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أوال مادة التارخي
الميدان األول :الوثائق التاريخية
أوال :الوثيقة التاريخية ومنهجية التحليل:

 /1تعريف الوثيقة التارخيية :يه لك املستندات املعارصة للتارخي واليت توثق فهيا املعلومات الهامة.
/2نواع الواثئق التارخيية:
أ /وواثئق مكتوبة :اكلرسائل ،اخملطوطات اخلرائط ...،ب /واثئق صامتة :اكملباين الثرية ،العمالت النقدية...
 /3خطوات دراسة الوثيقة التارخيية:
أ /تقدمي الوثيقة :حتديد طبيعة الوثيقة ( نوعها ) ــ مصدر ها ــ التعريف بصاحهبا ــ الإطار الزماين واملاكين.
ب /حتليل الوثيقة :الفكرة العامة ــ الفاكر الساس ية ــ ج /الاس تنتاج :عبارة عن خالصة وتقيمي ونقد للوثيقة التارخيية.
 /4أمهية الوثيقة التارخيية * :تعد جزء من الرش يف الإنساين * مصدر يرثي البحث التارخيي * .متكن الباحث من
فهم الوقائع التارخيية * اإظهار هوية المم والشعوب واحلضارات السابقة.
ثانيا :دراسة رسالة بولينياك:
خطوات تحاليل الوثيقة:

 /1تقدمي الوثيقة:
* طبيعة الوثيقة :عبارة عن رساةل .مصدرها :من كتاب أراء وأحباث يف اترخي اجلزائر .ج / 1أبو القامس سعد هللا.
* التعريف بصاحب الوثيقة :جول ماري دو بولينياك ( )1847 - 1780س يايس فرنيس ترأس جملس الوزراء يف
احلكومة الفرنس ية يف عهد املكل شارل العارش * .الإطار الزماين واملاكين للوثيقة  12 :ماي  1830بباريس ( فرنسا).
 /2التحليل :الفكرة العامة :كشف بولينياك عن ادلوافع احلقيقة لالحتالل الفرنيس للجزائر.
الفاكر الرئيس ية /1:اإعالم حلفاء فرنسا بقرار شن امحلةل عىل اجلزائرـــ /2اإبراز مصاحل فرنسا املرجو حتقيقها من امحلةل
/3الاس تنتاج :اإن الاحتالل الفرنيس للجزائر هو امتداد للحروب الصليبية مما جعل فرنسا ختتلق العذار لحتالل
اجلزائر.
ثالثا :دراسة بيان اول نوفمبر

 /1التقدمي :طبيعة الوثيقة :بيان س يايس ــ مصدرها :جلنة الس تة ـ الاطار الزمان واملاكين 01 :نومفرب 1954
ابلعامصة ـ التعريف بأحصاب الوثيقة :يعترب حمرري بيان أول نومفرب من مفجري الثورة التحريرية املمثلني يف جلنة الس تة
املنبثقة عن جلنة ال .22
/ 2التحليل* الفكرة العامة :ادلعوة اإىل الكفاح املسلح وحتديد أس بابه ،أهدافه ،ووسائهل ورشوط التفاوض مع فرنسا.
*الافاكر الاساس ية :ظروف وأس باب ادلعوة للعمل املسلح / .حتديد الهداف ادلاخلية واخلارجية للثورة التحريرية /
وسائل الكفاح املسلح  /دعوة الشعب اجلزائري لحتضان الثورة.
/3الاس تخالص :أصدرت جهبة التحرير الوطين بيان أول نومفرب يف شلك نداء موجه للشعب اجلزائري ويعترب من أمه
النصوص التارخيية لحتوائه عىل برانمج س يايس يبني بوضوح أهداف الثورة والساليب املتاحة لتحقيق الاس تقالل
وبناء ادلوةل اجلزائرية يف اإطار املبادئ الإسالمية .فهو مبثابة دس تور الثورة.
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الميدان الثاني :التاريخ الوطني
اوال :االحتالل الفرنسي للجزائر

 /1ألاسباب والدوافع الحقيقية:

أ /الس باب املفتعةل :ـــ التعدي عىل املصاحل الفرنس ية يف اجلزائر مبنع ممارسة صيد املرجان .ــ جحز وتفتيش السطول
اجلزائري للسفن الفرنس ية ـــ القضاء عىل القرصنة اجلزائرية يف البحر املتوسط ــ حادثة املروحة أفريل 1827م والرغبة
يف الانتقام لرشف فرنسا.
ب /ادلوافع احلقيقية :اس تغالل ثروات وخريات اجلزائر وموقعها الاسرتاتيجي ــ رصف أنظار الشعب الفرنيس عن
املشالك ادلاخلية (الازمة الس ياس ية) ــ احلقد الصلييب ونرش املس يحية ــ اس تغالل فرصة حتطم معظم السطول
اجلزائري يف معركة انفارين 1827م.
 /2مراحل الاحتالل:

أ/احلصار العسكري :همدت فرنسا لحتالل اجلزائر بفرض حصار عسكري دام ثالث س نوات ( 16جوان  1827ايل
 14جوان 1830م) قصد اإضعافها اقتصاداي وعسكراي وكسب تأييد ادلول الوربية.
ب /تنفيذ الهجوم :انطلقت امحلةل الفرنس ية من ميناء طولون يف  25ماي  1830بقيادة دي بورمون متجهة حنو
اجلزائر ويف  14جوان  1830نزلت قواهتا مبيناء س يدي فرج ،اليت انترصت عىل اجليش اجلزائري يف معركة سطاوايل
 19جوان  ،1830وبعدها سارت امحلةل رشقا لتصل اإيل العامصة فاضطر ادلاي حسني اإيل توقيع معاهدة الاستسالم
يف  05جويلية .1830
ثانيا :المقاومة الوطنية لالحتالل الفرنسي
 /1مقاومة الامير عبد القادر:

أ /بيعته :اجمتعت القبائل اجلزائرية يف معسكر وابيعت المري عبد القادر يف  27نومفرب 1832م قائدا للمقاومة املسلحة
ضد الاحتالل الفرنيس.
ب /مراحل مقاومته:
مرحةل القوة 1837 – 1832م :متزيت بــ* :تأسيس جيش المري * حرب العصاابت * التوقيع عىل معاهدة دميشال يف
 26فيفري ( 1834الهدنة) * انتصار الامري يف معركة وادي املقطع .1836
مرحةل الهدوء املؤقت  1839 -1837م :متزيت بـــ * :توقيع بيجو مع المري معاهدة التافنة يف  30ماي 1837م اس تغلها
المري يف بناء دولته ابإنشاء املساجد وجمالس الشورى ومصانع للسالح واذلخرية .كام أن فرنسا اس تغلهتا للقضاء عىل
مقاومة امحد ابي واحتالل قس نطينة.
مرحةل حرب الإابدة 1847 – 1839م :بعد القضاء عىل مقاومة امحد ابي يف الرشق نقضت فرنسا معاهدة التافنة
واتبعت حرب الإابدة وس ياسة الرض احملروقة وفرض حصار عىل دوةل المري .أمام هذا الوضع اضطر للتخيل عن
العمل املسلح يف .1847
 /2مقاومة الحاج احمد باي :ودل س نة  1784عني ابي عىل قس نطينة قاد املقاومة ضد الفرنس يني تويف س نة .1850
بعد سقوط العامصة اختذ امحد ابي موقفا معارضا لالحتالل حيث اس تطاع أن يرد امحلةل الفرنس ية الاوىل عىل عنابة يف
الوىل عىل عنابة يف سبمترب 1831م ،وبعدها احلق هزمية ابلفرنس يني يف محلهتم الوىل عىل قس نطينة يف نومفرب
.1836عىل اإثر ذكل جندت فرنسا جيشا كبريا لحتالل قس نطينة مرة اثنية يف أكتوبر 1837ممس تغةل توقف القتال مع
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المري عبد القادر للتفرغ ملقاومة امحد ابي حيث اس تطاعوا ادلخول اإلهيا مس تخدمني املدفعية بعد مقاومة مس متيتة
خاضها الساكن .بعد سقوط قس نطينة حاول امحد ابي جتميع قواته حيث انتقل اإىل اجلنوب القس نطيين ويف الهناية
اضطر اإىل توقيف املقاومة س نة 1848م.
/3املقاومات الشعبية:

/1تعريفها :يه مقاومات شعبية دينية قام هبا مشاخي ورؤساء قبائل حتت راية اجلهاد يف سبيل هللا والرض والرشف
والوطن.
 /2خصائصها * :الطابع اجلهادي ورفض الوجود الاس تعامري * .الاس مترارية والتداخل الزمين بني تكل الثورات.
* اتساع نطاقها رشقا وغراب وجنواب * .طابع القيادة امجلاعية* نرش الوعي واحملافظة عىل الروح الثورية وترس يخ فكرة
اجلهاد ورفض الاس تعامر * .نقص التنظمي والتحضري.
 /3جدول أمه املقاومات الشعبية:
جمالها اجلغرايف
اترخيها
قيادهتا
املقاومة
الاوراس احلضنة
الرشيف بوزاين 1849 -1848
الزعاطشة
جرجرة وضواحهيا
لةل فاطمة نسومر 1857 -1850
القبائل
البيض واجلنوب اجلزائري
س يدي سلامين 1880 -1864
اولد س يدي
الش يخ
برج بوعريرجي سطيف،احلضنة القبائل
الش يخ املقراين 1872 -1871
املقراين واحلداد
الغرب اجلزائري جنواب وشامل
1906 -188
الش يخ بوعاممة
بوعاممة
(مغنية – غلزيان  -املرشي -تيارت)
اإقلمي الهقار والتاس ييل
أمود بن اخملتار 1923 -1881
التوراق
ثالثا :السياسة االستعمارية الفرنسية

/ 1تعريفها :يه خمتلف الإجراءات والقوانني اليت طبقهتا فرنسا هبدف القضاء عىل كيان وخشصية ادلوةل اجلزائرية.
 /2مظاهرها:
أ/س ياسة الإدماج :اإذابة اجملمتع اجلزائري يف اجملمتع الفرنيس من خالل * :اعتبار اجلزائر جزء من فرنسا مبوجب مرسوم
 22جوان  * 1834دمع املعمرين ماليا لبناء املس توطنات* .منح اجلنس ية الفرنس ية لهيود اجلزائر مبوجب قانون كرمييو
24أ كتوبر  * 1870قانون الهايل .1871
ب /مصادرة الرايض :انزتاع الرايض من اجلزائريني بعدة أساليب :ابمس القانون واس تعامل مبدأ املصلحة العامة
وأيضا منح الرايض للمس توطنني.
ج /س ياسة الاستيطان تشجيع جهرة الوربيني للجزائر من خالل بناء املس توطنات (اإقامة قرى جديدة)
د /س ياسة التنصري نرش املس يحية والتضييق عىل الإسالم وذكل من خالل (:ربط الإسالم ابإدارة الاحتالل ،حتويل
املساجد اىل كنائس ومتاحف وثكنات عسكرية ...اإنشاء أسقفية اجلزائر س نة 1838مث تأسيس مجعية الابء البيض
من طرف الاكردينال لفيجري ....
ه /س ياسة الفرنسة :اإحالل اللغة الفرنس ية وثقافهتا حمل اللغة العربية وثقافهتا * اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية *
القضاء عىل مراكز التعلمي والثقافة العربية* فرنسة احمليط وتشويه التارخي.
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رابعا :الحركة الوطنية الجزائرية ()1945 -1919

 /1تعريفها :يه تكل املقاومة الس ياس ية والفكرية اليت ظهرت مع مطلع القرن 20م.قاومت الاس تعامر بطرق سلمية.
 /2وسائلها* :الصحافة :من أبرزها جرائد العروة الوثقى واملنار حيث ظهرت جرائد جزائرية مهنا ال جزائر1908
والفاروق  * .1913امجلعيات والنوادي :مثل امجلعية الراشدية  1902واندي صاحل ابي  1909وامجلعية التوفيقية 1908
 /3عوامل ظهورها:
أ /العوامل ادلاخلية :الس ياسة الاس تعامرية (حرب الإابدة/المتيزي العنرصي/التجنيد الإجباري/حماربة اللغة وادلين
ا إلساليم * )....توسع نشاط الفكر الإصاليح.
ب /العوامل اخلارجية * :ظهور حركة الاصالح ادليين اليت تزمعها يف املرشق (جامل ادلين الفغاين * )....تأثر
املهاجرين اجلزائريني ابلوضاع الس ياس ية والاجامتعية السائدة يف املرشق * احلرب العاملية الاول  1918 – 1914وما
صاحبه من تطورات (مبادئ ولسن) * عودة املهاجرين واجملندين يف احلرب/ع/م.1/
 /4اجتاهات احلركة الوطنية:
املطلب
احلزب
الزعامء
الاجتاه
الاس تقالل الس يايس
الاخاء اجلزائري 1919
الامري خادل
حق المتثيل النيايب
دعاة املساواة
الاس تقالل التام
جنم شامل افريقيا 1926
حزب الشعب  11مارس جالء اجليش الفرنيس
مصايل احلاج
الاس تقاليل الثوري
انشاء جيش وطين
1937
حتقيق ادماج فعيل
فدرالية املنتخبني املسلمني
فرحات عباس
الادمايج(الليربايل )
املساواة يف احلقوق
جوان 1927
احلفاظ عىل الشخصية
مجعية العلامء املسلمني
اجلزائريني  5ماي  1931الوطنية (كيان جزائري)
عبد امحليد بن ابديس
الاصاليح ادليين
معارضة الإدماج والفرنسة
احلزب الش يوعي اجلزائري الارتباط بفرنسا * اجلنس ية
عامر اوزغان
العاملي الش يوعي
الفرنس ية* املساواة
1936
 / 5الكشافة الاسالمية :منذ تأسيسها يف  1936بزعامة محمد بوراس حيث قامت:
 تمنية احلس الوطين واحلفاظ عىل املقومات الوطنية ونقلها للجيال تبنت شعار مجعية العلامء وهذا ما جعل فرنسا تعدم محمد بوراس يف  27ماي  1941واكن أول شهيد يف جمازر 8ماي 1945بسطيف من الكشافة (بوزيد سعال) كام أن  18عضوا من مفجري الثورة من القادة الكشفيني
 /6املؤمتر الاساليم  07 :جوان  : 1936انعقد مبدنية اجلزائر حرضته لك اجتاهات احلركة الوطنية ماعدا جنم شامل
افريقيا خرج ابلقرارات التالية *:اإلغاء القوانني الاس تثنائية * احلفاظ عىل احلاةل الشخصية الاسالمية * فصل ادلين عن
ادلوةل * إارجاع سائر املعاهد ادلينية اىل امجلاعة الاسالمية.
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 /7نشاط احلركة الوطنية خالل احلرب العاملية الثانية :اس تغل مناضلو احلركة الوطنية شعارات احللفاء اليت تنادي
ابحلرية وادلميقراطية حفرر فرحات عباس البيان اجلزائري يف  10فيفري  1943يطالب فيه بـ :اإدانة الاس تعامر والقضاء
عليه * تقرير املصري مجليع الشعوب * منح اجلزائر دس تورها اخلاص *اإطالق رساح مجيع املعتقلني *تكوين جملس
تأسييس جزائري.

 / 8ردود الفعال عىل بيان 1943
أ /موقف احللفاء :اعتربوا القضية اجلزائر قضية داخلية ختص فرنسا.
ب /موقف فرنسا من بيان  :1943متثل يف زايرة شارل ديغول للجزائر ونزوهل بقس نطينة يف  12ديسمرب * 1943
اإصدار قانون حق املواطنة الفرنس ية يف  7مارس 1944
ج /رد فعل اجلزائريني :اصيب اجلزائيون ابخليبة من الرد السليب للحلفاء وحكومة فرنسا احلرة حيث تكتل وتوحد
اجلزائريون مبختلف اجتاهاهتم فأسسوا جتمع أحباب البيان واحلرية يف  14مارس  1944لدلفاع عن مطالب البيان ورفضا
ملرشوع ديغول .
/3جمازر  08ماي  :1945انهتت احلرب العاملية الثانية ابنتصار احللفاء خفرج اجلزائريون يف مظاهرات سلمية للتعبري
عن فرحهتم ومطالبني فرنسا حبقهم املوعود ابحلرية غري أن رد الاس تعامر اكن وحش يا ومهجيا مرتكبا جرامئ فظيعة يف
حق اجلزائريني من نتاجئها* :استشهاد  45ألف شهيد * ألف من املعتقلني املعطوبني واليتاىم * تدمري القرى واملدارش
* اقتناع الشعب اجلزائري أن ما أخد ابلقوة ل يسرتجع اإل ابلقوة (عدم جدوى الكفاح الس يايس).
خامسا :الحركة الوطنية الجزائرية ()1954 -1945

)1اإعادة بناء احلركة الوطنية بعد ح ع  :2أصدرت فرنسا مرسوم  16مارس  1946القايض ابلعفو عن املعتقلني وبعودة
النشاط الس يايس للحزاب لمتصاص غضب الشعب بعد جمازر 08ماي فأصبحت اخلارطة الس ياس ية للجزائر كام ييل:
أ) (الاجتاه الليربايل) الاحتاد ادلميوقراطي للبيان اجلزائري أسسه فرحات عباس يف 9أوت  - 1946شعاره الثورة ابلقانون
* الاحتاد الفدرايل بفرنسا.
ب)الاجتاه الاصاليح :مجعية العلامء املسلمني برئاسة البشري الابراهميي مواصةل النشاط الاصاليح(بناء املدارس وإانشاء
الصحف)
ج) (دعاة الاس تقالل) - :حركة الانتصار احلرايت ادلميقراطية س نة  1946بزعامة مصايل احلاج* مواصةل املطالب
الاس تقاللية * جالء القوات الفرنس ية.
د) (الاجتاه الاجامتعي) :أحصاب احلرية ادلميوقراطية بقيادة معر أوزقان اذلي بقي عىل مطالبه من خالل منح احلرايت
ادلميوقراطية للساكن وعدم الانفصال عىل فرنسا.
 /2املنظمة اخلاصة (:الرسية) :تأسست عىل يد محمد بلوزداد يف  15فرباير  1947تعترب اجلناح العسكري حلزب
الشعب هممهتا الاعداد والتحضري للعمل املسلح * تدريب اجملندين * مجع السالح واعدا اخملائب .مت اكتشافها يف 18
مارس .1950
 -/3املوقف الفرنيس من نشاط احلركة الوطنية :اكن لها موقفان:
* موقف اإغرايئ :متثل يف اإصدار قانون سبمترب  1947لمينح امتيازات للوربيني وجتاهل طموحات اجلزائريني.
* موقف مقعي :متثل يف رفض ترحش اجلزائريني وتزوير الانتخاابت ومحالت التفتيش واملدامهة والقمع.
ص 05

سادسا :الثورة التحريرية الكبرى

 /1ظروف واس باب اندلع الثورة:
الظروف ادلاخلية * :الوجود الاس تعامري وس ياس ته اجلائرة * فشل لك الاصالحات * منو الوعي اوطين * ازمة حركة
انتصار احلرايت ادلمقراطية (افريل  )1953حول القيادة فردية او جامعية حيث انقسم احلزب اىل:
أ -امليصاليون":أنصار مصايل احلاج" منحوا مصايل احلاج الرئاسة مدى احلياة.
ب  -املركزيون":أنصار اللجنة املركزية" أعلنوا أن القيادة جامعية.
ج -احلياديون :أعضاء من املنظمة اخلاصة واللجنة حاولوا احتواء الإصالح بني الطرفني لكن فشلت لك مساعهيم
الظروف اخلارجية :نشاط احلراكت التحررية يف لك من اإفريقيا وأس يا * مسامهة منظمة المم املتحدة يف حترير بعض
املس تعمرات * اندلع الثورة يف لك من املغرب الاقىص وتونس * اهنزام فرنسا يف معركة داين بيان فو ماي * 1954
وس ياسة التعايش السلمي وأثرها عىل انفراج العالقات ادلولية.
الظروف يف فرنسا :تدهور الاوضاع الاقتصادية.
 /2التحضري لالنطالق:
أ /تأسيـس اللجنـة الثوريــة للوحـدة والعمـل :تأسست يف " 23مارس "1954من طرف أعضاء املنظمة اخلاصة مثل:
محمد بوضياف ،مصطفى بن بولعيد ،العريب بن هميدي ...ومتثلت أهداف اللجنة يف العمل عىل وحدة احلزب والتحضري
للعمل املسلح برضورة العمل املسلح ولكن فشلت يف توحيد احلزب.
ب/أهــم اجامتعــاهتـا:
 اجمتـــــاع جلنة  :22انعقد بتارخي  25جويلية  1954ابلعامصة تعرض للنقاط التالية * :دراسة أزمة حركة الانتصارللحرايت ادلميقراطية * اختاذ قرار انطالق الثورة * تعيني "مجموعة الس تة" للتحضري للثورة و مه  :ديدوش مراد  ،راحب
بيطاط  ،مصطفى بن بولعيد  ،العريب بن هميدي ،كرمي بلقامس و انتخاب محمد بوضياف مكسؤول وطين .
 الاجامتعــــات الرسيــــة :أمهها لقاءات من  10اإىل  25أكتوبر  :1954انعقدت ابلعامصة وأسفرت عن:حتديد يوم الفاحت نومفرب كتارخي لندلع الثورة* .تسمية اجلناح الس يايس للثورة جهبة التحرير الوطين واجلناح العسكري
جيش التحرير* تقس مي الرتاب الوطين اإىل  05مناطق عسكرية * تقدمي نداء جهبة التحرير الوطين ونداء جيش التحرير.
 اندلع الثورة :اكن اختيار ليةل  01نومفرب  1954اختيارا اسرتاتيجيا لنه يوم الثنني تمينا مبيالد الرسول ص كام صادفعيد القديسني وهو عطةل مما جيعل أغلب القادة العسكريني خارج الثكنات - .اكنت الانطالقة بتفجريات عسكرية عرب
الوطن وتوزيع بيان أول نومفرب وإاعالن الثورة من اإذاعة صوت العرب مبرص.
ج /ردود الفعل اخملتلفة من اندلع الثورة:
✓ الوطنيـــــة* :الشعب :اكن رد فعهل مزجيا بني الفرحة والتساؤل لكن رسعان ما زالت دهش هتم بعد الاطالع عىل
بيان أول نومفرب فلبوا النداء كجنود وفدائيني ومس بلني ...
الحــزاب الس ياسيــة:
 حركة الانتصار للحرايت ادلميقراطية :رفض مصايل وانصاره الثورة واسسوا حزاب جديدا .كام انضم العديد مهنم اىلصفوف اجلهبة.
الاحتاد ادلميقـراطي للبيان اجلزائري :بقي ميارس نشاطه اإىل أن حهل فرحات عباس يف 22أفريل  1956وانضموا اىلاجلهبة.
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مجعــية العلــامء املسلمـني :أصدرت بياان تساند فيه الثورة واحنلت يف جانفي .1956والتحق أعضاءها ابلثورة.أحصاب احلرية وادلميقراطية :وقف ضد الثورة ومارس نشاطه اإىل أن حهل الاس تعامر يف سبمترب .1955✓ الفرنسيـــة:
سـياسـيا :التقليل من شأن الثورة مدعية أهنا من فعل خارجني عن القانون وإاىل اإقناع الرأي العاملي بأن ما حيدث يفاجلزائر قضية فرنس ية داخلية.
 عسكـراي :رفع الإمدادات العسكرية واس تعامل الطائرات واملدرعات يف تنفيذ معليات المتش يط والاستنجاد بـ"جاكسوستيل" اذلي أعلن حاةل الطوارئ يف .1955/04/03
✓ ادلوليــــة:
*احللف الطليس دمع فرنسا عسكراي و س ياس يا * الاحتاد السوفيايت :ابدى حتفظه جتاه الثورة * .ادلول العربية:
دمع شعيب وحتفظ حكويم ماعدا مرص اليت ايدت الثورة علنا.
 /3مراحل الثورة التحريرية الكربى:
اوال :مرحلة االنطالق 1956 – 1954

 -/1الثورة في عامها األول :يعترب أصعب مرحةل لهنا حتدد مصري الثورة وخاصة وأهنا واهجت صعوابت مهنا:
* صعوبة اتمني السالح واملال توفري السلحة * صعوبة اإقناع الشعب واجملمتع ادلويل برشعية الثورة
* صعوبة ابتاكر مؤسسات تس يري الثورة * صعوبة تقويض الكيان الاس تعامري
 :/2ملف الثورة في مؤتمر باندونغ :يعترب مؤمتر ابندونغ اذلي عقد ابإندونيس يا لدلول الافرو أس يوية يف
 1955/4/24الباب اذلي خرجت عربه القضية اجلزائرية للعامل حيث حرضته جهبة التحرير مكالحظ وهذا اكن شهادة
ميالد دلبلوماس ية جهبة التحرير وطالبت ادلول اجملمتعة من هيئة المم املتحدة بتسجيل القضية اجلزائرية يف جدول أعاملها
وهبذا تكون جهبة التحرير قد*:فكت العزةل عن الثورة اجلزائرية *حطمت أسطورة اجلزائر فرنس ية.
 -/3هجمات الشمال القسنطيني:

*التارخي واملاكن20:أوت  1955بقيادة زيغود يوسف الولية الثانية (الشامل القس نطيين)
*ظروف اندلعها * :تطويق الاس تعامر للمنطقة الوىل * طرح مرشوع جاك سوستيل * تطبيق حاةل الطوارئ
افريل - 1955استشهاد ديدوش مراد والقاء القبض لك من راحب بيطاط وبن بولعيد.
*أهداف /20أوت * :1955/توس يع نطاق الثورة وتأكيد شعبيهتا * تأكيد مشولية الثورة واس مترارها * مواهجة اإسرتاتيجية
سوستيل * دمع منطقة الاوراس * لفت انتباه العامل ملا جيري يف اجلزائر  -التضامن مع املغرب (نفي املكل محمد اخلامس)
* نتاجئها :أ ابلنس بة للثورة20 - :اوت اكن مبثابة أول نومفرب اثين  -تأكيد شعبية الثورة  -اقتناع املرتددين ابللتحاق
ابلثورة  -مطالبة كتةل ابندونغ بتسجيل القضية يف هيئة المم املتحدة.
ب /ابلنس بة لالس تعامر - :فشل مرشوع سوستيل  -انتشار روح العصيان والمترد يف اجليش الفرنيس  -قيام الاحتالل
كعادته ابرتاكب جمازر ومحالت اعتقال وإاعدام ودفن الكثريون ومه اإحياء.
 -/1مؤتمر الصومام:

ثانيا :مرحلة التنظيم والشمولية 1958 -1956

أ /التارخي واملاكن 20 :أوت 1956بقرية ايفري اوزلقن بوادي الصومام املنطقة الثالثة (القبائل)
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ب /ظروف انعقاده :تقيمي املرحةل السابقة للثورة * التحضري للمرحةل القادمة * تكذيب ادعاءات الاس تعامر بس يطرته
عىل املنطقة * تدويل القضية اجلزائرية
ج /قرارات ونتاجئ املؤمتر :توحيد النظام الثوري * تقس مي الرتاب الوطين اإىل 6ولايت (الصحراء ولية  6بقيادة عيل
مالح) * تقس مي اجليش اإىل 3امناط (اجملاهدون .املس بلون .الفدائيون) * تنظمي اجملالس الشعبية و تأطري اجملمتع مضن
منظامت جامهريية * الرتكزي عىل النشاط ادلبلومايس* نقل الثورة اإىل داخل فرنسا * أولوية ادلاخيل عىل اخلاريج
والس يايس عىل العسكري.
د /مؤسسات الثورة :ختضع مؤسسات الثورة التحريرية ملبدأين هام - :القيادة امجلاعية  -تساوي امجليع .واملؤسسات يه:
*جهبة التحرير الوطين :ويه اجلناح الس يايس للثورة واكن ميالدها يف الفاحت نومفرب .1954
*املؤمتر الوطين :يعقد مىت توفرت الظروف وهو يرمس الس ياسة العامة للجهبة.
*اجمللس الوطين للثورة :هو مبثابة الربملان.
*جلنة التنس يق والتنفيذ :يه مبثابة احلكومة.
*احلكومة اجلزائرية املؤقتة للثورة :مت حتويل جلنة التنس يق والتنفيذ يف 19سبمترب 1958اىل أول حكومة جزائرية مؤقتة
ابلقاهرة بقيادة فرحات عباس.
ثالثا :مرحلة حرب االبادة 1960 – 1958

المخططات االستعمارية الكبرى:
 :/1املخطط العسكري-* :اس تخدام مجيع أنواع السلحة املتاحة وحىت احملرمة دوليا * مضاعفة قواهتا العسكرية

والاس تعانة بقوات من احللف الطليس ومن مس تعمراهتا * تأسيس مليش يات من املس توطنني والهيود * تأسيس
املكتب الثاين وهو مكتب خمابرايت * حماوةل عزل الثورة عن قواعدها ابخلارج (خطا شال وموريس املكهربني) *القيام
بعمليات متش يط واسعة * حتويل اجلزائر اىل حقل للتجارب النووية.
 :/2املخطط إلاعالمي والسياس ي * :المتسك ابن ما حيدث يف اجلزائر قضية داخلية * الضغط عىل ادلول ادلامعة
للثورة اجلزائرية * التالعب ابملفاهمي الس ياس ية مثل سمل الشجعان * حماوةل عزل الثورة عن املغرب العريب.
 :/3املخططات الاقتصادية والاجتماعية :وهي مشاريعها معلت عىل حتسني الوضاع الاقتصادية والاجامتعية
للجزائريني هبدف عزهلم عن الثورة ومن أمه هذه املشاريع:
أ :/مرشوع سوستيل  :1955ومن أمه ما جاء فيه * :اإنشاء بدلايت ريفية *تسلمي أرايض فالحيه جلزائريني مع تقدمي
قروض *توظيف بعض اجلزائريني دلى فرنسا.
ب :/مرشوع قس نطينة  :1958وهو مرشوع اإغرايئ أطلقه ديغول لعزل الثورة وفصلها عن الشعب وخلق طبقة موالية
لفرنسا ومن أمه ما جاء فيه* :بناء مساكن للجزائريني *خلق مناصب معل للجزائريني*بناء مدارس ومستشفيات
للجزائريني.
 :/3مشروع تقسيم الجزائر إلى عدة جمهوريات( :1957مجهورية قس نطينة ذات حمك اذلايت ،الاقلمي الفرنيس يف
اجلزائر ووهران ،احلمك اذلايت تلمسان* خمطط جتميع املس توطنني س نة  * 1961فصل الصحراء عن اجلزائر
www.marifha.com
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رابعا مرحلة المفاوضات 1962 – 1960

/1عوامل رضوخ فرنسا للتفاوض * :مصود الشعب اجلزائري * تصاعد الكفاح املسلح وانتصارات الثورة عسكراي
وس ياس يا * التأييد ادلويل للثورة * فشل لك املشاريع الفرنس ية.
 /2مراحل املفاوضات :مرت املفوضات بعدة مراحل وواهجهتا عدة صعوابت:
أ) مرحةل جس النبض :وقعت اتصالت مبكرة وغري رمسية منذ 1956يف القاهرة وبلغراد ورومـا كهنـا فشـلت لن الهـوة
بني الطرفني اكنت واسعة فالس تعامر اكن يسعى ملعرفة مدى صالبة الثورة ومدى متسكها مببادهئا توقفـت اإثـر اختطـاف
طائرة القادة يف  22اكتوبر .1956
ب) مرحةل املفاوضات اجلدية :امههـا :حمـداثت مـولن يف  25جـوان  * 1960حمـاداثت لوسـرين يف 20فربايـر *1961
مفاوضات ايفيان الاوىل يف  7أفريل  1961لقد فشلت هذه اللقاءات كام هو موحض يف اجلدول املوايل:

الطرف اجلزائري
الس يادة الاكمةل
وحدة الرتاب الوطين
وحدة الامة اجلزائرية
جهبة التحرير الوطين املمثل الوحيد
وقف اإطالق النار

الطرف الفرنيس
احلمك اذلايت
فصل الصحراء عن اجلزائر
جتزئة اجلزائر عرقيا
طاوةل مس تديرة
الهدنة

فاس تأنفت املفاوضات ايفيان الثانية من  7اىل  18مارس  1962توجت ابتفاقيات ايفيان اليت مت مبوجهبا * :توقيف القتال
ابتداء من منتصف هنار 19مارس ( 1962عيد النرص) * اإجراء الاس تفتاء.
 /3الاستتفتا والاستتقالل :أجري الاس تفتاء عىل اس تقالل اجلزائر يـوم 1جويليـة 1962حيـث اكنـت النتـاجئ 97.5%
بـنعم لالسـ تقالل ..فأعلنــت فرنســا الاسـ تقالل يــوم 3جويليــة لكــن اجلهبــة حــددت يــوم 5جويليــة  1962كيــوم رمســي
لالس تقالل( اسرتجاع الس يادة)
سابعا :موقف الدولة الجزائرية من القضايا العادلة:

 /1مواثيق الثورة وادلوةل اجلزائرية :بيان اول نومفرب  * 1954ميثاق الصومام  * 1956ميثاق طرابلس  * 1962ميثـاق
اجلزائر  *1963امليثاق الوطين  * 1976دساتري اجلزائر (.)1996- 1989- 1976 -1963
 /2موقف اجلزائر من القضااي اخملتلفة:
أ :/موقف اجلزائر من قضااي التحرر :نصت لك مواثيق اجلزائر عىل مساندة قضااي التحرر.
ب :/موقف اجلزائر من التعاون :اإن اجلزائر متعاونة ومتضامنة مع اكفة الشعوب وخاصة بدلان العامل الثالـث ويه تقـف
يف وجه املزي العنرصي واس تغالل البدلان املتطورة للبدلان املتخلفة.
ج :/موقف اجلزائر من حقوق الإنسان العاملي :اجلزائر من البدلان اليت وافقت عىل الإعالن العاملي حلقوق الإنسان حبمك
أن شعهبا من أكرب الشعوب اليت تعرضت للقمع الاس تعامري.
د :/موقف اجلزائر من السمل العاملي :تعمل اجلزائر عىل احرتام س يادة ادلول وعدم التـدخل يف شـؤوهنا كـام تعمـل عـىل
تسوية الزناعات بني ادلول.
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الميدان الثالث :التاريخ العام
اوال :بؤر التوتر في العالم في الوقت الراهن:

 /1مفهوم بؤر التوتر :يه املناطق اليت تشهد الرصاع واحلروب والال أمن بفعل عدوان خاريج او نزاعات داخلية.
 /2امه مناطق التوتر يف العامل :فلسطني (الاحتالل الصهيوين) * الصحراء الغربية (الاحتالل املغريب) * سوراي
المين،ليبيا ( نزاعات داخلية ) * بورما( تصفية البوذيني للمسلمني )* كوراي الشاملية واجلنوبية( رصاع فيس اطارا حلرب
البادرة).
 /3اس باب التوتر والرصاع يف العامل * :الاس تعامر بأشاكهل * المتيزي العنرصي والرصاعات ادلاخلية * * الفساد الس يايس
والاقتصادي * الاستبداد وانهتاك حقوق الانسان * التدخل الاجنيب يف شؤون ادلول ادلاخلية.
ثانيا :أبعاد الصراع في المنطقة محل التوتر (القضية الفلسطينية نموذجا)

 /1جذور القضية الفلسطينية:
* يف  1897انعقد املؤمتر الصهيوين الاول يف ابزل سويرسا اذلي دعى اىل اتطان فلسطني* وعد بلفور يف س نة 1917
اذلي وعد بتأسيس وطن قويم للهيود *  1947مرشوع تقس مي فلسطني من طرف هيئة الام املتحدة * يف 1948
اعالن قيام دوةل ارسائيل.
 /2املقاومة الفلسطينية واحلروب العربية الارسائيلية:
* الانتفاضات والثورات الفلسطينية :الرباق  * 1929القسام  *1935الثورة الكربى  * 1965انتفاضيت 1987
و * 2000احلروب العربية الارسائيلية :امهها :حرب  *1949 -1948حرب  * 1967حرب .1973
 /3ابعاد الرصاع يف فلسطني:
البعد ادليين :فلسطني ارض مباركة مقدسة ويه مبعث الانبياء والرسل وملتقى الرسالت ...
البعد التارخيي :شهدت فلسطني احلروب الصليبية فالغرب حياولون طمس الشواهد الاسالمية.
البعد الواقعي :يسعى الكيان الصهيوين خلدمة املصاحل الغربية مقابل دمعهم للهيود.
البعد العسكري :من خالل احلفاظ عىل اجليش الارسائييل كقوى جيش يف املنطقة.
ثالثا :الجزائر والمنظمات االقليمية والدولية:

 /1اسس ومبادئ الس ياسة اخلارجية للجزائر*التناسق والتاكمل بني الس ياسة اخلارجية * مشولية املصاحل والس يادة
الوطنية * احلياد الإجيايب وعدم الاحنياز للتكتالت والاحالف* ..المتسك ابحلرية والسمل واملساواة *احرتم حق
الشعوب يف تقرير مصريها.
 /2عالقات اجلزائر مع املنظامت ادلولية والاقلميية:
 /1الجزائر ومنظمة االمم المتحدة :انضمت اإلهيا اجلزائر س نة  1962وذكل من أجل حتقيق عدة أهداف مهنا:
*حفظ السمل والمن ادلوليني * .تعزيز احرتام حقوق الانسان.
/2الجزائر والمنظمات اإلقليمية:

الجزائر والجامعة العربية :ابلقاهرة انضمت اإلهيا اجلزائر رمسيا س نة  1962حيث تسعى اإىل * :دمع حراكت التحرر *
دمع التعاون العريب ف مجيع امليادين * تضامن اجلزائر مع القضية الصحراوية والفلسطينية.
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الجزائر والاتحاد املغاربي :تأسس س نة  1989وتسعى اجلزائر اىل جتس يد الوحدة من خالل :حتقيق ازدهار ورخاء
الشعوب املغاربية * حتقيق تمنية شامةل.
الجزائر والاتحاد الافريقي :انضمت اجلزائر اىل منظمة الوحدة الافريقية س نة  1963مث الاحتاد الافريقي س نة 2002
تعمل عىل :حتقيق السمل والامن * حتقيق تمنية اقتصادية * الوحدة والتضامن بني الشعوب.
الجزائر ومنظمة املؤتمر الاسالمي :انظمت الهيا س نة  1969تعمل عىل * :تعزيز التعاون الاساليم * دمع التعاون يف
خمتلف اجملالت.
الجزائر وحركة عدم الانحياز :انضمت الهيا اجلزائر س نة  1962هتدف هذه احلركة اىل * :تصفية الاس تعامر * حماربة
المتزي العنرصي.
 /3اجلزائر واملنظامت الاقتصادية:
منظمة الدول املصدرة للبترول :تعرف بــ  o.p.e.c :تأسست س نة  1960انظمت الهيا اجلزائر س نة  1967هدفها:
* التحمك يف اسعار البرتول * التضامن بني دول الاعضاء.
منظمة التجارة الخارجية :تعرف بــ  o.mc:تأسست س نة  1994قدمت اجلزائر الانضامم الهيا س نة  ،1996ويف
افريل  1998بدأت تنضم الهيا .وليك تضمن اجلزائر عضويهتا علهيا :رفع كفاءته الانتاجية * حتسني جودة الإنتاج * تأهيل
الاقتصاد الوطين حمليا ودوليا.
رابعا :الجزائر وبوادر النظام الدولي الجديد

 /1تعريفه :هو نظام تدعو اإليه الولايت املتحدة المريكية ظهر بعد حرب اخلليج الثانية  1991وتسعى من خالهل اإىل
الس يطرة عىل العامل حتت غطاء حماربة الإرهاب.
 / 2املواقف ادلولية منه:
أ  -املواقف املؤيدة :يعتقد املؤيدون لهذا النظام أن ادلول الرأساملية وخاصة الو .م أ يرون ان قادر عىل اخراج العامل من
ازماته وحامية حقوق الانسان.
ب  -املواقف الرافضـة (ضد العوملـة) :يرى املعارضون بأنه نظام اس تعامري فاملشالك اليت تعـاين مهنا الـدول الناميـة
سبهبا الول هو هذا النـظام.
ج  -املواقف املتفاعةل معه :يه ادلول اليت ترى يف هذا النظام اإجيابيات جيب المتسك هبا والكثري من السلبيات اليت
جيب تغيريهـا وادلعوة اإىل نظام دويل عـادل.
/3موقف اجلزائر من هذا النظام  (:اجلزائر مع املوقف املتفاعل) ذلكل تدعو اىل* :نظام اقتصادي عاملي عادل * حوار
شامل جنوب * الالزتام مببادئ ادلميقراطية والرشعية ادلولية واحرتام حقوق الانسان.
لكي تنجح يجب على رغبتك في النجاح أن تفوق خوفك من الفشل.
ألم الدراسة لحظة وتنتهي ولكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة.
ال يوجد مستحيل امام من يحاول.

نتمنى لكم التوفيق والنجاح
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