
 

 

         األول: الوثــائــق التاريخـية المقطع

 التاريخية الوثيقة تحليل خطوات بولنياك لرسالة نقدية تحليلية دراسة 4591دراسة وتحليل بيان اول نوفمبر 
 

 الوثيقة: ـ تقديم 1

 سياسية تاريخية هووثيقة : طبيعتها

  لجنة الستة مصدرها: ،

 ببوانت بيسكاد بالعاصمة 1591أكتوبر  32 الزمكاني: إطارها

 تفجير الثورة و تبني العمل المسلح لتحقيقي اإلستقاللموضوعها: 

 ـ تحليل و نقد الوثيقة: 3

 :فيها الواردة األساسية ـ األفكار

 .لصياغته دعت التي الظرفية والعوامل الظروف * -

 .كفاحها للثورة،ووسائل والخارجية الداخلية األهداف تحديد* -

 المسلح الكفاح وسائل* -

 الفرنسي المستعمر مع الممكنة التسوية شروط اعالن* -

 .للثورة لالنضمام الشعب عامة دعوة* -

 في نوفمبر  أول بيان الوطني التحرير جبهة دالالت الحدث: أصدرت

 بمثابة البيان هذا الشعب اجزائري ويعتبر شرائح كافة الى وجه نداء شكل

 لتحقيق والممكنة المتاحة الثورة واألساليب أهداف يبين سياسي برنامج

 وروحها الثورة دستور يعتبر نوفمبر  أول بيان فإن عليه وبناءا  االستقالل

  االستقالل مبدأ على الجزائري الشعب توحيد وتوجيه على عمل حيت

 .المعاصرة الجزائرية الدولة وبناء والحرية

يعتبر بيان أول نوفمبر دستور الثورة و روحها، عمل على  ـ الخالصة: 2

 توحيد و توجيه الجوائريين على مبدأ اإلستقالل

 

 تقــديــم الوثيــقـة: -1

سفير فرنسا في لندن الدوق دي  إلىرسالة مثل سياسية ت :طبيعة الوثيقة -أ

 .الفال

 الجزء/وأبحاث في تاريخ الجزائر رسمي من كتاب أراء مصدرها: -ب

 أبو القاسم سعد هللا.  .األول

ريس ولد ببا رجل دولة فرنسي جول دو بولنياك التعريف بصاحب الوثيقة: -ج

 عينه شارل العاشر وزيرا للشؤون الخارجية 1718و توفي سنة  1871في 

 .1735أوت  7في 

 بباريس. 1721ماي  13 اإلطار الزماني و المكاني: -د

 

 تحلــيل الـوثيــــقة: -2

الحملة الفرنسية على وأهداف أسباب   :لعامة ا الفكرة -أ

 الجزائر.
   الرئيسية: األفكار -ب

 موافقة واستجابة الحلفاء لطلب فرنسا بالقيام بالحملة على الجزائر. ‹‹

 توضيح المصالح الفرنسية من الحملة الفرنسية على الجزائر. ‹‹

حسب  شرف فرنسا تعرض دوافع الحملة على الجزائر: -

 الحقد الصليبيأيضا ، وأعمال العنف لإلهانة وممتلكاتهم لالعتداءات زعمهم 

حيث صرح أنها تهم البالد المسيحية عامة مثل إلغاء نظام الرق والقرصنة 

 الجزية.ودفع 
 

واالقتصادية في  االستراتيجيةأهمية الجزائر   :تستخاصاال -3

سا فرنخاصة البحر المتوسط جعلها مستهدفة من قبل االستعمار األوروبي 

 ا الحتالل الجزائر.وربالتي راحت تبحث عن الذرائع والمساعدة من أ

 

 عن عبارة هي ـ تعريف الوثيقة التاريخية: 1

 دراسته المراد للتاريخ معاصرة مستندات

 و مكتوبةو تقسم لنوعان: صامتة  عنه والكتابة

 :التاريخية الوثيقة دراسة ـ خطوات 3

ـ تحديد طبيعة و نوع الوثيقة  ـ   :أ ـ تقديمها 

 تحديد مصدر الوثيقة 

 ـ التعريف بصاحب الوثيقة 

 ـ تحديد اإلطار الزمكاني للوثيقة

 ـ تحديد موضوع الوثيقة 

 ب ويتم تحليلها: ب ـ  

 تقسيمها  ألفكار جزئية و تحليلها :

 تقييم الوثيقة بتحديد أهميتها اإلستخالص:ج ـ 

ـ إكتشاف الحقائق التاريخية  ـ تعد  ـ أهميتها: 2

جزء ا من األرشيف اإلنساني ـ تمكن الباحث من 

 فهم الوقائع التاريخية

 .للقيام بغرض حربي أو مدني من السفنمجموعة  األتسطول: -

 .المتحدةالواليات بريطانيا وفرنسا وروسيا و هم الحلفاء: -

 العبودية الرق: -

  ضد سفينة وطاقمها وحمولتها. البحر في مرتكبةوجرائم  سرقة القرصنة: -

 هي ما يؤخذ من أهل الذمة الجزية: -

 
شغل منصب وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء  (4718 - 4871) بولينياك: جول

 . كان من أشد المتحمسين الحتالل الجزائر.4701جويلية  01و  4785اوت  17بين  

 
 موكري بوضياف ومحمد مهيدي بن والعربي بولعيد بن مصطفى وهم :  الستة القادة

 6عينوا قادة لتقسيم الجزائر العسكري ال  بيطاط ورابح مراد وديدوش بلقاسم

 

  

  بهاءالدينأ ـ  2021شهادة التعليم المتوتسط  ملخص دروس العلوم االجتماعية  



         الثــاني: التـــاريخ الـــوطني المقطع

 ونتائج وردود الفعل الدولية على احتالل الجزائر االحــــتـــالل مـراحــل لالحتالل والمبررات الذرائع

 لالحتالل: –المباشرة –األسباب غير الحقيقية 
صيد وإنهاء احتكار هدم حصون المؤسسات الفرنسية  -

  .المرجان

حجز األسطول الجزائري للباخرة الفرنسية في ميناء  -

 عنابة دون إعطاء مبرر لذلك.

 الشابيلرفض الداي التوقيع على وثيقة مقررات اكس  -

 .م4747

 .قيام األسطول الجزائري بتفتيش السفن الفرنسية -

 حادثة المروحة وعدم اعتذار الداي حسين لألمة الفرنسية.  -

 

 لالحتالل:  -غير مباشرة  -األسباب الحقيقية -2

                                  نهب خيرات البالد كالمرجان.   -

تغطية شارل العاشر ألعماله االستبدادية وتوجيه الرأي  -  

 العام الفرنسي نحو الخارج.

                            .    ةالمسيحي نشر الصليبي والحقد  -

 م.4788تحطم األسطول الجزائري في معركة نافرين -   

 

 نافرين معركة في الجزائري األسطول وحدات تحطم بعد
 عسكرية عقوبات بفرض الجزائر الحتالل فرنسا مهدت

 .عليها للسيطرة تمهيدا واقتصادية
 
 م1738جوان16من :العسكـريمرحلة الحصـار البحري  -أ

 : بغرض م1721جوان11إلى 

ل انفراد فرنسا باحتال -إضعاف القوة االقتصادية للجزائر  -

 .    الجزائر

 إقناع الدول األوروبية باالحتالل. -  

 

 صدر قرار الحملة مرحلة الهجوم وتسقوط العاصمة: -ب

غادرت القوات الفرنسية ميناء طولون م .1721فيفري8في

بقيادة وزير الحربية الجنرال دي بورمون م 1721ماي39في

واستطاعت النزول بشاطئ سيدي فرج غرب العاصمة 

واالنتصار على القوات م 1721جوان11في كلم 39

واحكم   جوان15الجزائرية في معركة سطاوالي يوم 

الحصار على العاصمة و قصفت بالمدفعية فأضطر الداي 

جويلية 9التسليم يوم حسين لالستسالم وتوقيع معاهدة 

 م.1721

 

 

 نتــائــج االحـــتالل: -

    .وإلحاق الجزائر بفرنسا نهاية الحكم العثماني بالجزائر -

  اندالع المقاومة. -  

  مصادرة األراضي وتحويل المساجد إلى كنائس. -

               هجرة بعض الجزائريين إلى الخارج.          -

       الساحليةسقوط المدن  -   

 

: ابددن  ددم المواقف ب ت المواقف الددلول دد  مت ا الج الر ا  

 مؤ ل ومعن ض وما فظ   ث  رل:

 : معظم اللوج األو وب   وبني او س.اللوج المؤ لة -

  وأ نل  : ب  طن  ن ألسددددبنت اسددددا اا ر اللوج المعن ضدددد  -

 ط ابلس الغ ت

ت ضعفهن و المغ : اللول  العثمن     ا ر  اللوج الما فظ  -
                                             األقصى.

 

  .م1882عامولد حوالي  ر دايات الجزائرهو آخ الداي حسين: -

 

 بون.أسرة أل بورساللة فرنسا من ملوك  ملك من (م1726- م1898)شارل العاشر: -

 

  .الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر ادق وزيرا للحربية (1716-م 1882) ديبرمون: -

 

 

 دولة ما على جميع أو بعض أراضي دولة أخرى. جيش استيالء :االحتال -

 .وقطع كل خطوط اإلمداد عنه الحروب المستعملة فيهو أحد أهم التكتيكات  التطويق الحصار: -

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
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 مراحل
 توسع االحتالل الفرنسي 
 من االحتالل إلى االستعمار

 0101-0381أساليب المقاومة الشعبية بين 

 المسلحةالمقاومة 
 السلميةالمقاومة 

 0383-0381مقاومة أحمد باي 0381-0381األمير عبد القادرمقاومة 

ن 
م

03
81

 
ى 

إل
03

83
 

 احتالل المدن الساحلية -0
(0381-0388:) 
، 1381عنابة ، 1381وهران 

بجاية  ،1388مستغانم وسكيكدة 
 ذلك:، وكان الهدف من 1381

جعلها نقطة ارتكاز للتوغل  -
 نحو المناطق الداخلية وقارة إفريقيا.

الجزائر عن العالم عزل  -
الخارجي ومنع وصول أي امدادات 

 للمقاومة.
 
 

 احتالل المناطق الداخلية: -1
(0388-0383) 

، 1381، البليدة 1381قالمة  
، المدية والمسيلة 1381قسنطينة 

، 1311معسكر وتلمسان  ،1311
 1313، سطيف 1311باتنة وبسكرة 

( رائد المقاومة الشعبية المسلحة ضد االحتالل 1338 - 1313) :شخصية األمير عبد القادر
 ( ومؤسس الدولة الجزائرية المعاصرة1311 -1381)الفرنسي 
 مميزاتها:

 تشكيل دولة جزائرية شعبية ترفع لواء المقاومة  -
 اعتمادها على تنظيمات سياسية وعسكرية وإدارية -
 وامتدت مدة زمنية طويلة واسعة،شملت رقعة جغرافية  -

 مراحلها: 
  تميزت بـ 0381-0381مرحلة القوة : 

 معركة خنق النطاح األولى والثانية، واد المقطع..( )عسكرية تحقيق عدة انتصارات  -
 (. 1381، التافنة 1381اجبار فرنسا على توقيع معاهدة هدنة مرتين )دي ميشال  -
 امتدت المقاومة على رقعة جغرافية واسعة الغرب والوسط. -

  بـ ت: تميز0381-0380واالنحسار مرحلة الضعف 
 اعتماد الفرنسيون على حرب اإلبادة وسياسة األرض المحروقة، -
 تدهور قوة المقاومة رغم تحقيق بعض االنتصارات -
 1318سقوط عاصمة األمير المتنقلة )الزمالة(  -
 عندما لجا إليه 1411و1411وقوف المغرب موقف العدو المحارب تحت ضغط الفرنسيين -

 .1311ديسمبر  11استسالم في  -
 أسباب فشلها:

 حرب اإلبادة واألرض المحروقة المتبعة من طرف االحتالل الفرنسي. -
 اختالل التوازن بين قوات األمير والقوات الفرنسية. -
 فقدان الدعم الخارجي للمقاومة. -
 تخلي القبائل الت بايعته تحت تهديد االحتالل الفرنسي او إغراءاته -

 
 

( كان بايا 1311 -1131)شخصية أحمد باي: 
على بايلك الشرق قبل االحتالل، قاد المقاومة 

 -1381الجزائري )الشعبية المسلحة في الشرق 
1313) 

 أهم المحطات في مقاومة أحمد باي:  
 الفرنسيين لمحاولتهمالوقوف في وجه   •

احتالل المدن الساحلية خاصة عنابة إلى غاية 
1381. 

نجاح المقاومة في التصدي للحملة   •
 .1381الفرنسية األولى على مدينة قسنطينة 

الحملة الفرنسية الثانية على مدينة   •
واحتاللها، بعد مقاومة عنيدة  1381قسنطينة 
وسقط من قتلى من بينهم الحاكم العام وعنيفة، 

 )دمريمون(.
بعد سقوط قسنطينة وجد الحاج أحمد باي   •

منه مقاوما، فختار في سنة نفسه هاربا أكثر 
 االستسالم. 1313

 
 السياسية المقاومة - 1

 والفكرية

تزعمها حمدان خوجة  - 

فأسس لجنة المغاربة 

 وطالب بجالء االحتالل. 

تجلت معالم الوعي  -

 السياسي في اتجاهين:

من أهم  *اتجاه المحافظين:

زعمائهم عبد القادر 

الفكر  عارضواالمجاوي 

الغربي وتجنيس 

الجزائريين والتجنيد 

 اإلجباري 

من أهم  *اتجاه النخبة:

زعمائهم ابن تهامي 

بوضربة دعوا إلى 

 التجنس واإلدماج.

الصحافة والجمعيات *

مجلة العروة  والنوادي:

الجزائر. الوثقى وجريدة 

 1513الجمعية الراشديةو

  1517 باي ونادي صالح

 ةانتفاض:  االنتفاضات -2

 .م1521 قسنطينة

 على أفراد والتمرد.

 ثلم االستعمارية القوانين

 اإلجباري التجنيد قانون

1513. 

ن 
م

03
83

-
01

01
 

احتالل منطقة القبائل والتوغل  -8
 0101-0383 الصحراء:في 

، 1411، تمنراست 1311األغواط 
، ولم تستتب األمور 1411جانت 

للفرنسيين في الصحراء إال مع 
، 11مطلع العشرية الثالثة من القرن 

وبوفاة الشيخ آمود باألراضي الليبية 
. ولم يتمكنوا من احتالل 1413سنة 

 1481عام تندوف حتى 

 من أسباب فشل الثورات: •
 القيادة،انعدام وحدة   -

 متفرقة من حيث الزمان والمكان، -
ضعف التخطيط والتنظيم والتنسيق فيما  -

 بينها،
 غياب الدعم والمساعدات الخارجية، -
الفرنسي على التفوق العسكري  -

 المقاومة،
 أهم االنتصارات التي حققتها: •
إبقاء على روح المقاومة للوجود   -

 االستعماري،
 تحقيق أهدافهعرقلت االستعمار في  -

 االستدمارية

 

 تاريخها مكان انتشارها نماذج من الثورات الشعبية

 1849 واحة الزعاطشة الزعاطشة شيخ بوزيان

 1857-1850 منطقة القبائل وسط شمال الجزائر زواوة الشريف بوبغلة، الال فاطمة نسومر

 1872-1871 برج بوعريريج، الحضنة، األوراس لحدادالشيخ المقراني وا

 1881-1864 ربيالجنوب الغ أوالد سيدي الشيخ،

 1906 -1881 الجنوب الغربي الشيخ بوعمامة

 1928-1881 يليسالهقار وطا التوارق

 1916 األوراس األوراس

 الثورات الشعبية



 

 مجمل القوانين واإلجراءات التي أصدرتها فرنسا للقضاء على وجود األمة الجزائرية. السياتسة االتستعمارية: -

 الجزائري:السياتسة االتستعمارية التي مورتست على الشعب  )مظاهر ( أنواع 

سياسة مصادرة  سياسة اإلدماج     

 األراضي

 سياسـة الفـرنســة      سيـاسة التنصيــر      سياسـة االستيطـان    

 جعلاتخاذ قوانين ل -

جزءا ال يتجزأ الجزائر 

 منها.

منع الجزائريين من  -

الحصول على حقوقهم 

 السياسية واالق.

دعم المعمرين في  -

جميع أنحاء الجزائر.                        

منح الجنسية الفرنسية  -

لليهود بموجب مرسوم 

 م31/11/1781كريميو 

 

وضع قوانين باسم  -

 المصلحة العامة مثل:

 1721سيبتمبرقرار  -

مصادرة أراضي 

 المسلمين من أصل تركي

 

 إلىنقل ملكية األرض  -

 المستوطنين ودعمها.

 

 حماية المستوطنين. -

توسيع نفوذهم إلى  -

 أراضي األهالي.

 

تشجيع إقامة  -

 المستوطنات

 

تطبيق قانون األهالي  -

الشعب من وحرمان 

 ممتلكاته وهويته.

 

 تحويل المساجد الى -

 كنائس وثكنات

 عسكرية.

تشجيع اإلرساليات  -

التبشيرية والبعثات 

                        .التنصيرية

نفي وإبعاد العلماء  -

 ورجال الدين

إخضاع القضاء  -

القانون  إلىاإلسالمي 

 فرنسي.ال

 

ة اللغة الفرنسي تطبيق -

 في جميع المجاالت.

بار اللغة العربية اعت -

أجنبية ال تدرس وال 

 تعلم...

القضاء على جميع  -

مراكز التعليم والثقافة 

العربية.                        

 تسمية القرى واألحياء -

 .بأسماء فرنسية

 

 مصطلحاتالالمفاهيم و                                                                              

 محاولة إذابة الجزائر والجزائريين في الكيان الفرنسي وإنهاء وجودها ككيان مستقل بكل مقوماته.  تسياتسة اإلدماج: -

 أي التبشير المسيحي للقضاء على اإلسالم. تسياتسة التنصير: -

 محاربة اللغة العربية وثقافتها وإحالل اللغة الفرنسية وثقافتها في جميع المجاالت. تسياتسة الفرنسة: -

 عملية تهجير جماعة بشرية من أرضها إلى ارض أخرى. تسياتسة االتستيطان: -

 يطلق على كل من يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. االتستشراق: -

في السياسة االستعمارية تقوم بإحراق المحاصيل الزراعية كعقاب للشعب استراتيجية عسكرية : سياسة األرض المحروقة

 الجزائري لمقاومته االحتالل الفرنسي

 هي األعمال العسكرية اإلجرامية التي قام بها الجيش الفرنسي بهدف القضاء الكلي على الشعب الجزائري.حرب اإلبادة: 
 

 

 

 

 رجل( 4784 -4701) :فيجري ال الكاردينال

حاول جاهدا نشر المسيحية  فرنسي مسيحي دين

 من عدد عن مسؤول) أسقف عين ،في الجزائر 

 4788الجزائر في( معين إقليم داخل الكنائس

 

 االحتالل قادة أحد( 4718 -4888) :كلوزيل

 بالجرائم حافل سجله الجزائر، في الفرنسي

 مشجعي وأحد الجزائري، الشعب حق في البشعة

 االستيطان

 

 بين الجزائر حكم تولى( 4715-4871) :بيجو

 حرب سياسة حكمه خالل اتبع(4711-4718)

 .الجزائريين تجاه المحروقة واألرض اإلبادة



 

 الق واتخذت من النضال السياسي أسلوبا للحصول على االستقالل .اتيار سياسي دفع بالطبقة المثقفة إلى المطالبة بالحقوق األج و والس و :تعريف الحركة الوطنية -

  منها: عــوامل ظـــــهورها: -2

    األولى العالمية الحرب في مشاركتهم مقابل للجزائريين كمكافأة جاءت إصالحات على اشتمل :4545 فيفري قانون                                .وحرب اإلبادةالفرنسي استمرار االحتالل العسكري  -

                         .االستثنائية مثل قانون التجنيد اإلجباري فرض القوانين -

 حركات اإلصالح الديني والجامعة اإلسالمية.  -

 )حق تقرير مصير الشعوب(.1517-1511 االستفادة من الحرب العالمية األولى -

 اتجــاهــات الحـــركة الـوطنيـــــة: -3
 

  

 

  في:تمثل   :نشاط الحركة الوطنيةرد الفعل الفرنسي اتجاه  -4
 

 السيـــاتسة القمـــعية                                    السيــاتسة اإلغـــرائية                              
 : 44/42/1111* إصاحات 

 امتصاص غضب الجزائريين. -

 منح بعض الجزائريين حق التصويت. -

إعطاء بعض االمتيازات لكل من يحمل الجنسية  -

 الفرنسية.
  :34/12/1131* مشروع بلوم فيوليت 

 الزراعي. اإلصالح -إصالح محتوى التعليم. -

 إلغاء المحاكم الخاصة للجزائريين. -

 ،اإلبعاد، حل األحزاب السياسية وممارسة سياسة النفي -

 .اإلقامة الجبرية

 تجميد نشاط الحركة الوطنية ومصادرة صحفها وتوقيفها. -

فرض غرامات مالية باهظة على قادة األحزاب  -

 ليهم.ضومنا

 

 اهــم مطـــالــبه                              زعيمه        االتجاه      

 .مجلس وطني انتخاب -االعتراف باالستقالل السياسي للجزائر. - األمير خالد الجزائري اتجاه المساواة

 حق التمثيل النيابي. -

االتجاه 

 االستقاللي

احمد مصالي 

 الحاج

 االستقالل التام. -

 إنشاء جيش وطني -

 لجيوش االحتالل.الجالء التام  -.

 التعليم باللغة العربية إجباري. - 

االتجـاه 

 اإلدماجي

 فرحات عباس

 ابن جلول

 .المساواة في الحقوق السياسية و االج -

 النهوض بالمجتمع الجزائري. -

 حق التمثيل النيابي وإلغاء القوانين االستثنائية. -

االتجـــاه 

 اإلصـالحي

عبد الحميد بن 

 باديس

 واإلدماج. سياسة الفرنسةمعارضة  -

 مواجهة سياسة التنصير والتضليل. -

 .تنشئة جيل جزائري يؤمن بشعار الجمعية -

االتجــــاه 

 الشيوعي
 عمار اوزقان

 المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين ضمن اإلتحاد الفدرالي. -.

 المطالبة بالجنسية الفرنسية. -

 رفض الوطنية الجزائرية. -

طبيب ينتمي إلى االتجاه ( 4578-4758ابن جلول: )

، عارض بيان 4508اإلدماجي، شارك في المؤتمر اإلسالمي 

 ، انسحب بعدها من النشاط السياسي. 4510فيفري 

( ينتمي إلى االتجييياه 4589-4775البشيييييييير اإلبراهيمي: )

اإلصيالحي من مؤسيسيي جمعية العلماء المسيلمين الجزائريين، 

 .4511أصبح رئيسها بعد وفاة بن باديس 

( حفيد األمير عبد القادر، عارض 4508-4789: )األمير خالد

سياسة االدماج، طالب بحق تقرير المصير للشعب الجزائري، 

في رسييييييالته للرئيس ولسيييييين، وبالمسيييييياوة مع المحافظة على 

 األحوال الشخصية االسالمية

لحمييييد بن بييياديس ( زعيم االتجييياه 4511-4775: )عبيييد ا

 جمعية العلماء المسلمين ورئيسها األول.اإلصالحي، ومؤسس 

( زعيم االتجاه االسييييييتقاللي، 4581-4757: )مصييييييالي الحاج

مؤسيييييس ورئيس حزب نجم شيييييمال إفريقيا، وحزب الشيييييعب، 

 وحركة انتصار للحريات الديمقراطية .

( كييان من دعيياة االدميياج في 4579-4755: )فرحييات عبيياس

، التحق بالثورة 4510فيفري  41البداية، ساهم في تحرير بيان 

 ، عين أول رئيس للحكومة المؤقتة 4598في 

( من دعييياة االدمييياج، ومن 4574-4541: )عميييار أوزقيييان

مؤسييييييسييييييي الحزب الشيييييييوعي الجزائري، التحق بالثورة في 

4599  . 

 

 
 الشباب على اإلجبارية العسكرية الخدمة فرض: اإلجباري التجنيد قانون

 .الفرنسي الجيش في سنوات ثالث لمدة الجزائري



  

 2بعد نهاية الحرب ع   الوطنيـة الحـركـة بنـاء إعـادة :2المية عال ربحال أثناء الوطنية الحـركة نشاط -
. اهم ما جاء 1512فيفري 11 الجزائري بيانال ياغةصي فتمثل  -1

 فيه:

 إدانة االستعمار.     -

 حق الشعوب في تقرير مصيرها.     -

 منح الجزائر دستورا خاصا.  -

تكوين مجلس تأسيسي جزائري منتخب عن طريق االنتخاب  -

 العام.

 

   رد الفعــل على البيان:  -2
اعتبروا القضية الجزائرية قضية داخلية تخص  :الحــلفاء -

 فرنسا وحدها.

قانون المواطنة الفرنسية ديغول إصدار  فـــرنسا: -
18/12/1511. 

أعلنت تأسيس تجمع أحباب البيان والحرية  الحــركة الــوطنية: -

 شر األفكار الجديدةلن 1511 /11/12 في

 لبيان والتنديد بعنصرية االستعمار.ل 

 

خرج الجزائريون في هذا اليوم في :1141مـاي  8مجــازر  -3

 مظاهرات سلمية احتفاال بانتصار الحلفاء 

 غير أن رد ومطالبين فرنسا اإليفاء بوعودها

 همجيا ومن نتائج هذه األحداث: االستعمار كان

 آلف المعتقلين.                   األف شهيد و 19 -    

 اقتناع الجزائريين بعدم جدوى الكفاح السياسي.  -    

 حل األحزاب الوطنية واعتقال زعمائها.                             -    

 اقتناع الجزائريين بعدم جدية الوعود الفرنسية.   -    

 تعميق الكراهية بين فرنسا والشعب الجزائري. -    
 

 :القاضي بالعفو على المعتقلين السياسيين والعودة إلى النشاط السياسي 1516/مارس/16 مرسومفرنسا أصدرت  :
 

 اهــم مطـــالـــــبه                                      زعيمه           االتجاه           
 حركة انتصار للحريات الديمقراطية

14/11/1141 
تعريب التعليم في  -المصادرة.  إعادة األرضي  -تحقيق االستقالل.   - مصالي الحاج

 .مختلف مراحله

اإلتحاد الديمقراطي للبيان 

 1141اوت/1 الجزائري

نسية اللغة العربية والفر -إنشاء جمهورية جزائرية مرتبطة فدراليا بفرنسا.  - فرحات عباس

 رسميتان في الجزائر

محمد البشير  جمعية العلماء المسلمين
 االبراهيمي

 احياء اللغة العربية. -ورفض االدماج  معارضة التجنيس -

 ال انفصال على فرنسا. - عمار اوزقان الديمقراطيةأصحاب الحرية و
 

 رد الفعــل الفرنســي من نشاط الحركة الوطنية:  -2
 

 القمعـــيالموقــف                          إلغـرائياالموقـف                                                 

 وأهم جاء فيه: 1518سيبتمبر31 صدور القانون الخاص

 الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا.                                               -

 يحافظ المسلمون الجزائريون على حالتهم الشخصية اإلسالمية. -

 .اعضاء6يضم مع الحاكم العام مجلس حكومة  يؤسس -

    نائب أوربي(. 61و نائب مسلم 61) جزائريإنشاء مجلس  -

 عنصريا تمييزيا. - نسي.الفرابقي على النظام  - :الرفض *موقـف الجزائريين:

ي التنفيذ ف استحالة تطبيقها الن وسائل علمهمل رحبوا به :مستوطنون*موقــف ال

 .أيديهم

كشف المنظمة استمرار مراقبة الجزائريين و -

 .      م1591 الخاصة

 اعتقاالت واسعة.  حملة قمع و -

 التزوير في االنتخابات.                                                      -

 الصحف من الصدور.منع الجرائد و -

 

 

 اتفقوا على إنشاءببوزريعة و 1518فيفري 11/19 سريا يوم الديمقراطية للحريات انتصار حركةقادة  عاجتم تـأتسيـس المنظمـة الخـاصــة:  -3

 انواإليم الحزب في األقدمية:صفوفها إلى لالنضمام اشترط ،والتي ."محمد بلوزداد" المعنوي بقيادةح ثوري للحركة لإلعداد المادي وجنا

 تمجاال في لعملها داعمة شبكات وإنشاء إلخفائه والمراكز  المخابئ ،وإعداد السالح بجمع وقامت  للوطن خدمة القسم وأداء المسلحة بالثورة

 1950مارس7 في أمرها اكتشف العسكري والتدريب واالستخبارات االتصاالت

 

 

 .المصير تقرير حق خاصة الجزائريين بحقوق والحلفاء فرنسا يطالب م4510 عام فبراير 41 يوم الجزائرية السياسية النخب أصدرته بيان هو الجزائري، الشعب بيان أو ،1941 فيفري بيان
  الوطنية، الحركة احتواء منها والهدف الجزائر، في بتطبيقها فرنسا تظاهرت التي اإلصالحات في تمثل: اإلغرائي األسلوب
 وهواالستقالل األساسي هدفها عن وإبعادها
 ...زعماءها وسجن ونفي الوطنية األحزاب حل: في  الوطنية الحركة مع مظاهره وتجلت والقمع القوة أسلوب استعمال :القمعي األسلوب

 .خارجي تدخل وبدون حر بشكل يريدونها التي السلطة شكل واختيار تقرير حق المحليين السكان أو الشعب منح: المصير تقرير حق

 المحور دول مواجهة في االمريكية، المتحدة والواليات السوفياتي واالتحاد وبريطانيا فرنسا من كل وضم 8 ع الحرب خالل تشكل عسكري تحالف(: دول) الحلفاء

 وحركة الشعب حزب في مناضل( 4598-4581: )بلوزداد محمد

 األول وقائدها( OS)  السرية الخاصة المنظمة مؤسسي من  االنتصار،



 

  الظروف العامة قبيل اندالع الثورة )أتسبابها(

 –نمو الوعي السياسي  -فشل كل اإلصالحات –السياسة االستعمارية  -االستعماري د: الوجوالداخليةالظروف 

 أزمة حركة االنتصار -مجازر الثامن ماي 

 نجاح الثورة في مصر -1593اندالع الكفاح في تونس و المغرب  –نشاط حركات التحرر  -: الظروف الدولية

 ......نشاط هيئة األمم المتحدة و الجامعة العربية –انهزام فرنسا في الفيتنام  – 

 ةاألوروبي الزعامة فقدان ـ 3 ع الح جراء فرنسا عرفتها التي المالية و اإلقتصادية الخسائر ـالظروف في فرنسا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيها: جاء 1114اكتـوبر 21الى14لقاءات مناخرها سبق قيام الثورة عدة اجتماعات سرية  االجتماعات السرية: -4

 العسكري بجيش التحرير.وتسمية الجناح السياسي للثورة بجبهة التحرير  -

 .كأول يوم النطالق الثورة نوفمبر1 تحديد يوم - التقسيم الجغرافي العسكري وتوزيع المهام. - أسباب الثورة. لتوضيح نوفمبربيان أول إصدار  -

 والمركزيين.االتصال بمصالي الحاج  - بمنطقة القبائلواالتصال بأعضاء المنظمة الخاصة  - باإلضافة الى االتصاالت الداخلية والخارجية:

 لكسب الدعم المادي والمعنوي..محمد خيضر، حسين ايت احمد، احمد بن بلةاالتصال باألعضاء المتواجدين في القاهرة وهم  -

 وانقسم الحزب تسيير طرق في تباين بسبب :1951افريل الديمقراطية الحريات انتصار حركة أزمة

 :إلى

 في طارئ مؤتمر عقدوا الجماعية القيادة لمبدأ الرافضين هم :المصاليين تيار* 

" دةخ ابن" الحزب عن مسئوليها وإبعاد المركزية اللجنة حل فيه وأقروا بلجيكا

 ".اليزيد محمد"و

 بمدينة مؤتمر وعقدوا الجماعية القيادة على يؤكدون: المركزيين تيار*

 .بمصالي ثقتهم وسحبوا الجزائر

 ضينراف للثورة التحضير مهمتها منظمة الشباب بعض أسس الداخلية الخالفات هذه أمام: ثالثة فـئة*

 والعمل للوحدة الثورية اللجنة وشكلت والزعامة االنتظار سياسة

 والعمل للوحدة الثورية اللجنة
 إطارات تجميع على العمل -.   الحزب وحدة على العمل -:في أهدافها وحصروا 4591/مارس/80 في

 -.       الحياد بالتزام وإقناعهم الحركة بقواعد االتصال -.المسلح بالعمل وإقناعهم الخاصة المنظمة
 .المسلح للعمل التحضير

 وجاء فيه: "مصطفى بن بولعيد" في منزل الياس دريش ترأسه الشهيد 4591جويلية  89 يفبالعاصمة  :22ـماع لجنة الـ تاج

 .4591و 4518استعراض تاريخ المنظمة الخاصة وعملها المنجز بين  -

 دراسة أزمة حزب حركة انتصار الحريات. -

 قاسم(بل كريم-العربي بن المهيدي  محمد-بن بولعيد  مصطفى-بيطاط  رابح-بوضياف  محمد-مراد)ديدوش اجمعوا على الكفاح المسلح وعينوا لهذه المهمة  -
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 سراح وإطالق 1519 مايو 7 مجازر بعد الديمقراطية الحريات انتصار حركة نشأة

 في اجتماعا الجزائري الشعب حزب إطارات عقد ،1516 أكتوبر في الحاج مصالي

 جديد اسم تحت بالحزب العمل إعادة فيه بحثوا العاصمة، بالجزائر 1516 ديسمبر

 كجناح الشعب حزب على الحفاظ مع الديمقراطية للحريات االنتصار حركة وهو

 نشيط سري سياسي

 مؤتمرها انعقاد حين 1592 أبريل شهر منذ جلية بصفة الحركة داخل األزمة ظهرت

 مصاليو المركزية اللجنة بين النزاع في الجوهرية المسائل فيه اتضحت الذي الثاني

 للنزاع . معارضا موقفا الخاصة المنظمة أعضاء واتخذ وأنصاره، الحاج

 



 

 

 

 

 ويعود اختيار الفاتح من نوفمبر إلى: م1591نوفمبر  أولاندلعت في الساعة الصفر من 

 :وكانت االنطالقة الكبرى بـ .صادف عيد القديسين -.يوم االثنين تفاؤال و تيمنا بمولد الرسول -

 .عمليات فدائية في كامل التراب الوطني -

 .بمصر إذاعة صوت العربإعالن الثورة من و بيان أول نوفمبرتوزيع  -

 ردود الفعل األولية على اندالع الثورة التحريرية: -1

الشعب فرحة و تساؤل، المركزيون وصفوها بالمغامرة، المصاليون رفضوها، أصحاب البيان  نيا:ــوط -أ

 الفوضوي واليائس، الجمعية متذبذب، الشيوعيون عارضوها. بالعمل

القيام بعمليات  - رفع اإلمدادات العسكرية -وقاموا  .اعتبار من قام بها ثلة خارجة عن القانون رنسيا:ــف -ب

 ..التمشيطعمليات قيام بلا -1599افريل 2 إصدار قانون الطوارئ - لاسوست جاك اإلبادة في عهد

لعربية و ا والشعوب ،الثورةتحفظ تجاه  االتحاد السوفيتي، وقف إلى جانب االستعمار ف األطلسيلالح يا:ــــدول -ج

 .دعمت الثورة بكل الوسائل االسالمية

  الصعوبات التي واجهت الثورة: -2

 .تامين السالح والعتاد والمال -         والخارجي بشرعية الثورة. إقناع الرأي العام الداخلي -

 د.البالعلى سيطرة الكيان االستعماري  -          ابتكار تنظيمات ومؤسسات ضرورية لتسيير الثورة. -

الباب الذي خرجت عبره القضية كان  بإندونيسياعقد ان 1599أفريل 31 ملف الثورة في مؤتمر باندونغ: -3

وبهذا  هيئة األمم المتحدة بتسجيل القضية الجزائرية في دولة( 11)الجزائرية للعالم  وطالبت الدول المجتمعة

 .تحطيم أسطورة الجزائر فرنسية - فك العزلة عن الشعب الجزائري. -تكون جبهة التحرير قد:

 د"زيغوبقيادة الشهيد أيام 8دامت الثانية منطقة الب اندلعت م1599اوت 31ل القسنطيني:اهجومات الشم -4

 اختالط أذان - سكيكدة.سوق مدينة  -أمسية راحة الفرنسيين.  -عند منتصف نهار يوم السبت ألن: يوسف"

 المساجد بأذان المجاهدين.

 نتائجها                        اهدافها                هاظـروف اندالع            

 االستعمار للمنطقةحصار  -
 ) االوراس وضواحيها(  عسكريا1
مشروع جاك سوستيل  -

اإلصالحي الستمالة بعض 

 .الشخصيات الجزائرية

قانون حالة الطوارئ تطبيق  -

 بقيادة العقيد بارلنج.

 )استشهاد استهداف قيادة الثورة -

 .17/11/1599ديدوش مراد 

تأكيد شعبية الثورة وتوسيع  -

 تهااستمراريو نطاقها

                                               دعم الثوار في االوراس.       -

القضية اطالع العالم على  -

 .الجزائرية

التضامن مع الشعب  -

وهي ذكرى نفي  المغربي

 الملك محمد الخامس.

إيذانا بانتهاء السرية والتردد تعتبر  -

 لالنظمام للثورة 

تأكيد شعبية الثورة ومعركة الجرف  -

 .بتبسة

استقالة النواب الجزائريين من  -

 وجزائرالهيئات الفرنسية بفرنسا 

 إلغاء مشروع جاك سوستيل. -

العدو المجازر االنتقامية زيادة  -

 .الوحشية ضد السكان القرى

 .4599 أوت 81 في القسنطيني الشمال هجمات قاد يوسف" دالشهيد"زيغو

 
 

واد الصومام  ب اكفادواداخل غابة  أيفري اوزالقنبقرية  1596/أوت/ 31انعقد في  :مؤتمر الصومام

 .2العسكرية  بوالية بجاية بالمنطقة

 :هظروف انعقـاد  -2 

 تكذيب ادعاءات السلطات الفرنسية بسيطرتها على كافة مناطق البالد. - 

 .31/17/1599االحتفال بذكرى مرور سنة على هجومات الشمال القسنطيني  - 

 تقييم المرحلة السابقة من أعمال الثورة. - 

 إيصال صدى الثورة إلى الخارج واكتساب التأييد العالمي. - 

 )النتائج التي خرج بها المؤتمر (هقـراراتـــ  -3

 التنظيـم الجماهيـري            التنظيــم العسكـــري             التنظيــم السياتسي              

أولوية العمل السياسي على  -

العسكري والداخل على 

 الخارج.

التركيز على النشاط  -

المعركة إلى ونقل الدبلوماسي 

 قلب فرنسا.

مؤسسات الثورة تنظيم  -

وتخضع لمبدأين أساسين مبدأ 

مبدأ تساوي و القيادة الجماعية

 :منتتكون والجميع 

 -جبهة التحرير الوطني  -

المجلس  -المؤتمر الوطني 

لجنة التنسيق  -ي للثورة نالوط

الحكومة الجزائرية  -والتنفيذ 

 م1597سبتمبر  15 المؤقتة

 6تقسيم التراب الوطني إلى  -

واليات إنشاء الرتب العسكرية 

 والقيادة وتقسيم الجيش إلى

 الفدائيو والمسبل المجاهد

 .ت.يشجخضوع أجهزة  -

 إلى لجنة التنسيق والتنفيذ.و

تعيين هيئة األركان العامة  -

 من طرف الحكومة المؤقتة.

وضع مصالح لجيش  -

التحرير صحيا، اجتماعيا، 

 إعالميا.

 

تأطير الفئات االجتماعية 

 :يمهانظتو

االتحاد العام للطلبة المسلمين 

 ،م1599الجزائريين 

اإلتحاد العام للعمال الجزائريين  

1596، 

اإلتحاد العام للتجار  

  ،1596الجزائريين

 ،1598الهالل األحمر الجزائري

 ،الكشافة اإلسالمية الجزائرية

 اإلتحاد النسائي

 

 

 1118ـ  1111مرحلة التنظيم و الشمولية  1956- 1954  االنطالق مرحلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


  

 خرائط توضيحية                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطي شال وموريس على الحدود

 1113 - 1111 الوطنية الحركة تطور نشاط مخطط



 

 للقضاء على الثورة : المخططات الفرنسية

 أ(المخطط العسكري:

 تقوية الجهاز العسكري بزيادة الجيش عدة وعتادا. .1

 واليهود"اليد الحمراء" نتأسيس مليشيات من المستوطني .3

 تأسيس مكتب االستعالمات لمتابعة حركة مناضلي الثورة .2

 استخدام مكتب الشؤون األهلية)الصاص(لفصل السكان عن الثورة. .1

 المحتشدات والمعتقالت  و استخدام الكالب البوليسية.إقامة  .9

 إقامة المناطق المحرمة،استخدام األسلحة المحرمة:النبالم....  .6

 اللجوء إلى المخططات الكبرى منها:-

 (خطا موريس وشال غلق الحدود الشرقية والغربية باألسالك الشائكة والمكهربة لمنع تسرب األسلحة1

 األرض المحروقة واإلبادة والتمشيط برا وجوا وبحراسياسة  -(مخطط شال:3

 م(1561/1561برقان قنابل نووية1   )تفجير إجراء التجارب النووية  -( 2 

 (المخطط اإلعامي والدبلوماتسي:ب               

 التمسك بان القضية فرنسية داخلية. -

 منها مصر الضغط السياسي على الدول الداعمة للثورة.

 الثورة عن المغرب العربي وإفريقيا  وذلك بمنح االستقالل محاولة عزل

 1561م ومعظم المستعمرات  1596للمغرب وتونس

 ت لربح الوق التالعب بالمفاهيم السياسية : )سلم الشجعان/الجزائر فرنسية/ حق تقرير المصير..( - 

               

 هامن أهم  المخططـات االقتصادية واالجتماعية: -3
 

 اهم ما جاء فيه                                           المشروع            

ل امشروع جـاك تسـوتست

1111 
 .االجزائريين لدى فرنستوظيف  إصالحات زراعية، ،إنشاء بلديات ريفية

مشروع قسنطينة 

43/14/1118 

 "ديغول جاء به الجنرال

المواصالت، بناء المستشفيات استصالح األراضي الزراعية، مد طرق 

 والمدارس.

 

  *أهداف هذه المخططات:

 االنتماء اإلسالمي والعربي، الهوية الجزائرية) السامية أهدفهاإفراغ الثورة الجزائرية من  -

 .(ثورة خبز إلىوتحويلها  الحضاريو

  من محتواها البشري وفصل الشعب عنها. إفراغ الثورة -

اإلقليم الفرنسي  -جمهورية قسنطينة. -:1111مشروع  الجزائر:مشـاريـع تقسيم   -4

 الصحراء. - تلمسان جمهورية -لمنطقتي الجزائر و وهران.

 

 

 جبهة التحرير الوطني:أتسبـاب التفاوض بين فرنسـا و -1

 داخليا وخارجيا. سيةالسياالعسكرية والثورة انتصارات  -

 االقتصاد الفرنسي.انهيار الخسائر الفرنسية الكبيرة و -

 فشل المخططات االستعمارية في القضاء على الثورة. -

مظاهرات المهاجرين .1598إضراب فبرايرو م1561ديسمبر11المظاهرات واإلضرابات مثل مظاهرات  -

 . 1561اكتوبر18في

  مـراحـل المفـاوضـات: -2

فيها جبهة التحرير مبادئ الثورة وأهدافها أما  تأكد .بالقاهرة 1596منذ  بدأت االتصاالت *المرحلة السرية:

 لربح الوقت وتوقفت إثر القرصنة الجوية الفرنسية ضد قيادي جبهة.ت.ومناورات فرنسا جعلتها 

أعلنت الحكومة حق الجزائريين في تقرير مصيرهم واعترف ديغول ب 1595سبتمبر16في  :*المرحلة العلنية

دون  جهات النظر حالاختالف وض لكن استعدادها للتفاتقرير المصير وقبولها لمبدأ  سبتمبر 37المؤقتة في 

والن ممفاوضات  .تمثلت في:1561جوان11فجاءت لقاءات ثانية بعد تصريح ديغول نتائج.  إلىصول الو

لكن كل هذه اللقاءات تعثرت  1563وليروس  بالثم 1561ماي31 يفيان األولىا ثم 1561 وسارنل ثم 1561

 بسبب:

 الوفد الفرنسي  مطالب                        الوفد الجزائري مطالب                          

 السيادة الوطنية. -

 الوحدة الترابية. -

 الوحدة الشعبية. -

 ج.ت.و هي الممثل الشرعي في التفاوض. -

 وقف إطالق النار ثم التفاوض. -

 الهدنة. -

 الحكم الذاتي. -

 عن الجزائر.فصل الصحراء  -

 تجزئة الجزائر عرقيا. -

 طاولة مستديرة. -

 

يوم بموجبها تم توقيف القتال  1563مارس  8 فييفيان الثانية امفاوضات  استؤنفت المفاوضات فكانتثم 

 كيوم استفتاء عام في الجزائر. 1563جويلية 11تحديد يوم . وكيوم لوقف إلطالق النار مارس 15

لكن الجبهة  .12/19/63حددت فرنسا االستقالل يوم لصالح االستقالل و %58.9كانت نتيجة االستفتاء  -

 تاريخ استقالل الجزائر الرسمي. 1563جويلية  19جعلت يوم 

 

 

 1112ـ  1114مرحلة التفاوض  1114 ـ 1118مرحلة حرب اإلبادة 

 المخططات هذه على الثورة فعل رد  -

 .تسوتستيل مشروع وإفشال 1111القسنطيني الشمال بهجمات القيام -

 العسكرية العمليات ونقل العصابات حرب وتطبيق وحداته بتصغير العسكرية للمخططات بالتصدي التحرير جيش قيام: عسكريا -2

 نفسها لفرنسا

 المؤقتة الحكومة تشكيل عن واإلعان الشعبي التاحم لتأكيد المظاهرات بتنظيم الجبهة قامت فقد تسياتسيا -3

  .الحقيرة أهدافها و االتستعمارية المشاريع بخطورة الشعب وتوعية والمجاهدين الشهداء بأتسر التكفل تم فقد اجتماعيا -4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 مصطلحات مهمة 
 في فرض الدولة، شؤون تسير في واسعة صالحيات الفرنسي الجيش بمنح استثنائية حالة :الطوارئ حالة

 .الثورة على القضاء بهدف4599 أفريل

 .عباس فرحات برئاسة بالقاهرة 4597/ 15/ 45 في تأسست الثورة تمثل تنفيذية هيئة :المؤقتة الحكومة

 تسليم إلى الثوار تدعو 80/41/4597 يوم ديغول الجنرال أطلقها الثورة لضرب سياسية مناورة: الشجعان سلم

 .وسالمتهم حريتهم ضمان مقابل أسلحتهم

 .والخونة المعمرين وغالة العدو مصالح ضد خطيرة بعمليات تقوم المجاهدين من مجموعات :الفدائيون

 الوطني المجلس قرارات تنفذ حكومة بمثابة وهي الصومام مؤتمر قرارات عن انبثقت: والتنفيذ التنسيق لجنة
 (التشريعية الهيئة) للثورة

 الخاصة المنظمة قادة بعض بين مشتركة بمبادرة 4591 مارس في تأسست: والعمل للوحدة الثورية اللجنة

 الطرفين بين الخالف حل أجل من الديمقراطية، للحريات االنتصار لحركة المركزية اللجنة قادة وبعض

 .والمصاليين المركزيين المتصارعين

 ؤتمرم المتحدة، األمم هيئة كدورات الدولية القضايا لدراسة الدول ممثلي تضم التي التجمعات :الدولية المحافل

 .باندونغ

 أبراج وهاتعل الشائكة باألسالك احاطتها يتم قراهم من ترحيلهم بعد السكان فيها يجمع نائية أماكن :المحتشدات

 .بالمجاهدين اتصال أية لمنع للمراقبة

 ونسيةت الحدود وغلق العسكرية العمليات بتكثيف الثورة على للقضاء يهدف شال للجنرال نسبة: شال مخطط
 (شال موريس،) مكهربين بخطين والمغربية

 نقلو والتسليح التموين مثل إدارية سياسية مدنية بأعمال يقمون التحريرية الثورة أعضاء من :المسبلون

 .والشعب الثورة بين والتواصل المعلومات

 الوالي إلى تنسب. الثورة عن الشعب فصل منها الهدف واجتماعية اقتصادية إصالحات: سوستال مشروع

 (4598 -4599) سوستال جاك العام

 هدفه قسنطينة في ديغول الجنرال عنه أعلن سنوات 9 مدى على إغرائي تنموي مشروع :قسنطينة مشروع

 .عنها الشعب بإبعاد الثورة على القضاء

 واختطاف والقتل واالستنطاق التجسس في المتخصصة االستعمارية المخابرات مصالح: الثاني المكتب

 .للثورة انتمائهم في المشكوك المدنيين

 .(الثورة لمواجهة المعمرين من) المدنيين من مسلحة مجموعات :المليشيات

 شلجي استراتيجية مناطق باعتبارها فيها اإلقامة الجزائري الشعب على الممنوعة المناطق: المحرمة المناطق

 .الشعب مع عالقته في الوطني التحرير
 .متعددة أطراف مع المفاوضات جعل في رغبتها خالل من( و ت ج) موقف إضعاف فرنسا محاولة: مستديرة طاولة

 المغربيةو تونسية الحدود وغلق العسكرية العمليات بتكثيف الثورة على للقضاء يهدف شال للجنرال نسبة: شال مخطط
 (شال موريس،) مكهربين بخطين

 أطرافب باالستعانة إال. بمفرده حلها ما لبلد يمكن وال الوطنية، الحدود تتجاوز( مشكلة) قضية كل هي: الدولية القضايا
 المتحدة األمم منظمة مثل دولية

 

 

 

 األعالم
( من مؤسسي المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة 4558-4545): محمد بوضياف

 عين منسقا وطنيا عند اندالع الثورة. 8، أحد أعضاء مجموعة 88والعمل، حضر اجتماع 

( مناضل في حزب الشعب، وحركة االنتصار ، من 4598-4548): مصطفى بن بولعيد

، أحد أعضاء 88حضر اجتماع  مؤسسي المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل،

 عين قائدا للمنطقة األولى عند اندالع الثورة. 8مجموعة 
( مناضل في حزب الشعب، وحركة االنتصار ، من 4598-4548)العربي بن مهيدي

، أحد أعضاء 88مؤسسي المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل، حضر اجتماع 

 عين قائدا للمنطقة الخامسة عند اندالع الثورة.. 8مجموعة 

( مناضل في حزب الشعب، وحركة االنتصار، من مؤسسي 4598 -4584) : زيغوت يوسف

، قاد هجمات الشمال 88المنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل، حضر اجتماع 

 .4599أوت  81القسنطيني في 

 توفي الصومام مؤتمر وثائق اعداد في دور له كان:  رمضان عبان
 8591 بالمغرب

المنظمة (  مناضل في االتجاه االستقاللي، من مؤسسي 4581 -4588:)كريم بلقاسم

 .عين قائدا للمنطقة الثالثة عند اندالع الثورة 8الخاصة، أحد أعضاء مجموعة 
 لناض    التاريخية، والقيادة والعمل للوحدة الثورية للجنة مؤسس عضو ،بيطاط رابح            
 السرية المنظمة في عضوا وكان الديمقراطية الحريات انتصار حركة صفوف في

( مناضل في حزب الشعب، وحركة االنتصار )االتجاه 8148-4548) أحمد بن بلة:

 مة الخاصة، أحد أعضاء الثالث ممثلي الثورة في الخارجاالستقاللي(، من مؤسسي المنظ

وحركة االنتصار )االتجاه (  مناضل في حزب الشعب، 8149-4588:)حسين آيت أحمد

 االستقاللي(، و من مؤسسي المنظمة الخاصة، وأحد أعضاء الثالث ممثلي الثورة في الخارج

 40( جنيرال وسياسي فرنسي، استدعي للحكم إثر انقالب 4581 -4751) شارل دي غول:

رة باستعمال أساليب عسكرية ومناورات ، عمل كل ما في وسعه للقضاء على الثو4597ماي 

 سياسية، وإغراءات اجتماعية.

(  سياسي فرنسي من أصول يهودية، عين حاكما 8551 -8581:)جاك سوستال
باسمه بهدف عزل ( شرع في إصالحات اشتهرت 8599جانفي 12عاما للجزائر )

 الشعب عن الثورة



         الثــالث: التـــاريخ الـــــعـام المقطع

 

1 

في الوقت  الصراع يدور حولها التي تشهد أزمات في العالم وهي المناطق : مفهوم بؤر التوتر -

 الراهن.
 

 نذكر منها:  العالم نزاعات و بؤر للتوتر مناطقالكثير من  تشهد: أهم  بؤر التوتر -2

 .1517االحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية  -

 أزمة الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب. -

 األزمة اليمنية بين المسلحين الحوثيين والحكومة اليمنية. -

 بتطوير مفاعالتها النووية وتعدياتها.أزمة كوريا الشمالية والجنوبية باتهام كوريا الشمالية  -
 

 :أتسباب بؤر التوتر في العالم -3
 و.م.أ. لـ العالمية الهيمنةو التوسع سياسة -

 التنافس بين القوى الدولية حول النفوذ في العالم. -

 ديكتاتورية األنظمة السياسية. -

 والقوانين الدولية. عدم احترام حق سيادة الشعوب -

 

 
 
 

 ـ القضية الفلسطينية: 1

) تشجيع  1758ـ المؤتمر الصهيوني األول المنعقد في بال السويسرية سنة   جذورها:

 اإلستيطان في فلسطين (

قرار يدعو فيه تأسيس كيان يهودي في  1518نوفمبر  3ـ إعالن جيمس بلفور بتاريخ 

 فلسطين

 1517ماي  19ـ قيام الكيان الصهيوني يوم 

يقضي إلى تقسيم فلسطين إلى دولة عربية و أخرى : 1518نوفمبر  35ـ قرار التقسيم  3

 يهودية بينما تبقى القدس منطقة دولية

 ـ الحروب العربية اإلسرائلية: 2

ـ حرب رمضان ) الكرامة( إكتوبر   1568ـ حرب النكسة  1569 1517حرب ) النكبة ( 

1582 

 القضية الفلسطينية:ـ أبعاد الصراع في  1

 أرض فلسطين مبعث األنبياء و الرسل و ملتقى الرساالت و مهبط المالئكة البعد الديني:

 صراع بين الصليبيين و المسلمين، ) الحروب الصليبية قديما ( البعد التاريخي:

محاولتة الصهاينة  إقامة دولة في فلسطين و كذا المشروع اإلقتصادي  البعد الواقعي:

 بالحفاظ على المصالح الغربية

 يتمثل في الصراع العربي اإلسرائيلي حول السباق نحو التسلح البعد العسكري:

 تسعى إسرائيل و بعض الدول العظمى الطمع في خيرات البالد البعد األقتصادي:
 

 للجزائر: ـ السياسة الخارجية 1

إن سياسة الجزائر الخارجية أثناء الثورة ركزت على تعريف الرأي العام الدولي بقضية 

 الشعب الجزائري وتطورت بعد االستقالل إلى تعزيز الروابط اإلنسانية بين الدول

 ـ أبعادها: 3

ي ف *التكامل بين السياسة الخارجية والداخلية*شمولية المصالح*عدم االنحياز ـ عدم التدخل

 شؤون الدول

 ـ موقف الجزائر من القضايا الراهنة: 2
ـ مكافحة اإلرهاب ـ دعم السالم اإلستقرار و األمن في مناطق النزاع ـ الوقوف مع الدول اإلفريقية من أجل 

 حقها في الحرية

لميز ا ـ دعم مبدأ تقرير المصير مثل فلسطين و الفيتنام و الصحراء الغربية ـ محاربة أشكال اإلستعمار و

 العنصري و مساندة حركات التحرر
 

 مثال دور الجزائـر في مساندة قضايا التحرر في العالم: -3
 

 

 

 

 

 

 القضية الصحراوية                                القضية الفلسطينية                             

  32/5/1562افتتاح أول مكتب لفلسطين في الجزائر في  -

 (1568/1582)لمشاركة في الحروب العربية اإلسرائيليةا -

  1577العتراف بدولة فلسطين في المؤتمر المنعقد في الجزائر سنة ا -

 (إنشاء إذاعة فلسطين )صوت فلسطين -

 احتضان الجزائر لالجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. -

 تدعيم جبهة البوليساريو دبلوماسيا وامنيا وإنسانيا. -

 العمل المشترك بين البلدين في جميع المجاالت. -

 .تجاه الشعب الصحراوي لممارسة حقوقه المشروعةالتضامن  -

 أبعاد الصراع في منطقة محل التوتر

 موقف الجزائر من القضايا العادلة 

 العـالم في التـوتر بـؤر



 إليك أحداثا معلمية في التاريخ الوطني، حددّ تواريخها 

 31-11-1738– من والجزائرى المصرى باألسطول مدعما العثمانى األسطول بين معركة نافارين 

 (وروسيا فرنسا بريطانيا،) الحلفاء وأساطيل جهة،

 35- 1 - 1738 حادثة المروحة 

 39من ميناء طولون متوجهة الى جزائر بقيادة دي بورمونم اقالع حملة فرنسية 1721ماي 

 13- 9- 1721 رسالة بولينياك إلى سفير فرنسا في لندن الدوق دي الفال 

 15_6-1721  معركة سطاوالي 

 19-18-1721معاهدة دي بورمون مع الداي حسين 

 19-18-1721 االحتالل الفرنسي للعاصمة 

 1723-1718 غربمقاومة االمير عبد القادر في ال 

 34/41/1831معاهدة التافنة بتلمسان م 

 1721-1717 الجزائري  مقاومة احمد باي في الشرق 

 33-16-1721 مرسوم يعتبر الجزائر جزء من فرنسا 

 1721-1717 المقاومات الشعبية غير المنظمة 

 17-11-1781 مرسوم توسيع الحكم المدني إلى جميع المناطق العسكرية 

 31-18-1781  مقاطعات فرنسية 2الجزائر إلى مرسوم تقسيم 

 31-11-1781  )مرسوم منح الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريين)مرسوم كريميو 

 1781 اصدار قانون االهالي 

 1513 قانون التجنيد االجباري 

 1511-1517 الحرب العالمية االولى 

  اصالحات فيفري**   1515فيفري 

 1515 بداية العمل السياسي لالمير خالد 

 1536-)جوان    تأسيس نجم شمال افريقيا)مصالي الحاج 

 1536- فرحات عباس(–جوان تأسيس فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين )بن تامي 

 19-19-1521 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

 1526 تأسيس الكشافة الجزائرية 

 34/12/1131 عرض فرنسا لمشروع إصالحات بلوم فيوليت 

 18-16- 1526. انعقاد المؤتمر االسالمي الجزائري 

 1528-12-11  . تأسيس حزب الشعب 

 36-15-1525 حل حزب الشعب الجزائري 

 1525-1519 الحرب العالمية الثانية 

 11-13-1512 اصدار البيان الجزائري 

 18-12-1511 )اصدار ديغول قانون حق المواطنة الفرنسية )النخبة 

 11-12-1511 لبيان و الحريةتاسيس تجمع احباب ا 

 17-19-1519    الف شهيد(19خراطة )–قالمة –في سطيف  -ماي-مجازر 

 16-12-1516 مرسوم العفو عن المعتقلين و عودة النشاط السياسي 

 5-7- 1516)تـأسيس االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري )فرحات عباس 

 14/11/1141 تأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

 19-13-1518 .تأسيس المنظمة الخاصة 

 31-15-1518  مادة( )موقف اغرائي( 61اصدار ديغول لدستور الجزائر )القانون الخاص 

 أعضائها من المئات واعتقال الخاصة المنظمة اكتشاف 17-12-1591 

 انقساماتها و االنتصار حركة ازمات آخر 11-11-1592 

 والعمل للوحدة الثورية اللجنة تأسيس 32-12-1591 

 وجبهة جيش ميالد و نوفمبر اول بيان صدور و التحريرية الثورة اندالع   11-11-1591 

 التحريرالوطني

 اعالن حالة الطوارئ    12-11-1599 

 أفريل( 31مؤتمر باندونغ )إلى غاية 17-1-1599 

 مشروع سوستال االصالحي 1599 

 هجومات الشمال القسنطيني )زيغود يوسف( 31-17-1599 

 سيس االتحاد العام للعمال الجزائرينتأ 31-13-1596 

 انعقاد مؤتمر الصومام   31-17-1596 

 القرصنة الجوية ضد زعماء الثورة )اختطاف الطائرة(   1596-11-33 

 -11-11 1598     تأسيس إذاعة صوت الجزائر 

 37-11-1598 ( 7اضراب الشعب الجزائري)ايام 

 1597-19-12  ديغول لحكم فرنساوإعادة  انقالب عسكري في الجزائر 

 1598  مشروع تقسيم االجزائر الى أقاليم 

 15-15-1597 تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس 

 12-11-1597 )مشروع قسنطينة )موقف اغرائي 

 12-11-1597  ديغول–عرض مشروع سلم الشجعان- 

 16-15-1595 اعالن ديغول لحق تقرير المصير 

 1561-16-39   موالن محادثات 

 11-13-1561   مظاهرات شعبية بسبب زيارة ديغول للعاصمة 

 31-13-1561 )محادثات لوسارن )سويسرا 

 18-11-1561 مظاهرات الجالية الجزائرية بفرنسا 

 18-2-1563 مارس( 17مفاوضات ايفيان الثانية )الى غاية 

 15-12-1563 وقف اطالق النار 

 11-18-1563 لصالح االستقالل( –نعم  –بالمئة 58ي)االستفتاء العام للشعب الجزائر 

 12-18-1563 اعتراف فرنسا باستقالل الجزائر 

 19-18-1563 استقالل الجزائر الرسمي 

 3  وعد بلفور النشاء وطن قومي لليهود في فلسطين  1518نوفمبر 

 19  اعالن عن قيام دولة الكيان الصهيوني )إسرائيل( – 1517ماي 

  بالجزائر 1577ر نوفمب 19قيام دولة فلسطين في 

 


