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  اريخــــــــــــــــــــــــالت: أوالً 

  التارخيیةالو�ئق : 01املقطع الـ 
   ة الوثیقة التاریخیةـــــخطوات دراس: 01الوضعیة الـ

ھ���ي عب���ارة ع���ن مس���تندات معاص���رة للت���اریخ الم���راد  :تعری���ف الوثیق���ة التاریخی���ة  ) أ
النص���وص (، مكتوب���ة )النق���ود واآلث���ار العمرانی���ة(ص���امتة : دراس���تھ، وھ���ي نوع���ان

 ).والمخطوطات
  التاریخیةخطوات دراسة الوثیقة    ) ب

 ن���داء، معاھ���دة، (تحدی���د طبیعتھ���ا /2 التعری���ف بص���احبھا،/ 1 :مرحل���ة التق���دیم
تحدی�����د اإلط�����ار الزم�����اني / 4التعری�����ف بالمص�����در، / 3، ....)رس�����الة،اتفاقیة،

 . والمكاني
 تحلیل المضمون(أفكار جزئیة  – العامةالفكرة  :مرحلة التحلیل ( 
 النقد والتقییم  :االستنتاج/االستخالص  

  الة بولینیـــــــاكــــرس ـــــــةــدراسـ: 02الوضعیة الـ 
 دیم الوثیقةــتق : 

بولینی�����اك رئ�����یس وزراء فرنس�����ا ف�����ي عھ�����د المل�����ك : ھاالتعری�����ف بص�����احب )1
 .1830جویلیة  29الى 1829أوت  8من  شارل العاشر

  رسالة دبلوماسیة :طبیعتھا )2
أب���و القاس���م س���عد . د -كت���اب أبح���اث وآراء ف���ي ت���اریخ الجزائ���ر :مص���درھا )3

  هللا
  باریس  – 1830مــاي  12 :والمكانياإلطار الزمالني  )4

 تحلیـــــل الوثیقة : 
الحمل���ة الفرنس���یة عل���ى ش���رح فرنس���ا لحلفائھ���ا أس���باب : الفك���رة العام���ة )1

  الجزائر
 : األفكار الجزئیة )2

إع����الم بولینی����اك حلفائ����ھ بش����أن ): م����ا دام حی����ا.......س����یدي ال����دوق (  . أ
 .انطالق الحملة نحو الجزائر

 – بولینی����اك مص����الح فرنس����ا إب����راز) : تس����ببت فیھ����ا.....ولك����ي ی����رد(  . ب
 .االنتقام لشرف فرنسا

المص������لحة العام������ة لل������بالد  إب������راز): الجزائ������ر....أم������ا المص������لحة (   . ت
 المسیحیة
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 االستنتاج: 
ھام�����ة ف�����ي ت�����اریخ اح�����تالل الجزائ�����ر، ریخی�����ة رس�����الة بولینی�����اك وثیق�����ة تا                     

حی����ث أخف����ت الرس����الة األس����باب وال����دوافع الحقیقی����ة للحمل����ة حی����ث تحج����ج بنظ����ام الجزی����ة 
  .وأعمال األسطول 

 : حقیقیةالغیرالدوافع  -الحتالل الفرنسي للجزائراألسباب المباشرة ل/ 1
الت�����ي اعتبرتھ�����ا فرنس�����ا اھان�����ة لھ�����ا  1827أفری�����ل  29روح�����ة حادث�����ة الم                   

 . ولشرفھا من خالل قنصلھا دوفال الذي وقعت علیھ الحادثة
 : حقیقیةالالدوافع  -لالحتالل الفرنسي للجزائر األسباب الغیر مباشرة/ 2

، ص���رف أنظ���ار الش���عب )داف���ع دین���ي(القض���اء عل���ى نش���اط الجھ���اد البح���ري                  
داف����ع (، الطم����ع ف����ي خی����رات الجزائ����ر )داف����ع سیاس����ي(كل الداخلی����ة لفرنس����ا ع����ن المش����ا

  .)دافع عسكري( 1827، تحطم األسطول الجزائري في معركة نافارین ) اقتصادي

   وفـــــــمبرــــان أول نــــــــــــــــــــــــــــــــبی: 03الوضعیة الـ 
 تقدیم الوثیقة : 

جبھ�������ة التحری�������ر ال�������وطني ، الجن�������اح السیاس�������ي  :التعری�������ف بص�������احبھا )1
 ). مجموعة الستة (
  تاریخیة سیاسیة على شكل نداء: طبیعتھا )2
 بدای���ة النھای���ة – 1954أول ن���وفمبر  كت���اب ال���دكتور أحم���د بوم���ة: مص���درھا )3

مح�����ّرر ( بلقاس�����م المھّ�����اجي زدور اب�����راھیم الطال�����ب ، لخراف�����ة الجزائ�����ر فرنس�����یة
 . )البیان

، الجزائ������ر العاص������مة  1954أكت������وبر  23 :والمكانــ������ـياإلط������ار الزم������اني  )4
 .  ) منزل بوكشورة(

 تحلیل الوثیقة : 
 :الفكرة العامة )1

یتمح����ور البی����ان ح����ول الظ����روف والعوام����ل واألھ����داف الت����ي دع����ت ال����ى الكف����اح المس����لّح 
  .وشروط التفاوض

 :األفكار األساسیة )2
 .الغرض من نشر البیان): االنتھازیة..... أنتم الذین(  . أ

األھ�������داف الداخلی�������ة ): قض�������یتنا التحریری�������ة.... س�������تقالل ال�������وطنياال(  . ب
 والخارجیة

 وسائل الكفاح السیاسي والعسكري): ھذا السبیل..... مع نسجاماوا(  . ت
ش�����روط التف�����اوض م�����ع ): ض�����د الق�����وات المكافح�����ة..... وف�����ي األخی�����ر(  . ث

 .الطرف الفرنسي
التزام����ات وض����مانات الث����ورة ): واالحت����رام المتب����ادل.....ف����إن المص����الح(  . ج

 اتجاه الفرنسیین
دع���وة الش���عب الجزائ���ري لالنض���مام إل���ى ): م���ا نمل���ك....أیھ���ا الجزائ���ري(  . ح

  لثورةا
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 م����ا أك����ده وھ����ذا االلتف����اف ح����ول الث����ورة  إل����ىدع����وة الش����عب  :االستنتـــــــــــــ����ـاج
عل���ى االرتب���اك وتبی���ین أن الح���ل  مض���مون الن���داء وال���دور ال���ذي لعب���ھ ف���ي القض���اء

 . الثورةیكمن في 
 استخــــــــــالص دالالت الحدث : 

  :دثین ھاّمین بارزین یشیر البیان الى ح
 میالد جبھة التحریر الوطني  -
  . للثورة التحریریة ضد المستعمر الفرنسي انطالق أول رصاصة -

 ظروف اندالع الثورة التحریریة: 
مج���ازر  –فش���ل العم���ل السیاس���ي  –نك���ران فرنس���ا لك���ل عھودھ���ا  -التح���ّرر حرك���اتانتش���ار 

  .أزمة انتصار الحریات الدیمقراطیة -1945ماي  08الـ 
 حتمیة لجوء الجزائریین للثورة: 

توحی�����د بالش�����عب الجزائ�����ري عل�����ى ض�����رورة القی�����ام  إل�����ى 1954ن�����وفمبر  01دع�����ا بی�����ان 
بالكف���اح المس����لح ونب���ذ الخالف����ات وجع����ل االس���تقالل  أس����مى الغای����ات م���ن أج����ل اس����ترجاع 

  .الحریة والسیادة الوطنیة 

  التارخي الوط�ــــي :02 ـالـ ع�قط�امل
السیاس���������ة  – االح���������تالل الفرنس���������ي للجزائ���������ر ومراحل���������ھ: 01الوض���������عیة 

  :االستعماریة الفرنسیة
 راحل االحتاللــــــــــــــــــــــــــم:  
 م 1830 – 1827: مرحلة الحصار العسكري  - أ

فرض�����ت فرنس�����ا حص�����ارا عس�����كریا بحری�����ا عل�����ى الجزائ�����ر بغ�����رض اض�����عاف قوتھ�����ا 
أو ال���دول األوروبی���ة االقتص���ادیة واغ���الق الب���اب أم���ام ت���دخل محتم���ل م���ن الدول���ة العثمانی���ة 

  .المنافسة لھا
 : مرحلة الھجوم وسقوط العاصمة  - ب

الجن���رال دي  بقی���ادةبفرنس���ا  طول���ون غ���ادرت الحمل���ة الفرنس���یة مین���اء  1830م���اي  25ف���ي 
، انھ���زم ج���وان ال���ى مین���اء س���یدي ف���رج  14بورم���ون  متجھ���ة ال���ى الجزائ���ر، وص���لت ف���ي 

زحف����ت الق����وات الفرنس����یة . 1830ج����وان  19الج����یش الجزائ����ري ف����ي معرك����ة س����طاوالي 
  . وأمضى الداي حسین معاھدة االستسالم 1830جویلیة  5نحو العاصمة لتسقط في 

 : مرحلة التوسع   - ت

نح�����و الم�����دن  الفرنس�����ي ببط�����ئ بس�����بب المقاوم�����ة الستعمارا متق�����دبع�����د س�����قوط العاص�����مة 
  .الجنوبیة فثم الداخلیة  الساحلیة

 نتائج االحتالل:  

تھ����اك ان /2،  1830جویلی����ة  5م����ن ط����رف ال����داي ف����ي  توقی����ع معاھ����دة االستس����الم/ 1
 . ضیاع السیادة الوطنیة/ 3فرنسا لمعاھدة االستسالم ، 

 اسة االستعماریة الفرنسیةــــــــــــــــــــــــــــــــالسی :   
 ):  اإلدماجسیاسة (في المیدان السیاسي واإلداري  )1
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حرم���������ان  -م  1848الجزائ���������ریین بالفرنس���������یین بموج���������ب ق���������رار  إلح���������اق              
 . تقسیم الجزائر الى ثالث مقاطعات -الجزائریین من حقوقھم السیاسیة كاالنتخاب 

 : في المیدان العسكري )2
المج���ازر  أبش���عارتك���اب  –تزوی���دھم بمختل���ف األس���لحة  –مض���اعفة ع���دد الجی���وش 

  . البشریة
 ): سیاسة مصادرة األراضي(في المیدان االقتصادي  )3

 نق�����ل ملكی�����ة األراض�����ي للمس�����توطنین  - مص�����ادرة أراض�����ي الجزائ�����ریین- 
 .فرض الضرائب على الجزائریین

 ): سیاسة االستیطان(في المیدان االجتماعي  )4
تطبی����ق ق����انون األھ����الي  –تش����جیع االس����تیطان ف����ي المن����اطق الجزائری����ة المحتل����ة  -

 .اخضاع الجزائریین للقوانین الفرنسیة – 1871
 ): سیاسة الفرنسة( في المیدان الثقافي  )5
اعتب����ار اللغ����ة العربی����ة لغ����ة  –فرنس����ة المح����یط بكتاب����ة أس����ماء الش����وارع بالفرنس����یة  -

 .عرقلة نشاط المدارس –اجنبیة 
 ): سیاسة التنصیر(ان الدیني في المید )6
 –نش���ر المس���یحیة ع���ن طری���ق التبش���یر  -تحوی���ل المس���اجد ال���ى كن���ائس واس���طبالت  -

 .محو وطمس الھویة االسالمیة 

  الوطنیة وتنوع أسالیبھا أشكــــــــال المقاومة:  02الوضعیة 
ھ���ي مقاوم���ات قادھ���ا زعم���اء القبائ���ل الجزائری���ة  ):الش���عبیة(المقاوم���ات المس���لحة   ) أ

 .االحتالل الفرنسيضد 
  االمتداد الجغرافي  االمتداد الزمني  القیادة  المقاومة

  الغرب الجزائري  1847 - 1832  األمیر عبد القادر  األمیر عبد القادر

  الشرق الجزائري  1848 - 1830  أحمد باي  أحمد باي

  األوراس - بسكرة   1949 - 1848  الشیخ بوزیان  ثورة الزعاطشة

  منطقة القبائل الكبرى  1857 - 1851  فاطمة نسومراللة   ثورة القبائل

  الشیخ المقراني والحداد
 –جیجل  –برج بوعریرج   1872 - 1871  الشیخ المقراني والحداد

  .باتنة  –سطیف  –البویرة 

  التوارق
  الھقار والطــاسیلي  1923 - 1881  الشیخ آمود بن المختار

  الشعبیةأسباب فشل المقاومة : 
اتب���اع  –وع���دم تنظیمھ���ا تش���تتھا الجغراف���ي  –تف���وق الج���یش الفرنس���ي ع���ددا وعت���ادا  -

 .أسلوب الحرب المكشوفة

 1953 – 1919): الحركة الوطنیة(المقاومة السیاسیة   ) ب
 األول���ىھ���ي حرك���ات فكری���ة سیاس���یة ظھ���رت مطل���ع الق���رن العش���رین بع���د الح���رب العالمی���ة 

تھ���دف ال���ى .... ف���ي ش���كل أح���زاب، جمعی���ات، ن���وادي )ذات اتجاھ���ات سیاس���یة وإص���الحیة(

  .بطرق سلمیة حضاریة وتطلّعات تحقیق مطالب
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 ): 1939 – 1919(الحركة الوطنیة  )1
  المطالب  الحزب  الزعیم  االتجاه

االعتراف باالستقالل   )1919(اإلخاء   األمیر خالد  المساواة
  السیاسي للجزائر

  )1926جوان  20(نجم شمال افریقیا  -  مصالي الحاج  االستقاللي
  )1937مارس  11(حزب الشعب  -

  االستقالل التام للجزائر

  الحق في التجنیس  )1927(فدرالیة المنتخبین الجزائریین   فرحات عباس  اإلدماجي

عبد الحمید بن   اإلصالحي
  بادیس

 ماي 5(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
1931(  

الدعوة لكیان جزائري 
  مسلم

المساواة بین الجزائریین   )1936(الحزب الشیوعي   عمار أزقان  الشیوعي
  والفرنسیین

 أثناء الحرب العالمیة الـــثانیة ): 1945 -1939( الحركة الوطنیة )2

  اإلجراءات االستعماریة  نشاط الحركة الوطنیة

  :  1943فیفري  10صیاغة بیان 
نس����خة لممثل����ي / 2، نس����خة ال����ى الح����اكم الع����ام / 1

  الفرنسي نسخة للحاكم /3 ،الحلفاء
  :مطالبھ

تقری����ر المص����یر،  /2ادان����ة االس����تعمار وتص����فیتھ، 
  اطالق سراح المعتقلین السیاسیین /3

ح���ل  /2 المس���لمین معی���ة العلم���اءجتجمی���د نش���اط /1
 ح��زب الش��عب والق��اء الق��بض عل��ى مص��الي الح��اج

م������اي  8مج������ازر/ 4رف������ض مطال������ب البی������ان / 3
أل������ف ش������ھید ف������ي قالم������ة، خراط������ة،  45( 1945

  ). سطیف 

  .اعتبار القضیة الجزائریة داخلیة تخص فرنسا فقط : فعل دول الحلفاءرد 
دفع��ھ ال��ى محاول��ة التق��ارب والتّكتّ��ل ب��ین  م��اأص��یب بخیب��ة أم��ل م��ن الحلف��اء  :رد فع��ل الش��عب الجزائ��ري

  .  البیان أحبابتجمع مختلف االتجاھات فأسسوا 

م�����ارس  19ص�����دور ق�����رار العف�����و الش�����امل ف�����ي : )1953 – 1945(الحرك�����ة الوطنی�����ة  )3
 ، وظھور خریطة سیاسیة جدیدة 1946

  المطالب  التسمیة الجدیدة  الزعیم  االتجاه

 10حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة   مصالي الحاج  االستقاللي
  1946نوفمبر 

نفس ( ستقالل التام للجزائر اال
  )المطالب السابقة

 9 االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري  فرحات عباس  اإلدماجي
  1946أوت 

انشاء جمھوریة جزائریة مرتبطة 
  فدرالیا بفرنسا

معارضة التجنیس ورفض   جمعیة العلماء المسلمین  البشیر اإلبراھیمي  اإلصالحي
  اٌإلدماج

  التأكید على االرتباط بفرنسا  الحزب الشیوعي  عمار أزقان  الشیوعي
 ح���ول القی���ادة وأس���فرت وقع���ت بس���بب االخ���تالف  :أزم���ة حرك���ة انتص���ار الحری���ات الدیمقراطی���ة

 :عن 
 .ومؤیدیھ أنصار مصالي الحاجوھم : المصالیون -
 .اإلجماع في اتخاذ القراراتیرون وجوب  : المركزیون -
 ف���ي  وھ���م أعض���اء المنظم���ة الخاص���ة، ال���ذین أنش���أوا اللجن���ة الثوری���ة للوح���دة والعم���ل: الحی���ادیون -

 .1954مارس  23
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 :1962 – 1954التحــــــــریریة ورة ــــــــــــــالث: 03الوضعیة 

 ): األسباب(ظروف اندالع ثورة التحریر  )1

  ظروف دولیة  ظروف داخلیة
أزم�����ة حرك�����ة انتص�����ار  /2، فش�����ل العم�����ل السیاس�����ي / 1

،  1945م����اي  8مج����ازر ال����ـ / 3 ،الحری����ات الدیمقراطی����ة
وقناع�����ة الجزائ�����ریین س�����تعماریة استمرارالسیاس�����ة اال/ 4

  .بضرورة العمل المسلح

انھ������زام / 2ظھ������ور وانتش������ار الحرك������ات التحرری������ة، / 1
تراج����ع  / 3، )فیتن����ام( 1954ا ف����ي دی����ان بی����ان ف����و فرنس����

ظھ������ور المواثی������ق  /4مكان������ة فرنس������ا كق������وة عس������كریة، 
   .قر بحق الشعوب في تقریر المصیرالدولیة التي تُ 

 : التحضیر للثــــــــــورة )2

م���ن ط���رف أعض���اء  1954م���ارس  23ف���ي : تأس���یس اللجن���ة الثوری���ة للوح���دة والعم���ل  ) أ
 . ف اإلعداد والتحضیر للعمل المسلحالمنظمة الخاصة بھد

ب�����الجزائر،  1954جویلی�����ة  25ق�����د االجتم�����اع ف�����ي عُ  :عض�����وا 22اجتم�����اع لجن�����ة ال�����ـ  ) ب
 : نتائج االجتماعوكانت أھم 

مھمتھ���ا التخط���یط  06تأس���یس لجن���ة ال���ـ/ 2الن الث���ورة ف���ي أس���رع وق���ت، اتخ���اذ ق���رار اع���/ 1
راب���ح  –ك���ریم بلقاس���م  -دی���دوش م���راد –مص���طفى ب���ن بولعی���د  –محم���د بوض���یاف ( للث���ورة 
  .)العربي بن مھیدي –بیطاط 
بالعاص���مة  ،1954أكت���وبر  25ى ال��� 10م���ن : اجتم���اع  اللجن���ة الثوری���ة للوح���دة والعم���ل  ) ت

 :وأھم نتائجھ ،)منزل بوكشورة مراد(
تش���كیل /  2، "جبھ���ة التحری���ر ال���وطني"والعم���ل ب���ـ تس���میة اللجن���ة الثوری���ة للوح���دة / 1

تحدی����د الی����وم والس����اعة الن����دالع  / 3ص����یاغة بی����ان أول ن����وفمبر،  /2ج����یش التحری����ر، 
  . والیات  5تقسیم الجزائر الى  /4، )الفاتح من نوفمبر(الثورة 

 : ورة التحریریةـــــــــــــــــــل الثــــــــــــــمراح )3
 : 1956 – 1954دالع ــــــــــــــلة االنــمرح  ) أ

 بقیادة زیغود یوسف 1955ت أو 20 :ھجومات الشمال القسنطیني 
استش���ھاد  –ج���اك سوس���تال مش���روع  – فرنس���ا للمنطق���ة األول���ى تطوی���ق: أس���باب الھج���وم

  . بح بیطاطاوالقاء القبض على مصطفى بن بولعید ور دیدوش مراد
 –توس�����یع نط����اق الث�����ورة  –ف�����ك الحص����ار عل�����ى منطق����ة األوراس :  أھ����داف الھج����وم

  . لفت انتباه الرأي العام الدولي للقضیة الجزائریة –مواجھة مشروع سوستال 
انتش����ار التم����رد والعص����یان ف����ي ص����فوف  –تأكی����د ش����عبیة الث����ورة  :نت����ائج الھجوم����ات
ارتك����اب فرنس����ا لمج����ازر  –انتھ����اء فت����رة الس����ریة بالنس����بة للث����ورة  –الج����یش الفرنس����ي 

  .الملعب البلدي بسكیكدة

 حض����ر وف����د بأندونیس����یا  1955أفری����ل  24ف����ي : مــــــــؤتمــــ����ـر بانــــــــ����ـدونغ
، ت���م تس���جیل القض���یة الجزائری���ة ف���ي ج���دول أعم���ال جبھ���ة التحری���ر ال���وطني

 .لألمم المتحدة  10الدورة الـ 
 : 1958 – 1956ـــظیم ــــــــلة التنــــــــــــمرح  ) ب

 م بقری�����ة ایف�����ري غ�����رب الص�����ومام والی�����ة 1956أوت  20: م�����ؤتمر الص�����ومام
 . الوالیة الثالثة –بجایة 

تنظ���یم الث���ورة  –تقی���یم الفت���رة الس���ابقة وتنظ���یم الفت���رة القادم���ة  :أس���باب انعق���اده
  .وضع خطة للعمل الدبلوماسي –سیاسیا وعسكریا 
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لعم���ل السیاس���ي عل���ى لاعط���اء األولوی���ة  :)نتائج���ھ(ق���رارات م���ؤتمر الصومـــ���ـام 
 –جبھ���ة التحری���ر ال���وطني ( انش���اء مؤسس���ات تق���ود الث���ورة وھ���ي  -العس���كري

تقس�����یم الت�����راب  –) لجن�����ة التنس�����یق والتنفی�����ذ –المجل�����س ال�����وطني للث�����ورة 
عل����ي اض����افة الص����حراء والی����ة سادس����ة بقی����ادة ( والی����ات  6ال����وطني ال����ى 

  )مالح
 تُعد أصعب المراحل على الثورة  :1960 – 1958ادة ـــــــــــــمرحـــــــلة اإلب  ) ت

 المخططات االستعماریة الكبري : 

مض�����اعفة  –) الن�����ووي( اس�����تخدام جمی�����ع أن�����واع األس�����لحة  :العس�����كریة  -1
ش���ال (الخط���وط المكھرب���ة اقام���ة  –اقام���ة الس���جون  –الق���وات العس���كریة 

 )موریس –
 –الض���غط عل���ى ال���دول الداعم���ة للقض���یة الجزائری���ة : ةالسیاس���یة اإلعالمی��� -2

ال����رفض الق����اطع لت����دویل  –اإلكث����ار م����ن الزی����ارات الرس����میة للجزائ����ر 
 .القضیة الجزائریة 

تق�����دیم ( 1955حي مش�����روع سوس�����تال اإلص�����ال : ةاالجتماعی����� ةاإلقتص�����ادی -3
 –بن���اء مس���اكن ومستش���فیات ( 1958 مش���روع قس���نطیة –)عق���ود الملكی���ة

م����د الط����رق  –تنمی����ة الص����ناعة والزراع����ة  –)فالحی����ةتوزی����ع أراض����ي 
تحس������ین ظ������روف  –بن������اء الم������دارس والمستش������فیات  –والمواص������الت 

 . معیشة السكان
 1958س������بتمبر  19تأس������یس الحكوم������ة المؤقت������ة : ورةـــــــ������ـعل الثـــ������ـرد ف - 

 . 1961أكتوبر  11مظاھرة  – 1960دیسمبر  11مظاھرات 
 :  1962 – 1960مرحلة المفاوضات واستعادة السیادة الوطنیة   ) ث

 قض���یة متن���ازع ب���ین ط���رفین م���ن أج���ل تس���ویة  تممحادث���ات سیاس���یة ت���: اوضاتالمفــــ���ـ
 بشكل سلمي  ، وتكونفیھا

/ 2ر االقتص����اد الفرنس����ي بس����بب الث����ورة ت����دھو /1: اوضأس����باب رض����وخ فرنس����ا للتف����
فش����ل / 4تف����اف الش����عب الجزائ����ري ح����ول الث����ورة ال/ 3 الداخلی����ة والخارجی����ة الض����غوط

  .المخططات االستعماریة
المفاوض���ات األول���ى وھ���ي الت���ي كان���ت الس���بب ف���ي فش���ل : ب���ین الط���رفیننق���ـاط الخ���الف 

  ) موالن –لوزان (

  الطرف الفرنســـــــــي  الطرف الجزائري

  السیادة الكاملة / 1
  وحدة التراب الوطني / 2
  جبھة التحریر الوطني الممثل الشرعي / 3
  وقف اطالق النار بعد التفاوض / 4

  الحكم الذاتي/ 1
  فصل الصحراء / 2
  طاولة مستدیرة / 3
   الھدنة قبل التفاوض / 4

بایفی����ان الفرنس����یة ت����م االتف����اق  1962م����ارس  19ى ال���� 7م����ن :  انیةــ����ـان الثــــــ����ـایفی
  :على

عی���د (  1962م���ارس  19ابت���داءا م���ن  وق���ف اط���الق الن���ار بكام���ل الت���راب ال���وطني/ 1
/  4االس����تفتاء ح����ول تقری����ر المص����یر  /3االعت����راف باس����تقالل الجزائ����ر  /2) نص����رلا

  .سنوات  5 مدة عض القواعد العسكریةحق فرنسا في االحتفاظ بب
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 تمكن����ت الجزائ����ر م����ن  1962جویلی����ة  5ف����ي : نیةـــــــ����ـاس����تعادة الس����یادة الوط
س���نة م���ن االس���تعمار عان���ت ال���ویالت بأوض���اع  132اس���ترجاع س���یادتھا بع���د 

 : نذكر منھا مزریةواقتصادیة اجتماعیة 
أرام����ل ویت�����امى  –الفق����ر واألم����راض  –ث����روة محتك����رة  – خزین����ة فارغ����ة
  .ملیون شھید  1.5 –البطالة واألمیة  –ومعطوبي حرب

  التارخي العام:03امل�قطـــــع الـ 
   الوقت الراھن عالمیابؤر التوتر في  :01الوضعیة الـ

 ، ف���ي األوض���اع اً واض���طراب اً ھ���ي المن���اطق الت���ي تش���ھد ص���راع :تعری���ف ب���ؤر الت���وتر )1
 . بسبب عدوان خارجي أو صراع داخلي

 -فلس�����طین -الص�����حراء الغربی�����ة –الص�����ومال  :ب�����ؤر الت�����وتر ف�����ي الوق�����ت ال�����راھن )2
 –الك�������وریتین  –جن�������وب الس�������ودان  –لیبی�������ا  –أفغانس�������تان  –ال�������یمن  –س�������وریا 

 .بورما  -أوكرانیا
   راعـــــــــــــــــــــــــــاد الصـــــــأبع: 02الوضعیة الـ 

 أسباب الصراع  في بؤر التوتر )1
 –اللج����وء ال����ى الق����وة ف����ي ح����ل الخالف����ات ب����ین ال����دول  –االعت����داء عل����ى حق����وق اإلنس����ان 

االس�����تعمار بمختل�����ف  –غی�����اب الدیمقراطی�����ة  –الت�����دخل ف�����ي الش�����ؤون الداخلی�����ة لل�����دول 
  .أنواعھ
 :آثار الصراع في بؤر التوتر )2

 تحطّ���م –األم���ن واالس���تقرار  انع���دام –انتھ���اك حق���وق اإلنس���ان  –انتش���ار العن���ف والح���روب 
   .انتشار جمیع أنواع األوبئة واألمراض -ضیاع السیادة -البنیة التحتیة  
  موقف الجزائر من القضایا العادلة: 03الوضعیة الـ 

 للسیاسة الخارجیة الجزائریةالمبادئ الكبرى  )1
ترك�����زت عل�����ى تعری�����ف ال�����رأي الع�����ام الع�����المي لقض�����یة الش�����عب الجزائ�����ري ، أم�����ا بع�����د 

  : االستقالل  فتركزت على
 البعد الوطني القومي الحضاري 
 وحدة التراب الوطني : البعد الجغرافي 
 الشعوب في تقریر مصیرھادعم : البعد التحرري 
 السعي نحو السلم العالمي والدفاع عن القضایا العادلة   :البعد اإلنساني 
 عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول: وماسيلالبعد الدب 

 موقف الجزائر الثابت من القضیة الفلسطینیة )2
 تس����اند الش����عب الفلس����طیني ف����ي أن ل����ھ الح����ق أن الجزائ����ر  :موق����ف الجزائ����ر

 یقرر مصیره  
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 الراح����ل ھ����واري بوم����دین  ال����رئیسك����ل الجزائ����ریین عل����ى خط����ى :التعلی����ل "
، كم����ا تعتب����ر القض����یة الفلس����طینیة " نح����ن م����ع فلس����طین ظالم����ة ومظلوم����ة 

 .  قضیة اسالمیة،  قومیة، عربیة
 اع�����الن قی�����ام الدول�����ة الفلس�����طینیة م�����ن أرض الجزائ�����ر  /1 :مظ�����اھر ال�����دعم

المش����اركة  / 3 ،تطبی����ع م����ع الكی����ان الص����ھیوني الغاش����مرف����ض ال/2،  1988
ال وج�����ود ألي عالق�����ات دبلوماس�����یة م�����ع  / 4 ،1973ف�����ي ح�����رب أكت�����وبر 

ال����دعم  /6، 1964مكت����ب لحرك����ة ف����تح س����نةافتت����اح / 5 ،الكی����ان الص����ھیوني
ت����دریب العدی����د م����ن الض����باط الفلس����طینیین بأكادیمی����ة / 7 ،الم����ادي والمعن����وي

  . شرشال
 موقف الجزائر من القضیة الصحراویة )3

 تقری�����ر  الجزائ����ر ت�����دعم ح����ق الش�����عب الص����حراوي ف�����ي: موق����ف الجزائ�����ر
  مصیره وموقفھا ثابت بھذا الخصوص

 ھیئ���ة (دع���م مل���ف الص���حراء الغربی���ة ف���ي المنظم���ات الدولی���ة  : مظ��اھر ال���دعم
 -)الم���ؤتمر اإلس���المي -االتح���اد األفریق���ي -الجامع���ة العربی���ة -األم���م المتح���دة

م 1984س���نة قب���ول الص���حراء الغربی���ة كعض���و ف���ي منظم���ة الوح���دة اإلفریقی���ة 
االعت�����راف  –المطالب�����ة باس�����تفتاء لتحدی�����د مص�����یر الش�����عب الص�����حراوي  –
 .للشعب الصحراوي اً شرعی جبھة البولیساریو ممثالً ب
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  مادة الجغرافيا :ثانياً 
  ا�ــــــــــــال اجل�غرايف: 01املقطع الـ 

  ع الجزائر وأھمیتھـــــــــــــــــــــــموق: 01الوضعیة الـ 
  الفلكي للجزائر وأھمیتھالموقع : أوال

ب����ین خط����ي ط����ول  تنحص����ر الجزائ����ر فلكی����ا :للجزائــ����ـر الموق����ع الفلكـــــــــــ����ـي  ) أ
ش����مال  37و 19دائرت����ي ع����رض  ، وب����یندرج����ات غرب����ا 9درج����ة ش����رقا و 12

 . خط اإلستواء
امت�����دادھا م�����ن الع�����روض المعتدل�����ة ش�����ماال ال�����ى / 1 :أھمی�����ة الموق�����ع الفلك�����ي   ) ب

 التنوع المن����اخيھ����ذا یفس����ر( كل����م 200عل����ى امت����داد  الع����روض الح����ارة جنوب����ا
مرج����ع (ة مس����تغانم ب����القرب م����ن مدین���� یم����ر بھ����ا خ����ط غ����رینتش /2، )الواس����ع

ف���ي الجن���وب الجزائ���ري، یمث���ل  یم���ر بھ���ا م���دار الس���رطان /3، )التوقی���ت ال���دولي
  ) .تتعامد علیھ أشعة الشمس صیفا( 23,5دائرة العرض 

   :للجزائر وأھمیتھ الموقـــــــع الجغرافي: ثانیا
ش���مال غ���رب ق���ارة افریقی���ا، ولھ���ا تق���ع الجزائ���ر  :الموق���ع الجغـــــ���ـرافي للجزائ���ر  ) أ

 :دول حیث یحدھا 07مع حدود 
 األبیض المتوسط البحر: شماال 
 النیجر ومــــالي: جنوبا  
 ولیبیاتونس : شرقا  
 المغرب والصحراء الغربیة وموریتانیا: غربا 
 :  للجزائر الجغرافيأھمیة الموقع   ) ب
رقي ش���اتص���ال ب���ین قطبی���ھ ال مح���ور( تتوس���ط بل���دان المغ���رب العرب���ي: اقلیمی���ا )1

تاریخی���ا وجغرافی���ا (البح���ر األب���یض المتوس���ط  تنتم���ي ال���ى ح���وض – )والغرب���ي
 . مع أوروبا وتعاونتبادل محور  –)ھي أحد روافد الحضارة المتوسطیة

 % 8الجزائ���ر أكب���ر دول���ة ف���ي إفریقی���ا م���ن حی���ث المس���احة، حی���ث تش���مل  :قاری���ا )2
نح���و م���وانئ أوروب���ا والع���الم وخاص���ة تع���د البواب���ة الش���مالیة  -م���ن مس���احة الق���ارة 

 . دول الساحل اإلفریقي
ملتق���ى  –) افریقی���ا، آس���یا، أوروب���ا(ت���ربط الجزائ���ر ب���ین الق���ارات ال���ثالث  :عالمی���ا )3

 .)البریة، البحریة والجویة ( الطرق التجاریة
  :األبعادالمساحة و: ثالثا

 عالمیا واألولى عربی�ا وافریقی�ا 10تحتل المرتبة الـ ( ²كلم  2381741 الجزائرتبلغ مساحة / 1
) : تمنراس��ت ال��ى العاص��مة الجزائ��ر(م��ن الش��مال ال��ى الجن��وب  تمت��د /2، )م��ن حی��ث المس��احة

 1829): تن�دوف –عین امناس ( يالغربالجنوب الى  يالشرق الجنوب  منتمتد / 3كلم،  1970
  . من الشرق الى الغرب كلم 1200تمتد السواحل الجزائریة على طول  /4كلم، 
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  ر السطح والمناخــــــــــــــــــــــمظاھ: 02ة الـ ـــــالوضعی
   :األقالیم التضاریسیة في الجزائر: أوال

 –م���ن مس���احة الجزائ���ر  %16 اإلقل���یم الش���مالي یش���كل :ل���یم الش���ماليقاإلتض���اریس  )1
م����ن الس����احل ال����ى األطل����س ( ²ك����م 381741: مس����احتھ  –بیئت����ھ حدیث����ة التك����وین 

 )الصحراوي

  الجبال
 ، جبال سیدي بلعباسجبال تلمسان، الونشریسجرجرة، : سلسلة األطلس التلي  - أ

  القصور، النمامشة، األوراسأوالد نایل، : لة األطلس الصحراويسلس  - ب

  الھضاب
ي والص����حراوي، منھ���ا الھض����اب العلی����ا الش���رقیة والھض����اب العلی����ا ل����تنحص���ر ب����ین سلس����لتي األطل���س الت

  ). شط الغربيالشط الشرقي وال( ، نجد بھا منخفضات تغمرھا میاه مالحة  الغربیة

  السھول
 متیجة، عنابة، وھران، بجایة : سھول ساحلیة  - أ

  .الشلف، سھل معسكرسھل قسنطینة األعظم، سھل تلمسان، سھل : سھول داخلیة  - ب

 –م���ن مس���احة الجزائ���ر  %84یش���كل اإلقل���یم الجن���وبي  :تض���اریس اإلقل���یم الجن���وبي )2
نح����و م����ن األطل����س الص����حراوي ( ²ملی����ون ك���م 2: مس����احتھ –بیئت���ھ قدیم����ة التك����وین 

 ). الجنوب
  أرض صالحة للزراعة تتخللھا بحیرات، أھمھا واحة بسكرة   الواحات

مت���ر  35-وھ���و أخف���ض مك���ان ف���ي الجزائ���ر ب���ـ منخفض���ات مائی���ة أھمھ���ا ش���ط ملغی���غ   الشطوط
  عن سطح البحر

  سھل تغطیھ الصخور مثل حمادة الدراع   الحمادة
  مثل العرق الشرقي الكبیر، عرق أركشاش وعرق ایقديكثبان رملیة   العرق
  سھل تغطیھ الرمال مثل سھل تنزروفت   الرق

  ار، تاسیلي ناجر الھق: قدیمة التكوین   الجبال

  :األقالیم المناخیة في الجزائر: ثانیا
  الغطاء النباتي  المناخ  اإلقلیم

  الشمالي

: من���اخ البح���ر األب���یض المتوس���ط
یمت���د م���ن الس���احل ال���ى األطل���س 

   ، التلي

الص�������نوبر، البل�������وط ، الفل�������ین، 
  الحمضیات 

ینحص����ر ب����ین  :المن����اخ الق����اري
  األطلس التلي والصحراوي

الش���������یح، ال���������درین، الحلف���������اء، 
  حشائش قصیرة

  الجنوبي
م���������ن  :المن���������اخ الص���������حراوي

 نح��������واألطل��������س الص��������حراوي 
  الجنوب 

  النخیل، النباتات الشوكیة

  العالقة بین المناخ والغطاء النباتي والشبكة الھیروغرافیة: 03 ــالوضعیة الـ
  :تأثیر المناخ على الغطاء النباتي: أوال

ال��ى الجن��وب تبع��ا لت��درج خص��وبة الترب��ة وكمی��ة التس��اقط، وتت��وزع یت��درج الغط��اء النب��اتي م��ن الش��مال 
  :أقالیمھ كما یلي

 األوف����ر –یتمی���ز ب����ـ كث���رة أمط���اره وخص����وبة تربت���ھ  :اقل���یم البح���ر األب����یض المتوس���ط )1
 ،غاب����ات الفل����ین ،ب����ھ غاب����ات الص����نوبر الحلب����ي والبح����ري –نبات����ا واألغن����ى نوع����ا 

 .األخضر أشجار البلوط
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ال���ى انتش���ار الس���باخ  مع���دل التس���اقط والترب���ة الفقی���رة اض���افةً بس���بب  :اقل���یم السھــ���ـوب )2
الحلف����اء، (وش����جیرات  قص����یرةوالترب����ة الملحی����ة، نج����د نباتات����ھ ف����ي ش����كل حش����ائش 

  ). الشیح، البطوم والدرین
ن����درة التس����اقط ونوعی����ة ت����ؤثر الظ����روف المناخی����ة كالجف����اف و :اإلقل����یم الصحـــ����ـراوي )3

عل���ى الحی���اة النباتی���ة  )الرم���ال والملوح���ةالترب���ة الص���خریة كالحم���ادة وكث���رة (الترب���ة 
ال����درین والنخی����ل المقاوم����ة : فنج����د النبات����ات الش����وكیة ذات الج����ذور الطویل����ة مث����ل

 . للجفاف
  :تأثیر المناخ على الشبكة الھیدروغرافیة: ثانیا

  :الشبكة الھیدروغرافیة في الجزائــر  ) أ

  األودیة الشمالیة
واد الش����لف، واد : المتوس����طتنب����ع م����ن األطل����س وتص����ب ف����ي البح����ر األب����یض 

  سیق، واد الصومام، واد التافنة

  األودیة الداخلیة 
واد : تنب���ع م���ن األطل���س التل���ي والص���حراوي وتص���ب ف���ي الش���طوط واألح���واض

  القصب

  األودیة الصحراویة
واد : تنب���ع م���ن األطل���س الص���حراوي أو م���ن جب���ال الھق���ار وتص���ب ف���ي الش���طوط

  . میزاب، واد جدي، الواد األبیض

 : تأثیر المناخ   ) ب
ی���زداد : روغرافي بالتذب���ذب وع���دم االنتظ���ام ف���ي تص���ریف المی���اه حی���ثدیتمی���ز المظھ���ر الھی���

ت��دفق األودی��ة ف��ي فص��ل الش��تاء بفع��ل غ��زارة األمط��ار ویج��ف معظمھ��ا ف��ي فص��ل الص��یف 
 .بفعل الجفاف

  ة�ان والتمن�ــــــــالسك: 02املقطع الـ 
  الدیموغرافي في الجزائرالواقع : 01ة الـ ــــــــــالوضعی
 نمو السكان في الجزائر  ) أ

االس����تعمار : تراج����ع ع����دد الس����كان بس����بب: 1872ال����ى  1851مرحل����ة التراج����ع  )1
 اشتداد المقاومة –األمراض  –

 –م����اي  08مج����ازر ال����ـ : بس����بب: 1960ال����ى  1872مرحل����ة النم����و البط����يء  )2
 التجنید اإلجباري –الحربین العالمتین 

ن تحّس������ –االس������تقالل : بس������بب :2006ال������ى  1960مرحل������ة النم������و الس������ریع  )3
 ن الرعایة الصحیةـــــــتحسّ  –المستوى المعیشي 

: ال����ى یومن����ا ھ����ذا 2004م����ن ف����ي الس����نوات األخی����رة الدیموغرافی����ة الحرك����ة  )4
وك���ان م���ن ب���ین أس���باب  ف���ي الس���نوات األخی���رة تراج���ع النم���و ال���دیموغرافي ب���بطء

 –انخف����اض نس����بة األمی����ة  –) تنظ����یم النس����ل(السیاس����ة الس����كانیة : ا التراج����عھ����ذ
 . ساھم في انخفاض معدل الموالیدن مستوى المعیشة وظروف التعلیم ـتحسّ 

 : توزیع السكان والعوامل المتحكمة فیھ  ) ب
الس���كانیة متباین���ة م���ن الش���مال ال���ى الجن���وب عل���ى النح���و  الكثاف���ة: توزی���ع الس���كان )1

 : التالي
 . ²كم/ن 200تفوق الـ في التل : كثافة سكانیة مرتفعة -
  .²كم/ن 100الى  10من في الھضاب العلیا : كثافة سكانیة متوسطة -
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 . ²كم/ن 10أقل من  في الصحراء: كثافة سكانیة منخفضة -
 : العوامل المتحكمة في توزیع السكان )2

  المعتدل، السھول الخصبة، التساقط المناخ  العوامل الطبیعیة

  فرص العمل، الموانئ، المدن الصناعیة  العوامل االقتصادیة
  الصحة، التعلیم، النشاطات االجتماعیة  العوامل االجتماعیة

  الل الراشد للموارد الطبیعیةـــجھود التنمیة واالستغ: 02الوضعیة الـ 
 : اإلمكانیات الزراعیة والصناعیة )1

  االمكانیات الصناعیة  اإلمكانیات الزراعیة

ملی����ون  7تف����وق ال����ـ : الزراعی����ةاألراض����ي  -
 ھكتار

ملی���ار مت���ر مكع���ب  14م���ا یق���ارب : المی���اه -
 من األمطار

س��������ھول س��������احلیة وأح��������واض : الترب��������ة -
 .خصبة

 األب����یضمن����اخ البح����ر : ظ����روف مناخی����ة -
  . المتوسط مالئم للزراعة

حاس�����ي مس�����عود، (البت�����رول / 1 :الطاق�����ة -
ع����ین (لطبیع����ي الغ����از ا /2،)ع����ین امن����اس

الفح��������م / 3، )امن�������اس، حاس�������ي الرم�������ل
 / 5الطاق���������ة الكھربائی���������ة، / 4، )بش���������ار(
 / 6، )العاص����مة، الجلف����ة(لطاق����ة النووی����ة ا

 ). الشمس والریاح(الطاقة المتجددة 
  / 2، )ل���ونزة ا(الحدی���د الخ���ام / 1 :المع���ادن -

س�����كیكدة، تلمس�����ان، (والرص�����اص الزن�����ك
/ 4، )عناب���������ة(الفوس���������فات  /3، )عناب���������ة
  )تمنراست(الذھب  /5، )عنابة(النحاس 

  

 
 :الطبیعیةجھود التنمیة واالستغالل العقالني للموارد  )2

 :زراعیا  ) أ
 التس���������ییر ال���������ذاتي، استص���������الح األراض���������ي، الث���������ورة : تنظیم���������ات زراعی���������ة

 .......الزراعیة،
  الفالحیة اإلنتاجیةتحدیث الوحدة 
 استصالح المزید من األراضي الزراعیة 
 تقدیم الدعم المالي والتقني للفالحین 
  تنمیة المناطق الریفیة 
  بناء السدود 
 لقطاع ودعمھ بالعتاد وقطع الغیار تخصیص مبالغ مالیة معتبرة ل 

 : صناعیا   ) ب
  الصناعة الخفیفة  الصناعة الثقیلة

  مصنع الحجار: الحدید والصلب
   اراتیتركیب الس: الصناعة المیكانیكیة

  ارزیو، سكیكدة: تكریر البترول
   أرزیو، سكیكدة: تمییع الغاز

المبی�����دات الحش�����ریة ، : الص�����ناعة البتروكیماوی�����ة
  )أرزیو(البالستیك األسمدة، 

  الحلیب ومشتقاتھ: الغذائیة
  األقمشة: النسیجیة والجلدیة

س�������یدي (انت�������اج أجھ�������زة التلف�������از : اإللكترونی�������ة
، مرك����������ب تی����������زي وزو لألجھ����������زة )بلعب����������اس

  .الكھرومنزلیة
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  ل التنمیة االقتصادیة في الجزائرـــــــــــــمشاك: 03الوضعیة الـ 
 3االعتم���اد عل���ى قط���اع المحروق���ات  /2البطال���ة / 1 :مش���اكل التنمی���ة ف���ي الجزائ���ر / 

الجف����اف، التص�����حر، ( المش����اكل الطبیعی����ة  /4) االزدح����ام، النق����ل(مش����اكل الم����دن 
 )االنجراف

 توجی�����ھ الی�����د / 2تش�����جیع االس�����تثمارات الوطنی�����ة واألجنبی�����ة  /1 :الحلــــــــــــ�����ـول
 /4ی���ف العم���ل عل���ى تط���ویر الر /3العامل���ة ف���ي اط���ار احتیاج���ات الس���وق الوطنی���ة 

 اقامة صناعة وطنیة 

  ان والب��ةـــــــالسك: 03املقطع الـ 
  رى في الجزائرـالكب الطبیعیة اطرــــــــالمخ: 01الوضعیة الـ 

  اــــــــــــــــارھــــــــــــــآث  المخاطر الطبیعیة

نق�����ص / 3الت�����أثیر عل�����ى ق�����درة انت�����اج الغ�����ذاء / 2 ت�����دھور الحی�����اة النباتی�����ة والحیوانی�����ة/ 1  التصحر
  المساحات الزراعیة 

تض������رر النش������اط / 3تحط������م كل������ي أو جزئ������ي للمب������اني / 2. مش������ردینقتل������ى وجرح������ى / 1  الــــزالزل
  یترك آثار نفسیة وخصوصا على األطفال/ 4اإلقتصادي 

  خسائر اقتصادیة / 3خسائر عمرانیة / 2خسائر بشریة / 1  ضاناتالفیـــ
ی���ؤثر / 3م���وت ع���دد كبی���ر م���ن الس���كان بس���بب المجاع���ة / 2ات���الف المحاص���یل الزراعی���ة / 1  الجــــــراد

  على مداخیل القطاع الزراعي 
   كبیرة اتالف مساحات غابیة / 3عمرانیة  خسائر/ 2خسائر بشریة / 1  الحرائـــــق 

   ـــــائیةــــــــــاإلجراءات الوقــــــــ: 02 ــــــــــة الـــــــــالوضعی
  یةــــائــــــــــــــــراءات الوقـــــــاإلج  المخاطر

  االستغالل العقالني للمساحات الرعویة/ 3التوعیة / 2التشجیر المكثف / 1  التصحر
انش���اء / 3التأك���د م���ن س���المة البنای���ات / 2االبتع���اد ع���ن المن���اطق المعروف���ة بنش���اطھا الزلزال���ي / 1  الزالزل

  مقاومة للزالزلمباني 
مراقب���ة مم���رات / 2المن���اطق المعرض���ة لھ���ذا الخط���ر وخصوص���ا األودی���ة  ف���ي تعمی���رالتجن���ب / 1  الفیضانات

  تشجیر المناطق المھددة بالفیضانات/ 3تصریف المیاه بشكل دوري 
  المعالجة الكیمیائیة/ 3اقامة مناطق للمراقبة / 2استعمال الطائرات لـرش المبیدات / 1  الجراد 

/ 3القی����ام بحم���الت التوعی����ة م���ن أخط����ار الحرائ����ق / 2المراقب���ة المس����تمرة والمكثف���ة للغاب����ات / 1  الحرائق 
وج���وب ت���وفیر تجھی���زات / 5حف���ر آب���ار المی���اه / 4ش���ق مم���رات لتس���ھیل الت���دّخل وق���ت الحاج���ة 

  الطائرات : حدیثة للتدخل وقت الحاجة مثل

  كارثة طبیعیةخطة لتسییــــر أزمة ناتجة عن : 03 ـالوضعیــة الـ
ھ����ب واالس����تعداد لمواجھت����ھ، وذل����ك ل بط����ابع المفاجئ����ة ل����ذا الب����د م����ن التأیتمی����ز الزل����زا

  .یة التعامل مع ھذا النوع من الكوارث قبل وأثناء حدوثھابالتوعیة حول كیف
  ارشادات عامة أثناء حدوث الزلزال  ارشادات عامة قبل حدوث الزلزال

ت������دریب أف������راد األس������رة عل������ى كیفی������ة قط������ع / 1
الكھرب�����اء والغ�����از والم�����اء عن�����د الش�����عور ب�����الھزة 

  األولى 
: تس�������جیل األرق�������ام الخاص�������ة بالنج�������دة مث�������ل/ 2

  الحمایة، المستشفیات 
  تجنب وضع أشیاء في أماكن مرتفعة / 3

اغ����الق مص����ادر الطاق����ة والغ����از ث����م المباش����رة / 1
  في اخماد الحریق 

  مفتوحة من أجل السالمةترك أبواب الغرفة / 2
  .االحتفاظ بمعدات السالمة والطوارئ / 3
االختب����اء تح����ت المكات����ب والط����اوالت أو ق����رب /4

  . األعمدة الخرسانیة
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  دنيةــــة المـــــالتربي: ثالثا
  اة امجلـــــاعیةــــــــــاحل�: 01املقطع الـ 

  اطة ـــــــــــــح والوســـــــــــــــالصل: 01ة الـ ــــالوضعی
ھ���و التض���اد وع���دم التواف���ق بس���بب اخ���تالف تق���دیر المص���لحة  :مفھ���وم الخ���الف االجتم���اعي 

  واختالف طریقة الفھم 
 الصلح )1
 وانس���اني ب���دیل ع���ن القض���اء یھ���دف ال���ى ح���ل ھوس���لوك حض���اري  :تعری���ف الص���لح

 .الخالفات بطرق سلمیة
 یكون بأمر من المحكمة(ح قضائي صل / 1:أنواعــــــــھ ( 

 . )قبَلیة أو یكون في جلسة عرفیة عشائریة(صلح عرفي /2                    
 النی����ة  –وج����ود األط����راف المتنازع����ة   -وج����ود خ����الف أو خص����ومة  :شروطــــــ����ـھ

 .یمتاز بالموضوعیة والحیادیة وجود وسیط –إلنھاء النزاع 
خ���ارج أروق���ة القض���اء، ع���ن طری���ق الح���وار  للن���زاع ھ���ي ایج���اد ح���ل ودي :الوس���اطة )2

 3ف����ي جلس����ة ال تتج����اوز بمس����اعدة ش����خص محای����د أو جماع����ة أو بمب����ادرة القاض����ي 
 . أشھر

  ):أھمیة الصلح والوساطــــة( أھمیة الحل السلمي للخالفات  )3
 –س عل���ى العف���و واإلیث���ار وتربی���ة النف��� -الح���د م���ن حج���م المنازع���ات الت���ي تتع���ب القض���اء 

س���رعة الفص���ل ف���ي  –حمای���ة األس���ر م���ن التفك���ك واألحق���اد  –المحافظ���ة عل���ى ص���لة ال���رحم 
  . المنازعات

  دور مؤسسات القضاء في تحقیق األمن واالستقرار: 02الوضعیة الــ 
   .الى القضاء ھو حق المواطن في رفع تظلّماتھ :مفھوم التقاضي

 ): األجھزة القضائیة(مؤسسات القضاء  )1
تمثل���ھ المح���اكم المدنی���ة، یفص���ل ف���ي النزاع���ات ب���ین  ):الم���دني(الع���ادي اء ـــــ���ـالقض  - أ

 : وھي. األفراد
 وھ���ي درج���ة أول���ى ف���ي القض���اءى مس���توي ال���دوائر ل���ع توج���د :المحكم���ة االبتدائی���ة ، 

 ، اصدار أحكام ابتدائیة )تعد قاعدة الھرم القضائي(
 ك���ل والی���ة، درج���ة ثانی���ة ف���ي التقاض���ي یوج���د عل���ى مس���توي :المجل���س القض���ائي ،

 . الفصل في االستئنافات
 القض���ائي ف���ي أعل���ى الھ���رم( ال تعتب���ر درج���ة ثالث���ة ف���ي القض���اء :المحكم���ة العلی���ا( ،

 .توجد في العاصمة، توحید الجھود القضائیة 
 :تمثلھ، یفصل في النزاعات بین المواطن والدولة :اء اإلداريــــــــــالقض  - ب
 ازع��ات الت��ي والفص��ل ف��ي المنمھمتھ��ا النظ��ر توج��د بك��ل والی��ة،  :المحكم��ة اإلداری��ة

 . تكون اإلدارة طرفا فیھا



 طيقاني حممد/ عبد الكامل  ابليله: من إعداد األستاذ

16 
 

 م����ة ألعم����ال الجھ����ات القض����ائیة وجد ف����ي العاص����مة، ھیئ����ة مقوِّ یــ����ـ :مجل����س الدول����ة
 . اإلداریة

 : ــاءضدور مؤسسات القـ )2
من���ع الفوض���ى واالنزالق���ات   -ت���وفیر االس���تقرار ف���ي المجتم���ع  -الفص���ل ب���ین المتقاض���ین 

ض���مان الس���یر  – القض���اء عل���ى الظل���م والفس���اد –القض���اء ص���ّمام أم���ان المجتم���ع  –األمنی���ة 
  .الحسن لالنتخابات

   محــاكمة –ة صلح ـــــــــــــــتقریر جلس: 03ة الـ ـــــالوضعی
  :جلســـــة الصلـــــــح راءاتـــــــــــــــــاج: أوال

  :من خاللة العرفیة تأتي الوساطة القضائیة، وذلك بعد فشل الوساط
  ایداع الدعوى القضائیة 
 استدعاء القاضي لطرفي النزاع والشھود 
 تقری���ب وجھ���ات ( عق���د جلس���ة س���ریة ب���ین المتخاص���مین بحض���ور الوس���یط القض���ائي

 )النظر
  تسامح أو تصافح(قراءة القاضي لنص المتفق علیھ( 
  الصلــح محضراإلمضاء على. 
 سحب الدعوى القضائیة . 

  المحـــــاكمة: اـــــــــــــــــــــــــــثانی
  : في مبادئـــھا، وتتمثل یھدف الى الفصل في براءة المتھم أو إدانتھ ھي اجراء قانوني

 التزام القاضي بالموضوعیة من خالل رقابة الجمھور: عالنیة الجلسات  
 توكیل محام أو شخصیا: ضمان حق الدفاع 
 في المجلس القضائي ثم المحكمة العلیا: حق االستئنـــاف . 
 سائر موظفي جھاز القضاء مصاریف تحّمل الدولة : مجانیة التقاضي 
 ال یخضع ألي سلطة: استقاللیة القضاء 
 تبریر الحكم بنص قانوني: تعلیل األحكام 
 األحكام تصدر باسم الشعب 
 مصاریف المحامي( لألشخاص المعوزین : المساعدة القضائیة( 
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  اة املدنیةـــــاحل�: 02ـ ــــــــــــاملقط�ع ال
  وق اإلنســـــــــــــانــــــــــــحق: 01یة الـ ـــالوضع

ھ����ي تل����ك الحق����وق المتأص����لة ف����ي البش����ر ذات ط����ابع  :انتعری����ف حق����وق اإلنس���� )1
  والوطنیةمواثیق والقوانین الدولیة یاسي، ثقافي واقتصادي، تحمیھا الس

  المواثیق الوطنیة لحقوق اإلنســـان  المواثیق الدولیة لحقوق اإلنســـان

: اإلع�����الن الع�����المي لحق�����وق اإلنس�����ان  -
دیس���مبر  10ص���درت ف���ي  قانونی���ةوثیق���ة 
 .تنص على حقوق األفراد 1948

میث���اق ص���در : اتفاقی���ة حق���وق الطــ���ـفل -
یح���دد حق���وق الطف���ل المدنی���ة،  1989ف���ي 

 . السیاسیة والثقافیة
وثیق����ة دولی�����ة  :اتفاقی����ة حق����وق الم�����رأة -

لترقی������ة حق������وق  1952ص������درت ف������ي 
  المرأة 

 الدستور -
  .األسرة، العمل: لقوانین الفرعیة ا -
 القضاء -
  .....األحزاب والجمعیات والمنظمات -

  

 :والمرأة حقـــــوق الطفــــــل )2
  حقوق المرأة الجزائـــــریة  حقوق الطـــــــــــــــفل

/ 3الح����ق ف����ي الجنس����یة  /2الح����ق ف����ي الحی����اة / 1
/ 5الح����ق اللع����ب / 4الرعای����ة الص����حیة / 4ال����تعلم 

حم����ایتھم م����ن االس����تغالل االقتص����ادي والسیاس����ي 
الرعای�������ة الخاص�������ة / 7الح������ق ف�������ي التعبی�������ر / 6

  للمعاقین منھم

/ 3الح����ق ف����ي ال����تعلم / 2الح����ق ف����ي الجنس����یة / 1
التس�����اوي م�����ع / 4الح�����ق ف�����ي الرعای�����ة الص�����حیة 

/ 6تھ����ا م����ن العن����ف حمای/ 5الرج����ل أم����ام الق����انون 
/ 7المناص������فة م������ع الرج������ال ف������ي ح������ق العم������ل 

  السیاسیة في الحیاة المشاركة 

   زاب السیاسیةـــــات واألحــــــالنقاب: 02ة الــ ــ الوضعی
ن���ھ العم���ال ینتم���ون لمھن���ة واح���دة لل���دفاع ع���ن یكوّ  ،تنظ���یم مھن���ي :تعری���ف النقاب���ات )1

 . ركةتمصالحھم المش
  :نساناإلحقوق دور النقابات في تكریس  )2

/ تعزی����ز العالق����ة ب����ین الحق����وق والواجب����ات / حمای����ة مص����الح العم����ال المادی����ة والمعنوی����ة 
  تنظیم االقتصاد الوطني/ للعمالرفع الكفاءة المھنیة 

تش���ترك ف���ي مجموع���ة  جماع���ةتنظ���یم سیاس���ي، تكّون���ھ  :تعری���ف األح���زاب السیاس���یة )3
 .بھدف الوصول للسلطةالمبادئ والمصالح 

  :تكریس حقوق اإلنساندور األحزاب في  )4
/ ترقی���ة حق���وق اإلنس���ان / تعزی���ز العالق���ة ب���ین الم���واطن والدول���ة / تك���وین ال���رأي الع���ام 
 اة السیاسیةـــترقیة الحی/ الواجبات ما بین الحقوق و عالقةالتوعیة أفراد المجتمع ب

  ر الجزائـــريــــــــــــالل األحمـــالھ: 03ة الـ ــــالوضعی
جمعی���ة انس���انیة تطوعی���ة تعم���ل وف���ق المب���ادئ  :األحم���ر الجزائ���ريل تعری���ف الھ���ال )1

 .1956، تأسست في عام األساسیة للصلیب والھالل األحمر الدولیین
/ الخدم�����ة التطوعی�����ة / الحیادی�����ة / اإلنس�����انیة  :مب�����ادئ الھ�����الل األحم�����ر الجزائ�����ري )2

  العالمیة/ الوحدة / عدم االنحیاز / االستقاللیة 
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  :الجزائري دور الھالل األحمر  )3
  )الداخلي(على الصعید الوطنــــــــــــي   )الخارجي( ـــي ــــعلى الصعید الدولـ

م�������ن  تق�������دیم المس�������اعدات لل�������دول المتض�������ررة -
  الكوارث والنكبات

األفارق��������ة، الس��������وریین، ( مس��������اعدة الالجئ��������ین  -
  ) الصحراویین

  الفلسطینیینمساعدة ضحایا الحروب مثل  -

  اإلغاثة العاجلة لضحایا الكوارث  -
  زیارة المرضى في المستشفیات   -
  بالدم والتوعیة بأھمیتــھاحمالت التبرع   -

  المشاركة في البحث عن المفقودین  -
مس������اعدة الفئ������ات الھش������ة ف������ي ال������دخول  -

  .....المدرسي و

  احلیاة ا�ميقراطیة ومؤسسات امجلهوریة: 03املقطع الـ 
  ــــــورـــــــــــــــــــــــــالدستـــــــــــــ: 01یة الـ ـــــالوضع
 :تعریف الدستور )1

م وتض���بط نظ���ام الحك���م ونش���اط نظّ ھ���و مجموع���ة م���ن القواع���د والق���وانین األساس���یة الت���ي تُ���
  .الدولة وعالقتھا بالمواطن والدول األخرى

 : أھمیة الدستـــــور )2
/  )التش����ریعیة، القض����ائیة، التنفیذی����ة(نظم س����لطات الدول����ة یُ����/ یب����یّن طبیع����ة نظ����ام الحك����م 

  .ع األفراد بحقوقھم وحریاتھــمتمتّ / تنظیم العالقة بین الحاكم والمحكوم 
 : التطورات الدستوریة في الجزائریة )3
 تكریس النظام االشتراكي والحزب الواحد :1963دستور  -
 حدد وظیفة كل سلطة  :1976دستور  -
الحق���وق  وإق���رارلفص���ل ب���ین الس���لطات التعددی���ة الحزبی���ة واتك���ریس  :1989دس���تور  -

 والواجبات
 سنوات وغرفتي البرلمان  5فترة الرئاسة بـ  حدد :1996دستور  -
 اإلنسان خصوصا المرأة ترقیة حقوق :2016التعدیل الدستوري  -
 : أھم الحقوق والواجبات التي یكفلھا الدستور  )4

  اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواجب    وق والحریاتـــــــــــــــــــــــــــــالحق  

 -التعل���������یم  -الرعای���������ة الص���������حیة  -المس���������اواة 
المش����اركة ف����ي تس����ییر  -.....  التعبی����ر،: الحری����ات

  البالد 

حمای���ة / احت���رام حری���ة اآلخ���رین / حمای���ة ال���وطن 
دف����ع / احت����رام رم����وز الس����یادة الوطنی����ة / الملكی����ة 

  تربیة اآلباء لألبناء / الضرائب 

  ھوریةـــــــــــــات الجمــــــــــسـمؤس: 02ـ ـــــعیة الالوض
  ھي جمیع الھیئات واإلدارات دورھا خدمة المواطن

 : بعض مؤسسات الجمھوریة )1
 الحكومةرئیس الجمھوریة ، مؤسسات : فیذیةالسلطة التن -
 الشعبي الوطني ومجلس األمة  المجلس: السلطة التشریعیة -
 أجھزة القضاء : السلطة القضائیة -
 مجلس المحاسبة -
 .،الدرك الوطني، الشرطة، الجمارك الجیش الشعبي الوطني: المؤسسة األمنیة -
 .................المجلس األعلى للشباب،: المؤسسة االستشاریة -
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 : عالقة مؤسسات الجمھوریة بالدستور )2
یحم����ي / القانونی����ة للتش����ریع  یمث����ل الدس����تور القاع����دة/ ی����نظم عملھ����ا ویح����دد ص����الحیاتھا 

دتھ حس����ب الدس����تور یم����ارس الش����عب س����یا/ الحق����وق والحری����ات ع����ن طری����ق المؤسس����ات 
  .بواسطة المؤسسات

  ة الوطــــــــــــنیةــــــــــــــــــــالخدم: 03ة الـ ــــالوضعی
   الوطنیةمفھوم الخدمة  )1

 س���نة 19بل���غ ال���ـ ھ���ي خدم���ة عس���كریة قانونی���ة بمؤسس���ة الج���یش واجب���ة عل���ى ك���ل م���واطن  
  .لمدة عام 

 أھمیة الخدمة الوطنیة )2
  على مستوى المجتمع  على مستوى الفرد

یئت�����ھ تعلیم�����ھ وتھ /2تك�����وین الف�����رد عس�����كریا، / 1
التع���ارف ب���ین  /3لتس���ھیل اندماج���ھ ف���ي المجتم���ع، 

   باب باختالف أفكارھم ومستویاتھم الش

توطی���د العالق���ة ب���ین / 2 ،تعزی���ز الق���یم الوطنی���ة/ 1
الق�������درة عل�������ى تحم�������ل / 3، والج�������یشالم�������واطن 
التك���وین العس���كري بھ���دف التعبئ���ة / 4، المس���ؤولیة
  . المستقبلیة

 انجازات الخدمة الوطنیة )3
بن���اء الس���دود   -تش���یید الق���رى الفالحی���ة   -فریقی���ة طری���ق الوح���دة اإل  -بن���اء الس���د األخض���ر 

  والسكك الحدیدیة 
 : عالقة الخدمة الوطنیة بالمواطــــنة )4
  واطنة الوطنیة وجھ من أوجھ ممارسة المعتبر الخدمة تُ  -
 زه د االنتماء الوطني وتعزِّ جسّ تُ   -
 والدرایة برموز السیادة الوطنیةفي النفس حب الوطن  تغرس -




