة األولى
  األنشطة االقتصادية في المدننزوحا كبيرا بسبب الوضع المزري و تمركز   1970   1962المرحلة الثانية
ازداد النزوح بسبب التركيز على التنمية االقتصادية في المدن و الظروف األمنية   حتى اآلن 1970المرحلة الثالثة 

  :في التسعينات فنتج عن ذلك جملة من المشاكل منها
   :مشاكل المدن الجزائرية  

اآلفات *   األحياء القصديرية    * المواصالت والبطالة مشكل   *  عدم توفر المرافق الضرورية   * التضخم * 
  اختالل التوازن بين العرض و الطلب في مختلف القطاعات الخدماتية *  االجتماعية 

   :المستوى المعيشي 
  معدل الفقر/ المستوى الصحي/نسبة التعلم/الدخل/يقاس بمؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية  

 

 اإلمكانيات الزراعية:  
  ) ك/م(من%3.4تقدر  :األراضي الزراعية *  
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  السهول الساحلية واألحواض وفقيرة بالجنوب فيخصبة التربة*        
 25الشمال و % 70وتستغل المياه الجوفية بنسبة مليارم 1.5من األمطار يستغل منها 3مليارم14تتلقى الجزائر  :المياه *        

   في الجنوب %
  تنوعه يتيح تنوعه اإلنتاج و تذبذب األمطار و الصقيع و  الرياح الحارة تلحق أضرارا بالمنتوج  : الظروف المناخية*      

  
 إستراتيجية التنمية في الزراعة واإلنتاج الزراعي 

  
  هي عملية تطوير االقتصاد من حيث الوسائل واألساليب: مفهوم التنمية االقتصادية 

  إستراتيجية التنمية الزراعية
وهي جملة من القوانين تهدف إلى االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية لتطوير الزراعة : لزراعية التنظيمات ا

قانون *  1983اوت 13قانون استصالح األراضي*   1971نوفمبر  8الثورة الزراعية *  1963مارس 23قانون التسيير الذاتي:*وهي
  1987ديسمبر 8المستثمرات الفالحية

يهدف إلى تطوير الزراعة التقليدية و توسيع المساحات الزراعية حول الواحات و إقامة  :الصحراوية تطوير الزراعة 
  وحدات إنتاجية بتكنولوجيات متطورة

قلة المنسوب و عدم انتظام الجريان هما ميزة المجاري المائية في الجزائر ، و لتدارك  :التحكم في المخزون المائي 
في المجموع ومن أبرز السدود في الجزائر  ³مليار م  7سدا جديدا بطاقة 22زائر في إنشاء مشكل ندرة المياه شرعت الج

  …سد قرقار بغليزان وسد بني هارون بميلة
إضافة إلى .بواسطة بنك الفالحة بمنح القروض، تخفيض الضرائب، لدعم الفالحة :تمويل القطاع الزراعي 

  تحديث حظيرة العتاد ألفالحي 
وهو مشروع اعتمدته الدولة لتطوير الزراعة وذالك بمساعدة  :تنمية الفالحة الريفية المخطط الوطني ل

  وقد حقق بعض النتائج منهاالفالحين وتحديث الوحدات اإلنتاجية  

تقديم الدعم للقطاع بالعتاد * استصالح األراضي خاصة في الجنوب * سد 132بناء السدود ويبلغ عددها *      
التشجير للحفاظ * تنمية المناطق الريفية بطريقة تقلل الفارق بين األرياف والمدن * يار والكهرباء واألموال وقطاع الغ

  على التربة وتوفير الخشب
  ضعف تاطير اليد العاملة و عدم تحكمها في تكنولوجيا الزلراعة الحديثة :مشاكل الزراعة في الجزائر

ضعف التحكم في الموارد المائية تذبذب * حة الكلية  فقط من المسا/ % 3.4قلة األراضي الصالحة للزراعة 
غزو االسمنت المسلح لالراضي *  قلة العتاد الالزم للزراعة و القروض *  التساقط و ضعف استغالل المياه السطحية  

  الكوارث الطبيعية* اصابة المحاصيل و المواشي و الدواجن و المواشي باالمراض و االوبئة * الزراعية 
   الممكنة لهذه المشاكلالحلول 

بناء السدود وحفر اآلبار االعتماد *  توسيع المساحات الزراعية عن طريق استصالح األراضي خاصة في الجنوب  
بناء المعاهد الزراعية لتوفير اليد * على التقنيات الحديثة في الميدان الزراعي استخدام البيوت البالستيكية 

  ......... لفالحي و القروضدعم المزارع بالعتاد أ* العاملة 
  :متنوع خاضع للتقلبات المناخية غير كاف لتحقيق األمن الغذائي أبرزه :اإلنتاج الزراعي 

 تتركز خاصة بالسهول مرددوها ضعيف هذا بسبب تذبذب األمطار    :الحبوب * 

 *التل(زراعة معاشية تمارس بالتناوب مع الحبوب :  الخضر الجافة (* 

  ة القبائل بمنطق :الزيتون * 

 تقلصت مساحته :  الكروم 

 * توجد بالساحل: الحمضيات* 

   يتركز معظمه بالجنوب :النخيل  
وتتمثل األغنام :الثروة الحيوانية*مثل الطماطم والتبغ والبنجر السكري    :المحاصيل الزراعية الصناعية* 

  بالسهوب واألبقار في التل واإلبل في الجنوب
  كلم ودعمت بالدنا القطاع باألجهزة الحديثة إال أن اإلنتاج يبقى ضعيف 1200واحلنا بتقدر س :الصيد البحري * 

من ٪50لم تحقق بالدنا االكتفاء الغذائي بعد فهي تستورد ... هو توفير الغذاء إنتاجا اواستيرادا: األمن الغذائي 
 بالدنااحتياجاتنا من الحبوب وهذا بسبب المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي ب

 دور الزراعة في االقتصاد الوطني:  

  امتصاص البطالة بتوفير مناصب شغل: تشغيال 

  تساهم في انعاش الخزينة و زيادة الدخل المحلي الخام: دخال 

  توفر ثلث المحاصيل و المنتوجات الغذائية: غذاءا 

  يمون انواع عديدة من الصناعات مثل الصناعات النسيجية و الغذائية: صناعيا  
  

  :اإلمكانيات الصناعية
   مصادر الطاقة   

  *حاسي مسعود وعين امناس  1956اكتشف سنة:  البترول 

 *حاسي الرمل و عين أمناس  : الغاز الطبيعي 



  

 

 
 

 االستاذ جودي حممد صاحل

 2010  ماي  8. 

19 

 يتركز في القنادسة ببشار: الفحم  
  نقل المحروقات* 

ا عبر تونس وآخر إلى أسبانيا للغاز وترتبط مع أوروبا بثالث خطوط منهاخطين نحو ايطالي 5أنابيب للبترول و  7عبر 
 عبر المغرب و مشروع رابع تحت مياه المتوسط نحو أسبانيا 

  مائية  %10حرارية و%  90 :الطاقة الكهربائية 

  النور والسالم بدرارية والجلفة(مفاعلين نوويين :  الطاقة النووية( 

  
   :المعادن

  حلية وخاصة في المنطقة الشرقيةتمتلك الجزائر ثروات معدنية هامة تتركز في المنطقة السا 
  ))غير مستغل(غار جبيالت  -)تمزريت -بوخضرة–الونزة ( يستخرج من :الحديد الخام *

وتوجد معادن أخرى ) .الحدود الجزائرية المغربية(يتركز في سكيكدة وعنابه و منجم العابد  : الزنك والرصاص* 
  ..... كالنحاس والفوسفات

 

  لمتجددةالموارد المتجددة وغير ا:  

لذلك كان من الضروري البحث عن موارد طاقوية  متجددة بديلة مثل )غير متجددة(المحروقات طاقة زائلة 
تعتمد  :الطاقة الهوائية * لضخ المياه و إنتاج الكهرباء وإنارة الطرق الصحراوية و اإلنارة المنزلية   الطاقة الشمسية

االستعمال الطبي والصناعي والبحث العلمي يتطلب * إنتاج الكهرباء   ويةالطاقة النوعلى الرياح وهي قليلة التكاليف 
  إنتاجها التحكم في التكنولوجيا النووية

 

 مشاكل الصناعة الجزائرية: 

 ضعف حجم االستثمار الخارجي خارج اطار المحروقات

 معظمها في الجنوبتمركز معظم الصناعات التحويلية في الشمال بعيدا عن مناطق المواد االولية المتواجد 

 هشاشة شبكة النقل و المواصالت مما حال دون االستغالل االمثل للمواد االولية

 عدم تحكم اليد العاملة الصناعية في التكنولوجيا المتطورة

  
 إستراتيجية التنمية في المواصالت والتجارة الخارجية  

تطور االقتصاد على داءها يعتبر مؤشر كثافة شبكة المواصالت وحسن أ :إستراتيجية التنمية في المواصالت
  :وتكمن أهميتها  في 

فك *  تمكين المنتجين من تسويق منتجاتهم  * نقل الموارد األولية من مناطق االستخراج إلى مراكز التصنيع   *
 توفير مناصب الشغل  * تحقيق التكامل بين القطاعات االقتصادية   * العزلة عن المناطق النائية

  كم 2344كم أهمها طريق الوحدة اإلفريقية 104.000طولها   :لطرق البرية ا*        
  مكهربة 215كم منها 4200طولها  :السكك الحديدية*        

 دولي 12مطارا منها 55طائرة و63يتكون األسطول الجوي لبالدنا من :  النقل الجوي*        

للمواد الكيميائية 7للغاز و  9ناقالت بترول و 5فينة منها س74يتكون األسطول البحري من  : النقل البحري*        
  ميناء12تستعمل  

  تحديث شبكةالمواصالت مثل* 
  ميناء جنجن * السكك الحديدية الهضاب العليا  *الطريق السيار شرق غرب  * 

  طرق سريعة7إنشاء  *توسيع مطار هواري بومدين  *
  

    ستيرادهي عملية التصدير واال  :التجارة الخارجية   
  : أهميتها

  تضمن تصريف المنتجات الوطنية نحو األسواق  
  تزويد السوق الوطنية بالمواد االستهالكية والتجهيزية  *

  توفير مناصب الشغل واستمرارية المؤسسات اإلنتاجية* 
  مواد أولية     *تجهيزات فالحيه وصناعية  *المحروقات  :الصادرات 

  مواد نصف مصنعة  *تجهيزات  *وغذائية مواد استهالكية   :الواردات  
  مناطق التبادل التجاري:  

أكثرها مع االتحاد األوربي  لطبيعة الموقع الجغرافي و طبيعة المواد المصدرة و المستوردة ثم مع الواليات 
 ا أي وضع حرج تسعى الجزائر لتنويع تعاملها التجاري حتى تجنب اقتصاده...  المتحدة بنسبة كبيرة و ايطاليا و فرنسا 

  *الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات خالل سنة:  الميزان التجاري .... 

  االستنتاج/ 3 –التعليل / 2-المالحظة/ 1:يتطلب تحليل الميزان التجاري         
 بنوك تأميم ال( قائم على التأميم  ) اشتراكي(كان النظام االقتصادي موجه  1989حتى  المتغيرات االقتصادية

لتنظيم النشاط االقتصادي وبعد األزمة  والتخطيط)  1971تأميم المحروقات   1963تاميم أراضي المعمرين 1966
العالمية خالل الثمانينات بسبب انهيار أسعار النفط حدث تحول نحو تخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية 
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فتح فروع بالجزائر، تحويل المؤسسات العمومية إلى وتشجيع االستثمار األجنبي ،الترخيص للبنوك األجنبية ب
 1989اقتصاد السوق بعد (شركات مساهمة 

  
 الجفاف واالنجراف والتصحر  

 :هو ظاهرة بيوجغرافية تتمثل في تدمير و إتالف التربة بعدة عوامل مثل   :االنجراف 

 النباتات  ا لتي تحدث األمطار أخاديد في األراضي الجافة والمجردة مناألمطار *    

  وهذا يؤدي إلى إتالف الطبقة السطحية ثم التي تليها وتصبح الزراعة غير ممكنة
  تقوم الرياح بنقل التربة خاصة في الصيف وفي األراضي القليلة النباتات والتي تعرضت للحرائق :الرياح  * 
  حرث أطراف الغابات * ي الرعي اإلفراط ف* االستغالل الفوضوي ) *  السهوب/التل(إحداث الحرائق   :اإلنسان * 

  
  .…هو تحول األراضي الخصبة إلى أراضي صحراوية بسبب الجفاف وقلة األمطار والغطاء النباتي وزحف الرمال :التصحر

 التصحر في المنطقة السهبية: 

لصحراوي مم جنوبا بين األطلسين تتأثر بالمناخ ا100مم شماال والخط400تقع هذه المنطقة بين خط المطر المتساوي 
  .المعروف بمداه الحراري الواسع تنمو به الحلفاء والشيح

 عوامل تدهور المنطقة السهبية:     

  التعرية*  الرياح واألمطار* كالجفاف المتواصل   عوامل طبيعية
  توسيع زراعة الحبوب دون ضوابط علمية* كالرعي غير المنظم   عوامل بشرية

 أساليب حماية التربة: 

و تثبيت الكثبان الرملية  )مشروع السد األخضر(اية التربة وجلب الرطوبة هو النبات الطبيعي أهم أسلوب لحم 
  والرعي بالتناوب و زراعة العلف و تحديد زراعة الحبوب و توسيع زراعة الحلفاء

  
 الزحف العمراني والحرائق  

  صصة للزراعةهو توسع المنشئات العمرانية على حساب األراضي الخصبة المخ : الزحف العمراني
 :أسباب الزحف العمراني 

توسع النشاط الصناعي كبناء وتوسيع المشاريع الصناعية مثل مركب الحجار المنطقة الصناعية بروبية ومنطقة  * 
 ارزيو على حساب المساحات الزراعية 

  توسيع شبكة المواصالت إنشاء الطرق السريعة والمطارات وتم هذا على حساب األراضي *  
م المدن وظهور األحياء القصديرية النمو الديمغرافي والنزوح الريفي أدي إلى إنشاء أحياء جديدة وتوسيع مدن تضخ*  

  أخرى للتخفيف من أزمة السكن كل هذا على حساب االراضي الفالحية
  

   :الحرائق
   أسباب الحرائق 

  )ضي الزراعية أو لدواعي أمنيةالحرق ألعمدي لتوسيع األرا(و التعمد ) رمي السجائر(كاإلهمال   بشرية* 
  الزجاج* الصواعق * كارتفاع درجات الحرارة  طبيعية * 

  أثار الحرائق   
  إتالف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي  *
  تعريض التربة لالنجراف والتصحر*  
  قلة التساقط الجفاف*  
  ارتفاع درجات الحرارة*   

  
*  شق ممرات داخل الغابات لتسهيل التدخل ومنع انتشار الحريق  *  ت التوعية  المراقبة المستمرة وحمال*   الوقاية منها

  استخدام الطائرات حفر اآلبار* تحديث وسائل التدخل 
  

 أسئلة الجغرافيا:  

 1 /علل نقص كميات األمطار في الساحل الغربي مقارنة بالساحل الشرقي.  

 2 /علل تناقص األمطار كلما اتجهنا جنوبا.  

 3 /القة بين المناخ و المجاري المائية ؟ماهي الع  

 4 /ما هي العالقة بين المناخ و الغطاء النباتي ؟  
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 5 /ماهي العالقة بين المناخ و التربة ؟  

 6 /ما هي خصائص األودية الجزائرية ؟  

 7 /ما الفرق  بين الكثافة العامة و الكثافة الفعلية ؟  

 8 /اذكر انواع المدن حسب األقاليم و حسب الوظائف.  

 9 /ما الفرق بين القطاع العام و القطاع الخاص في الزراعة ؟  

 10 / اذكر بعض السدود الجزائرية الكبرى.  

 11 /ما هي مشاكل القطاع الزراعي في الجزائر ؟  

 12 /ما هي عوامل تذبذب اإلنتاج الزراعي ؟  

 13 /ما الفرق بين اإلكتفاء الذاتي و األمن الغذائي ؟  

 14 /بالمقارنة مع عالم الشمال(ن وفرة اإلمكانيات الصناعية و ضعف القطاع الصناعي بماذا نفسر التناقض بي (  

 15 /ما هي الطاقة المتجددة األوفر في الجزائر ؟ لماذا ؟ ما مجاالت استعمالها ؟  

 16 /ماهي خطورة اإلعتماد على تصدير مادة واحدة ؟ و ماهي الحلول لمواجهة ذلك ؟  

 17 /؟) اقتصاد السوق( و النظام الرأسمالي ) الموجه( راكي ما الفرق بين النظام اإلشت  

 18  /لماذا ركزت الدولة بعد اإلستقالل على الصناعة الثقيلة ؟  

 19  /ما هي العوامل التي جعلت الجزائر تتخلى عن اإلقتصاد الموجه ؟  

 20  /رية لمواجهة ذلك ؟ما هي األخطار التي تواجه المنطقة السهبية في الجزائر ؟ و ما هي التجربة الجزائ 

  
 أجوبة الجغرافيا:  

 1 / اسبانيا و(الساحل الغربي أقل أمطارا مقارنة بالشرقي لوجود الحواجز الجبلية في المغرب و شبه جزيرة ايبيريا  

  .مما يقلل من وصول السحب المحملة بها ) البرتغال 
 2 /سل الجبلية األطلسية تتناقص األمطار كلما إتجهنا جنوبا لإلبتعاد عن البحر و لوجود السال.  

 3 /يتحكم المناخ في المجاري المائية فاألودية أكثر تواجدا و جريانا في القسم التلي بفعل األمطار في حين  

  .تكاد تختفي في المنطقة الصحراوية لوجود مناخ جاف
 4 /تقل كثافة الغطاء النباتي كلما اتجهنا جنوبا و هو ما يتناسب مع تناقص األمطار.  

في الجنوب ) رملية(ن التربة اكثر خصوبة في الساحل و بأقل درجة في الهضاب و تكاد تكون غير صالحة تكو/ 5
  .و ذلك تحت تأثير وجود األمطار أو غيابها

 6 /غير منتظمة –قليلة التدفق  –قصيرة ما عدا وادي الشلف  –اختالف مصباتها  -: خصائص األودية الجزائرية  

  )حسب األمطار( الجريان 
 7/  الكثافة العامة ال يمكن أن تفسر التوزيع الحقيقي للسكان لذلك نلجأ للكثافة الفعلية لكل منطقة على

  حدى بقسمة عدد سكان هذه المنطقة على مساحتها

 8 / صحراوية مثل أدرار –داخلية مثل سطيف  –ساحلية مثل وهران  -: حسب األقاليم  -:أنواع المدن الجزائرية  

 تجارية مثل  –صناعية مثل سكيكدة  -عدة وظائف للمدن هناك : حسب الوظائف
  –سياحية مثل القالة  –العلمة 

  .كما يمكن للمدينة ان تكون ذات وظائف عديدة مثل الجزائر العاصمة..... تاريخية مثل تيمقاد 
 9* / يثةعلى شكل مستثمرات فالحية ذات وسائل حد) من األراضي الزراعية %56(القطاع العام تابع للدولة.  
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  أغلبها زراعة معاشية(على شكل مزارع صغيرة بوسائل تقليدية )  %44(القطاع الخاص(  

 10  /البرج(عين زادة ) / بومرداس(بني عمران ) / جيجل(اراقن : بعض السدود الجزائرية الكبرى/ (  

  ) ........الشلف( الغريب ) / ميلة(بني هارون ) / سكيكدة(قنيطرة ) / بشار(جرف التربة 
 11 /الجفاف واإلنجراف و التصحر –قلة األمطار  -صغر المساحة الزراعية( طبيعية  -:أهم مشاكل القطاع الزراعي(  

  التوسع العمراني  –نقص اليد العاملة الخبيرة  –هروب اليد العاملة  -: بشرية و مادية
  قلة رؤوس األموال

 سيادة القطاع التقليدي -مشاكل األالت و قطع الغيار......  

 12 / الحشائش الضارة -الحرائق –موجات الصقيع –تذبذب األمطار  -:عوامل تذبذب اإلنتاج الزراعي.......  

 13 /األمن الغذائي و اإلكتفاء الذاتي مصطلحين متداخلين فاألول يعني تأمين الغذاء انتاجا و استيرادا بينما  

  .الثاني هو تأمين الغذاء دون الحاجة الى اإلستيراد
 14 /تناقض بين وفرة اإلمكانيات الصناعية و ضعف القطاع الصناعي بالعوامل األتية نفسر ال :-  

  قلة رؤوس  –ضعف التكنولوجيا  –عدم اإلستغالل األمثل لإلمكانيات المتوفرة
  األموال و اإلستثمار األجنبي

 15 /المناطق المشمسة  الطاقة المتجددة األوفر في الجزائر هي الطاقة الشمسية نظرا لشساعة المساحة و كثرة.  

  .........السكن/ إنارة الطرقات/ الزراعة الصحراوية  - :و تستعمل في
تتمثل في كونها قابلة للنفاذ و ذات أسعارغير مستقرة مما ) المحروقات( خطورة اإلعتماد على تصدير مادة واحدة/ 16

  هتمام بقطاعات اخرىاإل/ تنويع الصادرات  -: لمواجهة ذلك يجب . قد  يعرض اإلقتصاد لألزمات 
  ).عدم التبذير في الكماليات ( ترشيد اإلستهالك / كالزراعة  و السياحة 

 17 / أن األول يعتمد على ملكية  )اقتصاد السوق( و النظام الرأسمالي ) الموجه( الفرق بين النظام اإلشتراكي
  الدولة

 ما الثاني يعتمد على الحرية اإلقتصاديةلوسائل اإلنتاج و على التخطيط  و احتكار التجارة الخارجية  بين  

  .و البورصة  و على قانون العرض و الطلب
 18 / ركزت الدولة بعد اإلستقالل على الصناعة الثقيلة ألنها هي اساس الصناعات األخرى خاصة الحديد و الطاقة

.  

 19 /ادية العالمية في  مطلعالعوامل التي جعلت الجزائر تتخلى عن اإلقتصاد الموجه تتمثل في األزمة اإلقتص  

  .الثمانينات مع انخفاض اسعار البترول اضافة الى تراجع الكتلة اإلشتراكية أمام الرأسمالية
 20  / تتمثل التجربة ... التصحر/اإلنجراف/الجفاف: األخطار التي تواجه المنطقة السهبية في الجزائر هي

  الجزائرية

  كم 1700حزام أخضر من األشجار على مسافة لمواجهة ذلك في مشروع السد األخضر على شكل. 

  
  
 مادة التربية المدنية 

  
 المجتمع الجزائري  

  مجموعة من األفراد تجمع بينهم روابط مختلفة وأهداف ومصالح مشتركة : تعريف المجتمع
وطن ال*األمازيغية*العروبة/* اإلسالم*هي األركان واألسس التي يقوم عليها وهي : مقومات المجتمع الجزائري 

  التاريخ الطويل*الثقافة المشتركة *الواحد
المجتمع الجزائري جزء ال يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم اإلسالمي وحوض البحر  :انتماءات المجتمع

  .المتوسط والقارة اإلفريقية و عضو فعال عالميا
 :خصائصه

  االتحاد بين * لتمسك باألرض والذود عنها ا* حبه الحرية والتمسك بها * تدينه وتمسكه بعقيدته اإلسالمية
  أفراده 
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  .التسامح والعفو* الشجاعة والتضحية ونكران الذات * الدفاع عن العرض والشرف * 
 : تطوره  

الدولة الرستمية و الحما دية ، العهد ( من العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح اإلسالمي 
  )االحتالل الفرنسي ، الدولة الحديثة العثماني عهد 

  
 الدولة الجزائرية  

 : مفهوم الدولة

هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة  
  تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة

   نشأة الدولة الجزائرية وتطورها
الدولة ) * قبل الميالد( الدولة النوميدية: * ا قبل الميالد ابرز تلك الدوليرجع نشأة الدولة الجزائرية إلى م

دولة األمير عبد ) *العهد العثماني(الدولة الجزائرية) * العهد اإلسالمي(الرستمية و الحما دية و الموحدية و الزيانية
  الدولة المعاصرة) * أثناء االستعمار(القادر

 :خصائص الدولة

  دولة القانون* جمهورية ديمقراطية شعبية *  2كم2381741ذات وحدة ترابية* سيادة دولة ذات *       
   : أركان الدولة الجزائرية

  السيادة الوطنية* السلطة السياسية * الشعب *  األرض 
 

 الدستور الجزائري  
  :الدستور 

  قتها بالمواطنين والدول هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الدولة وعال
   : الحياة الدستورية في الجزائر

  عهد اليمين زروال 1996*عهد الشاذلي بن جديد  1986*عهد هواري بومدين  1976* م عهد احمد بن بله 1963دستور 
   1996مضمون دستور 

  : أهمية الدستور
  يبين طبيعة نظام الحكم  * 

  ينظم السلطات ويحدد صالحياتها * 
  ممارسة السلطات يراقب * 
   يمثل القاعدة القانونية للتشريع* 
  يحدد مبادئ وثوابت المجتمع* 
  يحمي حرية االختيار *  

  يكفل الحماية القانونية* يضمن الحقوق والحريات والواجبات * 
  

 يحترم مبادئه ويتقيد بمحتواه:  واجبات المواطن نحو الدستور

  
  اإلدارة والمواطن

  :يلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمينهي وس :مفهوم اإلدارة 
  .  تتمثل في السلطات اإلدارية مثل الوزارات والواليات والبلديات ال تسعى لتحقيق الربح :  إدارة عامة* 

  تقدم خدمات مقابل ربح .. هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاوالت إدارة خاصة * 
  :وظائف اإلدارة العامة

توفير العمل محاربة * توفير الحماية الصحية * منح التربية والتعليم * تطبيق القانون * ير األمن الحماية وتوف*   
  إقامة الهياكل المالئمة لحسن االستقبال وتوفير الراحة* اآلفات االجتماعية 
  :عالقة اإلدارة العامة بالقانون

بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و األهواء االلتزام أثناء التسيير * اإلدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها *  
  القوانين تحدد لإلدارة طرق عملها* و المحسوبية و المحاباة

   :واجب المواطن نحو اإلدارة والقوانين 
لكي تؤدي اإلدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات 

  من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم والقوانين لما لهما
  

  السلطة التنفيذية
    :تعريف السلطة التنفيذية 

  رئيس الوزراء* رئيس الجمهورية : * هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبالد يتوالها
  :رئيس الجمهورية

سنوات عن طريق االقتراع العام 5ينتخب لمدة  .لطة العليا هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل الس 
  له صالحيات واسعة محددة في الدستور منها  . السري المباشر
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  التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  *  
  )يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه(
  ممارسة السلطة التنظيمية* 
  الحفاظ على امن الدولة*  
  للقوات المسلحة هو القائد األعلى *   
  ..…يشرع بالمراسيم* يرأس مجلس الوزراء * 
  يقرر السياسة الخارجية* 
  
  رئيس الوزراء:  

  يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم
  صالحياته: 

   *  يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم 

  *  يرأس مجلس الحكومة 

   *لمناقشة والمصادقة عليه يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان ل 

  * السهر على حسن سير اإلدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية 

   *إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها 

   
 :الوزارات 

  يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثالثة أصناف/  
  وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي* ات ذات طابع اقتصاديوزار* وزارات السيادة * 

  :دور السلطة التنفيذية 

  * وضع السياسة العامة للدولة * 
  تقرير السياسة الخارجية للدولة 

  إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها * 
  مسؤولية الدفاع عن الوطن *حماية الدستور* 
  لهامةاللجوء إلى االستفتاء في القضايا ا* 
  
 السلطة التشريعية  

  :تعريف البرلمان 

 الجمعية العامة/مجلس النواب/ /المجلس ش الوطني(هيئة تشريعية في النظام الديمقراطي  يسمى..  
  :يتشكل من غرفتين هما :تشكيل البرلمان الجزائري 

  مباشر لمدة يمثل الغرفة األولى ينتخب عن طريق االقتراع العام السري وال: المجلس الشعبي الوطني
  نائب389خمس سنوات يتكون حاليا من 

  سنوات عن طريق االقتراع غير المباشر يجدد  6هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة  :مجلس األمة
نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة  144سنوات عدده حاليا 3نصفه كل 

  .يعينه رئيس الجمهورية1/3المحلية و
 اصات البرلمان ومهامه اختص

  * تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها 

  *مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها 

  *المبادرة باقتراح تعديل الدستور 

  * مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها 

  * مراقبة عمل الحكومة 

  *استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة 

  *المبادرة باقتراح تعديل الدستور  
يتمتع * ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان   :نظام سير البرلمان 

  البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
ة اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائي 6يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة  
  )من الدستور 118المادة (

 أهمية البرلمان

   * االنتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني 

  * تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة 

  *منع االستبداد والتجاوزات 

  * ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة 

  *هو منبر للتعبير عن انشغاالت والشعب 
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 لقضائيةالسلطة ا  
  تعريف القضاء 

  يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.  
هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تعريف السلطة القضائية 

االبتدائية التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا و المحاكم هي الجهات القضائية 
  ترفع إليها اغلب القضايا ألول مرة توجد في معظم الدوائر اإلدارية

هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في اإلستئنافات التي ترفع إليها  :المجالس القضائية 
تي في هرم النظام القضائي تأ: المحكمة العليا * األحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على مستوى الواليات 

  تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة
 :رجال القضاء 

قاضي /رئيس المحكمة* يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم  
  قاضي الحكم/وكيل الجمهورية/التحقيق

 من مظاهر استقاللية القضاء :استقاللية السلطة القضائية 

  عدم خضوع القاضي إال للقانون وضميره المهني * 
  حياد القاضي وعدم انحيازه * 

إصدار األحكام وفق األدلة /عالنية الجلسات/عدم ممارسة العمل السياسي /الحماية(توفير ضمانات الستقالل القاضي 
رف المجلس األعلى خضوع القاضي للمراقبة من ط/إمكانية استئناف الحكم/حق المتقاضي في الدفاع/والقرائن
  )للقضاء

  :دور السلطة القضائية 
حماية *  القضاء على الظلم*تطبيق القوانين * النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار األحكام *  

  العدل والمساواة* المجتمع وضمان الحقوق والحريات األساسية 
 المحكمة العليا  

 : المحكمة العليا ودورها

م القضائي في الجزائر يوجد مقرها بالجزائر العاصمة مهمتها مراقبة األحكام القضائية الصادرة هي قمة الهر 
عن المحاكم أو المجلس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في األحكام وليس القضايا فعند قبولها للطعن 

  .تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى 
  : يا واختصاصاتها غرف المحكمة العل

  :غرف لكل غرفة اختصاصها وهي8تتألف المحكمة ك العليا من 
غرفة الجنح  5الغرفة االجتماعية  4غرفة األحوال الشخصية والمواريث  3الغرفة المدنية  2الغرفة الجنائية    1

  غرفة العرائض 8الغرفة التجارية والبحرية 7الغرفة العقارية    6والمخالفات 
  

  العالمي لحقوق اإلنساناإلعالن 
  :تعريفه 

وقد أقرتها لجمعية العامة .هو وثيقة قانونية تنص على حقوق األفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها 
  .)مادة30.( 1948ديسمبر10لألمم المتحدة يوم 

  :مضمونه
  :ديباجة 

س العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع تحتوي المبادئ األساسية كالحق والحرية والمساواة دون تمييز على أسا 
  : السياسي أو المركز االجتماعي وتنقسم الحقوق إلى قسمين هما

 وأبرزها الحق في الحياة ، عدم الرق والعبودية والسخرة ) 21الى3(نصت عليها المواد :الحقوق المدنية والسياسية 

ل ، حرية التدين والتفكير ، تقلد الوظائف الكرامة ، عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة ، حرية التنق
العامة ، حرية الرأي والتعبير ، المشاركة في االنتخابات، األمن الشخصي ، حرية التجمعات ، اللجوء إلى القضاء ،عدم 

  االعتقال التعسفي ، المساواة أمام القانون ، الجنسية
العمل والحصول على اجر عادل ،التمتع (الحق في ) 27الى22(المواد   الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بظروف عمل مناسبة وعادلة ،الراحة الملكية ،إنشاء النقابات،التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على 
الصحة،الحماية والمساعدة الممنوحة لألسرة ن،الضمان االجتماعي ،التعليم االشتراك في المجتمع الثقافي ،التمتع 

  والمؤلف بحماية الفكر
   :أحكام ختامية 

  نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات 
  
 خروقات حقوق اإلنسان  

 :تعريفها 

  لحقوق االنسان هي التعدي على الحقوق األساسية لإلنسان التي نص عليها اإلعالن العالمي  
  :مظاهر انتهاكات حقوق اإلنسان 

  *شكالها المختلفة الحروب بأ 



  

 

 
 

 االستاذ جودي حممد صاحل

 2010  ماي  8. 

26 

  *اإلبادة الجماعية للمدنيين 

   * تهجير السكان بالقوة 

  * المعامالت الال إنسانية 

  * الممارسات الديكتاتورية وغياب الديمقراطية 

  * االستعمار بكل أشكاله 

  * احتكار التكنولوجيا 

  *غياب تساوي الفرص وانعدام المساواة 

   * التمييز العنصري واالستغالل 

  *الفقر  واآلفات االجتماعية(دي األوضاع االقتصادية واالجتماعية تر 

  
    :أساليب حماية حقوق اإلنسان

  على المستوى الدولي و اإلقليمي
اتفاقية الوقاية وقمع /1959تتمثل في عقد االتفاقيات والمعاهدات منها اإلعالن العالمي لحقوق الطفل  

النظام األوروبي والعربي واإلفريقي لحماية حقوق )/محكمة العدل.من مجلس األ(أجهزة األمم المتحدة/1948الجريمة
  .…اإلنسان

   :على المستوى الوطني 
إنشاء أجهزة الدفاع عن حقوق * إصدار قوانين حماية المعوقين واألطفال والعمال * النص عليها في الدساتير * 

* معية الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان الج* الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان ( اإلنسان غير الحكومية 
  اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان * الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل 

 :منظمة العفو الدولية 

الدعوة إلى اإلفراج عن سجناء الرأي : *من أساليب عملها1969هي منظمة غير حكومية مقرها لندن أنشئت  
  إجراء تحقيقات عالمية حول انتهاكات حقوق اإلنسان. *لعمل على منع حكم اإلعداما) * المعارضة(

  
 األمن والسلم  

 :األمن 

  يشعر فيه اإلنسان بحماية كرامته وممتلكاته. هو وضع يسود فيه النظام والهدوء والثقة واالطمئنان 
 :ميادينه  األمن الداخلي 

  )حماية السيادة الوطنية(األمن الخارجي * األمن االقتصادي*اعياألمن االجتم*يتمثل في األمن العمومي        
  :الحرب       

أو بين جماعتين أو أكثر في دولة وتسمى الحرب )   حرب دولية(هي قتال بين دولتين أو جيشين فأكثر       
  األهلية

  :السباق نحو التسلح * 
  ي تطوير واكتساب األسلحة استعدادا للحرب هو ظاهرة عسكرية وسياسية واقتصادية تتمثل في التنافس ف    

   :ثالثا السلم 
  هو وضع يسود فيه األمن واالستقرار و الالحرب يؤدي إلى الرقي والتطور والمحبة وهو ضرورة عالمية

  :كيف نحق السلم  ؟ * 
  .شعوب استقاللهابتفعيل دور األمم المتحدة في نشر السلم ومنع التجارب النووية ومنح ال :على المستوى العالمي  

  .تحقيق العدالة االجتماعية وتكوين المواطن الصالح ونشر قيم التسامح وثقافة السلم :على المستوى الوطني 
 -*ضمان الحقوق والحريات وممارسة الديمقراطية * الحياة الكريمة * فرض االستقرار والنظام *  :أهمية األمن والسلم   

  .تحقيق االزدهار والوئام
   :العنف  

 وهو نوعين. هو انتزاع المطالب بالقوة وإكراه األخر على التنازل عنها واالعتراف بها 

  يتمثل في المقاومة لرفع الظلم أو طرد االحتالل:   عنف شرعي: 
أو العنف ضد .استعمال الدولة سلطة القمع إلسكات معارضيها. استعمال القوة السترجاع حق مزعوم  :غير شرعي  

  .الدولة
  :ه وعالجه أسباب
التهميش (أو االجتماعي)فقدان األمن الغذائي(أو االقتصادي ) سياسة القمع(تتعدد أسباب العنف فمنها السياسي  

  ) الصراع الثقافي(أو الثقافي ) والفقر
 وللقضاء عليه يجب

والحوار .مونشر ثقافة السل.تجسيد الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة االجتماعية والفهم الصحيح للدين 
  .لحل المشاكل

  
  حرية التعبير

  :حرية التعبير 
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حرية الرأي و التعبير و التفكير هي أن لكل إنسان الحق في االختالف مع غيره ألن في ذلك إثبات للذات 
كما تتمثل في تحرير العقل من األوهام و .البشرية فال يصح أن يكون اإلنسان إمعة ال رأي له و يتبع كل أحد في رأيه 

 األساطير و الخرافات فكل شخص يعبر عن فكره بكل حرية،دون 

  دام يلتزم الحدود العامةما تدخل أو مصادرة 
  :   مظاهر ها 

  بالقول و الكالم أو الكتابة و النشر * 
  حرية الصحافة و الطباعة *
  حرية االجتماع و تكوين الجمعيات*

  حرية الرسم و التمثيل و التسجيل األسطواني * 
  التظاهر و تقديم العرائض أو الشكاوىحرية *
  حرية التعليم و التعلم* 

   :شروط حرية التعبير و قيودها 
  .احترام حقوق و سمعة اآلخرين  التقيد بحفظ األمن و النظام العام، األخالق، 

لحوار،واحترام رأي التحلي بآداب المناقشة و ا. ال يجوز أن تؤدي حرية التعبير إلى الفتنة و الكراهية و الدعوة للعنف  
  االبتعاد عن الفحشاء وقول الزور وعن اإلشاعة المغرضة وعدم الترويج لها. الغير  تجنب التسرع في الحكم 

    :أهمية حرية التعبير 
لحرية التعبير دور هام في تنمية روح األخوة و المحبة و التواصل بين أفراد المجتمع،كما لها أهمية في توطيد 

  .و التقارب و التعارف بين الدول و الشعوب و األمم عالقات التعاون 
  
 العمل النقابي  

  :مفهوم النقابة 

للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية .هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة وقطاع واحد 
  والمعنوية 

  :التنظيم النقابي

وتقوم ) من الدستور 56المادة . (كوين نقابات واالنضمام إليهايسمح القانون للعمال األجراء وأصحاب المهن الحرة بت 
وال تسعى النقابة للوصول إلى .النقابة بطلب االعتماد لدى السلطات المختصة وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية

  .السلطة 
 التعددية النقابية في الجزائر:  

بانشاء نقابات  89حيث سمح دستور.النقابة الوحيدة  كان االتحاد العام للعمال الجزائريين يمثل 1989إلى غاية سنة
االتحاد العام للتجار والحرفيين،النقابة الوطنية المستقلة .االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين:أخرى

  المجلس الوطني ألساتذة التعليم . لمستخدمي اإلدارة العامة
  :دور النقابة  

 . لح المادية والمعنوية للعمال يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المصا 

التدخل ) * الوقاية/النظافة/األمن(السهر على تحسين ظروف العمل * رفع األجور والمنح ( *  :المصالح المادية  
  )السهر على توجيه الخدمات االجتماعية* لدى صناديق التأمينات االجتماعية والتقاعد 

حمل السلطات على إصدار * ضمان تمثيل العمال لدى هيئات الدولة * العمال االتحاد والتضامن بين *   :المصالح المعنوية 
* تسوية النزاعات بين العمال وأرباب العمل * التفاوض مع المستخدمين لتحسين ظروف العمل * قوانين تحمي حقوق العمال

  اللجوء إلى اإلضراب عند فشل المفاوضات
  :أهمية العمل النقابي  

 لتشاور وفض النزاعات بالوسائل السلمية ويعمل على رفع اإلنتاج يشجع على الحوار وا 

  
 األحزاب السياسية  

   :تعريف الحزب 

هو جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح تسعى للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية 
  لتحقيق مبادئها الحزبية

   : شروط تأسيس األحزاب السياسية  
  ف تأسيس الحزب لدى وزير الداخلية إيداع مل* 
  الجنسية الجزائرية (توفر الشروط التالية * 
  ).سنة فما فوق ،  التمتع بالحقوق المدنية ، أن ال يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة  25العمر  *
  .احترام الدستور و القوانين*
  عقد مؤتمر تأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة *
  . سي للحزب وضع القانون األسا* 
  تحديد اسم الحزب و عنوان مقره *
  وضع البرنامج السياسي للحزب  *
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  استعمال اللغة الوطنية في ممارسة نشاطه * 
   :أهداف الحزب 

  الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها * 
  تعبئة أعضاء الحزب لتحقيق أهدافه * 

  العمل على كسب ثقة المواطنين* 
  فة الترشح لالنتخابات المختل* 

  تجسيد مبدأ الديمقراطية* 
  الدفاع عن الحرية *  

  توجيه وتوعية المواطنين* 
  :    دور الحزب 

  تحقيق مصالح الجماهير : * عندما يكون في السلطة  *   
تشجيع المواطنين على * الرقابة على الحكومة وكشف أخطائها وانتقادها ومسائلتها :    عندما يكون في المعارضة* 

  السياسية وكسب أنصار جددالممارسة 
  أهمية الحزب

  تكوين رأي عام مؤثر*  
  تهيئة وتثقيف المواطن *  

  تحديد المشاكل القائمة ووضع الحلول لها * 
  اختيار المرشحين وإعدادهم ول دون حكم األقلية وتمنع االستبداد -اإلقالل من االضطرابات االجتماعية* 
  
 التكنولوجيا والبيئة  

 : يا على البيئة أضرار التكنولوج

البيئة هي الوسط الحيوي الذي تعيش فيه الكائنات وقد ساهم اإلنسان في تلويثها بمنجزاته التكنولوجية ومن   
  بين أسباب التلوث  

  ترك أدخنة المصانع والنفايات السامة تلوث الهواء * 
  إهمال النظافة و إلقاء النفايات في البحار واألنهار* 
  ةالتجارب النووي*  
  استخدام األسلحة البيولوجية والكيماوية *  

  اإلكثار من رش المبيدات الكيماوية على األشجار* 
  قطع وحرق الغابات واألشجار *  

  توسع ثقب األوزون في الجو* 
  :وينتج عن هذا 

 التشوه الجسدي وظهور أمراض مستعصية *  

 هالك ماليين من الكائنات الحية*  

 تها فساد التربة ومنتجا*  

  تغيرات مناخية خطيرة *
   ) :حمايتها(كيفية المحافظة على سالمة البيئة 

 التوعية اإلعالمية عبر كل وسائل اإلعالم بالمخاطر التي تهدد البيئة * 

  الحفاظ على الغابات ومنع إتالفها* 
 تركيب آالت امتصاص وتصفية الغازات السامة الناتجة عن السيارات والمصانع * 

  عاهدات دولية تحرم التجارب النووية والتخلص من األسلحة الذريةإجراء م* 
 فرض قوانين تعاقب المخالفين لقوانين حماية البيئة * 

  تأسيس معاهد وجمعيات لمتابعة أحوال البيئة* 
 

 منظمة اليونسكو . 

 . دولة 190مقرها باريس تضم  1946عام  منظمة للتربية والثقافة والعلوم أنشئت  :تعريفها 
  :أهدافها  

   رفع مستوى التعليم 

 البحث و تعاون ثقافي  تشجيع* 

 تنظيم ندوات* حماية التراث * 

  دعم العلوم* نشر الكتب *  

   *تدعيم حرية اإلعالم . 
 : هيكلتها 
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     العامة األمانة, المجلس التنفيذي, المؤتمر العام. 

لتطوير التربية والثقافة والعلوم ـ  2/7/1970أنشئت في     ) :االليسكو ( المنظمة العربية للتربية والثقافة 
: ـ هيكلها , دعم الثقافة , التراث  حماية, القضاء على األمية , تعاون في التربية والثقافة والعلوم : أهدافها 

 المجلس التنفيذي, المؤتمر العام 

 

  جغرافية مصطلحات
  سياسية أو عسكرية أو ديةاقتصا بأهمية يحظى الذي الموقع االستراتيجي الموقع

  .المنخفضات و المرتفعات من شكال أ  التضاريس
  .متيحة مثل ضيقة. للبحر محاذية م200 عن ارتفاعها يزيد ال   الساحلية السهول
  تلمسان سهل/ معسكر سهل مثل.  اتساعا أكثر. م500 إلى ارتفاعها يصل  الداخلية السهول

  جهات عدة من التالل أو الجبال بها تحيط منخفضة سهول  األحواض
  ).م900 إلى 500 من عموما( مستوية و مرتفعة مناطق   الهضاب

  .الرملية بالكثبان مغطى سهل هو العرق
  .الخشن الرمل و بالحصى مغطى سهل هو  الرق

  .المسطحة الجيرية بالصخور مغطاة هضبة هي   الحمادة
  حرارة. درجة وأعلى أدنى، بين الفارق هو الحراري المدى
  )الجزائر في توجد ال.( للمالحة صالحة و الجريان دائمة مائية مجاري األنهار

  .الجريان متذبذبة مائية مجاري  األودية
  .المائية المجاري توزيع خريطة  الهيدوغرافي المظهر

  . السكان نمو  حركة   الديمغرافية الحركة
  )المساحة/ السكان عدد= ك( واحد مربع لمك مساحة على المتواجدين السكان عدد العامة السكانية الكثافة

  )نسبية أو عددية(  سنة خالل الوفيات و المواليد نسبة أو عدد بين الفرق الطبيعية الزيادة
  .أفضل ظروف عن بحثا المدينة إلى الريف من السكان انتقال حركة  الريفي النزوح

  .معينة منطقة لسكان المعيشي وىالمست نوعية بها نقيس التي المعايير   المعيشي المستوى مؤشرات
  شيوخ/كهول/شباب(والعمر) ذكور/إناث(الجنس حيث من السكان بنية  السكان تركيب
  اإلنتاج لزيادة والطرق الوسائل بتطوير الطبيعية و البشرية لإلمكانيات األمثل االستغالل هي   التنمية
  تباراالع بعين القادمة األجيال مصالح أخذ هي  المستدامة التنمية

 والموانئ، الحديدية، السكك و الطرقات، مثل االقتصادية، الحركية لتنشيط الضرورية التجهيزات   القاعدية الهياكل
   الجسور، و المطارات، و

  خارجه أو الوطن داخل سواء الدولة مواطنو ينتجها التي المضافة القيم مجموع هو  الخام الوطني الدخل
  أجانب أو مواطنون سواء الدولة نفس في األفراد ينتجها التي المضافة لقيما مجموع  الخام المحلي الناتج

  السكان عدد على الخام الوطني الدخل مجموع قسمة هو الخام الفردي الدخل
  صناعية مشاريع في المال رؤوس توظيف  الصناعي االستثمار

  .استيرادا و إنتاجا الغذاء توفير هو   الغذائي األمن
  .الدول على الضغط في كبير دور من له لما القمح على يطلق صطلحم  األخضر السالح
  .النوعية و الكمية حيث من اإلنتاج انتظام عدم   اإلنتاج تذبذب

  .الواحد الهكتار مردود زيادة  للزراعة الرأسي لتوسعا
  . الزراعية األرض مساحة زيادة  للزراعة األفقي التوسع

  .مصنعة نصف أو مصنعة مواد إلى الخام المواد تحويل    الصناعة
  . الحيوية أهميته عن كناية النفط على يطلق مصطلح األسود الذهب

  البترول يستخرج ومنه الحفر فيه يتم الذي المكان  بترولي بئر
  بترولية آبار عدة تضم واسعة مساحة بترولي حقل

  بترولية حقول عدة يضم الحقل من أوسع  بترولي حوض
   الصحة و التجارة مثل خدمات تقدم التي المؤسسات يضم الثالث القطاع ايضا يسمى  اقتصادي قطاع  الخدمات

  ).اإلقتصاد شريان يعتبر(آخر إلى مكان من األشخاص و السلع إيصال عملية هو  النقل
  .االستيراد و التصدير نشاطي  الخارجية التجارة

  .الدولية األسواق في الدولة تبيعه ما كل   الصادرات
  .الدولية األسواق من الدولة تشتريه ما كل   الواردات
  ) متوازن/  عاجز/  فائض: أنوعه.( سنة خالل الواردات و الصادرات قيمة بين الفرق   التجاري الميزان
  )رأسمالي نظام(  والطلب العرض على و الحرية على يعتمد اقتصادي نظام   السوق اقتصاد

  ......األسعار تحديد أو العمالت أو األسهم وشراء  لبيع مالي سوق   البورصة
 الطلب اشتداد إلى يؤدي مما الذهب قاعدة على المرتكزة العمالت على للداللة اقتصادي مالي مصطلح    الصعبة العملة
  اقتنائها وصعوبة عليها
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 المنهج على ترتكز شاملة ثقافية و اجتماعية و اقتصادية تنموية برامج عن عبارة   اإلنمائية المخططات  
 المخطط منها للخارج والتبعية التخلف حالة من والخروج الوطني االقتصاد لتطوير المستقلة الجزائر أعدتها االشتراكي

   األخضر والسد الوحدة طريق مثل كبرى ومشاريع الرباعي و الثالثي
 يخدمها لمن األرض - شعار تتح 1972 سنة الزراعي القطاع على الجزائرية الدولة ادخلتها جذرية إصالحات  الزراعية الثورة

  1984 سنة من بداية عنها التراجع تم الذاتي االكتفاء وتحقيق بالقطاع النهوض بهدف -
 العامة الملكية طريق عن وذلك وتوجهه كلية بصورة الدولة عليه تسيطر الذي االقتصاد به يقصد   الموجه االقتصاد

  . سابقا كيةاالشترا البلدان في سائدا كان كما اإلنتاج لوسائل
 أو األشخاص شركات أو)  الخواص(  األفراد ويديره يملكه الذي القومي االقتصاد من الجزء ذلك هو     الخاص القطاع

  المساهمة الشركات
 من كبير جزء في تساهم أو الدولة تملكها التي العامة اإلنتاجية والوحدات والشركات المؤسسات يشمل  العام القطاع

  رأسمالها
  .  محددة زمنية فترة في الواحد العامل مردودية   جيةاإلنتا

  .  الخارج من استرادها إلى اللجوء دون محليا األساسية السكان حاجيات إنتاج يعني    الذاتي االكتفاء
  .  انتشارها وتمنع الدولية التجارة تدفق من تحد التي والعقبات والحواجز القيود إزالة مبدأ     التجارة حرية
 كبير حد إلى إنتاجية أقل تصبح وبان مزارع أو مراعي كانت سواء المنتجة األراضي خصوبة وتدهور انخفاض هو   رالتصح

  .  كليا خصوبتها فقدان أو
   واألمنية والثقافية والتجارية االقتصادية والمصالح المنافع وتبادل والتنسيق والتعاون للحوار إطار هي    الشراكة

   المتقدمة البلدان باتجاه األصلية ألقطارهم والباحثين والتقنية العلمية الكفاءات مغادرة حركة   األدمغة هجرة
.  والعرض السوق وقانون,  المنافسة وحرية.  المبادرة حرية على يقوم اقتصاديا نظاما تتبنى اقتصادية نظرية   الليبرالية 

  . االنتاج لوسائل الفردية والملكية
   .. وسنغافورة ، وكوريا أستراليا، وكذا ، واليابان ، الغربية أوربا و الشمالية أمريكا تشمل و مة،المتقد لدولا الشمال دول

  الخارج من استرادها إلى اللجوء دون محليا األساسية السكان حاجيات إنتاج يعني  يالذات االكتفاء
  . للخواص تملكها التي االقتصادية المؤسسات ببيع الدولة قيام يعني مصطلح  الخصخصة   الخوصصة
  . تنموية مشاريع في مالية مبالغ تخصيص    االستثمار
  .أكثر أو دولتين من المؤسسات بين شراكة عموما بها يقصد   الشراكة
  . التربة  إتالف و تدمير في تتمثل جغرافية بيو ظاهرة   االنجراف

  .ويةصحرا و جافة منطقة إلى رطبة شبه أو جافة شبه منطقة تحول هو  التصحر
  . الزراعية األراضي حساب على العمرانية المنشات توسع هو   العمراني الزحف
  .متفاوتة درجات و مفاجئ بشكل األرضية القشرة تصيب المدى قصيرة سريعة هزات مجموعة   الزالزل

  .اليابسة على الماء طغيان شكل في تحدث طبيعية ظاهرة     الفيضانات
 على المؤثرة القوى مركز في متفوقين قطبين وجود على يعتمد الثانية العالمية الحرب بعد ساد نظام    الثنائية القطبية
 تصدع مع النظام هذا زال.  العالمي القطب بمواصفات منهما كل يتمتع حيث,   س اإلتحاد و  أ م الو هما,  الدولية الساحة

  األحادية القطبية ذي النظام بعده ليسود س اإلتحاد وتفكك الشيوعي المعسكر
 خيراتها     ونهب,  دول عدة أو دولة على دول عدة أو لدولة وسياسية وثقافية وعسكرية اقتصادية هيمنة      اإلمبريالية

  الرأسمالية لتطور العليا المرحلة هي ـ,  التقليدي لالستعمار أخرى صورة وهي وثرواتها
 العسكرية لقدراتها المشترك االستخدام مجال في بينها مافي تتعاون بأن الدول من مجموعة بموجبه تتعهد اتفاق الحلف

  مشترك عدو ضد
 خيراتها ونهب,  دول عدة أو دولة على دول عدة أو لدولة وسياسية وثقافية وعسكرية اقتصادية هيمنة اإلمبريالية

  التقليدي لالستعمار أخرى صورة وهي وثرواتها
  . المحور دول ضد الثانية العالمية الحرب خالل  أ م الو و  نياوبريطا فرنسا تزعمته الدولي فلتحا  الحلفاء ولد
  الحلفاء دول ضد 1939/1945 الثانية العالمية الحرب أثناء واليابان.  وإيطاليا ألمانيا تزعمته تحالف  المحور دول 
  ..المصنعة لالشما دول عن لتميزها اقتصاديا المتخلفة الدول على يطلق اقتصادي جغرافي مصطلح   الجنوب دول 
  .اإلنتاج لوسائل الفردية الملكية على يعتمد اجتماعي و اقتصادي نظام إلى تحول فلسفي مفهوم    الرأسمالية  
  ..الرأسمالية و الكبرى االقتصادية القوى هيمنة على قائم اقتصادي واقع   العالمي االقتصادي النظام  
   االقتصادية األزمات لتفادي المجاالت كل في التنمية ةخاللهاإستراتيجي من تضبط  إجراءات هو  التخطيط  
   اقتصادي رخاء لتحقيق المتوفرة اإلمكانيات استغالل في المعتمدة اإلجراءات و الوسائل و الخطط مجموعة التنمية  

  هاعلي المتفق الزمنية المدة في تسديدها عن والعجز الديون حجم تزايد في تتمثل معاصرة ظاهرة هي  المديونية
 والمرافق الطبيعية والثروات االقتصادية والمشاريع المؤسسات كل الدولة  استرجاع مفادها اقتصادية سياسة التأميم

  .... البنوك و المحروقات تامبذيم مثل فيها والتحكم إدارتها هي تتولى بحيث إليها ملكيتها ونقل الخاصة الحيوية
  . المتحدة لألمم التابع األمن مجلس في العضوية الدائمة الخمس الدول به تتمتع الذي الرفض حق  الفيتو

  .......... باندونغ مؤتمر,  المتحدة األمم كهيئة السياسية للتجمعات الكبرى المناطق  الدولية المحافل
   إفريقيا جنوب/  نيجيريا/  الجزائر طرف من 2002 جويلية في تأسست إفريقيا لتنمية الشراكة مبادرة  النيباد

  .1960 سنة تأسست للبترول المصدرة الدول منظمة  بكاألو
 من وتسعى1991 الثانية الخليج حرب بعد ظهر األمريكية المتحدة الواليات إليه تدعو هونظام  الجديد الدولي النظام
  اخرى مسميات و.اإلرهاب محاربة غطاء تحت العالم على السيطرة  إلى خالله
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 من يتكون.  اإلطالق على أهمها وهو المتحدة األمم هيئة هيكل منها يتكون التي الست األجهزة أحد  األمن مجلس
  الصين.  بريطانيا.  فرنسا.  روسيا.  أ م الو هم  الفيتو او النقض بحق يتمتعون دائمون خمسة عضوا عشر خمسة

 موظفون فيها يعمل و المدني بالمجتمع تعرف تجارية غير عالمية خيرية هيئات أو منظمات هي الحكومية غير المنظمات
,  اإلغاثة جهود, اإلنسان حقوق, حدود بل أطباء كالبيئة اإلنساني الطابع ذات الميادين كافة في تنشط متطوعون

  ...والطفولة الصحية الرعاية
  

  تاريخية مصطلحات
  .جزائريةال الدولة شخصية و كيان على للقضاء فرنسا اتخذتها التي اإلجراءات جملة هي   االستعمارية السياسة
  .الفرنسي المجتمع في الجزائري المجتمع إذابة إلى تهدف سياسة هي  اإلدماج

  .)األصليين السكان على للقضاء معين بلد نحو الهجرات بتشجيع يتم االستعمار أنواع أخطر هو  االستيطان
  .االستيطان لدعم للكولون منحها و الجزائريين أصحابها من األرض انتزاع  األراضي مصادرة

  مسلمة أقطار في.المسيحي الدين نشر  )التبشير( التنصير
  .العربية والثقافة اللغة محل الفرنسية الثقافة و اللغة إحالل   الفرنسة

 تعد الفرنسية المصالح في صريح بعقد ملكيته تثبت لم عقار او ارض فكل العقارات و باالوقاف خاص  1844 اكتوبر قرار
  عليها ستيالءاال في الحق لفرنسا و مهملة

  ارضه من يجرد لالستعمار معاديا موقفا اتخذ او فرنسا ضد المقاومة في شارك من كل ان على ينص  1845 اكتوبر قرار
  .الشخصية أحوالهم عن التخلي مقابل للجزائريين الفرنسية الجنسية منح  1865 التجنيس قانون
 الشخصية أحوالهم عن   التخلي  رفضوا الذين الجزائريين ضد فيةتعس استثنائية إجراءات 1871 )األنديجينا( األهالي قانون

  . رخصة دون التجول منع*  الفردية المخالفات على الجماعية العقوبات مثل
  لليهود الفرنسية الجنسية إعطاء 1870 أكتوبر  24كريمو قانون

 هدفها كان  منهم البعض على توزيعها ةاعاد ثم  لالرض العرش ملكية تفتيت الى يهدف فرنسا اصدرته قانون  1863 مرسوم
  الواحد العرش سكان بين االرض ملكية حول الصراع و النزاع روح بث و التازر و التضامن روح من التخلص
  .تعنيهم ال حروب في إقحامهم و الفرنسي الجيش صفوف في الجزائريين تجنيد 1912 اإلجباري التجنيد
  .السيطرة و الظلم ورفض نفسها عن للدفاع للشعوب مشروع حق  المقاومة

  الظلم أو االحتالل لمقاومة واسعة شعبية حركة هي و  المقاومة أشكال من شكل  االنتفاضة
  . فرنسية ثقافة المثقفين:  النخبة  و إسالمية عربية ثقافة المثقفين  المحافظين

  .االستعمار مواجهة و اإلسالمي المالع لتوحيد األفغاني الدين جمال المصلح بها جاء فكرة   اإلسالمية الجامعة
  .السياسية المقاومةبداية   عالمات و مالمح  السياسي النضال بوادر

  )...الوطنية الشخصية عن يدافع مسلح أو سياسي تنظيم كل( المقاومة هي العام بمفهومها     الوطنية الحركة
  ).بالتجنس وطةمشر(  النخبة لجماعة السياسية الحقوق بعض منح 1919فيفري إصالحات

 جمعية منه تحفظت و النخبة به رحبت..  1936 سنة فيوليت موريس به جاء إدماجي إصالحي مشروع  فيوليت بلوم مشروع
  عارضوه المعمرين ألن المشروع يطبق لم.. مصالي رفضه و  العلماء
  .المصير تقرير بحق الحلفاء و فرنسا يطالب) 10/02/1943( فيفري ببيان يعرف الجزائري البيان

  .....بريطانيا/  فرنسا/  المتحدة الواليات اهمها  الغربية الدول يضم عسكري حلف    )األطلسي الحلف(   الحلفاء
  .الجزائري البيان مطالب على ردا  1944مارس07 في ديغول به جاء ادماجي اصالحي مشروع    الفرنسية المواطنة حق

 ضمت حيث  توجهاتهم اختالف رغم الجزائريين وحدة عن للتعبير 1944 مارس 14 في تأسست    الحرية و البيان أحباب حركة
  )عباس فرحات برئاسة(  مختلفة تيارات من شخصيات  عدة

 مظاهرات و 1945 ماي مظاهرات أشهرها. معينة مطالب لتحقيق بشعارات الهتاف أو رايات فيها تحمل سلمية مسيرات  المظاهرات
  1961اكتوبر17 بفرنسا لجزائريينا مظاهرات. 1960 ديسمبر  11

  .15/02/1947 في تأسس  الحريات انتصار لحركة تابع سري عسكري جناح  الخاصة المنظمة
 الجزائريين غضب المتصاص فرنسا اقترحتها اإلصالحات من مجموعة(  1947بدستور يعرف)  الجزائر دستور(  الخاص القانون

  45ماي مجازر بعد
 غاية إلى 1954 بين الممتدة الفترة في الجزائر شاهدتها التي والسياسية العسكرية الجهود جموعم بها يقصد   التحرير حرب

  االحتالل واخراج السيادة واسترجاع االستقالل تحقيق بهدف 1962
 العسكرية العمليات مجموع خالل من االستقالل بهدف عنيف شعبي ورد شامل تحرري فعل هي و  التحريرية الثورة

  .التحرير جبهة و التحرير لجيش والسياسية
 الفترة في الجزائر وخارج داخل الجزائريون الثوار بها قام التي الفدائية و العسكرية العمليات مجموع هي   المسلح النشاط
  . االستقالل بتحقيق انتهت والتي 1954/1962 بين الممتدة
 و 1954 إلى 1 ع الحرب بعد الجزائر في ظهرت تيال السياسي الطابع ذات التنظيمات مجموع وهي    الوطنية األحزاب

  . اإلصالح دعاة,  االستقالل دعاة,  اإلدماج دعاة,  المساواة دعاة هي رئيسية اتجاهات أربعة في المتشكلة
 عقد واتجاهاتها أرائها اختالف رغم السياسية التيارات كل جمع جزائري وطني تجمع أول هو  1936 عام اإلسالمي المؤتمر

 بشرط بالفرنسية المثقف الجزائري الشباب لبعض الفرنسية الجنسية يمنح الذي فيوليت بلوم لمشروع فرنسا إصدار بسبب
 و باديس بن الحميد عبد من بدعوة كانت المؤتمر عقد فكرة.  إن لإلسالم التنكر أي الشخصية األحوال عن التخلي

   و سعدان، الدكتور ،و العقبي الطيب اإلبراهيمي،و البشير جانب إلى الحاضرين ابرز من كانا لهذا و... جلول بن الدكتور
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 جلول بن الدكتور المؤتمر أشغال ترأس و.  المشاركة األحزاب أقطاب من وغيرهم ، التهامي بن الدكتور و ، عباس فرحات
 رسمية لغة العربية اللغة راعتبا - العسكرية المحاكم إلغاء. بالجزائريين الخاصة المعامالت إلغاء -.  المؤتمر طالب قد و.

 عن وفد تشكيل على االتفاق تم وقد.  الخ.....، الفرنسية الدولة سيطرة من اإلسالمي الدين تحرير -. الفرنسية جانب إلى
  ، الشعبية الجبهة حكومة إلى المؤتمر مطالب لتقديم باريس إلى ينتقل المؤتمر
 مشروع و1936 فيوليت بلوم مشروع*  االقتصادية و السياسية عوالمشاري اإلصالحات تلك في تتمثل   اإلغراء سياسة

  . منه لها عمالء كسب و السيطرة و مجتمعها تمزيق بهدف الجزائر أوضاع لتسير فرنسا أقرتها التي  1958 قسنطينة
 عليها أقدمت التي اإلجرامية التعسفية اإلجراءات و القوانين جملة في تتمثل و للسابقة معاكسة سياسة هي القمع سياسة
 اجل من التجهيل و التهجير و الجماعية االبادة و التنكيل وسائل اقصى ذلك في مستعملة الجزائري الشعب حق في فرنسا

   سكيكدة وملعب وقالمة سطيف في حدث كما الجماعية اإلبادة و بالمجازر فيه المقاومة روح قتل و إخضاعه
   الخاصة المنظمة أفراد هم و الثورة و المسلح العمل بضرورة منالمؤ المتحمس الشباب مجموعة   الثوري التيار

 في انخرطوا المرتزقة و المستعمرات شعوب من خليط* فرنسية غير عناصر تتكون عسكرية فرق:  االجنبي اللفيف
  منها يسترزقون مهنة اعتبرت*  الفرنسي الجيش جانب الى عسكريا منهم يطلب ما بكل يقومون الفرنسي الجيش

 مختلف ضد وحروبها نضالها أثناء المستعمرة الشعوب قدمتها التي التضحيات و الجهود تلك بها يقصد  االستعمار يةتصف
  .والحرية االستقالل تحقيق و سيادتها السترجاع االستعمارية القوى
 في 1965 إلى - 1945 من منياز امتد الذي و االستعمار قوى ضد المستعمرة للشعوب الوطني النضالي الفعل رد هو    التحرري المد

  . واسيا افريقيا قارتي
 الخارجي و الداخلي الصعيد على اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا الدول مبادئ و توجهات وتحدد تبرز وثيقة هي او    المواثيق

  ....... الوطني الميثاق ، طرابلس ميثاق,  الصومام ميثاق مثل
  محددة وأجال وإجراءات بأهداف عمل خطة عن عبارة هو و عليها المتفق لقراراتا و األطروحات مجموع هو     البرنامج

 مشروع مثل. أحيانا غضبه  امتصاص أو عليه والسيطرة بهدف الجزائري المجتمع في فرنسا أقرتها  إصالحات   اإلغراء سياسة
  دوغول الجنرال تبناها  سوستيل مشروع و قسنطينة

 ما كل ذلك في مستعملة الجزائري المجتمع في فرنسا عليها أقدمت التي اإلجرامية عسفيةالت األعمال  هي   القمع سياسة
  الجزائرية المقاومة اشكال لكل التصدي و والسيطرة الهيمنة اجل من جبروت ومن قوة من أوتيت

  .الالجب في الثوار عن الدقيق للبحث جوا و بحرا و برا األسلحة لمختلف كثيف استعمال    الجبال تمشيط
 جاك الجزائر في فرضها استثنائية قوانين فيها تطبق التجول حظر خاللها يفرض  استثنائية حالة    الطوارئ حالة

  ..)رخصة بدون التنقل و التجول منع مثل الثورة على للقضاء  1955 أفريل في للجزائر العام الحاكم سوستال
 شهدتها التي اإلضرابات أهم أيام الثمانية إضراب يعتبر و  الطعام أو العمل عن باالمتناع يتم احتجاجي أسلوب     اإلضراب

  ).1957 فيفري 04 إلى جانفي28 من(  و ت ج من  بطلب الثورة
 الدولية والمنظمات الدول بين العالقات بتنظيم تهتم التي الدولية والمبادئ واألعراف القواعد مجموعة هي   الدبلوماسية

 يطلق كما.  والمعاهدات االتفاقيات وعقد االجتماعات في المفاوضات إجراء فن وهي.  لمتباينةا الدول مصالح بين والتوفيق
 أهدافه تحقيق في والبراعة والحيطة والحذر.  الرفيع والتهذيب,  الصرف وحسن.  باللباقة يتصف من كل على اللفظ هذا
  اآلخرين حفيظة اثارة دون

   هي و الثورة تمثل و تقود التي سياسيةال التنظيمات و الهيئات هي الثورة مؤسسات
  للثورة السياسي الجناح  الوطني التحرير جبهة

  الصومام مؤتمر انعقاد اثر ظهرت للثورة العامة السياسة وضع مهمته عليا قيادية هيئة  الوطني المؤتمر
  القرارات ويتخذ القوانين يسن برلمان بمثابة  للثورة الوطني المجلس

  الصومام مؤتمر نتائج من..  للثورة الوطني المجلس قرارات تنفذ حكومة بمثابة تنفيذال و التنسيق نةلج
 لجنة تحويل.  عباس فرحات برئاسة بالقاهرة 1958 سبتمبر 19 يوم تأسست الثورة تمثل تنفيذية سلطة  المؤقتة الحكومة

  )مؤقتة حكومة إلى والتنفيذ التنسيق
  .العسكري بزيهم الجبال في المرابطون  المجاهدون
  .الخونة و المعمرين غالة و العدو مصالح ضد بعمليات تقوم المدن في سرية خاليا الفدائيون
 التواصل كذلك و المعلومات ونقل التخزين و التسليح و التموين األساسي دورهم األرياف في خصوصا يتركزون و المسبلون

  .الشعب و الثورة بين
  عودة بعد خاصة الثورة على للقضاء فرنسا اتبعتها التي اإلجراءات و باألسالي كل     االستعمارية المخططات

  ...... )اقتصادية/  سياسية/  عسكرية(  1958 سنة  للحكم ديغول الجنرال
  ). الثورة على للقضاء المعمرين و اليهود من نظامي غير جيش(  المسلحين المدنيين من مجموعات   مليشيات
  المجاورة الدول عن و  الشعب عن الثورة لعزل الحدود و األرياف في الجزائريين على وعةممن مناطق   المحرمة المناطق

 المستعمر لها يمنحها امتيازات مقابل  المستعمر مصالح وتخدم الجزائري المجتمع في العميلة الطبقة   الثالثة القوة
  لميالعا العام الراى ولتغليط. و.ت جبهة السياسي جهازها و الثورة عن كبديل
 من الفرنسية اإلدارة فيهم تثق من الجزائر في الحكم مناصب يتقلد أن على تنص ديغول اقترحها فكرة   جزائرية الجزائر

  معها العاملين وكل الوطني التحرير جبهة تهميش أي المهام هذه على بتدريبهم  قامت من لكونها الجزائريين
  .سلمية بطريقة تسوية إلى للتوصل أكثر أو متنازعين طرفين بين محادثات  المفاوضات

  .عديدة أطراف مع المفاوضات جعل في رغبتها خالل من و ت ج موقف إضعاف فرنسا محاولة   مستديرة طاولة
 التكنولوجي والتفوق على الدول األخرى محاولة كل دولة من الدول العظمى السبق في برنامج التسلح  سباق التسلح 

  ردةاشتد خاصة أثناء الحرب البا
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 النيترونية. الهيدروجينية . النووية  الشامل تتمثل في القنبلةو أسلحة تمتاز بتدميرها القوي   أسلحة الدمار الشامل

 إطار الحرب الباردة والتي تسابقت الدول الكبرى في اختراعها في

علم الفكرة  وتفيد .( ولوجي وتعني علم. إيدو وتعني الفكرة .( كلمة مكونة من كلمتين  األيديولوجية 
 السياسية واالقتصادية واألهداف االجتماعية واأليديولوجية هي مجموعة أفكار ومبادئ تنطوي على النظم

 ما أو دولة معينة والقيم األخالقية التي ينتهجها حزب

 بقضية معينة مثاله بيان نوفمبر هو تصريح كتابي يتعلقالبيان 

الثورة بإنشاء جهاز دبلوماسي يتحرك بين عواصم  الجهود التي بذلتهاالمقصود به تلك  اثناء الثورة  الدبلوماسية
 السياسي و التعاطف العالمي مع الثورة الجزائرية الدول و المحافل الدولية لكسب الدعم

فيفري  15جاك سوستال ذو األصل اليهودي الذي عين واليا عاما على الجزائر في  نسبة إلى صاحبه مشروع سوستال 
  منه الوصول إلى  ناول مشروع سوسال عدة جوانب إصالحية إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية الهدفقد ت و 1955
  كما أن الكولون أنفسهم رفضوا  1955 أوت 20دمج الجزائريين بفرنسا ولكن الشعب الجزائري رد عليه بهجومات

  ففشل المشروع. دمج الجزائريين 

الرهيبة التي لجأت إليها فرنسا لخنق الثورة عن  ة وهى إحدى الوسائل القمعيةمراكز مسيجة ومغلقة و محروسالمحتشدات 
 . مليون جزائري 3الوطن وضمت قرابة  طريق عزل الشعب عنها وقد عمت أرجاء

ألف  200بقسنطينة ويتضمن بناء  1958أكتوبر  4أعلنه الجنرال ديغول في  هو مشروع استعماري دعائي    مشروع قسنطينة
 400إيجاد . المدارس  وبناء. ألف هكتار من األراضي على الجزائريين و توظيفهم  250توزيع . مليون شخص اءمسكن إليو

وهو في الحقيقة  1963 - 1959خالل خمس سنوات  ألف و ظيفة جديدة بواسطة إيجاد معامل تهدف إلى تصنيع الجزائر
عن جيش التحرير الوطني وإقناعه بضرورة االندماج في  وإبعاد وفصل الشعب عنها و مشروع استعماري هدفه إفشال الثورة

  .و خلق فئة من المتغربين الجزائريين يحكم من خاللها الجزائر . فرنسا

للقضاء على  و هو عبارة عن إجراءات عسكرية شاملة تهدف   نسبة للجنرال شال و الجنرال موريس مخطط شال وموريس
تونسية والمغربية المع غلق الحدود  ة وعزل وحدات الجيش ومنع تواصلهاالثورة من خالل تكثيف العمليات العسكري

 الدعم عنهم لشل تحرك الثوار ووقف) كهرباء حراسة ألغام ( بخطين 

تقضي باستسالم الثوار  1958 - 10 - 23ديغول يوم  هو عبارة عن مناورة سياسية و حرب نفسية أطلقها الجنرال  سلم الشجعان 
 سالمتهم و قد هدف الى افراغ الثورة من محتواها وإظهارها إلى العالم على أنها ثورة ابل ضمان حريتهم ووتسليم أسلحتهم مق

 . جياع و تمزيق صفها

تضم الدول حديثة االستقالل التي  1961في سبتمبر  تنظيم سياسي تأسس على اثر مؤتمر بلغراد   حركة عدم االنحياز 
 الميل ألي من المعسكرين المتصارعين في إطار الحرب الباردة اختارت سياسة الحياد االيجابي و عدم

والصالحيات  وتحصر كل السلطات. يعتمد على حكم الفرد في غياب أي تمثيل نيابي  نظام سياسي شمولي ديكتاتورية 
 يد رجل واحد في

كفاح ونضال الشعوب متمثلة في  - 2العالم بعد الحرب العالمية  ظاهر سياسية و عسكرية شهدها  حركات التحرر 
 المستعمرات ضد الوجود االستعماري مما أسهم في تراجع وتصفية االستعمار التقليدي في أغلب المستعمرة

 

 شخصيات تاريخية

رمزا للوطنية والتحرر لكل  سياسي جزائري و زعيم التيار االستقاللي أول من طالب به يعتبر  : 1974ـ  1898الحاج  مصالي
حركة االنتصار للحريات الديمقراطية فالحركة  مؤسس نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب ثمالشمال اإلفريقي، 

 سلبيا من الثورة ؟ الوطنية الجزائرية غير أن موقفه كان

دراسته بتونس ف جامعة الزيتونة و بعد عودته للجزائر انخرط  ولد بقسنطينة، تابع  : 1940 - 1889عبد الحميد بن باديس 
 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" 1931 ني وأسس سنةفي العمل الوط

 قام بتحرير البيان المعروف ببيان الشعب الجزائري. التيار اإلدماجي سياسي جزائري و زعيم : 1985ـ  1899فرحات عباس 

ي للبيان الديمقراط أسس االتحاد. بطلب من مختلف أقطاب الحركة الوطنية بمختلف اتجاهاتها) 1943فبراير 10بيان (
أول رئيس للحكومة المؤقتة . الثورة التحريرية حيث التحق بصفوف 1956الجزائري ظل يعارض العمل المسلح لغاية 

  1958للجمهورية الجزائرية 

في المنظمة  قيادي. سياسي و ثوري ورجل دولة جزائري، ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري  1916: بلة  أحمد بن
تم اعتقاله في عملية القرصنة الجوية . التحريرية جنة الثورية للوحدة والعمل واحد مفجري الثورةعضو الل (os) الخاصة
  . 65 - 62الجزائرية المستقلة ما بين  أول رئيس للدولة 1956الشهيرة 

وزير  1960 ثم قائدا األركان 1958مناضل ورجل دولة قائد الوالية الخامسة   :  1932/1978 (محمد بوخروبة(هواري بومدين 
و أصبح . 1965التصحيح الثوري في جوان  نظم العملية التي أطاحت ببن بلة والتي حملت اسم. للدفاع بعد استقالل الجزائر

االجتماعية و االقتصادية اشتهر بنشاطه في إطار حركة عدم االنحياز و أحد  رئيسا للدولة و مرسي أسسها السياسة و
  12/78/ 27توفي  أقطابها

الديمقراطية التحق بالثورة و أصبح للحكومة المؤقتة بين  عضو قيادي في حركة انتصار الحريات يوسف بن خدة بن     
  .2003توفي سنة  1962الصراع على السلطة سنة  انسحب بعد 1962 - 1960

نائب في رئاسة  من أعالم الفكر واألدب في الجزائر عضو جمعية العلماء و  1965 /1889محمد البشير اإلبراهيمي      
  1965ترأس الجمعية بعد وفاة ابن باديس توفي سنة  الجمعية ثم

 أشرف على تدريب الشباب الجزائري على استعمال األسلحة بمنطقة األوراس ،عين قائدا  195 /1917مصطفى بن بلعيـد    

 .1956مارس  22يوم قسنطينة أستشهدبللوالية األولى،ألقي عليه القبض من طرف الجيش الفرنسي وسجن 
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قائد للوالية الخامسة أشرف على إضراب السبعة أيام  ولد بضواحي عين مليلة عين 1957- 1923العربي بن مهيـدي 
  .1957مارس  03بمدينة الجزائر أستشهد بالسجن تحت التعذيب يوم  1957فيفري  23في  بالعاصمة،ألقي عليه القبض

ساهم في تكوين المنظمة  1943 ر،انخرط في حزب الشعب الجزائري سنةولد بمدينة الجزائ 1956 -1927:ديدوش مـراد
 18الثانية،قاد معركة قرب قرية سمندو في والية سكيكدة في  السرية للتحضير للثورة المسلحة عين قائدا للوالية

  .1956جانفي 

اعتقل في  22 جموعةانضم إلى صفوف حزب الشعب ثم عضوا في المنظمة السرية عضو م : 1992 - 1919بوضياف محمد
غاية وقف إطالق النار استدعي لينصب رئيسا  من طرف السلطات االستعمارية إلى 1956أكتوبر  22حادثة اختطاف الطائرة 

  1994توفي مقتوال سنة  1992

وحيد وعند اندالع  اقتنع بفكرة الثورة كخيار 1947اخرط في صفوف حزب الشعب منذ   : 1970 -1922بلقاسم  كريم
قاد العمليات في منطقة  6عضو في مجموعة  رة كان احد مفجريها وشارك في االجتماعات التي سبقت الثورة وهوالثو

  القبائل

في صفوف حركة االنتصار للحريات الديمقراطية عضو في اللجنة الثورية للوحدة  ناضل  : 2000 - 1925رابح بيطاط 
تولى رئاسة المجلس  و بعد وقف إطالق النار أطلق سراحه 1955اعتقل سنة  9ومجموعة  22وهو عضو في مجموعة  والعمل

  . 1990الشعبي الوطني إلى غاية 

صفوف حزب الشعب ثم عضوا في اللجنة المركزية لحركة االنتصار للحريات  انضم إلى   :1926حسين ايت احمد 
واعتقل في  1951 رة رفقة محمد خيضروعند إنشاء المنظمة الخاصة كان من ابرز عناصرها انتقل إلى القاه الديمقراطية

  . حادثة اختطاف الطائرة

وأصبح  1951نجم شمال أفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري لجا إلى القاهرة  انخرط في صفوف :  1967 -1912محمد خيضر
ثة حاد انتصار الحريات الديمقراطية ثم احد عناصر المنظمة الخاصة وكان من بين المختطفين في مندوبا لحركة

  1956الطائرة 

 . 2وجنرال ورجل دولة فرنسي، تزعم مقاومة االحتالل األلماني لفرنسا أثناء لحرب ع  سياسي   : 1970ـ  1890شارل ديغول 

و جمعت بين القمع واإلغراء  ماي حيث تميزت سياسته بالخبث 13بعد أحداث 1958مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 
 . اتفاقيات ايفيان مع جبهة التحرير الوطني لثورة التحريرية وأخيرا وقعومحاولة اختراق صفوف ا

 

 استعد لالمتحان

 
  1الموضوع

 التنفيذية و,التشريعية (شعبية و من أسس النظام الجمهوري فصل السلطات الثالثة  الجزائر جمهورية ديمقراطية
 عن بعضها ) القضائية 

 المطلوب
 غرفتين المشكلتين لهاثم اذكر ال عرف السلطة التشريعية

 فروق بين الغرفتين  3بين  
 و ثقافي التالية الى وزارات ذات سيادة و وزارات ذات طابع اقتصادي و وزارات ذات طابع اجتماعي صنف الوزارات

الطاقة و  وزارة, وزارة الفالحة , وزارة الشؤون الخارجية , وزارة الصحة و السكان , الدفاع  وزارة,  وزارة التربية الوطنية
 المناجم

 
 الوضعية االدماجية

موضحا  أسطر 10الحرب في عدد من الدول رغم تدخل المنظمات الدولية و االقليمية اكتب فقرة في  مظاهر الحظت
 نشره فيها أهمية السلم و ضرورة

 
 الحل

هي المجلس الشعبي  و مراقبة تنفيذها و غرفها القوانين هي البرلمان بغرفتيه و تتجسد في سن السلطة التشريعية
 األمة الوطني و مجلس

 الغرفتين  بين الفرق
 الشعبي الوطني المجلس

 نائب 380عدد أعضائه  - و السري   المباشر ينتخب أعضائه عن طريق االقتراع  -  سنوات 5ينتخب أعضائه لمدة 
 األمة مجلس

 عضوا 144كون من يت  - سنوات  3يجدد نصف أعضاء المجلس كل  - سنوات  6ينتخب أعضائه لمدة 
 الوزارات تصنيف

 الدفاع و وزارة الشؤون الخارجية الوزارات ذات سيادة هي وزارة
 المناجم ذات طابع اقتصادي هي وزارة الفالحة و وزارة الطاقة و الوزارات

 السكان ثقافي هي وزارة التربية الوطنية و وزارة الصحة و الوزارات ذات طابع اجتماعي و
 دماجيةاال تقييم الوضعية

 نقطتين) =الفقرة تدور حول السلم , أسطر 10(المالءمة مع الوضعية
  نقاط 3= أدوات و مفاهيم المادة  استخدام
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  نقطتين = ( التكامل بين المعلومات, لالجابة  الترتيب المنطقي(و التناسق  االنسجام
 األول الجزء 

   1الوضعية 

 

   في خدمة االنسان والبيئة المجتمع واستخدامهما يلعب العلم والتكنولوجيا دورا أساسيا في تطوير
 التعليمة 

 عدد ثالث مجاالت الستخدام التكنولوجيا ـ   ب أ ـ عرف التكنولوجيا 
  2الوضعية 

  للجزائر دور بارز في إطار المنظمات اإلقليمية والدولية
 التعليمة 

   أ ـ اعط مفهوما لكل من
 بيةجامعة الدول العر ـ   منظمة اليونسكو  ـ

  المنظمتين ب ـ حدد بأربعة أمثلة الدور التضامني للجزائر في
 الثاني الجزء

والتعبير من حقوق اإلنسان في الوقت  من خالل متابعتك لجلسة حوار حول وسائل اإلعالم واالتصال وحرية الرأي
  دوليةمن بلدان العالم في ظل وجود منظمات  الذي تتعرض فيه هذه الحقوق إلى خروقات في العديد

تبرز فيها دور المنظمات ووسائل اإلعالم في الكشف والدفاع عن ) سطرا  15( اكتب فقرة ال تتجاوز  : التعليمة 
 مبادئ حقوق اإلنسان

 التصحيح
  1الوضعية 

هي القدرة على تطبيق النتائج التي توصل إليها العلم وابتكار الوسائل واألدوات : أ ـ تعريف التكنولوجيا 
  ي خدمة اإلنسانلتسخيرها ف

  مجاالت 03االكتفاء بذكر : مالحظة   :ب ـ مجاالت االستخدام 
المجال   - المجال الطبي  - المجال العلمي  -  المجال الصناعي  - المجال الزراعي    -   المجال االتصال واالعالم         

  مجال النقل -  العسكري
  

  2الوضعية 
  العربية أ ـ مفهوم منظمة اليونسكو و جامعة الدول

م مقرها باريس  1946هي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، أنشئت عام : ـ مفهوم منظمة اليونسكو 
  دولة  140: تضم 

  ـ مفهوم جامعة الدول العربية 
  دولة  22م مقرها القاهرة ، تضم  1945مارس  22هي منظمة دولية إقليمية ذات أساس قومي ، أنشأت في 

  :دور التضامني للجزائر من خالل المنظمتين ب ـ ال
   المساهمة المالية في إنشاء المراكز التربوية والثقافية         
الحرص على تنفيذ قرارات  -  المساهمة في حل المشاكل المطروحة  -  تفعيل الملتقيات واحتضانها         

  المنظمتين
تدعم التعاون والتفاهم بين الشعوب والمساهمة في إقرار   - ماعي تعزيز التعاون العربي االقتصادي واالجت            
  السلم

  نقاط)  4( االكتفاء بـ : مالحظة              
  الوضعية االدماجية

  سطرا 15كتابة فقرة من       
  دور المنظمات و وسائل اإلعالم واالتصال في الكشف والدفاع عن مبادئ حقوق االنسان

   )الشرعية ، اإلعالم ، اإلرشاد ، التثقيف ، مواد قانونية دستورية (  :توظيف مصطلحات المادة  
  سالمة اللغة - تجنب التشطييب   - الدقة والنظافة  - الترتيب المنطقي لإلجابة  -   التكامل بين المعلومات      
  
 الجزء األول  

   1الوضعية 
   يؤدي العلم والتكنولوجيا دورا أساسيا في تطوير المجتمع

 تعليمةال
كيف تكتسب  - ج   التكنولوجيا عدد ثالث مزايا وثالث مساوئ الستخدام -  ب  التكنولوجيا  عرف - أ

 ؟ التكنولوجيا
 

   2الوضعية 
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 حرية التعبير، واحترام الغير تساهم التنظيمات االجتماعية والنقابية والسياسية في بناء الديمقراطية وتكريس
 التعليمة 
  -الجزائر ج سم تنظيما نقابيا وآخر سياسيا معتمدين في -  الحزبي؟ ب نظيم النقابي والتنظيمما الفرق بين الت –آ 

 حرية التعبير واحترام الغير بين أهمية
 

 الجزء الثاني
في وسائل اإلعالم حول حقوق اإلنسان، تستنتج أنها تتعرض لخروقات كثيرة في  من خالل متابعتك لجلسة حوار

  إنسانية رغم وجود منظمات دولية بلدان العالم، عديد من
 التعليمة 

اعتمادا على السندات المعطاة بين دور المنظمات الدولية ووسائل اإلعالم في الكشف والدفاع عن مبادئ حقوق 
 اإلنسان

 التصحيح

 
 1الوضعية 

واألدوات لتسخيرها في  هي القدرة على تطبيق النتائج التي توصل إليها العلم وابتكار الوسائل :أ ـ تعريف التكنولوجيا
  خدمة اإلنسان

  
 ب ـ مزايا مساوئ في استخدام التكنولوجيا.  

  تحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمع -.     اقتصاد في الجهد والوقت -رفع كمية اإلنتاج وتحسين نوعيته -     
  مساوئ في استخدام التكنولوجيا -  

  انتشار البطالة الناجمة عن إحالل اآللة محل اإلنسان  - الحروباستحدامها في   - إلحاق األضرار بالبيئة -     
  

  ؟ كيف تكتسب التكنولوجبا – ج 
  االستفادة من تجارب المجتمعات المتقدمة - االهتمام بالبحث العلمي  - االجتهاد في العلم -     

  2الوضعية           
  .سم تنظيما نقابيا وآخر سياسيا معتمدين في الجزائر –أ  

  ذكرأي تظيم حزبي معتمد    -   ذكرأي تظيم نقابي معتمد -     
  ما الفرق بين التنظيم النقابي والتنظيم الحزبي؟  -  ب

  التنظيم النقابي تنظيم عمالي يهتم بحقوق العمال -     
  التنظيم الحزبي تنظيم سياسي له مبادئ يسعى للوصول إلى السلطة -     
  
  .واحترام الغير بين أهمية حرية التعبير  -ج

  التنافس الشريف -      االعتراف باآلخر -توطيد العالقات      -تنمية روح التواصل   -     
  الوضعية االدماجية   

  دور المنظمات ووسائل اإلعالم في الكشف والدفاع عن مبادئ حقوق االنسان 
القضاء، التعسف، التعذيب، التثقيف، المواد  الشرعية، اإلعالم،أنواع الحقوق، المساواة،: ( توظيف مصطلحات المادة

   ...)القانونية
  تجنب التشطييب   -    الدقة والنظافة  - الترتيب المنطقي لإلجابة  - التكامل بين المعلومات      
  
  الجزء األول     

 ،1/11/1954، 1926، 1871: داللة، أبرزها سنة  مرت الجزائر بمراحل تاريخية كبرى ميزتها أحداث ذات
20/08/1956 

 العسكرية لمؤتمر الصومام أبرز أهم النتائج  -  له  اربط كل معلم بالحدث المناسب              بالمطلو
  للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني علل رضوخ فرنسا              

  
  الجزء الثاني

، حيث مجدها أحدهما  1953-1919في الجزائر بين  جرى حوار بين شخصين حول القوانين التي أصدرتها فرنسا
 األخر وجرمها

  القبلية و مكتسباتك  اعتمادا على السندات التالية
  التعليمة

  وضح موقفك من ذلك
 

 األول اإلجابة النموذجية الجزء                               
 اربط كل معلم بالحدث المناسب -أ

 التحريرية اندالع الثورة -  1/11/1954     إفريقيا جم شمالتأسيس حزب ن  -   1926    المقراني ثورة 1871   
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  الصومام انعقاد مؤتمر 1956 /20/08     
 تطوير أساليب القتال -  متطورة تزويد الجيش بأسلحة -  الصومام لمؤتمر  العسكرية النتائج -ب
 رأس كل واحدة  على لى والياتتقسيم الجزائر إ   - العسكرية إنشاء الرتب  - هيكلته  تنظيم الجيش وإعادة  

  عقيد
   

لتزايد النفقات  انهيار االقتصاد الفرنسي نتيجة  :  للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني رضوخ فرنسا  - ج     
  العسكرية

التفاف الشعب  -  الدبلوماسي في المحافل الدولية النجاح -  العسكرية اشتداد الثورة التحريرية وانتصاراتها
  الثورة ي حولالجزائر

  
  األول الجزء
والتسلط ، شملت أبعاد األرض واإلنسان معا خاصة  في الجزائر كل أساليب السيطرة  الفرنسي انتهج االستعمار     
  لهذه األساليب بكل الوسائل الممكنة حال دون نجاح ، إال أن صمود الشعب الجزائري ومواجهته 1870  بعد

  السياسة االستعمارية
 مةالتعلي
  االستعمارية في الجزائر استخرج من الفقرة أربعة أساليب للسياسة  ـ     
  الجزائري شخص مظهرا واحدا من مظاهر صمود الشعب  ـ     
 الثانية العالمية  بعد الحرب ـ حدد ابرز التحوالت التي عرفته الحركة الوطنية     

  الجزء الثاني
تقالل الجزائر ، طلب منك انجاز عمل حول تاريخ الثورة التحريرية ، بذكرى اس في إطار التحضير لالحتفال   

 .المناسبة  مؤسستك في إحياء  به  تساهم
من خطاب ديغول حول التفاوض  مقتطفات  - مؤتمر الصومام أهداف  - من بيان أول نوفمبر مقتطفات :  السندات   

 واالستقالل
 تبرز فيها اعتزازك بمختلف مكتسابتك القبلية اكتب مداخلة ، اعتمادا على السندات المعطاة وعلى التعليمة  
  انتصارات الثورة 
  اإلجابة   
   األول الجزء 

 اإلبادة  -  العرفية األحكام  -   األراضي مصادرة  -   االستيطان    -  االستعمارية أساليب السياسة
    مظاهر صمود الشعب الجزائري

 المسلحة الثورة   نشاط االحزاب والجمعيات المقاومة السياسية  - 19ق  الثورات الشعبية     
  الثانية العالمية  الحرب ابرز التحوالت التي عرفتها الحركة الوطنية بعد      
أزمة حركة انتصار الحريات        1947  -تأسيس المنظمة الخاصة  -   الوطنية أعادة بناء الحركة    

 1953   الديمقراطية
 1954الثورة التحريرية  اندالع  -  1954  للوحدة والعمل  نة الثوريةاللج     
     

 األول الجزء   
  عليها الموقعين الفلكي والجغرافي واهميتهما  ارسم خريطة الجزائر ثم وضح ـ 
  لالستقرار والتنمية في الجزائر  ماهي االمكانات والموارد التي تتيحها الطبيعة  ـ
 الفالحية وب في الجزائرمن الناحيةما أهمية إقليم السه ـ

  الثاني الجزء    
 ذلك بالمستشفى بمرض الربو ، طلب منك زميلك تفسير قمت رفقة زميلك بزيارة احد أقاربكالمريض   
سطرا تبين فيه سبب ظاهرة التلوث البيئي واالجراءات التي  15اكتب موضوعا من   افتراضية اعتمادا على سندات 

 وقاية منهايمكن اتخاذها لل
 

 التصحيح
 الجزء األول

   رسم خريطة الجزائر
    غربا 9شرقا و 12شماال  وخطي طول  37إلى  19الجزائر تمتد بين دائرتي عرض : الموقع الفلكي   
تقع الجزائر في الجزء الغربي من شمال إفريقيا ،يحدها شماال البحر األبيض المتوسط  وشرقا : الموقع الجغرافي  

  .وغربا المغرب والصحراء الغربية وجنوبا النيجر مالي وموريطانيا تونس وليبيا 
  :استراتيجي . أهمية الموقع  

تتوسط الجزائر      -  يمر بها مدار السرطان وخط غرينيتش. امتداد من العروض الحارة الى العروض المعتدلة    
   المغرب العربي

   تنتمي الى حوض البحر األبيض المتوسط      
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   ات الفالحيةاإلمكان
  ....فوسفات  الخ . رصاص . زنك . حديد / الموارد المعدنية       / ....تنوع التربة والمناخ / مساحات زراعية      
  ....طاقة شمسية / فحم / غاز / بترول  : مصادر الطاقة      

  زراعة الحبوب  و الرعي 
  الجزء الثاني

  سطرا 15يكتب المتعلم فقرة من    
   فقرة األسباب والحلولتتضمن ال     
    استخدام ادوات المادة بشكل منهجي سليم   
التوسع العمراني ـ الصناعة االستخراجية ـ التلوث الصناعي : توظيف مفاهيم ومصطلحات المادة بشكل مالئم 

  المائي والجوي  ـ
  التنظيم العمراني ـ معالجة النفايات ـ التشجير : الحلول   
  .النظافة ـ المقروئية ـ اللغة  - ترتيب منطقي لإلجابة  -.  ختلف الوثائقالتكامل بين معلومات م-

  
  األول الجزء  

  اجب عن ا ألسئلة اآلتية
   ذلك الموقع يكتسي موقع الجزائر في حوض البحر األبيض المتوسط أهمية إستراتيجية بين في سطر بعد  

   ذلك ان في الجزائر قدم مثاال علىالعوامل الطبيعية في توزيع السك تتحكم مجموعة من      
  الجفاف والتصحر باعتبارهما خطرا يهدد في عبارتين أو ثالثة العالقة بين  بين      

 التصحيح
  أهمية الموقع

 منطقة اتصال بين شرق وغرب المغرب العربي ـ توسط المغرب العربي ـ 
 لتعامل بين إفريقيا وأوربامحور التبادل وااالنتماء إلى حوض البحر األبيض المتوسط ـ ـ 

 السكان العوامل المتحكمة في
 

 العالقة بين الجفاف و التصحر
  تكرار ظاهرة الجفاف واستمرارها  تؤدي الى التصحر 

  تدرج ظاهرة الجفاف كلما اتجهنا جنوبا الهضاب العليا ثم الصحراء
  

  الوضعية االدماجية
   :فهم المطلوب وتناول جوانب تخص  
  :ين السكان والتنمية من حيثـ  العالقة ب 

  توفر اليد العاملة ـمناصب الشغل ـ ارتفاع المستوى المعيشي    
  

  :استخدام الوثائق المعطاة الخرائط والنص بشكل منهجي
  ـ إلبراز التركز الصناعي....  ـ  لربط العالقة   

  
  :المفاهيم والمصطلحات

 يا ـ التصنيعالتنمية ـ  السكان ، التركز السكاني ـ ا لديموغراف
  .التكامل بين معلومات مختلف الوثائق-
  ترتيب منطقي لإلجابة- 

  المقروئية
  عدم التشطيب

 و عناصر إبداعية  إن وجدت
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  :مادة التاريخ
  :الجزء األول

  ا تعد الثورة الجزائرية من أعظم الثورات في العصر الحديث ألنها واجهت اكبر قوة استعمارية وانتصرت عليه: السياق
  :التعليمة

  )ن05(بين أسباب قيام الثورة الجزائرية /: 1
  )ن04(وضح كيف كانت أزمة حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية سببا في قيام الثورة الجزائرية  /:2
  )ن03:    (اشرح ما يلي/:3
  المنظمة الخاصة*
  الحكومة الجزائرية المؤقتة*
                                           مليشيات*

  )ن08: (الجزء الثاني
  منعطفا تاريخيا للثورة الجزائرية من الناحية العسكرية1955اوت 20تعتبر هجومات : السياق

  :السندات
وإذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقي األوراس وحده فسوف تضيع , يجب أن نتحمل األعباء مع األوراس(...: 1سند رقم 

  اوت 20زيعود يوسف قائد هجومات                                                                              .                    الثورة
  )اوت لفتت انتباه الرأي العام الدولي للقضية الجزائرية20إن هجومات (....: 2سند رقم 

  احمد بن بله أول رئيس للجزائر المستقلة                                                                                          
  اوت ونتائجها 20أسباب قيام هجومات اسطر تبرز فيها 10بناء على السندات السابقة اكتب فقرة من :التعليمة

  :مادة الجغرافيا
  دية تختلف الكثافة السكانية ببالدنا من منطقة آلخري حسب الظروف المناخية واالقتصا: السياق

  :التعليمة
  )ن03(اذكر مناطق الكثافة السكانية ببالدنا   /:1
  )ن03(بين العوامل المتحكمة في توزيع السكان ببالدنا    /:2
  )ن03(  : اشرح ما يلي/:3
                    النزوح الريفي*الكثافة الفعلية  *الكثافة السكانية العامة  *
     :                       لجزء الثانيا

  تمتلك بالدنا إمكانيات هائلة تجعلها في مصاف الدول المتطورة :السياق
  :السندات

  :1سند رقم 
  غاز طبيعي  بترول  المادة

  3مليار م151  طن/مليون77  كمية اإلنتاج
مل وتع....إلى أن مادة النفط ستضمحل في أواخر ثمانينات هذا القرن على أكثر تقدير تتشير التقديرا(....: 2سند رقم 

  .                                             الدول المتطورة على خلق بدائل من المصادر المتجددة 
  :بناء على السندات السابقة وضح ما يلي:التعليمة

  )ن03(مصادر الطاقة ببالدنا     *
  )ن03(كيف يمكن لبالدنا أن تتخلص من االعتماد على مصادر الطاقة الغير متجددة   *
    )ن03(رسم خريطة الجزائر ووضح عليها مراكز تواجد البترول وأنابيب نقله       أ*
  )ن02(:               شرح المصطلحات*
  تذبذب األسعار  * مصادر طاقة متجددة -

  الجزء األول
لحة فإننا نوضح  إننا مستقلون عن الطرفين  الذين يتنازعان السلطة ، إن حركتنا قد وضعت المص:  التعليمة 

الوطنية فوق كل  االعتبارات التافهة والمغلوطة لقضية األشخاص و السمعة ، ولذلك فهي موجهة فقط ضد االستعمار 
  1954من بيان أول نوفمبر .....   الذي هو العدو الوحيد الذي يرفض أما مسائل الكفاح السلمية  أن يمنح أدنى حرية  

 : من خالل الوثيقة اجب عما يأتي 
 .  طرفين المتنازعين حدد ال   -1

 .ما هي النتائج السياسية والعسكرية التي ترتبت عن هذا الصراع  -2

 .ابرز دوافع الكفاح المسلح   -3

  الجزء الثاني 
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إن منطقة الصومام كانت مهيأة  الحتضان مؤتمر وطني كبير  نالمؤرخين الجزائريي:يقول  احد المؤرخين 
  . امين من انطالقتها للثورة التحريرية، بعد مسيرة ما يقرب من ع

  ...)هو أول مؤتمر لجبهة التحرير عقد بقرية ايفري ببجاية(...1سند رقم
  منطقة بجاية عموما والصومام خصوصا منطقة جبلية بها غابات كثيفة: 2سند رقم

تم  اعتماداعلى الوثائق المعطاة اكتب فقرة تؤكد فيها أو  تنفي مقولة المؤرخ مع التوضيح لماذا:المطلوب     
  اختيار هذه المنطقة بالذات لعقد المؤتمر

  )الوحدة مليار دوالر(  إليك جدول يمثل قيمة الصادرات و الواردات في الجزائر 
  2004  2003  2002  2001  2000  99  98  97  السنة 

  31,7  24,6  18,7  19,09  21,6  12,3  10,1  13,8  قيمة الصادرات

  18,1  13,3  12,01  9,4  9,3  8,9  8,6  8,1  قيمة الواردات
                          الميزان التجاري

  : المطلوب 
  ـ عرف المصطلحات اآلتية مع ذكر ثالث أنواع لكل منها  1
  ) الميزان التجاري–الصادرات ـ الواردات  -(
  اكمل الجدول  -2
  سم  1مليار لكل  1: ـ مثل الميزان التجاري بمنحني بياني بمقياس رسم  3
  ة لالنتباه مع التعليل ـ أبرز الظاهرة الملفت 4

  )نقاط  08: ( الجزء الثاني 
بيعية والبشرية في الجزائر، تبين لك أن الجزائر بلد غني يزخر .من خالل مشاهدتك لشريط وثائقي حول االلتناقض

  .ناقض طلب منك أحد الزمالء أن تفسر له هذا الت.     بإمكانيات هائلة، في حين أنها ال تزال تصنف ضمن الدول المتخلفة
  تتركز معظم الثروة المعدنية ببالدنا بشرف البالد في حين تتركز المحروقات بالجنوب: 1سند رقم       
الخاطئ في التنمية ضف إليه مشاكل سوء  يمن بين أسباب تخلف بلدان العالم الثالث الموروث االستعمار:  2سند رقم     

 التسيير

اسطر، تفسر فيه مظاهر 10على السندات المرفقة، أكتب مقاال من على ضوء ما درسته، واعتمادا :التعليمة 
  . التناقضات، مقترحا حلوال تراها مناسبة للخروج من التخلف   

  انتهى
     

 :مادة التاريخ/ أوال
  .نقاط9:  ا الموضوع األول  

  .تعتبر األحداث التالية معالم في مسار التحرر الوطني الجزائري    
  .)مؤتمر باندونغ - هجمات الشمال القسنطيني-المنظمة الخاصة(   
  )نقاط3.                                         (حدد تواريخها)1    
  )نقاط3.  (ابرز دور كل حدث في مسار التحرر الوطني) 2    
  )نقاط3(  بين ظروف حدوثها)3    
  )الوضعية اإلدماجية (:الموضوع الثاني    
  :ا السياق   

  .ردشة عبر االنترنيت تناقشت مع تلميذ فرنسي أراد إن يقنعك بان ديغول وهب االستقالل للجزائرفي د     
  :                                                             السندات      

  2:سند                                                              1:سند          

    
       
          Généraux putschistes à Alger 
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Farouchement opposés à la politique menée par le général de Gaulle en faveur de l'autodétermination de 

l'Algérie (approuvée par référendum le 8 janvier 1961) et à l'ouverture, fin mars, des négociations d'Évian avec 

le FLN, les généraux Zeller, Jouhaud, Salan et Challe (de gauche à droite), anciens chefs de l'armée d'Algérie/ 

                     
         

  
  
  

       
طل فيه تلك المقولة مبينا الجهود اسطرتب10اكتب مقاال من .اعتمادا على السندات  ومعلوماتك التي درستها : التعليمة

  .                                          االستعمارية في إبقاء  الجزائر مستعمرة إلى األبد
      

  
  
  :/ الجغرافيا:ثانيا 

  )              نقط   4: (  الموضوع األول      
  )مليار دوالر(زائرية إليك الجدول التالي يمثل قيمة الصادرات والواردات الج        

  )مليار دوالر(إليك الجدول التالي يمثل قيمة الصادرات والواردات الجزائرية 
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنوات

   
  صادرات  

13.8  10.1  12.3  12.6  19.09  18.7  24.6  31.7  

  18.1  13.3  12.2  9.4  9.3  8.9  8.6  8.1  واردات     

  
  :/المطلوب

  .مثل الجدول بواسطة منحنى بياني)  1              
  .مليار د/1_/سم2:الوحدة                
  .حدد مالحظاتك على المنحنى)   2               
  .علل تلك المالحظات ) 3               

  )نقط 3)  ( الوضعية اإلدماجية(/الموضوع الثاني    
  )       أطلس الجزائر/(ة  لكتابة أحسن مقدمة لكتاب جديد عرضت مؤسسة ثقافية مسابق: السياق     
  :  السندات     
  /1السند     

  وخصائص حيوية تجمع بين ميزات نادرة استمدتها من موقعها.لموقع الجزائر أهمية إستراتيجية ((   
 وغناها بالموارد االقتصادية.وفتوة سكانها.المتوسط للعالم وتنوع مناخها وتضاريسها     

 
  :التعليمة         

ومن جهة ..…قررت أن أحرر فرنسا  من التكاليف الباهضة  والخسارات المرهقة اآلخذة في االزدياد       

أخرى تحققت انه بمواصلة  صراع خيالي إلى ما ال نهاية  يعرض جيشنا ذاته  ومن خالله وحدتنا الوطنية      

  ...........نفسها للخطر

.  

 .                                                                                    شارل ديغول/مذكرات                                                     
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الطبيعية  اسطر تبين فيه الميزات8اكتب مقاال من .اعتمادا على  الوحدات التي درستها خالل السنة و السندات المقدمة    
  .                                         تهددها والبشرية و االقتصادية للجزائر والمخاطر التي

                                                                                                        

    انتهى       
 

    :مادة التاريخ 
  طبقت فرنسا جملة من اإلجراءات إلحكام قبضتها على الجزائر وهي ما يعرف بالسياسة االستعمارية: السياق

  :التعليمة
  ن2عرف السياسة االستعمارية              -
  ن4اإلجراءات العسكرية الفرنسية     بين -
  ن4أذكر بعض ما جاء في قانون األهالي  -
  

  :مادة الجغرافيا
  ن10تعد الجزائر ثاني دولة في إفريقيا من حيث المساحة كما أنها تتميز بموقع استراتيجيا            : السياق

  )2كلم(جدول يمثل مساحة الجزائر وبعض الدول : السندات
 المغرب اليبي الجزائر

2381741 1759540 462000 
  

  اسطر تبرز فيها أهمية الموقع الجغرافي والموقع الفلكي للجزائر 7اعتمادا على السندات السابقة أكتب فقرة من :التعليمة
  
  

  :  مادة التربية المدنية
  تعتبر الدولة الجزائرية من الدول الفتية: الجزء األول

  :التعليمة
  ن4                عرف الدولة          -
  ن4بين خصائص الدولة الجزائرية   -
 ن4اذكر أركان الدولة الجزائرية     -

  :الجزء الثاني
  :السياق

  إن المجتمع الجزائري من المجتمعات اإلسالمية
  :السندات

  إن الجزائر ارض اإلسالم:جاء في ديباجة الدستور الجزائري: 1سند
  ن8.....)    وأن لنا وراء هذا الوطن أوطانا أخرى عزيزة.....ر فهي وطني الخاصأما الجزائ: قال ابن باديس:2سند رقم
  أسطر تبرز فيها  انتماءات ومقومات المجتمع الجزائري5أكتب فقرة في  :التعليمة

  
  :مادة التاريخ
  :الجزء األول

لقد جعلنا ....ومساجد كانت موجودةقضينا على مدارس )....المساجد و الزوايا(لقد وضعنا أيدينا على أموال الوقف : السياق
  م1878لجنة السكويتار الفرنسية  ....                                                       المجتمع الجزائري أكثر توحشا 

  :التعليمة
  )ن8(بين جهود فرنسا في القضاء على الهوية الجزائرية       /: 1
  )ن8(ياسة              وضح كيف تصدى الجزائريون لهذه الس/:2
  )ن4:                                            ( اشرح ما يلي/:3
  التنصير*
  االستيطان *

  )ن20: (الجزء الثاني
ودافعت عن ....فاتها عبرت بصدق عن رفضها المطلق لالحتالل , إذا كانت المقاومات الشعبية لم تتوج باالنتصار: (السياق

  أبوالقاسم سعد اهللا.د                                                                                   ....)اليب الممكنة مقوماتها بكل األس
  :السندات

  جدول لبعض المقاومات المسلحة: 1سند رقم 
 تاريخها اسم المقاومة

 1872-1871 مقاومة المقراني
 1916 مقاومة التوارق

 1916 مقاومة األوراس
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  ...)ثم انتقلت إلى نشاط األحزاب والجمعيات .....إن تجربة المقاومة السياسية بدأها حمدان خوجة: ( 2سند رقم 
اسطر تبرز فيها أشكال المقاومة في الجزائر وكيفية دفاعها عن 10بناء على السندات السابقة اكتب فقرة من :التعليمة

  الهوية الوطنية
  :مادة الجغرافيا

  :ولالجزء األ
  تتنوع األودية في الجزائر حسب اختالف مصباتها: السياق

  :التعليمة
  )ن4(اذكر أنواع األودية في الجزائر  /:1
  )ن4(بين خصائص األودية ببالدنا    /:2
  )ن4:                  (اشرح ما يلي/:3
  الشط * النهر * الواد*

  )ن8:                         (الجزء الثاني
  وع الغطاء النباتي ببالدنا حسب تنوع المناخ والتربةيتن :السياق

  :السندات
إن كمية األمطار ببالدنا تقل كلما اتجهنا : 2سند رقم  

  جنوبا والنباتات تزداد كثافة كلما اتجهنا شماال
على السندات السابقة اكتب فقرة من بناء :  التعليمة

  اسطر تبرز فيها تأثير المناخ ونوع التربة على نوع النبات10
  

 
  

  : التربية المدنية 
  )نقطة  12:                                           (الجزء األول      

  )نقاط04(  األول السؤال 
    )  الدولة رموز ،   الحريات   ،  التجسس ،  اتالمناور( المناسب  مكانها في التالية المصطلحات ضع

 يعاقب  ........… وجميع الوطني ترابها وسالمة وسيادتها البالد استقالل ويصون يحمي أن مواطن كلّ على يجب : 61 لمادة 

 .دولةال أمن ضد المرتكبة الجرائم جميع وعلى للعدو، والوالء ..........و الخيانة على صرامة بكل القانون
 .حكمه أو تمس نزاهة بأداء مهمته، قد تضر  التي .........و والتدخالت أشكال الضغوط محمي من كل القاضي 148 المادة
  .األساسية حقوقهم المحافظة على ولكلّ واحد وتضمن للجميع ،.........و المجتمع القضائية السلطة تحمي : 139 المادة

  )نقاط  4:  (السؤال الثاني  
   الحكومة    ، الديباجة     ،  التقاليد   ،   المقومات:  إشرح المفاهيم التالية  

  )نقاط 8:     (الجزء الثاني                
بعد الحرب االعالمية التى شنتها الفضائيات   المصرية  ضد المجتمع الجزائري   ودولته  ورموزه الوطنية والتاريخية ،طلب  -

مساعدة  إلعداد  بطاقة يعرف فيها الجزائر مجتمعا   ودولة بغية الرد علىتلك الهجمات في منك   أحد اصدقائك ال
  احدى مواقع النات  

  : السندات    
    1996جاء في ديباجة الدستور: السند األول  

  ..))وإفريقية متوسطية بالدو عربية، وأرض الكبير، العربي المغرب من يتجزأ ال وجزء اإلسالم، أرض الجزائر، إن  ((                
  
  1996 دستور  ديباجة  من   :الثاني السند  

  . الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا         
وأرض العزة        ،فتاريخه الطّويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية         
   .والكرامة

 منذ أبنائها، في تجد كيف المتوسط، األبيض البحر عاشها التي الحاسمة اللّحظات أعز في الجزائر عرفت لقد          
 دول وبناة والرقي، والوحدة للحرية، روادا االستعمار، من التحريرية الحروب حتى اإلسالمي، والفتح النوميدي، العهد

   .والسالم جدالم فترات طوال مزدهرة، ديمقراطية
  

  أسطر  تساهم بها لنقل الصورة الحقيقية للجزائر؟  10بناء على السندين  ومعلوماتك  أكتب فقرة من :  التعليمة  
                                                                                        

  انتهى
  
  

  مادة التاريخ
  )09: (الجزء األول

 الغطاء النباتي المدينة
 غابات الصنوبر بجاية

 نبات الحلفة الجلفة
 نبات الصبار بشار
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  .اريخ التالية معالم هامة في تاريخ الثورة الجزائريةتعتبر التو
*23/03/1954 *01/11/1954 *03/04/1955 *20/08/1955 .  

  : التعليمة
  .                                                                               حدد أحداث تلك التواريخ/: 1

  .            لشمال القسنطيني على الثورة و نتيجتين على االستعمارأذكر نتيجتين من نتائج هجمات ا/: 2    
  :اشرح مايلي /: 3   
                         .                                                              .                                                             االعتقال*لجنة الستة      .  *  حرب العصابات*

  )ن 04: (الجزء الثاني                           
  .تعتبر هجمات الشمال القسنطيني منعطفا تاريخيا للثورة الجزائرية من الناحية العسكرية: السياق 

  :السندات
ألوراس وحده فسوف تضيع وإذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقي ا‘ يجب أن نتحمل األعباء مع األوراس : (... 1السند رقم

                                                                       زيغود يوسف                                                                                                                   ...)   الثورة
                                                                                                                            بلهأحمد بن  )أوت لفتت انتباه الرأي العام الدولي للقضية الجزائرية 20ت إن هجما(... :  2السند رقم
  .                                                                                                    ونتائجها 1955أوت  20سباب قيام هجمات أسطر تبرز أ 08بناء على السندات السابقة أكتب فقرة من : التعليمة 

  :مادة الجغرافيا
  الجزء األول

ع بطيء في من خالل مشاهدتك لشريط وثائقي حول النمو الديمغرافي في الجزائر، تبين لك أن الجزائر شهدت تراج
  .السنوات األخيرة إال أنها مازالت تعاني عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو اإلقتصادي

  :التعليمة   
  .                                                                   هات مفهوما للنمو الديمغرافي -أ

  .                                         األخيرة أذكر سبين لهذا التراجع البطيء في السنوات -ب     
  )باختصار. (كيف يمكن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الديمغرافي-ج   

  :الجزء الثاني
  )%0( إليك جدول يمثل معدل المواليد و الوفيات في الجزائر

    
2005  2004  2003  2002  2001  2000   السنوات

21,36  20,67  20,36  19,68  20,03  19,36   معدل المواليد
4,47  4,56  4,55  4,41  4,56  4,59   معدل المواليد

  
  :التعليمة

  .سم1لكل  %01: مثل الجدول بمنحنى بياني بمقياس رسم  -1
  .ابرز الظاهرة الملفتة لالنتباه مع التعليل-2

  

  

I. أجب عما يلي : 

تعددة اشتركت في بعض مطالبها تارة عرفت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية األولى اتجاهات م )1
 .واختلفت تارة أحرى

 . بين هذه االتجاهات، ممثليها، أهدافها  -  أ

 لتحقيق أهدافه؟) الديني(ما هي الوسائل التي استخدمها االتجاه اإلصالحي   -  ب

 .هاتها. سبق اندالع الثورة التحريرية المباركة جملة من الظروف واألسباب، بعضها داخلي وأخرى خارجي  )2

 .النظام الدولي الجديد -مؤتمر الصومام -المنظمة الخاصة -مشروع قسنطينة: ات معاني المصطلحات التاليةه )3

 : هات هدفين لكل من المنظمات التالية التي تنتمي إليها الجزائر )4

  .اتحاد المغرب العربي - OPEPاألوبيب  - ةالوحدة اإلفريقي -منظمة األمم المتحدة             
 1962مارس  19 -1912 -1871 - 1960فيفري  13: مما يلي حدد حدث كلٍّ )5
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II. الوضعية اإلدماجية : 

لكم أن تنشئوا من المزارع ما تشاءون، ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها، وكونوا على يقين بأننا "
  .1835أوت  10كلوزيل يوم من خطاب الماريشال "                                  سنحميكم بكل ما نملك من قوة

وأنّ علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا ..إنّ عهد الهالل في الجزائر وقُبِر، وأنّ عهد الصليب قد بدأ، وأنه سيستمر إلى األبد" 
  .الكاردينال الفيجري"        لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدينة منبع وحيها من اإلنجيل

  
أسطر  10-8قين ومكتسباتك القبلية، أكتب فقرة ال من اعتماد على السندين الساب
 التي كانت ترمي إليها فرنسا عند احتاللها للجزائر تتبين بعض السياسا

I. جب عما يلي : 

 .الطاقات المتجددة وغير المتجددة -الميزان التجاري -الرق والعرق -األمن الغذائي:     هات معاني ما يلي )1

 ق اكتفاءها الغذائي؟بم تفسر عجز الجزائر عن تحقي )2

 ما أسباب النمو الديمغرافي السريع في الجزائر وما هي نتائجه؟ )3

اقترح حلوال . أذكر أسبابهما. عرف الظاهرتين. تعاني تربة الجزائر من خطرين هما التصحر واالنجراف )4
  .لذلك

II. الوضعية اإلدماجية:   

 موع الوارداتواردات المواد الغذائية بالمليون دينار جزائر ونسبتها من مج
 

1986  1987  1996  1997  1998  
7261  7096  136859  139423  148798  
16.7% 20.8% 27.4% 27.7% 26.9% 

أسطر نبين فيها اسباب عجز الجزائر عن تحقيق  10اعتماد على السند السابق ومكتسباتك القبلية حرر فقرة من 
  .اكتفاءها وأمنها الغذائي، مقترحا حلوال لذلك

  انتهى

  : ال  التاريخأو
  .تبنى الشعب الجزائري المقاومة السياسية   لما فشلت المقاومة المسلحة في تحرير  الوطن            
  م؟1865/ م1871/  م  1912/  م  1931ماهي األحداث التى ترمز لها التواريخ  التالية  – 1          
  سياسية ؟أذكر األساليب الى اعتمدت عليها المقاومة ال – 2        
  أكمل الفراغ  في الجدول بما يناسبه  ؟ – 3        

  المطلب الرئيسي     الزعيم                  الجمعيات واألحزاب 
المحافظة  على الهوية      

  الوطنية
  تحرير الوطن  من االستعمار    
  تحقيق المساواة     
  
  :الجزء الثاني   

  رنسيين ، يعتبر االستعمار الفرنسي لبالدنا  خير وكان بهدف نشر الحضارةمن يقرأ تاريخ الجزائرعلى يد الف -     
  .واخراج الجزائر من التخلف والجمود         

  .طلب  منك  تأكيد بطالن هذه النظرة       
  السندات  

ن تستولوا عليها في لكم أن تنشئوا من المزارع ماتشاؤون ، ولكم أ" كلوزال المستوطنون  قائال  لخاطب  الماريشا: 1السند 
  "على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة  االمناطق التي نحتلها وكونو

  
وأنّ علينا أن نجعل أرض الجزائر   مهدا ........انّ عهد الهالل في الجزائر قد ولى وقبر ،وأنّ عهد الصليب  قد بدأ:  (( 2السند

  لكاردينال الفيجري  ا                              ))لدولة مسيحية
إن الجزائر لن تصبح مملكة فرنسية، إال  عندما تصبح هناك لغتنا لغة قوية ، والعمل الجبار الذي يترتب  :  (( 3السند 

  من  تعليمات  قادة االحتالل  .......))            علينا انجازه هو السعي  وراء نشر  اللغة الفرنسية  بين األهالي
  أسطرترد  فيه  على ادعاء الفرنسيين؟ 10على السندات   وعلى معلوماتك  السابقة  حرر  فقرة  من   بناء:   التعليمة
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 مراجعة شاملة للتربية المدنية  

 ماهي أهم المشاكل التي عانى منها المجتمع الجزائري خالل الحقبة االستعمارية ؟ 

 . ن كيف تحقق ذلك في مجتمعنا الجزائريتقاس نهضة وقيمة المجتمعات بما حققته من منجزات حضارية بي 

 ما معنى ذلك ؟) دولة القانون ( يقال بأن الدولة الجزائرية 

 . سطرا تبين فيها واجبات المواطن نحو دولته ومجتمعه 15أكتب فقرة من 

 . على المواطن االطالع على الدستور واحترامه والعمل ببنودهيجب  سطرا تبين فيها لماذا  15أكتب فقرة من 

 ما الصلة التي تربط بين الدستور كمجموعة قوانين تنظيمية و المجتمع الجزائري ؟

 ما المقصود بالقانون اإلداري وبين أهمية احترام القوانين اإلدارية والتقيد بنصوصها ؟

 ما الغرض من الفصل بين السلطات وما المقصود من السلطة التنفيذية ؟ 

 . الحالة االستثنائية, حالة الطوارئ ,حالة الحصار , مجلس الحكومة , وزراء مجلس ال: أشرح المفاهيم التالية 

 فيم تتمثل مهام واختصاصات البرلمان وماهي المجاالت التي يشرع فيها وما أهمية البرلمان ؟

 من يتولى السلطة القضائية وما المقصود من بالمنازعات واالستئناف وما دور القضاء ؟

 طات وما معنى استقاللية القضاء ؟حدد العالقة بين السل

 . درجات التقاضي, المخالفات , الجنح , الجنايات , العرائض : أشرح المفاهيم التالية 

 لحقوق اإلنسان عدة مجاالت ما هي ؟ بين أثر الحقوق على الحياة العامة ما موقف اإلسالم من حقوق اإلنسان

 ماهي اآل لبت الدولية لحماية الحقوق, ك حقوق اإلنسان ما المقصود بخرق حقوق اإلنسان ؟ ما مظاهر انتها

 . ما دور الدولة في ضمان األمن الداخلي ؟ ما المقصود باألمن الغذائي ؟ كيف يتم تحقيقه

  , الشتاء النووي, النووي , السالح الكيماوي : أشرح المصطلحات التالية 

 يحقق السلم وطنيا وعالميا ؟كيف . وما نتائج غياب األمن , فيما تتمثل ثقافة السلم 

 كيف يمكن منع وقوع العنف ؟, ما المقصود بالعنف بين مظاهره واسبابه وماهي آثاره على الفرد والمجتمع 

 قد تخضع حرية الرأي لقيود معينة متى يكون ذلك ؟ , حرية االجتماع , حرية الرأي : أشرح المفاهيم التالية 

 .ما أهمية ممارسة العمل النقابي بالمؤسسة. باعها لتأسيس تنظيم نقابي ماهي اإلجراءات اإلدارية الواجب ات

 ما هدف األحزاب ؟, هافيم تتمثل أهمية.لماذا تشجع بعض الدول على إنشاء األحزاب السياسية 

 . ما ا لفرق بين العلم والتكنولوجيا ؟ ما معنى التكنولوجيا سالح ذو حدين ؟ السيارة نعمة ونقمة

 . هي علم الصنائع والفنون والوسائل المسخرة وكل ما استطاع اإلنسان صنعه وابتكارهالتكنولوجيا  

 كيف يمكن اكتسابها ؟ / 3أذكر محاسنها و مساوئها / 2ماهي مجاالت استعمالها / 1: ـ المطلوب 

 كيف نحمي البيئة ؟.أبرز الجوانب السلبية للتكنولوجيا و آثارها على البيئة 

 . تستعمل األقمار الصناعية في عدة مجاالت أشرح ذلك ,عرف القمر الصناعي 

 . أذكر خدمات األقمار الصناعية في مجال االتصال و المالحة واألبحاث

 ما الذي يمنع األمم المتحدة من تأدية دورها, ما أهدافها , أذكر ظروف تأسيسها , متى تأسست هيئة األمم المتحدة 

. 

 . كيف استفادت بالدنا من تعاونها,  ماهي وظائفها, متى أنشئت اليونسكو 

  . بين كيف تستفيد بالدنا س من هذه الهيئة, ما دورها , أذكر مقر منظمة المؤتمر اإلسالمي 
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  كرونولوجيا اهم االحداث قبل اندالع الثورة التحريرية

  حادثة المروحة بين القنصل الفرنسي ديفال والداي حسين 1827أفريل29 

 ألسطول البحري الفرنسي من ميناء طولون بفرنسا إنطالق ا 1830ماي25

 نزول القوات الفرنسية في ميناء سيدي فرج 1830جوان 14

 الغزو الفرنسي وسقوط العاصمة 1830جويلية5

  -  الجزائر فرنسية -   إصدار مرسوم إلحاق الجزائر بفرنسا  1834جويلية 22

 المقاومة في الشرق بقيادة أحمد باي 1832/1837

 المقومة في الغرب الجزائري بقيادة األمير عبد القادر  1832/1847

 معاهدة ديميشال بين القائد الفرنسي ديميشال واألمير عبد القادر 1834فيفري 24

 معركة وادي المقطع  1835جوان 25

 سقوط مدينة قسنطينة  1837

 معاهدة تافنة بين األمير عبد القادر و الجنرال بيجو  1837ماي 30

 ة أحمد باي وفا 1850

 قانون الجنسية  1865

 إعطاء الجنسية الفرنسية لليهود  -قانون كريمو  1870أكتوبر  24

 فرض مجموعة من القوانين اإلستثنائية غلى الجزائريين )األنديجينا(قانون األهالي 1871

 قانون البلديات  1884

 ورفترة الحرب العالمية األولى بين دول الحلفاء ودول المح 1914/1918

 إصالحات جونار منها إعطاء الجنسية الفرنسية للجزائريين مقابل شروط تعجيزية  1919فيفري  4

  - دعاة المساواة - تأسيس حزب اإلخوة الجزائري بقيادة األمير خالد  1922جانفي 23

 -   دعاة اإلستقالل  - تأسيس نجم شمال إفريقيا بقيادة مصالي الحاج  1926مارس 2

 - اإلدماج –أسيس حزب إتحاد النواب المسلمين الجزائريين بقيادة فرحات عباس ت 1927جوان 18

 - دعاة اإلصالح -تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  1931ماي 5

 حل نجم شمال إفريقيا 1936جوان 26

 تأسيس حزب الشعب الجزائري 1937مارس 11

 المحور ودول الحلفاء بداية الحرب العالمية التانية بين دول 1939سبتمبر1

 وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس  1940أفريل 16

 إصدار بيان الشعب الجزائري من طرف فرحات عباس  1943فيفري 10

 تأسيس حركة أحباب البيان والحرية  1944مارس 14

 نهاية الحرب العالمية التانية بانتصار الحلفاء  1945ماي 

 ألف شهيد45ا مجازر رهيبة استشهد فيه 1945ماي 8

 تعطيل الصحف وتوقيف عمل الجمعيات ومعظم األحزاب  1945
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 اإلستقالليون – تأسيس حزب حركة اإلنتصار للحريات الديمقراطية 1946

 تأسيس حزب اإلتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري بقيادة فرحات عباس  1946أفريل 

 عسكرية سرية تجهز للثورةوهي منظمة  os تكوين المنظمة الخاصة 1947فيفري  17و16

  رإصدار السلطات الفرنسية دستورا خاصا بالجزائ 1947سبتمبر 20

 إكتشاف أمر النظمة الخاصة من طرف القوات الفرنسية 1950مارس18 

 إندالع التورة في تونس والمغرب  1952

 إنقسام حركة اإلنتصار للحريات الديمقراطية إلى مركزيين ومصاليين  1954جانفي 

 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل  1954س مار23

 بالمدنية بالعاصمة22  إجتماع لجنة  1954جوان 

 حزب جبهة التحرير  ورية للوحدة والعمل إلىثبهدف تحويل اللجنة ال لجنة الستةإجتماع  1954أكتوبر 23

 

  

  

  

  

  

  كرونولوجيا الثورة التحريرية

  

1954  

 اندالع الثورة  نوفمبر 01

 ردود الفعل الفرنسية على اندالع الثورة  نوفمبر 03

 فرب مستغانم عبد المالك رمضاناستشهاد بن  نوفمبر 05

 ردود الفعل الفرنسية السياسية نوفمبر 05

 فرب سوق أهراس باجي مختاراستشهاد  نوفمبر 18

 باألوراس بلقاسم قريناستشهاد  نوفمبر 29

 العمليات العسكرية بداية  ديسمبر 23
1955  

 بتونس  Iقائد المنطقة  مصطفى بن بولعيداعتقال  جانفي14

 في معركة بوكركر IIقائد المنطقة  ديدوش مراداستشهاد  جانفي 14

 فيرونيك –طالق عمليتي فيوليت وان العمليات العسكريةاستمرار  جانفي 23

http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Evenements_ar&id=pe1
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Dossiers_ar&id=pd10
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Biographie_ar&id=pb2
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Dossiers_ar&id=pd10
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Biographie_ar&id=pb4
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Biographie_ar&id=pb3
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Dossiers_ar&id=pd34
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Biographie_ar&id=pb23
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Biographie_ar&id=pb83
http://www.1novembre54.com/tarikh_djazair.php?cat=Dossiers_ar&id=pd34


  

 

 
 

 االستاذ جودي حممد صاحل

 2010  ماي  8. 

49 

 تعيين جاك سوستيل حاكما عاما خلفا لروجيه ليونار جانفي 25

 وسقوط الحكومة الفرنسية.فراس  سياسة مانديسفشل  فيفري 05

 أشهر من طرق الجمعية الوطنية الفرنسية 6عمدة  حالة الطوارئانون المصادقة على تطبيق ق فريل 01

 مليار فرنك للقضاء على الثورة 15تخصيص :  لحربي الفرنسيالمجهود اتدعيم  ماي 15

ألف جندي و تستدعي االحتياطيين لتدعيم المجهود  40المجلس الوزاري الفرنسي يقرر اضافة  ماي 16
 الحربي الفرنسي

 جاك سوستيل يعلن عن إصالحات جوان 01

 معركة الحميمة األولى:  Iفي الوالية :  معارك جيش التحريرمن  جوان 13

 المين دباغين إلقاء القبض على  جوان24

 االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ميالد  جويلية 13

 هجوم الشمال القسنطينيبداية  أوت 20

 1معركة الجرف  Iفي الوالية  معارك جيش التحرير سبتمبر 22

   المصالح اإلدارية المختصةإنشاء  سبتمبر 29
 وصول كمية من األسلحة والذخيرة على مثن السفينة األردنية دنيا:  التسليح في الثورة أكتوبر 01

 غرب الجزائريفي ال جيش التحرير الوطنيبداية هجوم  أكتوبر 01

 بصفوف جيش التحرير الوطني)  لطفي( التحاق بودغين بن على  أكتوبر 27

 قائد الوالية األولى شيحانيبشير استشهاد  أكتوبر 30

 جندي إلى الجزائرألف  180وصول :  المجهود الحربي الفرنسيتدعيم  ديسمبر 10

1956  

 حل نفسها وانضمامها للثورة جمعية العلماء المسلمينإعالن  جانفي7

 بتلمسان الدكتور بن زرجباغتيال  جانفي 19

 تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين  فيفري 24

 مصطفى بن بولعيد استشهاد  مارس 22

 محمال بكمية من السالح بالثورةالتحاق مايو   أفريل 05

 بضواحي القليعة سويداني بوجمعةاستشهاد  أفريل 16

 االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائرييحل  فرحات عباس أفريل 22

 للثورة أحمد فرانسيسانضمام  أفريل 22

 جيش التحرير الوطني يتصدى لعملية تمشيط تحت اسم األمل والبندقية أفريل28

 معركة جبل بوطالب): 1(في الوالية  معارك جيش التحرير ماي 06

 عن الدراسة والتحاقهم بالثورة زائريين المسلمينإضراب االتحاد العام للطلبة الج ماي 19

 عيسات ايدير إلقاء القبض على  ماي 23

 معركة الونشريس:  IVمعارك جيش التحرير في الوالية  جويلية 07

 مؤتمر الصومام انعقاد  أوت 20

 بسيدي فرغيش زيغود يوسف استشهاد سبتمر 23

 طن من الذخيرة 70خرة أتوس محملة بالقوات الفرنسية تحتجز با: التسليح خالل الثورة  أكتوبر 16

 تنشر قرارات مؤتمر الصومام جبهة التحرير الوطني نوفمبر 01
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 معركة جبل بوكحيل:  6في الوالية  معارك جيش التحرير نوفمبر 08

 معركة النسينسة:  6في الوالية  معارك جيش التحرير ديسمبر09

 معركة أوالد رشاش:  1في الوالية  معارك جيش التحرير ديسمبر 26

1957  

 إذاعة صوت الجزائرتأسيس  جانفي 01

 بقيادة الجنرال ماسي معركة الجزائربداية  جانفي 07

 الهالل األحمر الجزائري  تأسيس جانفي 09

 ضراب ثمانية أيام انطالق إ جانفي 28

 لعربي بن مهيديالقاء القبض على ا فيفري 23

 التعديبمهيدي تحت  استشهاد العربي بن مارس 03

 فريق جبهة التحرير الوطني تأسيس  أفريل 08

 معركة فالوسن:  Vالوالية في معارك جيش التحرير أفريل 20

 قائد الوالية السادسةعلي مالح استشهاد  ماي 28

    حكومة بورجيس مونريالبرلمان الفرنسي يوافق على تشكيل  جوان 12
 معركة جبل بوزقزة:  IVمعارك جيش التحرير في الوالية  جويلية 19

 بتونس صحيفة المجاهدإعادة صدور  أوت 05

 مرسوم ماكس لوجان لتقسيم الصحراء:  سياسة فصل الصحراء أوت 06

 الجزائرية بالقاهرةللمجلس الوطني للثورة انعقاد أول مؤتمر  أوت 28

 الخاص بالجزائر قانون باالطارمصادقة مجلس الوزراء الفرنسي على  سبتمبر 19

 وحسيبة بن بوعلي بالقصبة)  علي البوانت (استشهاد علي عمار  كتوبرأ 08

 تونسب لجنة التنسيق والتنفيذاجتماع  أكتوبر 25

 اتفاق بين الحركة الوطنية والجيش الفرنسي لخنق الثورة نوفمبر 06

 بالمغرب عبان رمضاناستشهاد  ديسمبر 22

1958  

 حل االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين جانفي 08

 قصف ساقية سيدي يوسف  فيفري 08

 ةعلى الحدود العربي المناطق المحرمةمجلس الوزراء الفرنسي يقرر إقامة  فيفري 19
 حكومة فيليكس قايارسقوط : تزايد الحكومات الفرنسية التي اسقطتها الثورة  أفريل 15

 طالب عبد الرحمان تنفيذ حكم االعدام بالمقصلة في الشهيد  أفريل 25

 مؤتمر طنجة يؤيد نضال الشعب الجزائري أفريل 28

 1958ماي  13انقالب  ماي 13

 للجزائر شارل دي غولزيارة  جوان 07 – 04

 محمد بلونيس الحركة المصاليةسقوط قائد  جوان 17

 ازدياد العمليات التي نفذها أعضاء الفيدرالية جوان 28

 يقدم بيانا لألمم المتحدة لفضح سياسة فرنسا محمد يزيد أوت 28 – 27

 تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  سبتمبر19

 تعلن فتح مفاوضات مع فرنسا تصريح للحكومة المؤقتةأول  سبتمبر 26
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 االقتصادية واالجتماعية مشروع قسنطينة إعالن أكتوبر 02

 على جبهة التحرير سلم الشجعانشارك دي غول يعرض  أكتوبر 23

 استراتيجية جيش التحرير في مواجهة العمليات العسكرية تطور نوفمبر 03

 ل ينتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية شارل ديغو ديسمبر 02

 األمم المتحدة تتناول القضية الجزائرية ضمن جدول أعمالها ديسمبر 08

1959  

 ورفاقه إلى سجن جزيرة إكس حمد بن بلةنقل أ مارس 7

 سي الحواس   -   عميروش -: شهاد العقيدين است مارس 28

 بداية تطبيق مخطط شال أفريل 18

 المحتشدات جزائري في  9.000.000ن فرنسا تحشد أكثر م حتى أول أفريل

 محمد بوقرة استشهاد العقيد سي  ماي 05

 IIفي الوالية  عملية المنظارلشروع في تنفيذ ا حويلية22

 IVالوالية  قائد الطيب الجغاللياستشهاد سي  جويلية29

 وسياسة االستعمارية في الجزائر ديغولالجنرال  أوت 30 – 27

 الدعم العربي للثورة الجامعة العربية تصادق على عدة قرارات في إطار  سبتمبر 01

 لعملية األحجار الكريمة جيش التحرير الوطني يتصدى  سبتمبر 04

 المصيريعترف بحق الجزائر في تقرير  ديغولشارل  سبتمبر 16

 شارل ديغول يجدد نداءه لوقف إطالق النار نوفمبر 10

 الحكومة المؤقتة تعين أحمد بن بلة ورفقائه للتفاوض مع فرنسا حول تقرير المصير نوفمبر 20

 الثانية برئاسة فرحات عباس الحكومة المؤقتةاجتماع المجلس الوطني للثورة وتكوين  ديسمبر 10

 عيسات ايدير االتحاد العام للعمال الجزائريين يرفض نتائج التحقيق الخاصة بظروف وفاة  ديسمبر 19

1960  

 في الجزائر التعذيبسية تنشر تقرير الصليب األحمر حول جريدة لوموند الفرن جانفي 05

 هواري بومدينالمجلس الوطني يوافق على إنشاء قيادة األركان برئاسة العقيد  جانفي 18

 بمشاركة اتحاد النساء الجزائريات في مؤتمر باماكوالمرأة خالل الثورة  ازدياد نشاط جانفي 19

 في الصحراء الجزائرية تفجير ذري فرنسي برقانأول  فيفري 13

 اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بتونس مارس 08

 قائد الوالية الخامسة العقيد لطفياستشهاد  مارس 27

 ثاني تفجير للقنبلة الذرية الفرنسية أفريل 30

 لكريم بلقاسماستقبال السلطات الطيبة  أفريل 30

 جنوب عين الصفراءالنابالم  استخدام فرنسا لقنابل ماي 01

 قضية الجزائرية تدويل ال زيارة وفد الحكومة المؤقتة الفيتنام في إطار ماي 04

 الجزائرية الفرنسية في موالن المفاوضاتانطالق  جوان 28

 شارل دي غول يعلن في ندوة عن الجزائر جزائرية سبتمبر 05

 إلى االتحاد السوفياتي والصين بن طوبالزيارة فرحات عباس و سبتمبر27

 لمؤقتةاعتراف االتحاد السوفياتي بالحكومة ا:  اعترافات الدول بالحكومة المؤقتةمن  أكتوبر 07

 الهجوم على مراكز جماعة الحركة في باريس أكتوبر 12
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 شارل دي غول يعلن أمام مجلس الوزراء عزمه على إجراء استفتاء وتقرير المصير نوفمبر 16

 في مناطق عدة من الوطن ديسمبر 11مظاهرات اندالع  ديسمبر 11

1961  

  تصريح شارل دي غول في ندوة صحفية يعلن أنه ليس من مصلحة فرنسا البقاء    أفريل 11

 على أن الجزائر جزائرية في الجزائر و أكد

 

 في إيفيان المفاوضات الجزائرية الفرنسيةاالنطالق الفعلي  ماي 10

 استئناف المفاوضات الجزائرية الفرنسية في لوغران جويلية 20

 العقيد سي صالح زعموم مقتل  جويلية 13

 رئيسا للحكومة المؤقتة بن يوسف بن خدةمجلس الوطني للثورة الجزائرية وتعين اجتماع ال أوت 28 – 9

 ارس فبد الرحمان إلقاء القبض على ع نوفمبر 04

 منظمة الجيش السرية يوم صدر  ديسمبر 06

1962  

 يسلم مذكرة الحكومة الجزائرية ردا على المذكرة الفرنسية الصديق بن يحيى جانفي 09

 تنديدا بمشروع فصل الصحراء مظاهرات ورقلة فيفري 27

 من طرف كريم بلقاسم ولوي اتفاقية ايفيانالتوقيع على وثيقة  مارس 18

الفترة االنتقالية تكليف الهيئة التنفيذية المؤقتة برئاسة عبد الرحمان فارس بتسير  مارس 29
 وتحضير الستفتاء 

 تكثف من أعمالها اإلرهابية ضد الجزائريين منظمة الجيش السري أفريل 01

 أحمد بن بلة يغادر تونس على متن ظائرة مصرية جوان 28

 استفتاء تقرير المصير  جويلية 01

 اإلعالن الرسمي عن االستقالل جويلية 05
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  1954نوفمبر  1نداء 

الى الشعب الجزائري ، الى المناضلين من اجل القضية الوطنية انتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب       
بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصةـ غرضنا من نشر هذا النداء هو ان نوضح لكم األسباب العميقة التي دفعتنا الى 

كم برنامجنا ونبين لكم أرائنا و مغزى كفاحنا المبني على أساس التحرر الوطني في نطاق الشمال العمل بأن نشرح ل
اإلفريقي كما نرغب أن نزيل عنكم تلك البلبلة  التي يعمل على تنميتها اإلستعمار وعمالؤه من اإلداريين و السياسيين 

اضية قد وصلت اليوم الى المرحلة األخيرة ذلك ان المعنيين ونعتبركل شيء ان الفترات التي تكون حلقات الكفاح الم
الهدف من كل حركة ثورية هو ايجاد الظروف الموايتية لعمل تحريري فنحن نعتبر ان الشعب الجزائري في النطاق 

 الداخلي موحد حول قضية اإلستقالل و العمل اما في النطاق الخارجي فإن اإلنفراج الدولي مناسب لتسوية قضيتنا التي تجد
  ...سندها الدبلوماسي و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمين 

ـ ان الحوادث الثورية الجارية اليوم في كل من تونس و المغرب تبين بوضوح كيف يكون الكفاح التحريري لشمال        
الكفاح والعمل من أجل  إفريقيا بهذا الصدد نود أن نقول بأننا كنا منذ زمن طويل أصحاب فكرة الشمال اإلفريقي و توحيد

التحرر و الوحدة المنشودة ولكن هذه الوحدة لم تتحقق مع األسف الى اليوم و هكذا نرى اليوم تونس و المغرب قد أخذ 
يسلك بعزم طريق الكفاح المشترك بينما تخلفنا نحن عن المسيرة و بقينا نعاني أالم تأخرنا ونتحمل عواقب من فاتهم 

  .الركب
تتنكب حركتنا الوطنية عن الطريق بسبب أعوام مضت عليها من الخمول و العمل البطيء ونتيجة للتوجيه  ـ وهـكذا      

المنحرف و إنعدام التأييد الواجب من الرأي العام كل هذه العوامل جعلت الحركة الوطنية تنكمش يوما بعد يوم  أمام 
تتقدم الكفاح الجزائري  إن الساعة خطيرة و امام الوضعية اإلستعمار الذي يظن أنه أحرز انتصارا كبيرا ضد القوى التي 

التي تهدد بأن تصير ميؤوسا منه رأى نفر من الشباب المسؤولين و المناضلين الواعين و هم مؤيدون من طرف أغلبية العناصر 
شخصية  و  الوطنية الشريفة بأن الوقت قد حان إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي صارت فيه بسبب خالفات

  .بإعالن الكفاح إلى جانب إخواننا التونسيين والمغاربة في المعركة الثورية الحقيقية 
ـ ونحن نؤكد بهذا الصدد أننا مستقلون عن الجانبين الذين يتنازعان النفوذ و السيادة الحزبية إن حركتنا وفقا للمبادئ       

عدونا الوحيد األعمى الذي يرفض دائما أن يمنحنا أدنى حرية  الثورية ليست موجهة ضد أحد إال اإلستعـمار الذي هو
بوسائل الكفاح السلمي و بذلك نكون قد وضعنا المصلحة الوطنية فوق كل اإلعتبارات الشخصية و نحن نعتقد أن في 

كل و ذلك لكي نتجنب " جبهة التحرير الوطني " ما سبق األسباب الكافية لكي تتقدم حركتنا المجددة تحت إسم  
األخطاء الممكنة  ونفتح باب الكفاح لجميع الوطنيين الجزائريين و لكل األحزاب والحركات الجزائرية الخالصة 

ولكي نبين لكم بدقة أهداف كفاحنا نرسم فيما يلي الخطوط . ليتمكنوا من خوض معركة التحرير دون أي إعتبار أخر
 :الرئيسية لبرنامجنا السياسي

  ات سيادة ديمقراطية إجتماعية  داخل إطار المبادئ اإلسالمية إقامة حكومة جزائرية ذ 
  إحترام جميع الحريات األساسية دون تمييز بين األجناس   
  تعبئة وتنظيم جميع القوى الصالحة في الشعب الجزائري للقضاء على النظام اإلستعماري    
  تدويل القضية الجزائرية في الخارج    
  ا في اطارها الطبيعي وهو العروبة و اإلسالمتحقيق وحدة شمال إفريقي  
ـ أيها الجزائري إننا ندعوك الى أن تفكر في مضمون ميثاقنا السابق وأن واجبك هو أن تساهم في تحقيقه حتى ننقذ    

وطننا ونرجع اليه حريته ، إن جبهة التحرير هي جبهتك و إن إنتصارها هو إنتصارك ، أما نحن فقد صممنا على السير 
لكفاح حتى النهاية  واثقين من حقيقة مشاعرك المعادية لإلستعمار و أقوياء بتأييدك ، وسوف نعطي أغلى مـا نملك با

  .    في سبيل الوطن 
  
  

  الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني                                                                                      
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  باهللا استعن

 :دعاء قبل الحفط

 

اللهم انى اسئلك فهم النبيين و حفظ المرسلين . اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال فانت ان شئت جعلت الصعب سهال
 .اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك يا ارحم الراحمين.والمالئكه المقربين 

 الدعاء عند المذاكرة 

اللهم أجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا . ي أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمالئكة المقربين اللهم إن
 . بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا اهللا ونعم الوكيل

 الدعاء بعد المذاكرة 

على كل شي قدير حسبنا اهللا ونعم اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده إلي عند حاجتي إليه إنك 
 الوكيل 

 ـ :الدعاء يوم االمتحان 

 اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك يا رب العالمين

 ـ : عند دخول لجنة االمتحان 

 .رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك نصيرا وسلطاناً مبيناً

 ـ :دء باإلجابة قبل الب

رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، بسم اهللا الفاتح ، اللهم ال سهال إال ما جعلته سهال يا 
 . أرحم الراحمين

 ـ:أثناء االمتحان 

ني مسني الضر وأنت ربي إ...........ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث ......... الإله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 
 أرحم الراحمين

 ـ: عند النسيان 

  مع اإلكثار من ال إله إال اهللا ....       الهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه ، أجمع علي ضالتي

  :عند نهاية اإلجابة 
 . الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا تعالى رب العالمين
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