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  :بتمعن وأجب عما يلي )  1الوثيقة (طالع 

 خالل فقرات البيان ما هي الشروط التي وضعتها الثورة الجزائرية إليقاف من -1

 . الحرب وإعالن السلم والتعاون مع فرنسا ؟

 مـع   تما هي الشروط التي وضعتها الثورة الجزائرية للدخول في المفاوضا          -2

 .الحكومة الفرنسية ؟

قيقيـة  وفي األخير، وتحاشيا للتأويالت الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الح         "                  

في السلم، وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد اعددنا للـسلطات الفرنـسية وثيقـة               

مشرفة للمناقشة، إذا كانت السلطات تحدوها النية الطيبة، وتعترف نهائيـا للـشعوب التـي          

  .تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها

 ة، ملغيـة بـذلك كـل األقاويـل         االعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسـمي      -1

 الجغرافيـا    التـاريخ، و    رغم القوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية       القرارات و  و

  .العادات للشعب الجزائري الدين و اللغة و و

ـ               -2 س افتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الـشعب الجزائـري علـى أس

  .ال تتجزأ   وحدةاالعتراف بالسيادة الجزائرية

رفع كل اإلجراءات    خلق جو من الثقة وذلك بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين و           -3

  .إيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة الخاصة، و

المتحـصل عليهـا    أو   فان المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتـصادية        -1: وفي المقابل 

  .العائالت ة لألشخاص وكذلك األمر بالنسب بنزاهة، ستحترم و

 همجميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم االختيار بين جنسيت -2

القوانين السارية، أو يختارون الجنسية الجزائرية  اهـانب تجـيعتبرون بذلك كأج األصلية و

  .عليهم من واجبات ما في هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم من حقوق و و

تكون موضوع اتفاق بين القوتين االثنتـين علـى          تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر و      -3

  .االحترام المتبادل أساس المساواة و

  – 1954 بيان أول نوفمبر-                                                              

   1وثيقة 



 

 

 على النهج الذي رسمته منـذ       واصلت الثورة الجزائرية صمودها أمام الهمجية االستعمارية، سائرة       

، فانتصاراتها عزلت فرنسا دوليا وهزتها اقتصاديا وسياسيا، لدرجة أن ديغـول            1956 مؤتمر الصومام 

انطلقـت   ، و ه غير مرغوب في   و أصبح ،  1958جاءوا به إلى الحكم الفرنسي      الذين  الجنراالت  فقد ثقة   

، بعدها   1960 جانفي 26ألول الفاشل في    التخطيطات على قدم وساق لإلطاحة بحكمه، فكان االنقالب ا        

 كدولة عظمى إن لم يسارع إلى إيجاد مخرج مشرف، لـذلك منـذ أن               التراجعتأكد أن بالده في خطر      

 ، إدارته تحاول االتصال بالحكومة الجزائرية المؤقتـة     ، و 1959أعلن عن اعترافه بحق تقرير المصير       

لت فرنسا للتجاوب مع مبدأ المفاوضات و البحث عن         و من هنا يمكننا أن نتساءل عن األسباب التي عج         

   .الحل المشرف

   :دوافع المفاوضات أسباب و

في المقابل فـشلت كـل المخططـات         اتساعه ليصل إلى فرنسا نفسها، و      تصاعد العمل المسلح و    -1

  .  في عزل الثورة أو تعتيمهااالستعمارية العسكرية والدبلوماسية

  لمي إلى جانب الثورة الجزائرية، كسب الرأي العام العا -2

  شعور فرنسا بعزلة دولية، خاصة بعد اعتراف الجمعية و

      العامة لألمم المتحدة بحق الـشعب فـي تقريـر مـصيره           

  ). 1960 ديسمبر 19(

   

  

  

  

  

  
               

   الشعب عن فشل كل محاوالت االحتواء لفصل -3                                                

  …ثورته، وذلك عن طريق اإلصالحات اإلغرائية                                                 

  .و المرفوضة حتى لدى المستوطنين الفرنسيين بالجزائر                                               
  

  

 الجنرال شال الجنرال صاالن

 الجنرال جوهو الجنرال زيللر

لجنراالت الذين رفضوا كل هدنة أوا

مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني وهم 

) المنظمة السرية العسكرية(الذين أنشئوا 

(OAS) وكانوا وراء كل المآسي الذي 

 الجزائري من إبادة بتعرض لها الشع

  . وتقتيل



 

 

  
 علـى الميزانيـة    التكاليف الحربية المرتفعة أثـرت سـلبا       -4

  . ...)خسائر مالية باهظة ( التنمية بفرنسارنسية  و مخططاتالف

التي   )1960ديسمبر   11(زيادة التالحم الشعبي مع الثورة     -5

   التفاوض مع جبهة التحرير الوطنيأجبرت ديغول على 

فشل ديغول في تحقيق ما وعد به من استعادة األمـن فـي              -6

افقد ثقة المعمرين   إنهاء حالة الحرب بها، هذا الفشل        الجزائر و 

                        فيـــه، فكانـــت عـــدة محـــاوالت انقـــالب ضـــده 

ــانفي26 ( ــي و) 1960  جـ ــة فـ ــة الثانيـ                     المحاولـ

  .1961  أفريل22

الدوافع الـسالفة الـذكر      األسباب و  اللقاءات الـسرية   -أوال

اضطرت اإلدارة االستعمارية إلى محاولة االتـصال بقـادة         

كل هذه   الثورة وهذا  قبل أن يصل ديغول إلى الحكم، كانت         

شخصيات غير رسمية، الهدف    و عن طريق    اللقاءات سرية   

و لـيس   " محادثـات   " و كانت تعتبرهـا      ،جس النبض منها  

   . الرسمية المفاوضات الدخول في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إلنقاذ بالده من جاء ديغول 

االنهيار والحرب األهلية التي 

 أصبحت تلوح في األفق

تمرد الفرنسيين ضد الحرب 

 في الجزائر

تمرد المعمرين ضد 



 

 

ــول، و  ــيء ديغ ــد مج ــصريح وعن ــه ت             إعالن

 حـول  بإجراء اسـتفتاء      القاضي 1959 سبتمبر 16

فرنسية تقـوم   تقرير المصير، بدأت عدة شخصيات      

باتصاالت بالحكومة المؤقتة لشرح وتوضيح أهداف      

 لكونهم المبادرةهذا التصريح، لكن القادة رفضوا هذه 

ال يمثلون السلطة الفعلية الفرنسية، وفي نفس الوقت        

أعلنت عن ترك أبواب الحـوار مفتوحـا، شـريطة          

 الكامل والقـائم علـى وحـدة        الستقاللاالعتراف با 

  . الشعب والتراب

  

  :) 1960 جوان 29-25( األولى مفاوضات موالن -ثانيا

احمـد  : بقيادة كل من  . تعد من اللقاءات الرسمية التي دعا إليها ديغول وقبلتها الحكومة المؤقتة          

ام قيود وشـروط أرادت     فيها اكتشف الممثالن الجزائريان أنهما أم     و ،بومنجل ومحمد الصديق بن يحي    

فرنسا فرضها، تستهدف فقط وقف القتال، إضافة إلى        

معاملتهما معاملة األسير، مما دفعهما إلى االنسحاب       

على اثر هذا اللقاء عمدت السلطات      . من المفاوضات 

االستعمارية إلى اتخاذ إجـراءات قمعيـة، لتحطـيم         

 الجبهة والبحث عن بديل لها، فرد الشعب على موقف

  .1960ديسمبر11 مظاهرات عارمة فيذلك ب

من أهـم    تعد هذه المظاهرات الشعبية الضخمة    

المظاهرات في تاريخ الثورة الجزائرية، فقـد عبـر         

  .الشعب فيها عن تأييده الكامل لجبهة التحرير

لتعم معظـم   ) بلوزداد حاليا ( بلكور    حي  انطلقت من 

          لتــشتد1960 ديــسمبر10المــدن الكبــرى يــوم 

.  مـن نفـس الـشهر      16 ديسمبر إلى غاية     11يوم  

الرجال، حاملين علم    و النساء اشترك فيها األطفال و   

  بحياة الجزائـر   تنادي  الجزائر، مرددين شعارات    

واجههـا  . الحكومة المؤقتـة وجبهـة التحريـر       و

تعـد هـذه المظاهــرات، ردا حــاسما علـى           .   قتيل 500بكل وحشية ذهب ضحيتها     االستعمار  

           إضـراب عـام يـوم      المعمرين الذين أرادوا جر الجزائـريين إلـى مـساندتهم فـي           استفـزازات  

 التي 1960 ديسمبر 11مظاهرات 

الشعب  أكدت لديغول حقيقة إرادة

الحكومة الجزائرية المؤقتة 

)  1958 سبتمبر 19تأسست في (

 -   تونس  -



 

 

رفـضه    من جهة، وكذلك على سياسته و      1960 ديسمبر 10ضد زيارة ديغول في     ) 1960 ديسمبر   9(

بالتالي فالمظـاهرات     و ، من جهة أخرى   ،الوحيد للشعب الجزائري   لجبهة التحـرير الممثل الشرعي و    

 وعلى ديغول وعلى الوجود االستعماري على المعمرينهي رد.  

  

  :من نتائج هذه المظاهرات  و

والصمود في الدول الكبرى التي ظلت تحت اإلدارة والمراقبة         أنها بعثت من جديد روح المقاومة        -

  .العسكرية والمدنية

 فوضعته  رية و زيف التقارير التي تعدها الطغمة العسك       أثبتت لديغول مدى تالحم الشعب بثورته،      -

  . الوطني التفاوض من جديد مع جبهة التحريرمبدأأمام األمر الواقع الشيء الذي جعله يعود إلى 

  .أكدت للعالم شعبية الثورة، عكس ما تدعي فرنسا، بأنه تمرد معزولكما 

  

  ) :المفاوضات الرسمية والجدية(مفاوضات إيفيان  -ثالثا

 فيفـري   20 ( الثانيـة  شلة من بينها مفاوضـات لوسـارن      تمت عدة لقاءات سرية لكن كلها كانت فا        -

ترفض التفاوض حول الصحراء،     ، فشلت لكون السلطات االستعمارية تريد منح الحكم الذاتي و         )1961

  .بينما كان المفاوضون الجزائريون يريدون السيادة الكاملة للجزائر بما فيها الصحراء
 لكـنهم   1961 أفريل 22روا ضده انقالبا جديدا في      أحس المعمرون بجدية ديغول في المفاوضات فدب       -

الثورة الجزائرية من جهـة      هنا تيقن ديغول من الخطر على فرنسا من المعمرين من جهة، و           وفشلوا،  

أخرى، ألن المراوغة وتضييع الوقت سيؤديان حتما إلى حرب أهلية في بالده بين معمـرين يريـدون                 

والشعب الفرنسي الـذي بـدأ يـرفض         لفرنسي إلى الموت،  لو دفعوا بكل الشعب ا     التمسك بالجزائر و  

   .التضحية بأبنائه من اجل المعمرين

  

  :) 1961جوان 14- ماي20(مفاوضات إيفيان األولى  -

هي أولى المفاوضات الجدية، بوفد قَِبل به قادة الثورة، حاولت فرنسا المناورة كعادتها، ففي               و

ر يقضي بإيقاف القتال لمدة شهر كامـل وتحـسين وضـعية            اليوم األول أعلن الوفد الفرنسي عن قرا      

 معتقل في الجزائر، والهدف من ذلك إيهام الرأي العام العـالمي            6000المعتقلين الخمس واإلفراج عن     

رِفض هذا العرض بشدة لكون الحكومة الجزائرية المؤقتة كانت . حسن نيتها في التفاوض وإنهاء القتالب

قالل وليس حول وقف القتال، ومما أفشل هذه المفاوضات كـذلك، تمـسك             تشترط التفاوض حول االست   

  . فرنسا بالصحراء والتهرب من الخوض في مصيرها

  



 

 

بن يحي، دحلب،  بومنجـل،  منجلـي، فرنـسيس، كـريم بلقاسـم،               : اليمينإلىمن اليسار   

  ).1962 جوان14- ماي20مفاوضات إيفيان األولى(بولحروف، وقايد أحمد

 لكن كل االتصاالت التي تمت بعد هذا اللقاء كان مصيرها           القتال،عدلت فرنسا عن فكرة إيقاف      

  :  يمكن تلخيصها كالتاليمواقف الوفدين والتيالفشل الختالف 

 

 

 

 

 

 

  

   :)1962 مارس18-7(مفاوضات إيفيان الثانية  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تراجع ، وبدا   )توالمخططا( المراوغات   بعد أن استنفذت كل   

 لكثرة االضطرابات التـي يقـوم بهـا         الموقف الفرنسي المتشدد،  

المعمرون، ومعارضة الرأي العام الفرنسي لمواصلة الحرب فـي         

 من جهة، وانتصارات الثورة في كل الجبهات الداخليـة          الجزائر،

  .والخارجية، من جهة أخرى

كانت في البداية تبحث عـن تحقيـق الهدنـة، ثـم             -

  ).سلم الشجعان(أصبحت تطالب بإيقاف القتال 

منذ البداية اشترطت االعتراف باالستقالل      -

  . لوقف القتال، رافضين فكرة الهدنة

  ف المفاوض الجزائريموق موقف المفاوض الفرنسي

  التفاوض حول السيادة الكاملة -  التفاوض حول الحكم الذاتي -

التمسك بالصحراء فرنسية، وإبعادهـا عـن طاولـة          -

المفاوضات، ولما تطورت األحداث أصـبحت تطالـب        

  .ببترولها

وحدة التراب الجزائري بمـا فـي ذلـك          -

  .الصحراء وثرواتها

الوطني ممثال للجزائر،   عدم االعتراف بجبهة التحرير      -

ولما اشتد الضغط على فرنسا أصبحت تماطـل إليجـاد          

  .بديل

جبهة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي       -

للشعب الجزائري وكل من يـستغل اسـمها        

  .للتفاوض فهو غير معترف به ويعد خائنا

   كريم بلقاسم       لوي جوكس     

والفرنسي  الجزائريرئيسا الوفدين  



 

 

ـ              ةدسارع ديغول إلى الدخول في مفاوضـات جدي

ــةو م ــرن ــت االنطالق ــروسـ وكان ــي لي          ة ف

ون ـفيها قبـل الفرنـسي   و) 1962 فيفري 11-19(

ـ  ـبوق  المحادثـات الـدخول فـي      و  الـف القت

ة، وأعدت لذلك مـسودة     ـاالقتصادي و ةـالسياسي

متفق عليها تحتوي على كل النقـاط فـي مختلـف     

. المجاالت والميادين لدراستـها مـع حكوماتهــم      

ـ               إيفيــان  ات فــيتجـــددت الـمفاوضــ

 1962 مـارس  18انتهت يوم    و ) 1962 مارس 7(

 مـسـاء بالتـوقيــع علـى       5.30على الساعة   

 االقتـصادية   و اتفاقيات تخـص األمـور السياسـية     

غيرها، ثم ابرم اتفاق آخر لوقف القتال،        العسكرية و  و

 الذي دخـل حيز التنفيذ بكامل التـراب الوطـني عند       
  .1962 مارس 19هار من يوم االثنين منتصف الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعد : الوفد المفاوض من اليسار

دحلب، الطيب بولحروف، أحمد 

 فرنسيس، قايد أحمد،بومنجل، أحمد 

 على أسئلة الوفد المفاوض  يرد

الصحفيين يظهر في الصورة رئيس 

الوفد المتكلم كريم بلقاسم وخلفه 

 على اليسار أحمد بومنجل



 

 

   :مضمون االتفاقية

اتفاقات مفصلة  ) 8( من ثماني    )1(تتألف االتفاقية  

     اتفاق خاص بوقف إطالق النـار، يتكـون مـن         منها  

    تحديد يوم وقف القتال وتبادل األسرى       مادة تتناول  11

   أما الثانية فتشمل خمسة فـصول     …إجراء االستفتاء  و

  : هي و

 تنظيم السلطات العامـة خـالل فتـرة         : الفصل األول 

  .الضمانات الخاصة بحق تقرير المصير االنتقال و

  .التعاون  االستقالل و: الفصل الثاني

  . النظم الخاصة بالشؤون الحربية: الفصل الثالث

   النظم الخاصة بالمنازعات: الفصل الرابع

  .لمصير نتائج استفتاء تقرير ا: الفصل الخامس

  : مضمون هذه الفصول يمكن تلخيصها كالتالي 

  :في المجال السياسي 

الـضمانات المتعلقـة     فصل خاص بالشروط و    -

بالتصويت علـى تقريـر المـصير وشـروط         

االنتخابات داخل وخارج التراب الوطني وغيرها      

  .من الشروط المتعلقة بالتنظيمات االنتخابية

  .جزائر أثناء المرحلة االنتقاليةفصل يتعلق بتنظيم األحكام العامة لل -

   امتيـازاتهم   أرزاقهـم و و المتمثلة في المحافظة على أمنهم  فصل خاص بالضمانات للفرنسيين و    -

 سنوات في 3حق المشاركة في الحياة السياسية على جميع المستويات، يتمتعون بهذا الحق طيلة  و

  .انتظار اختيار جنسيتهم نهائيا
 

  : في المجال االقتصادي

مجال االقتصادي والمالي حيث نصت علـى الـضمان للـشركات           الفرنسا في   بقاء التعاون مع    

  لألفراد الفرنسيين باالحتفاظ بممتلكاتهم    الفرنسية بالنشاط العادي كما كانت عليه قبل إمضاء االتفاقية و         

  …استثماراتهم في الجزائر و

  

                                                 
 وثائق أساسية، تأليف محمد العربي -المحنة الكبرى –نص الكامل التفاق يفيان في مطبوع  أنظر ال- 1

 .-1999مطبعة العاشور  –ولد خليفة 

رغم المسار الصحيح للمفاوضات 

إال أن الصحف الفرنسية ما زالت 

-تحلم بمشاريع تقسيم الجزائر

 (Le Journal)أنظر جريدة 
 1962 جانفي 17الصادرة في 



 

 

   :في المجال الثقافي

تسيير المصالح اإلدارية فـتح      الفنيين للجزائر و  و  قديم المعلمين   تعهد فرنسا في إطار التعاون بت     

  …الكليات التعليمية في كال البلدين  المؤسسات و
   :في المجال العسكري

   .فصل خاص بوقف القتال وتدابير العفو

  . سنة ابتداء من تقرير المصير15االحتفاظ بالمرسى الكبير كقاعدة عسكرية بحرية جوية لمدة 

  .  سنوات5قاعدة رقان النووية والمناطق المجاورة لها لمدة  مطار عنابة، بوفاريك، بشار، واستعمال 

 ألفا بعد مرور عـام ثـم        80 تقليص قواتها العسكرية تدريجيا ابتداء من وقف القتال إلى أن يبقى لها             

  … شهرا24يسحب هذا العدد في مدة 
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 فقرة من رسالة الوزراء الخمسة المسجونين يعبرون فيها عـن مـوافقتهم             -2-تمثل الوثيقة 

  .الكاملة لمحتوى اتفاقيات إيفيان

  فهل كانت مواقف كل القادة اآلخرين مماثلة حول االتفاقيات ؟

ن االتفاقيات التي تمخضت عن هذه المفاوضات لم تعد تنتظر لكي وأ     "....              

  .تحظى بالتزامنا العلني والرسمي، سوى موافقة ومصادقة مجلسنا الوطني للثورة الجزائرية

    ونحن الموقعون أدناه نعلن موافقتنا ومصادقتنا على هذه االتفاقية المبرمة من قبل 

  )1(."حكومتنا

  1962 فيفري15  حرر بأولنوى في                       

  " خيضر-بوضياف-بيطاط-بن بلة -حسين آيت أحمد:"التوقيع

      2وثيقة 



 

 

لقد جاءت هذه االتفاقية بعد تضحيات عظيمـة قـدمها          

الشعب الجزائري، أرغمت المستعمر على االعتراف بالتراب       

هو انتصار سياسي سـبقه      بالشعب الجزائري و   الجزائري و 

   انتصار عسكري وضع حدا للوجـود األجنبـي، الـذي دام          

        تعـسف،   ظلـم و    بكل ما تحمله مـن قهـر و        ) سنة 132(

محاولة مسخ لشعب بأكمله، إال أن محتوى هذه االتفاقية لم          و  

تكن محل قبول جميع القادة الجزائريين، فقد تضاربت اآلراء         

  : هي كالتالي حولها و

رحبوا باالتفاقية واعتبروها نـصرا للـشعب       :  المؤيدون -ا

فقر والموت والدمار طيلة أزيـد      الجزائري، وانعتاقا له من ال    

من قرن وهؤالء ال يهمهم المضمون بقدر ما يهمهم استقالل          

  .الجزائر

   اعتبروها مجرد مرحلة من مراحل انتصار: ونـالمرحلي -ب

  والقبول بها ضرورة ملحة حتى يتخلص الشعب من  الثورة،

  ، وهي الثورةاالستعمار، ثم بعدها تبدأ مرحلة أخرى من 

  مخلفات االستعمار بالتوجه االشتراكي لص من مرحلة التخ

  .و إعالن تأميم الشركات الفرنسية

   اعتبروا ما جاء في االتفاقية مخالفا: الرافضون -د

  انتصاراته قضت و  وان تضحيات الشعبالشامللالستقالل 

  عليه هذه االتفاقية، فقد ربطت مصير الجزائر بمصير فرنسا

  .ناقصا اعتبروا هذا االستقالل استقالال وبالتالي ،)اقتصاديا و ثقافيا(

   وإعالن االستقالل وقف إطالق النار -رابعا

  : )1962ة ي جويل5 - مارس19

  قراراتها،  ثارت ثائرة المعمرين من اتفاقيات إيفيان و

  جنراالتهم حاولوا التمرد على ديغول عدة  وإنهم خاصة 

  وقف نمرات إلحساسهم بفشله أمام الثورة، فبعد اإلعالن ع

  ،  قام الجنراالت بمحاولة1962مارس 19 إطالق النار يوم 

   ) OAS-منظمة الجيش السري( أخيرة فأسسوا منظمة إرهابية سميت 

 فرحة الشعب باالستقالل

منظمة الجيش 

-إحراق المكتبة الجامعية 



 

 

سرعان ما انظم إليها كل الحاقدين من الضباط والمعمرين وشرعوا في القتل والتخريب والتفجير دون               

      المينـاء   رصـيف  لمكتبة الوطنيـة، تفجيـر    حرق ا (تركزت أعمالهم خاصة في المدن الكبرى     . تمييز

   الذي ذهب ضحيته عدد كبير من )لمدينة الجزائر(

  هدفهم من ذلك ) …1962 ماي 02 يوم المواطنين

  وتخريب الجزائر، إثارة الرعب في أوساط الشعب

  خرق وقفب انهزامهم واستفزاز الشعببعد تأكدهم من 

  هم اإلجرامية  أعمالواستمرت ،القتال في حالة الرد عليهم

  ، أفشلها ضبط النفس من 1962إلى غاية شهر جوان 

  . الفاشلةكشف أهدافهمبطرف قادة الثورة 

  

  

  ظروف قيام الدولة الجزائرية

  

  : ظروف صعبة تتمثل في يقامت الدولة الجزائرية ف

 انطلقت 1962 مارس 18خالل مفاوضات إيفيان والتوقيع على وقف تصريح القتال يوم  -أ

إلجهاض كل عمليات الهدنة ووقف ) منظمة الجيش السري(يات اإلجرامية التي كانت تقوم بها العمل

  .القتال، إالّ أن قادة الثورة تمكنوا من إفشال كل هذه المحاوالت

 بدأت الحكومة الجزائرية المؤقتة تحضر لوضع أرضية تبني عليـها الجمـهورية الجزائرية            -ب

  ).1962 جوان 4 ماي و27(بلس في المستقلة فـكان اللقاء في طـرا

 كما بدأ التحضير إلجراء عملية االستفتاء كما هو منصوص عليها، حيث جاء في الفصل -ج

أن االستفتاء ) تنظيم السلطات العامة أثناء الفترة االنتقالية وضمانات تقرير المصير: (األول الخاص بـ 

ضبط التاريخ باقتراح من السلطة التنفيذية يجرى في أجل أدناه ثالثة أشهر، وأقصاه ستة أشهر وسي

  .المؤقتة بعد شهرين من قيامها

لجنة مؤقتة ) 1962أول جويلية ( إلى غاية يوم االستفتاء 1962 مارس 19 قام بهذه المهمة منذ 

  .  جزائرية محايدة برئاسة عبد الرحمن فارس-فرنسية 
   عية و حثهم على المشاركة بقوة لتعبئة الشعب عن طريق التو سخرت لهذا الحدث كل الوسائل

بومرداس -الصخرة السوداء(المؤقتة بمقرها في روشي نوار  و هذا بعد أن ضبطت الهيئة التنفيذية

  :  كانت استمارة االستفتاء تتضمن. 1962في أول جويلية  موعد االستفتاء) -حاليا

  

  

للمنشآت التدمير والتخريب 



 

 

انظر (االستقالل   علىال أو بنعم اإلجابة 

  ) النموذج

لية االستفتاء المباشر تحت مراقبة   جرت عم

اللجنة األممية المكلفة بمراقبة االستفتاء وإعالن النتائج 

 من %99.3عن التصويت بنسبة  التي أسفرت

 حيث كان عدد المسجلين(المعبر عنها وات صاأل
وبذلك انتصرت الجزائر باسترجاع  )6.549.736

ر استقاللها وأسكتت إلى األبد من يدعي بأن الجزائ

  .ستبقى فرنسية

في  فور اإلعالن عن النتائج تم االعتراف باالستقالل

       تصريح رسمي من طرف الجنرال ديغول يوم 

 من الباب 24و هذا وفق المادة  ،1962 جويلية 3

    للمادة السابع المتعلق بنتائج تقرير المصير وطبقا

   : تنص على  من الئحة تقرير المصير التي  27

 
  .فرنسا فورا باستقالل الجزائرتعترف  -

  . يتم نقل السلطات فورا للجزائريين-

 تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خالل ثالثة أسـابيع          -

المجلس (لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية  انتخابات

  .)التأسيسي

 تم اإلعـالن عـن      1962 جويلية   5و في يوم    

 سنوات  7 تاالحتفال باستقالل الجزائر، بعد حرب دام     

ونصف حصدت مليون و نصف مليون شهيد عربونا        

   . للحرية و االنعتاق
 أعلن عن تأسيس الجمعيـة      1962 سبتمبر   20و في   

التأسيسية برئاسة فرحات عباس كما هو متفق عليه في 

أعلن عـن     من نفس الشهر   25 و في     اتفاقيات إيفيان 

         قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  

 الستقاللمن مكاتب االقتراع على 



 

 

انطلقت   و بذلك  بن بلة أول رئيس لها، و انتخاب أحمد

  الجزائر المستقلة في بناء ما هدمـه االسـتعمار خـالل          

  .  سنة من االحتالل الفرنسي و االستغالل البشع132

 انضمت الجزائر إلى الجامعة     1962 أوت   16وفي

  .1962 أكتوبر8العربية ثم هيئة األمم المتحدة  في 

  
  

  

   الكبرى إلعادة بناء الدولة الجزائريةاالختيارات
  

عليك _ حددت الثورة الجزائرية منذ اندالعها االختيارات الكبرى في إعادة بناء الدولة الجزائرية             

    م ميثـاق الـصوما    -1954بيان أول نـوفمبر     _ عزيزي الطالب أن تستنتجها من خالل مواثيق الثورة       

  .1962 ميثاق طرابلس جوان -1955 أوت 20

   :1954ان أول نوفمبر بي

 

 

 

 

 
 
 

  

تضمن بيان أول نوفمبر الذي أصدرته جبهة التحرير الوطني الهدف الذي من أجله أعلنت الثورة               

  :  على االستعمار الفرنسي حيث حدد هدفين رئيسيين يتمثالن في 

  . الميةإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ اإلس -1
  .احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني -2

                                     
  :                الهدف

  : الستقالل الوطني بواسطةا

إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات الـسيادة ضـمن إطـار المبـادئ              -1

  . سالميةاإل

  .احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني-2

 )من بيان أول نوفمبر(                                                        

      2وثيقة 

أحمد بن بلة يتابع استعراض 



 

 

هذا االختيار المعلن منذ البداية له داللة كبرى حيث برهن لالستعمار أن للشعب الجزائر حضارة،  •

يحتكـرون   و قادر على حكم نفسه بنفسه، عكس ما يدعيه المعمرون الفرنسيون، الـذين كـانوا              

فقد اختاروا السيادة الكاملة للجزائر     . على كل الشعوب التي احتلوها    التفوق الحضاري العنصري    

 .في ظل دولة ديمقراطية اجتماعية ضمن إطار المبادئ اإلسالمية

وهذا الهدف يفيد فـي     .  أما الهدف الثاني فتتمثل في احترام الحريات األساسية العرقية و الدينية           •

ية أو إسالمية مثل األقليـات األوربيـة، أمـا          حالة بقاء األقليات األجنبية ذات أصول غير عرب       

 . المجتمع الجزائري فقد صهرته الثورة سياسيا وحضاريا في إطار العروبة واإلسالم واألمازيغية
  

  :      ميثاق الصومام 

 

 

 

 

 

 
أكد ميثاق الصومام في هذه الفقرة أن الثورة المسلحة هي ثورة شعبية تحررية تهدف إلى القضاء                

  ات االستعمار االقتصادية و الثقافية و تأسيس جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية حـرة             على مخلف 

  .    و مستقلة عن النفوذ واالحتكارات األجنبية

  

   :1962ميثاق طرابلس جوان

 

 

 

 

  
  

                               
            : تضمنت فقرات ميثاق الصومام ما يلي                        

  .إنها ثورة منظمة وليست بحركة ثورية فوضوية" 

   الحاصل أنها كفاح في سبيل نهضة دولة جزائرية في شكل جمهورية ديمقراطية 

  ."               واجتماعية

 )1956 أوت 20صومام من ميثاق ال (                            

      3وثيقة 

                                     
وبعبارة أخرى يجـب    ... تتمثل مهام الثورة في تقوية الوطن الذي أصبح مستقال               "... 

أن تكون دولة ذات سيادة واستقالل كامل وثقافة وطنية إن هذه القـيم سـتكون ال محالـة                  

يقتضي إلغاء الهياكل االقتصادية واالجتماعية     مصاغة ومنظمة في منظار حديث وهذا األمر        

لإلقطاع ومخلفاتها وإقامة هياكل جديدة ومؤسسات من شأنها أن تعمل لفائدة تحرير اإلنسان             

  ...". والممارسة الكاملة لحرياته وضمانها

 )62 جوان 4- ماي27من ميثاق طرابلس (                           

     4وثيقة 



 

 

    ،ل   جاء ميثاق طرابلس في فترة كانت فيها الجزائر تستعد الستقبال عهد جديد وهـو االسـتقال           

لي فقد حققت الجزائر الهدف من الثورة و بقي أمامها الهدف الثـاني و هـو تحقيـق النهـضة                    و بالتا 

الجزائرية، و ال يتم ذلك كما جاء في ميثاق طرابلس إال بتحقيق السيادة الكاملة، و إعادة كل القيم التي                   

ا حطمهـا المستعمر، والقضـاء على كل الهيـاكـل االقتـصاديـة  و االجتماعيـة التـي وضـعه               

المستعمر و التي كانت مبنية على الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر و بالتالي تحرير اإلنسان تحريرا               

  ...  كامال من ممارسات اإلقطاع و االستغالل

  

  مهام البناء الوطني و الخيارات السياسية و العقائدية
  

   ان الفرنسي فـي الجزائـر،    سنة من االستيط132ال تنسى أن الوجود الفرنسي لمدة       : عزيزي الطالب   

و هو ما لم تعرفه أي دولة عربية أخرى، وما تبعه من استغالل لألرض والشعب مـن حيـث الفقـر                     

والحرمان و األمية فكانت ثورة نوفمبر خير ثورة أخرجت للناس في الوطن العربي، حطمت األساطير               

  . شهداء و المعطوبينوبدلت الدساتير، و دفعت من أجل ذلك مليون و نصف المليون من ال

خرج المستعمر من الجزائر مخلفا وراءه خرابا و تدميرا للمنشآت القاعدية شمل عدة جوانب نوجزه       

  :كالتالي 
 

   :في المجال االقتصادي -1

ـ     إحراق آالف الهكتارات من الغابات و      • تخريـب   المواشـي و   و يـتخريب المنتـوج الزراع

  ).األرض المحروقة( OAS  الذي أحدثته منظمةالمؤسسات اإلدارية باإلضافة إلى الخراب

تـاركين  والخبـرة  والوثائق التاريخية،     وال  ـن معهم رؤوس األم   ـة مهربي ـفرار األقلية األوروبي   •

أن المعمـرين   و   مليار فرنك، واقتصاد مشلول خاصـة        20ـ  الجزائر مثقلة بديون غير مسددة تقدر ب      

حيث الخبرة  يمثلون عماد هذا االقتصاد، سواء من       كانوا  

 .… أو التسيير

في انتشار البطالة    ، و جميع الميادين  اإلطارات في    هجرة

أوساط الشعب سببه حرمان الشعب الجزائري من التعليم        

 .والتكوين واكتساب الخبرة

   :في المجال االجتماعي والثقافي -2

• ماليين3حوالي ب إحراق القرى و المداشر و الزج  

، المعيشة ومة من وسائلالمحر في المحتشدات نسمة

  قرى مهدمة وتشريد سكانها •أكثر  و ون،ـالسج الت وـ ألف كانوا في المعتق400و



 

 

 ألف نازح إلى المدن، 700 ألف الجئ خارج الوطن، و 300  ألف مجاهد معطوب، و300من 

  . العائالت بدون مأوى المشردين و باإلضافة إلى عدد ضخم من األرامل و

  .  قرية تدميرا كليا8000تدمير  •

  .  المزمنةاألوبئة واألمراض والفقرانتشار  •

  . ارتفاع نسبة األمية بشكل مذِْهل نتيجة حرمان الشعب من التعليم •

 ومكتبتها  الجزائرية مخربة، كما لم تسلم الجامعة)مدارس حرة، ومعاهد تكوين (مؤسسات تعليمية •

  .1962 جوان7 يوم OAS السري عناصر الجيشق من طرف ي الحرالتي أتلفها

 

 

 

 

 

 

 
  

  :ة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية إعاد

 بدأت تعمل على تصفية آثـار       ابناءا على المبادئ واألهداف التي سطرتها الثورة الجزائرية في مواثيقه         

  . االستعمار للتخلص من قيودها و العمل بكل حرية و سيادة بالتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة

سيادتها   باستقالل الجزائر و   قيات إيفيان و خاصة ما يتعلق     تضمنتها بنود اتفا   التي   التخلص من القيود   •

 - قاعدة المرسى الكبيـر - البنوك -المناجم ( على الثروات و المؤسسات والقواعد العسكرية الفرنسية        

  .)قاعدة رقان 

  هـا  باستمرار وجوداألجنبية التي أقرت اتفاقية أيفيان  المنجمية الفرنسية و الشركات البترولية و تأميم   •

 .و استغاللها على حساب الشعب الجزائري

إيجـاد مـأوى آلالف      الصحية التي يعاني منها الشعب الجزائري، و       لمشاكل االجتماعية و  التصدي ل  •

  .العائدين إلى أرض الوطن الالجئين و

هذه كلها مهام خطيرة كان على الدولة الفتية حلها و قد اختارت نظاما متكامال وضعت أسسه فـي                  

  :من أهم قراراته ) 1962 جوان –ماي (رابلس مؤتمر ط

 تشرد الشعب الجزائر في كامل الوطن



 

 

  :في الميدان السياسي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 تحدد التجاهات السياسية التي ستسير عليها الجزائر المـستقلة بحيـث اختـارت الـنهج                -5-الوثيقة  

الديمقراطي الشعبي و النظام االشتراكي و كذلك انتهاج سياسة خارجية مبنية على مـساندة الحركـات                

  . رية و محاربة اإلمبريالية في العالمالتحر

  :  و يمكن حصر أهم الخطوط التي تمثل السياسة الجزائرية المستقلة 

السياسي كحزب طالئعي في المجلس  العمل في إطار جبهة التحرير الوطني والمكتباإلقرار بمبدأ  •

  .الوطني للثورة الجزائرية

      تأييد حركات التحرر  ال من اجل الوحدة وإتباع سياسة خارجية مستقلة، مساندة لحركات النض •

  . )1961بلغراد ( في إطار كتلة دول عدم االنحياز الكفاح و

      لتصفية االستعمار من القارة اإلفريقية إتباع سياسة دولية قائمة على االستقالل الوطني والكفاح  •

  .و أمريكا الالتينية طبقا لتوصيات هيئة األمم المتحدة

 .اإلفريقية العربية و  تجسيد الوحدة المغاربية والعمل على •

  

  

  
 

 

                                     
 المهمـة   إن كل مكاسب هذا الكفاح و تنظيمها و إتمامها يجب أن تدرس و هنا تكمـن               "...

  .التاريخية للثورة الديمقراطية الشّعبية

و هذا يقتضي بالضرورة جهدا في تحليل و تكوين مناسب وتوجيها صحيحا صارما كما              

  .أنه يتطلب اختيارات واضحة وهناك أمران يجب أن نستلهمهما في عملنا

  . االنطالق من الواقع الجزائري من خالل معطياته الموضوعية ومطامح الشعب-1
 التعبير عن هذا الواقع على أن نأخذ بعين االعتبار متطلبات التقدم العصري و اكتشافات         -2

  .العلم و تجارب الحركات الثورية األخرى و محاربة االمبريالية في العالم

إن الكفاح المسلح يجب أن يترك المكان للمعركة العقائدية وأن الثورة الديمقراطية الشعبية ...

إن الثورة الديمقراطية الشعبية تشييد واع      . فاح من أجل االستقالل الوطني    يجب أن تخلف الك   

  .للبالد في إطار مبادئ اشتراكية وسلطة في أيدي الشعب

 )62 جوان 4- ماي27من ميثاق طرابلس (                           

      5وثيقة 



 

 

  : في الميدان االقتصادي -1
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 يمكنك مالحظة الكلمات البارزة في سياق النص تستنتج أنهـا تـدل علـى               -6-في هذه الوثيقة  

  :التوجهات االقتصادية وتتمثل هذه الكلمات في 

 )إلقرار بالنظام االشتراكيو بالتالي ا( القضاء على تسلط االحتكارات  •

االهتمام باإلصالح الزراعي و سياسـة  (و تصنيع البالد   تغيير جذري على هياكل الحياة الريفية      •

 ). التصنيع

 :التخطيط   سياسة •

أي احتكار الدولة للصناعة والتجارة والمال وهـي التـي تـسير    ( تولي الدولة شؤون االقتصاد     •

 ).و تنفيذه و تكييفهشؤون االقتصاد من مراقبة التخطيط 

 

 

 
  

  

  

  

                                     
  القضاء على تسلط االحتكـارات إن متطلبات التنمية االقتصادية في البالد تستوجب  "...    

مع الخارج و مع فرنسا أوال و بإزالة العراقيل الداخلية   و ذلك بمراجعة العالقات االقتصادية      

 من أجل تـوفير حاجيـات       و تصنيع البالد    تغيير جذري على هياكل الحياة الريفية      بإدخال

  .الشعب

 تولي الدولة شـؤون االقتـصاد      و التخطيط سياسةو لن تتحقق هذه الغايات إال بانتهاج        

ن وحدها تراكم الرأسمال الـالزم لتحقيـق        بمشاركة العمال، فالتخطيط ضرورة حيوية تمك     

تصنيع مفيد خالل فترة قصيرة نسبيا، و تركيز أهم قرارات االستثمارات والقـضاء علـى               

أنواع التبذير والمصاريف الباطلة التي يعود سببها إلى التنافس بين المؤسـسات و سـوف               

تنفيـذه و تكييفـه     تمكن مساهمة العمال في  تسيير شؤون االقتصاد من مراقبة التخطيط و             

 ..."التدريجي مع اإلمكانات الموجودة

 )62 جوان 4- ماي27من ميثاق طرابلس (                           

   6قة وثي



 

 

   :في الميدان االجتماعي والثقافي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   -7-أتب مقاال تحلل فيه التوجهات االجتماعية والثقافية التي وضعها ميثاق طرابلس من خالل الوثيقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
 سـتتمثل   التحسين التدريجي لظروف معيشة الجماهير و القضاء على البطالة        إن مزايا    "... 

التنديـد بـشدة    في تنشيط االنطالقة الخالقة للشعب  و تحقيق التقدم و انه لمن الواجب األكيـد                

  ... رف و اإلسراف وتبذير أموال الدولةبمظاهر الت

و قد بذلت إدارات الواليات من جهتها خالل حرب التحرير جهودا جديرة بالثناء لكي              "... 

  : تجعل الثقافة في متناول أفراد شعبنا و أن قضية الثقافة في بالدنا تتطلب 

 .  علمية اعتمادا على أسساستعادة الثقافة الوطنية و التعريب التدريجي للتعليم  -أ 

 . للثقافة الشعبيةالمحافظة على التراث الوطني -ب 

 . بدخول الجميع إلى كل مستويات التعليمتوسيع النظام المدرسي  -ج 

 . بتكييفها مع واقع البالدجزأرة البرامج  -د 

 لمحاربـة األميـة    الجماهيرية وتعبئة كافة المنظمات الوطنيـة        توسيع وسائل التربية    -ه 

 .طنيين،  هذا في أقرب اآلجالوتعليم القراءة والكتابة لكل الو

 )62 جوان 4- ماي27من ميثاق طرابلس (                

      7وثيقة 



 

 

  المخططات اإلنمائية في المجاالت االقتصادية و االجتماعية والثقافية 
  

و قد شملت هـذه       للسكان تحسين الوضعية االجتماعية    الجزائر و  أعماري محاولة إعادة    انطلقت ف  -1

   أحمد بن بلة: اإلصالحات في عهد الرئيس األول للجزائر 

 وإعادة توزيع 1963-3– 23 تأميم أراضى المعمرين وجعلها قطاعا مسيرا ذاتيا وفق قانون •

  . )ذاتيقرارات التسيير ال(األراضي على الفالحين الصغار 

 ) 1963جانفي( يالدينار الجزائرتأميم بنك الجزائر وسك عملة جزائرية فظهر * 

ظهور شركات وطنية أهمهـا شـركة         •

 التي كانـت مهمتهـا      1963طراك  اسون

 .… تسويق البترول تقتصر على نقل و

  

  

  

تخلص من تعتبر من أهم المراحل، ففيها بدأ ال، ظهرت عدة تطورات هامة 1965 انطالقا من سنة -2

   1967 استرجاع قاعدة المنشآت الذرية برقان في ماي :مثلقيود اتفاقية أيفيان خاصة منها العسكرية 

في عهد   (، تم الجالء من قاعدة المرسى الكبير وهي آخر قاعدة عسكرية1968 جانفي 31في  و

  .) الراحل هوارى بومدين-الرئيس الثاني

  :أما في الميدان االقتصادي 
  ).…24/02/1971المحروقات -1966المناجم ماي (كل ثرواتها عن طريق التأميم استرجاع  •

     إقامة قطاع عمومي مرتكز على الصناعة الثقيلة، فظهرت مركبات ضخمة مثل مركـب الحجـار،               •

  . غيرها و مركبات ميكانيكية سكيكدة، و المركبات بارزيو و و

ـ         •             الثـورة الزراعيـة     قـانون  الق فـي تطبيـق    إعادة تنظيم القطاع الفالحي المسير ذاتيـا، واالنط

دمج الفـالح فـي      تغيير وجه الريف، و    ، التي تهدف إلى إصالح القطاع الزراعي، و       1971 نوفمبر 8

  . و ترقية الريف الجزائريالمسيرة التنموية

 اعتماد الجزائر في نهضتها االقتصادية على المخططات التنموية حيث عرفـت المخطـط الثالثـي               •

ــاعي األول  - )1967-1969( ــط الرب ــاني  - )1973-1970( المخط ــاعي الث ــط الرب        المخط

)1974-1977(…    

    :   فقد دخلت الجزائر مرحلة تنموية جديدة تتمثل في اإلصالحات التالية)1989-1978(أما فترة 

شركات الكبرى  ال هيكلةو التخلي عن النهج االشتراكي بالتنازل عن أمالك الدولة لصالح الخواص، •

  . من أجل إعطاء مرونَة في التسيير و تحرير المبادراتإلى وحدات صغيرة



 

 

  . في القطاع الخاص إلى جانب القطاع العموميتشجيع االستثمار •

الذي بموجبه تخلت الدولة عن القطـاع المـسير         ) 1987ديسمبر(ظهور قانون المستثمرات الفالحية      •

  .جل الفعالية و حسن التسيير و رفع اإلنتاجمن أمزارع الثورة الزراعية  ذاتيا و

تحول بعض الشركات الوطنية إلـى       دمجه في المخطط السنوي للتنمية و      االهتمام بالقطاع الخاص و    •

  . شركات مساهمة

) شركات وطنية( وخاصة في القطاع العمومي التابع للدولة كل هذه اإلصالحات واجهتها مشاكل حادة    •

و الذي كانت لـه انعكاسـات       ارتفاع المديونية    تدهور أسعار البترول و   تتمثل في نقص التمويل بسبب      

           حادة على معيشة السكان مـن جـراء الـضائقة االقتـصادية التـي عرفتهـا الـبالد، منـذ سـنة                     

  .  سنوات10  و امتدت ألكثر من 1986
 

   :الثقافي التطور االجتماعي و

الشقيقة سواء في الميدان التعليمي      اد على الدول الصديقة و    خالل المرحلة األولى قامت الدولة باالعتم      •

  . …أو الصحي قصد تكوين اإلطارات

 وبظهور المؤسسات الصناعية، بدأت تتوفر مناصب الشغل والطـب المجـاني، وبـذلك              1965بعد   •

، كما انتشرت المعاهد والجامعات،     مساعدات الدولة تحسنت المعيشة، كما تحسنت معيشة الفالح بفضل        

كان لهذه السياسة فضال كبيرا فـي تكـوين         . أقرت ديمقراطية التعليم   عمت المدارس كل المناطق، و    و

هي ضربة أخرى التفاقية إيفيان التي  اإلطار الجزائري الذي اخذ يحل محل األجنبي في فترة وجيزة، و

  .فنيةالثقافي في الجزائر تحت غطاء المساعدات ال  أن تحتكر الجانب العلمي و فرنساأرادت

  

  التطور السياسي للجزائر غداة استرجاع استقاللها
  

 ثالث مراحل متميزة يمكن 1989 إلى عام 1962ها منذ عام استقاللبعد استرجاع  تطور الجزائر عرف

  :حصرها كالتالي 

  :) 1965/6/19-1962/7/5( المرحلة األولى .1

   تميزت بعهد الجمهورية األولى التي

و قد عرفت الجزائر في     . لةترأسها الرئيس أحمد بن ب    

   :السنوات األولى من االستقالل كمرحلة انتقالية تمثلت 

ي االسـتعمار العهد  مواجهة المشاكل الموروثة عن      •

  .االقتصادية و الثقافية الفرنسي في الجوانب
- الجزائـر     وميثاق 1963  الجزائر صدور دستور  •

  1965-1962الرئيس األول أحمد بن بلة 



 

 

  )1978-1965(هواري بومدين 

  .  االشتراكي و الديمقراطية االجتماعية و االختيارالحزب الواحد نظام أقر  الذي  - 1964 أفريل

و لتجـسيد    ، الثـورة  مواثيـق  رسمته على النهج الذي      الجزائر  استمرت ،على المستوى الخارجي  و   •

دورها في القضايا اإلقليمية و الدولية، أخذت مكانتها في الجامعة العربية وفي األمم المتحدة ثم منظمة                 

 .1963الوحدة اإلفريقية منذ 

  

 ) 27/11/1978-1965/6/19(الثانية المرحلة   .2

 –  وتمثل عهد الجمهورية الثالثة التي ترأس قيادتهـا         

 العقيد هواري بومـدين الـذي أعلـن         -مجلس الثورة 

                                        التصحيح الثوري بنقل مقاليد الـسلطة إلـى مجلـس         
الموصـوف  (الثورة بعد اإلطاحة بنظام احمد بن بلـة         

ليأخذ مجلس الثورة بزمـام األمـور       ) حكم الفردي بال

كسلطة عليا للبالد، و قَد تضمن بيان مجلـس الثـورة           

 مبررات إنهاء الحكـم   1965 جوان   19الذي أذيع يوم    

و إقامة دولـة ال تـزول بـزوال الرجـال                    " الفردي  

الدولـة العقيـد هـواري      ، ثم تال ذلك تشكيل حكومة جديدة بقيادة مجلس الثورة ورئيس            "و الحكومات   

بومدين، كان من أعضائها عبد العزيز بوتفليقة وزير للخارجية والدكتور احمد طالب اإلبراهيمي وزيرا              

للتربية الوطنية الذي أعاد االعتبار للمدرسة الجزائرية، بتعميم التعليم و التكوين و طبعه بالروح العلمية               

لنخبة المتعلمة التي استفادت منها الدولة الجزائريـة فـي          و التقنية، و في عهده تخرجت النواة األولى ل        

  . قطاع التعليم واإلدارة

صـدور   الوالية، و  القمة كإنشاء المجالس البلدية و      الدولة على مستوى القاعدة و     مؤسساتبناء  إعادة  

 تأسيس المجلس الوطني الشعبي ثم انتخـاب رئـيس الجمهوريـة         ، و 1976الدستور الميثاق الوطني و  

  .)1976وان ج(
 فقد تمكنت الجزائر أما على الصعيد الخارجي

من احتالل مكانة دولية مرموقة نظرا للدور 

الذي لعبته في عدة قضايا ساخنة، واحتضانها 

لعدة مؤتمرات دولية، واإلشراف على عدة 

اتفاقيات، وحل عدة مشاكل مثل مشكل الحدود 

  ..الهند وبين بنغالدش و إيران بين العراق و

لعبت دورا بارزا في حركة عدم االنحياز كما  •

خاصة في قمتها الرابعة المنعقدة في الجزائر 

 

  عبد العزيز بوتفليقة        هواري بومدين



 

 

مناصرة الشعب  ، دعمها الواضح للحركات التحررية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، و1973سنة 

المشاركة الفعلية في الحروب  الصحراوي، و

  …)1973-1967(العربية ضد إسرائيل 

في عهد  : )1989-1978( المرحلة الثالثة-3

الجمهورية الثالثة برئاسة العقيد الشاذلي بن 

  .جديد

 عرفت هذه المرحلة تغييرات التطور السياسي 

المستويات مست  جذرية على كل األصعدة و

كل الميادين، انطلقت بعد وفاة الرئيس هواري 

  :  1979ء من فيفري اإلصالحات التي عرفتها الجزائر ابتدامن أهم  ، و)1978ديسمبر(بومدين في 

النهج (التعددية السياسية و اقتصاد السوق بعد التخلص من االقتصاد الموجه التوجه التدريجي نحو  •

، 1986، وإصدار ميثاق جديد  سنة القائم على البيروقراطية الخانقة و نفقات الدولة الباهظة) االشتراكي

لموارد المالية للدولة، بفعل األزمات أال انه ظهر في فترة تعمقت فيها المشاكل، بسبب تقلص ا

االقتصادية العالمية وتدهور أسعار البترول، هذه المشاكل أدت إلى تذمر شعبي، تطورت إلى 

، استطاعت الجزائر أن تتجاوزها باليقظة والصبر 1988 أكتوبر5 وأحداث شغب فياضطرابات 

  .متطلعة إلى مستقبل واعد

فيه تم  ، و1989 فيفري23  إصدار دستورجزائر تمثلت في للجذريةسياسية الدخول في إصالحات  •

 وأقر حرية  والتوجه نحو اقتصاد السوق و تحرير القطاع الخاص،االقتصاد الموجهالتخلي نهائيا عن 

، وإنهاء مهام مجلس الثورة إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي حق اإلضراب، و التعبير والتجمع، و

 . الوطني ضمن التعددية السياسية الجديدةمع بقاء حزب جبهة التحرير

  

  

  

  

  

  

  

جديد بن )1992-1978(الشاذلي



 

 

  اختبر مكتسباتك المعرفية

   :لالنشاط األو -1

  أيها الشعب الجزائري

في الوقت الذي فَرضت فيه على الحكومة الفرنسية بفضل كفاحك البطولي الذي لم يقهر ولن يقهر 

رت كمشة من الضباط ضرورة إيجاد حل بواسطة التفاوض يكون مطابقا لمقتضيات عصرنا، قر

المتمردين الذين يخدمون ركب االستعمار، االلتجاء إلى القوة العسكرية لمحاولة إبقاء العبودية 

  .االستعمارية  و وقف السير الحتمي للتاريخ

 ومثلما فشلت 1958 ماي 13على أن محاولتهم يائسة و ستبوء بالفشل مثلما فشلت محاولة ...

  ... هد التآخي المزيف قد انقرض إلى البد وان ع1960 جانفي 24محاولة 

   - نداء من الرئيس فرحات عباس إلى الشعب الجزائري-                  

  -1961 أفريل 25 الصادر في94العدد–                جريدة المجاهد 

  

  :حلل النص مجيبا عما يلي : المطلوب 

 تتبع مراحل المفاوضات بين الجزائر و فرنسا   -1

 اط الخالف التي كانت تعرقل المفاوضات من الجانب الجزائري والجانب الفرنسي؟ما هي نق -2

 . التي قام بها هؤالء الجنراالت، وسبب فشلهاتأذكر المحاوال -3

 "وأن عهد التآخي قد ود انقرض إلى األبد: " ماذا يقصد فرحات عباس من قوله  -4

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  
 



 

 

تي جرت في هذه التواريخ و بالتالي كون لنفسك ابحث في الدرس عن األحداث ال: النشاط الثاني 

  .تواريخ معلمية

  

  الحدث  التأريخ  الحدث  التأريخ

    1962 جويلية 1    1960 جانفي26

    1962جويلية 5    1960 ديسمبر 11

 سبتمبر 20    1960 ديسمبر 19
1962  

  

    1962 أكتوبر 8    1960 جوان 25-29

    1963جانفي     1961 فيفري 20

    1963 مارس 23    1961 افريل 22

    1965 حوان 19    1961 جوان 14- ماي20

    1966 ماي 6    1962 مارس 7-18

    1968 جانفي 31    1962 فيفري 11-19

    1971 فيفري24    1962 مارس7

    1971 نوفمبر 8    1962 مارس 18

    1988 أكتوبر 5    1962 مارس 19

    1989 فيفري 23    1962 جوان 4- ماي27

  

  

 

 

 
 


