
 

 

تأثير الجزائر وإسهامها في حركة : المبحث الرابع 

 .التحرر العالمية
  
 

  

  : الكفاءة المستهدفة

تعد الثورة الجزائرية من أعنف الثورات التي عرفها: عزيزي الطالب

التاريخ نظرا لطبيعة االستعمار و إصراره على البقاء في األرض ولو بإبادة

ى االستقالل بكل الطرقالشعب كله وفي المقابل إصرار الشعب عل

هذا اإلصرار والتحدي كان له تأثير كبير على كل الحركات. والوسائل

  :التحررية في العالم، لذلك سنتعرف في هذا المبحث عن 

 تأثير الثورة الجزائرية على الحركات األخرى - 

دور الثورة الريادي في دعم الحركات األخرى ومساندتها وعلى رأسها - 

  .الفلسطينيةالقضية 
  

   الدرستصميم

  .الثورة الجزائرية نموذج ريادي .1

   .ارية والدوليةالجزائر والمنظمات اإلقليمية، الق.2

   .الجزائر والقضية الفلسطينية. 3

  

  



 

 

  الثورة الجزائرية نموذج ريادي
 

  : تقويض أركان االستعمار 1-

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

   توى الداخلي تعد الثورة الجزائرية من بين أهم الثورات في العالم، نظرا لما أحدثته على المس

، عدة وعتادا، كما أنها لم تكن محصورة في يفقد ثارت على أقوى دولة في الحلف األطلس. و الخارجي

المكان مثل بقية الثورات بل تخطت حدودها بفضل األهداف السامية التي كانت تنادي بها، كما أنها 

ك تأثيرا مباشرا على كل تركت بصمات واضحة على كل الشعوب، فالمنهج الذي اتبعته الثورة تر

  :الحركات التحررية نوجزها كالتالي 

         كشف أساليب االستعمار في كل مكان، جعل الشعوب تتخذ الحيطة والحذر، وهو  .1

 . ما أضعف فرنسا بين مستعمراتها، وعزلها عالميا

جعل مبادئ الثورة السامية ومساندتها للحركات التحررية التي تؤمن بالقضية الجزائرية  .2

 ).قبلة الثوار كما كانت توصف(العديد من قادتها يتخذون من الجزائر قبلة لهم 

 . تعدى الحدود ليصل إلى فرنسا نفسها وهو ما لم تقم به أي ثورةيمقاومة االستعمار الفرنس .3

   

من هذا الوضع االستعماري إن الثورة الجزائرية الحالية تستمد قوتها و قيمتها "...   

   كما.فشل الثورة يكون معناه احتالل تونس والمغرب من جديدو لهذا فان . الخاص

توقفا حتميا ال يتردد في المطالبة صراحة بعض الشخصيات الفرنسية، كما أنه يعني 

دة و أخيرا يمكّن الدول االستعمارية من استعا. للحركات التحريرية في الشعوب المضطهدة

  .قوتها و من الطمع في تحقيق حلمها القديم الذي لم تتخل عنه بعد

انتصار الثورة الجزائرية سيعزز عقيدة وآمال جميع الشعوب التي ما و بالعكس فإن 

كما أنه سيضع حدا نهائيا .  وخصوصا في القارة اإلفريقيةيزال تحت وطأة االحتالل األجنبي

  .لألطماع االستعمارية
  )15/03/1958-20العدد-جريدة المجاهد             (             

           

   1وثيقة 

 واستنتج منها 1958 المستمدة من جريدة المجاهد الصادرة سنة -1-طالع الوثيقة

 .أهمية الثورة الجزائرية وتأثيراتها على الحركة الوطنية



 

 

شراسة الثورة، وانتصاراتها الباهرة، جعل الشعوب المستعمرة تستغل الظروف التي تمر  .4

 . الداخلية و الخارجيةةم على كل األصعدبها فرنسا من هزائ

 االستعماري يتأثير الثورة الجزائرية على كل الحركات التحررية جعل الحلف األطلس .5

يتخوف من انتشارها بين مستعمراته، لذلك سارع إلى مساندة فرنسا بطريقة مباشرة في 

 .حربها ضد الثورة الجزائرية

 في كل الجبهات، مما أيقظ الشعوب اإلفريقية تمكنت الثورة الجزائرية من مواجهة فرنسا .6

 .التي كانت شبه نائمة قبل الثورة الجزائرية

شدة الثورة جعل كل من تونس والمغرب األقصى وليبيا تتحرك بكل حرية لتطالب  .7

، 1955 أوت 10باستقاللها، مما جعل فرنسا ترضخ، وتنسحب من فزان الليبية نهائيا في

منح فرنسا االستقالل . 1956 مارس 20، ومن تونس 1956 مارس 2ومن المغرب األقصى 

لهذه الدول الهدف منه جلب كل قواتها للحرب في الجزائر، ألنه في خطتها لن تنسحب من 

 .الجزائر، مهما كانت النتائج

 لم ينحصر هذا التحرك في بلدان المغرب بل امتد إلى الشعوب اإلفريقية، انطالقا من غينيا  .8

رك شعبها بعنف مطالبا باالستقالل رافضا عرض ديغول الذي قام ، حيث تح1958سنة 

 ليعرض عليها دستور الجمهورية الفرنسية 1958بزيارة إلى المستعمرات الفرنسية في أوت 

فاضطر ديغول إلى  منح . الخامسة، والطلب هو االختيار بين االندماج أو الفدرالية مع فرنسا

السياسة   إال أن الثورة الجزائرية أفشلتىوب األخراالستقالل لغينيا حتى ال تتحرك الشع

   الفرنسية في إفريقيا عن طريق النشاط الدبلوماسي للجزائريين في المحافل الدولية

هذا النشاط كان له األثر المباشر حيث تحركت الشعوب . والمنظمات اإلقليمية وغيرها

ائر دفعها إلى منح االستقالل           تخوف فرنسا من فقدان الجز. اإلفريقية مطالبة باالستقالل
 مرة واحدة بعد االعتراف باستقالل موريتانيا 1960 دولة افريقية في غربها و وسطها سنة 12لـ

 .لتتفرغ للجزائر، وهو مكسب عظيم لشعوب القارة اإلفريقية بفضل الثورة الجزائرية

الجزائرية كانت تعمل ليس فقط المتتبع لتاريخ الكفاح المسلح الجزائرية يستنتج أن الثورة  .9

على طرد المستعمر من الجزائر بل طرده من كامل القارة اإلفريقية، وهو ما حدث فعال 

 .حيث لم تنل الجزائر استقاللها إال بعد خروج فرنسا من إفريقيا

إصرار الشعب على المضي قدما إلى األمام، رغم ما قامت به فرنسا من إغراءات، إضافة  .10

المحكم في مواجهة المستعمر أكسب الثورة التأييد الكلي من طرف كل شعوب إلى التنظيم 

أصبحت الثورة الجزائرية هي  ، حيث1955آسيا يتجلى ذلك بوضوح منذ مؤتمر باندونغ 

 .لب كل المحادثات والمؤتمرات، ومثال في الصمود تقتدي به الحركات الوطنية في المنطقة



 

 

وتها والتأثير على الرأي العام العالمي سواء منه تمكنت الثورة الجزائرية من إيصال ص .11

العالم الثالث المحتل أو شعوب العالم المتقدم عن طريق المكاتب التي أنشأتها في عواصم 

 . الدول حيث كانت تعرف بنضال الشعب الجزائري مستعملة كل وسائل االتصال
  

  .مي إليه كل وثيقة عزيزي الطالب إليك مجموعة من الوثائق اقرأها و استنتج ما تر
  

 

 

 
 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

إن إفريقيا الشمالية هي مجموعة كليـة تؤلفهـا الجغرافيـة           : اتحاد الشمال اإلفريقي  

  .والتاريخ، واللغة والحضارة والمصير

  .ومن ثم يجب أن يسفر هذا التضامن بالطبع عن أسس إلتحاد لدول شمال إفريقيا

حة الشعوب الشقيقة الثالثة أن تبدأ بتنظيم دفاع مشترك، وإتحـاد ونـشاط             ومن مصل 

دبلوماسي مشترك، وحرية للمبادالت، وخطة مشتركة ومفيدة، فـي التجهيـز والتـصنيع             

ـ            ةوسياسة نقدية مشتركة والتعليم، وتبادل األركان الفنية واالختصاصية، والمبادالت الثقافي

  .لصحراوية التابعة لكل بلدواستثمار مخزون  األرض بالنواحي ا

 )1956 أوت 20): (قرارات مؤتمر الصومام(    من الدستور السياسي

 -2-وثيقة 

 

إننا عندما نطالب إفريقيا بإعانتنا، فال ننسى واجب تضامننا مع إخواننا الذين يناضـلون              

  . ويتألمون ويموتون لكي يتخلصوا من االستعمار، ومن اإلهانات السياسية، والتمييز العنصري

نبحث معكم عن وسـائل تعزيـز النـضال وإن          إن كفاحهم هو كفاحنا، وإننا مستعدون ل      

تضامننا الفعال شرط لتحقيق أهدافنا في حرية إفريقيا البطولي الذي يقوم بـه إخواننـا فـي                 

  .الشرق، وفي الغرب وفي الوسط والجنوب من القارة اإلفريقية

  )من خطاب محمد يزيد وزير األخبار في ندوة أديس أبابا بإثيوبيا                   (
 )1960جوان 14/24                                     (  

 -3-وثيقة 



 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 
  
  

  : نموذج للتنمية -2

 

 

 

 

 

 
   دول الحلف األطلسي وعلى –لم تكن الجزائر رائدة فقط في مواجهة القوى االستعمارية الكبرى 

  

  عتمد  تشير إلى الوسائل التي سوف ت-6- بل أيضا أظهرت نموذجا للتنمية فالوثيقة -رأسهم فرنسا

  .التعبئة الجماهيرية وطاقة االدخار:عليها الجزائر المستقلة في التنمية وقد ركزت على أسلوبين هما

 

  . االستعمار قديمه وجديدهفالجزائر تسعى لدعم التضامن في الكفاح، ضد اإلمبريالية و"...     

 والجزائر باعتبارها بلدا من بلدان العالم الثالث، متضامنة مع كل شـعوب آسـيا،              ...        

  .و إفريقيا، و أمريكا الالتينية من أجل تحررها السياسي و دعم استقاللها، و نموها االقتصادي

  ..."إن الجزائر تعمل جادة في سبيل الوحدة العربية...

 )1962ما بين ماي وجوان(يثاق طرابلس من م

 -5-وثيقة 

 

و قد أكد المجلس الوطني للثورة الجزائرية من جديد مواقف الثورة الجزائرية فـي              "....

اآلسيوي، و هـي    -ميدان المغرب العربي، و الميدان العربي اإلفريقي، و في النطاق اإلفريقي          

قودها الشعوب للتخلص من االستعمار المباشر و من        مواقف تندرج في حركات التحرير التي ت      

مخلفاته المتمثلة في االستعمار الحديث، كما أن الثورة الجزائرية تدرج كفاحهـا فـي حركـة           

  ...."الوحدة المغربية   و العربية و اإلفريقية

              بيان المجلس الوطني للثورة الجزائرية عقب اجتماعه في طرابلس 

 )1961 أوت 9/27                        (            

 -4 -وثيقة

      كيف نبني مستقبلنا االقتصادي

  :الوسائل 

، تعبئة كل الشعب إلنجاز مشاريع التطور االقتصادي والتقدم التعبئة الجماهيرية.1

 )...قديم قبل كل شيءولذلك اشترطنا نحن تقويض الوضع ال.(..إن التعبئة ال تكفي...االجتماعي

ما معنى ذلك؟ معناه أن " طاقة االدخار"يجب أن نجند " الطاقة البشرية"باإلضافة إلى هذه  .2

الجزائر تملك إمكانيات الدخار يستطيع أن يساهم في مضاعفة وسائل اإلنتاج عوض أن يستغل 

 .اريفي عمليات مرابية أو يضيع في استهالك وسائل الترف المضرة بميزاننا التج

  .)1962 جانفي 8-112 العدد -جريدة المجاهد                  (

  -6-وثيقة 



 

 

   -7-كما وضح ميثاق طرابلس بصراحة الخطوط العريضة في التنمية الوطنية من خالل هذه الوثيقة
 

 

 

 

 

 

 
ار الدولي في العالم الثالث     هذه االختيارات التنموية في الواقع هي إعالن حرب جديدة ضد االحتك          

 وعلى رأسهم فرنسا التي ما زال وجودها االقتصادي واضحا من خالل شركاتها في الجنوب والـشمال                

  .والذي ضمنت حمايتها في اتفاقيات إيفيان

وقد خاضت الجزائر الحرب االقتصادية وانتصرت و بذلك أثبتت للعالم قدرتها المواجهة من خالل 

  :مت بها بعد االستقالل و تتمثل في اإلجراءات التي قا
 : سياسة التأميم -1

 .1963 تأميم أراضي المعمرين و البنوك سنة   -أ 

 أممت المناجم و حولت األمالك الشاغرة إلى الدولة، و في نفس            1966 ماي   8في    -ب 

 .السنة أممت شركة التأميم

 .1967 جوان6تأميم الشركات البترولية االنجليزية و األمريكية و كان ذلك في   -ج 

 أقدمت الجزائر إلى أخطر عملية تأميم وهي تأميم المحروقات          1971 فيفري   24وفي    -د 

 .و قد نجحت بهذا التحدي في وقت فشلت فيه العديد من دول العالم الثالث

 :االعتماد على صناعة وطنية حديثة  -2

 التي سوف تتطور تدريجيا لتحل      1963تأسيس شركات عمومية مثل شركة سوناتراك         -أ 

 .ركات االحتكارية البتروليةمحل الش

سـنة  ) الدينار(التخلص من البنوك بإنشاء البنك المركزي وصك العملة الجزائرية            -ب 

1963. 

 .1969 جوان 19تدشين مركب الحجار للحديد و الصلب في   -ج 

    

   مبادئ سياستنا االقتصادية-ب

 .ضد الهيمنة األجنبية والليبرالية االقتصادية -1

 .في السلطة االقتصادية من أجل سياسة تخطيط مع المشاركة الديمقراطية للعمال -2

 .ميم القرض والتجارة الخارجيةتأ - 3

 .تأميم الثروات المعدنية والطاقة -4

 .التصنيع -5

  )1962ما بين ماي وجوان(                 من ميثاق طرابلس

 -7-وثيقة 



 

 

 مثل مركـب المحركـات و الجـرارات         1972انطالق انجاز المركبات الكبرى منذ        -د 

 .ةبقسنطينة ومعمل تمييع الغاز بسكيكد
 

  الجزائر والمنظمات اإلقليمية، القارية والدولية
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

 تبرز التوجه العام للسياسة الخارجية و هي نفس التوجه الذي سطره قادة الثورة في -8-الوثيقة

       و المتمثل أساسا في دعم وحدة المغرب العربي ضد االستعمار الفرنسي 1954بيان أول نوفمبر 

شعوب التي تساند و تؤمن بالقضية الجزائرية لذلك بقيت الثورة متمسكة بهذه المبادئ و مساندة كل ال

  . بعد االستقالل بل ُرسمت كمبادئ أساسية في ميثاق طرابلس

و لكي يتسنى لها تحقيق هذه السياسة أنظمت الجزائر في المنظمات اإلقليمية و القارية و الدولية 

ا بارزا أقلقت االستعمار في العديد من المواقف المساندة للسلم ، وكان لها نشاط1962منذ االستقالل 

  . العالمي

  

  

  

  

 
 

  :                 من أجل سياسة خارجية مستقلة 

د إن التوجيه الصحيح للسياسة الخارجية عامل هام من بين عوامل تدعيم استقاللنا وتشيي

اقتصادنا الوطني ذلك أن الجزائر تستعيد سيادتها في سياق دولي ما فتئ ميزان القوى يتطور 

  . فيه لفائدة الشعوب المحبة للسالم وعلى حساب االمبريالية وتسلطها

فإنه من الواجب توجيه السياسة الخارجية للجزائر المستقلة باالعتماد على مبادئ ... 

ية من أجل دعم حركات الوحدة في المغرب الكبير والوطن محاربة االستعمار واالمبريال

  .العربي وإفريقيا ودعم حركات التحرر والنضال من أجل السلم

 .محاربة االستعمار واالمبريالية -1

 .دعم حركات النضال من أجل الوحدة -2

 .دعم حركات التحرر -3

 .النضال من أجل التعاون الدولي -4

  )1962ي وجوانما بين ما(            من ميثاق طرابلس 

 -8-وثيقة 



 

 

 :الجزائر ووحدة المغرب العربي  -1

 

 

  
 
 
 
 

 

 
إن طبيعة المصير المشترك لبلدان المغرب العربي جعل شعوب المنطقة تقترب من بعضها البعض على 

جارتين تونس و المغرب قبل الثورة و بعـدها  مر التاريخ، لذلك كانت الجزائر تعمل على التقرب من ال 

  .لتوحيد الجهود لمحاربة العدو المشترك و هو االستعمار فرنسا

 قائما إلى ما بعد االستقالل و هذا رغم الخالف الحدودي الذي حدث مع الجارة               ةبقي مشروع الوحد  

   بيـا و موريتانيـا،      إال أن هذا لم يقض على المشروع، ثم توسع المشروع ليضم لي            1963المغرب سنة   

 الذي ضم الرؤساء الخمسة تم االتفاق على وضع مسودة التحاد           1988و في قمة زرالدة بالجزائر سنة       

  .1989 فيفري17المغرب العربي، وفي مراكش بالمغرب األقصى أعلن عن تأسيس االتحاد سنة 
  

 :الجزائر والجامعة العربية  -2
 
 

 
  

  

  

  

 
 

                    دور الثورة الجزائرية في بناء الوحدة العربية

لعامة للثورة العربية فقد حملت الثورة الجزائرية منذ انطالقها أهم المبادئ والخطوط ا

نادت بوحدة األمة العربية على أساس من الحرية و المساهمة الشعبية و محاربة االستعمار 

  ...في كل أشكاله

 )1962 جانفي 22-113 العدد-جريدة المجاهد                                (

 -10-وثيقة

 

ومن هنا فإن الحرب القائمة اآلن ال تهم الجزائر وحدها ولكنها في الواقـع هـي                "... 

  .معركة تحرير المغرب العربي كله قدر لها أن تتواصل في قطر من أقطاره

الجزائر إن وحدة المغرب العربي ضرورة ملحة التخاذ الوسائل الناجعة للتخلص في ... 

عمار الفرنسي وهي أيضا ضرورة للقضاء على ما تبقى من مظاهر السيطرة االستعمارية فـي               من االست 

  ..."األقطار الشقيقة التي تحصلت بفضل كفاحها على حريتها واستقاللها

                        من خطاب السيد عبد الحميد مهري ممثل جبهة التحرير الوطني
 1958 أفريل 27/30مؤتمر طنجة      في                                  

 -9-وثيقة 

 هل الدول الثالث تربطها وحـدة الكفـاح المـشترك ضـد             -9-من خالل قراءتك للوثيقة   

المستعمر أم أن الروابط أعمق من ذلك؟ حاول أن تكتب مقاال في بضعة أسطر تذكر فيـه                 

.   كل الروابط التي تجعل من شعوب الدول الثالث وحدة متكاملة



 

 

دة القضايا العربية، خاصة وأن هذه الشعوب كانت لها مواقف لعبت الجزائر دورا بارزا في مسان

، أصبحت 1962-08-16ايجابية تجاه الثورة الجزائرية، و بانضمام الجزائر إلى الجامعة العربية في 

 -عضوا نشطا بسبب مواقفها اإليجابية، من بينها، المساندة العسكرية في الحرب العربية 

، 1975 اإليرانية -ة الجزائرية في إبرام معادة السالم العراقية ، والوساط1973، 1967اإلسرائيلية

كذلك مطالبتها الملحة على تجديد ميثاق الجامعة وتحقيق الوحدة الكاملة وتحقيق . وغيرها من المواقف

  .التعاون االقتصادي و الثقافي

  :احتضنت الجزائر قمتين عاديتين  وقمة غير عادية 

 .1973  أكتوبر26القمة السادسة في  •

 .2005 مارس 23-22القمة السابعة عشر في  •

 )قمة االنتفاضة االنتفاضية(1988 جوان 9-7وقمة غير عادية في  •

  

 :الجزائر وحركة عدم االنحياز  -3

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 كعضو نشط في الحركة ثم 1961انضمت الجزائر إلى حركة عدم االنحياز مبكرا و ذلك سنة 

ورا بارزا في الحركة بسبب نشاطاتها المناهضة لالستعمار لعبت الجزائر د. 1962عضو دائم سنة 

وانتهاجها المبكر لسياسة عدم االنحياز، لذلك بقيت الثورة الجزائرية الوحيدة من بين كل الحركات 

التحررية التي لم تلوث ثورتها بأي طابع أيديولوجي وهو ما أفشل االدعاءات والتهم التي أرادت فرنسا 

 وبالتالي تجر المنطقة إلى صراع الحرب الباردة كما حدث مع الحركات التحررية أن تلصقها بالجزائر

  . األخرى مثل الهند الصينية

 
 

 

ولة وهذا ما جعل الجزائر تتضامن في وقت مبكر من وجودها كثورة وقيامها كد"...

عصرية، مع كل الشعوب المكافحة ضد السيطرة االستعمارية، والتسلط العنصري، والهيمنة 

الخارجية، وهو ما يفسر في الوقت نفسه اختيارها عدم االنحياز وإسهامها في تأسيس حركة 

  ...البلدان غير المنحازة، ومشاركتها االيجابية في تطوير هذه الحركة وتعميق مفاهيمها

  يخ لحركة البلدان غير المنحازة أنها كانت سباقة  عن طريق مجموعةويسجل التار

 إلى بلورة مفاهيم األزمة االقتصادية فحددت أبعادها، واقترحت حلولها في إطار مسعى 77

متماسك يضمن تجاوز األزمة بتعويض الوضع الحالي الذي تطبعه الفوضى، بنظام يقوم 

 ...أ تحقيق العدالة في العالقات االقتصادية الدوليةعلى قواعد االنضباط الملزمة، وعلى مبد

  1986                                    من الميثاق الوطني 

 -11-وثيقة 



 

 

بقيت الجزائر دولة غيرة منحازة بعد االستقالل، فاتحة أبوابها لكل الحركات التحررية، تعدى نشاط 

 القتصاد العالم الثالث وقد الجزائر المؤيد للشعوب المستضعفة إلى إعالن حرب على االحتكار الدولي

  .1973 سبتمبر 9-5المنعقدة في ) 1976-1973(تجلى ذلك طيلة رئاستها للقمة الرابعة 
خرج المؤتمر .  حركة تحرير14 دولة و 76حضر المؤتمر رؤساء دول أو حكومات أو ممثلو 

  :بقرارات سياسية هامة منها 

 .ضرورة تحقيق األماني المشروعة للشعوب العالمية -

 .دانة سياسة اسرائيل التوسعيةإ -

التشديد على إقامة مناطق سالم وتعاون دولي في مختلف جهات العالم على أساس ميثاق هيئة  -

 .األمم المتحدة

و بالنسبة للبيان االقتصادي فقد تضمن عدة توصيات كان أهمها مراقبة نشاطات الشركات  -

بيعية، و العمل على تشكيل منظمات المتعددة الجنسيات، و التصرف بكل حرية في ثرواتها الط

 .للدفاع عن مصالح الدول المنتجة للمواد األولية

    دولة مهمتها متابعة 17كما اتفق المؤتمرون على إنشاء لجنة متابعة تضم وزراء خارجية  -

 . 1974و تنفيذ قرارات القمة، بدأت هذه اللجنة أعمالها سنة 
 

  :مم المتحدة حول المواد األولية الدورة االستثنائية للجمعية العامة لأل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إن تسجيل عملية التنمية ضمن جدلية النضال على المستوى الدولي و االعتماد على "

للسبيل الوحيد النفس و وسائله الخاصة على الصعيد الداخلي إحدى المكونات الرئيسية 

  "الذي يفرض نفسه على الدول السائرة في طريق النمو

من خطاب الرئيس هواري بومدين خالل الدورة االستثنائية للجمعية العامة لهيئة المم 

  1974 المتحدة أفريل

 -12-وثيقة 



 

 

 
انعقدت الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم 

المتحدة حول المواد األولية بطلب من الجزائر 

 أشهر 4بحكم أنها رئيسة الحركة وذلك بعد 

 1974  جانفي31من انعقاد القمة الرابعة ففي 

ى دعت الجزائر باسم مجموعة عدم االنحياز إل

عقد هذه الدورة إلعادة النظر في العالقات بين 

دول الشمال والجنوب لدراسة وقد حظيت هذه 

انطلقت . الدعوة بتأييد عدد كبير من الدول

     ،1974 أفريل 10أشغال هذه الدورة في 

وفيها ألح الرئيس هواري بومدين على 

ضرورة إصالح العالقات الدولية  و النهوض 

  : نقاط 5ث مقترحا برنامجا يحتوي على بتنمية العالم الثال

 .تأميم العالم الثالث لثرواتها الطبيعية -1

 .حق الدول المنتجة مراقبة المواد األولية و الدول الغنية المتحكمة   في األسواق -2

 .بعث برنامج للتنمية المنسجمة و المتكاملة -3

 .فسح المجال للدول في التنمية االقتصادية -4

 التكاليف التي تثقل كاهل العالم الثالث أي إقامة نظام تسوده العدالة إلغاء أو التخفيف من تلك -5

 .في التبادل التجاري

   :77مجموعة الـ
 

 

 

 

 

  

 
  

لراحل هواري بومدين على منبـر األمـم        ا

خالل الدورة االستثنائية للجمعيـة      المتحدة

   1974 العامة لهيئة األمم المتحدة أفريل

 
مجموعـة  ويسجل التاريخ لحركة البلدان غير المنحازة أنها كانت سباقة عن طريق            " ...

 اقترحت حلولًا لهـا فـي       إلى بلورة مفاهيم األزمة االقتصادية فحددت أبعادها و        77الـ

إطار مسعى متماسك يضمن تجاوز األزمة بتعويض الوضـع الحـالي، الـذي تطبعـه            

الفوضى، بنظام يقوم على قواعد االنضباط الملزمة و على مبدأ تحقيـق العدالـة فـي                

  ..."العالقات االقتصادية الدولية

 -88، ص 1986 الميثاق الوطني -                           

 -13-وثيقة 



 

 

نهاية الجلسة األولى لمؤتمر األمم المتحدة في ) منها الجزائر(نامية ة دول77 ها أسست هي منظمة دولية

     البيان المشترك لميثاق  بتوقيعها على1964 جوان 15  يوم بسويسرا  التنمية في جنيف للتجارة و

    أيامالجزائرفي الذي عقد  77الجتماع الوزاري األول لمجموعة الـ، والتي تجسدت في ا77الـ 

  . عضو133 و هي تضـم حالًيا  ،)ميثاق الجزائر( 1967 أكتوبر15-10

  

 كل دولة من سنويااسته تتناوب على رئ وتضم المجموعة عدة هياكل وأجهزة أهمها مجلس اإلدارة

 الذي يعقد في مقر األمم المتحدة قراراتال تخاذالالهيئة العليا  ، االجتماع الوزاري وهوالدول األعضاء

  ؛ وكانت المجموعة قد عـقدت أول  قمة على مستوى الرؤساءو المتابعة لجنة التنسيقفي نيويورك، و

  .2000سنة  في أفريل 
 
 
 
  

 

 
  

  2005 في قطر77 مؤتمر مجموعة الـ

  

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

   : 77 مجموعة الـفأهدا

  .مساعدة دول العالم الثالث على تطوير وتنمية مصالحها االقتصادية -

المواضيع االقتصادية العالمية الكبرى ضمن جميع تحسين قدرتها التفاوضية المشتركة حول  -

                                               .  منظومة األمم المتحدة
  .تطوير وتنمية التعاون االقتصادي والفني ضمن الدول النامية -



 

 

  :الجزائر منظمة الوحدة اإلفريقية 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

تعد القارة اإلفريقية هي القارة األكثر معاناة 

من االستعمار طيلة قرون لذلك كانت انتفاضتها 

عنيفة، حاول المستعمر أن يثبت بقاءه فيها إال أن 

 أدت إلى انتصاراتها، الثورة الجزائرية و

كل مواثيق الثورة تنص على . استقالل القارة

الوحدة اإلفريقية، ومساندة حركاتها التحررية 

 تعتبر كفاح الشعوب اإلفريقية هو -14-فالوثيقة 

 فيحث منظمة -15-أما الوثيقة. كفاح الجزائر

 

من اإلفريقي وتنسيق سياسـات     منظمة الوحدة اإلفريقية اإلطار الالزم لدعم التضا       وتمثل"

  .الدول األعضاء

وقد فرضت منظمة الوحدة اإلفريقية نفسها بما برهنت به من قدرة على مواجهة العديـد               

  .من المشاكل التي تعانيها القارة

إحباط محاوالت  لهذا تعتبر الجزائر أن من واجبها أن تسهر على تدعيم هده المنظمة و و

  . "التقسيم التي تستهدفها

  96، ص1986الميثاق الوطني-

 

  أننا عندما نطالب إفريقيا بإعانتنا، فال ننسى واجب تضامننا مع إخواننا الذين يناضـلون             

و يتألمون و يموتون لكي يتخلصوا من االستعمار، و مـن اإلهانـات الـسياسية، والتمييـز                 

  .العنصري

عزيـز النـضال و إن      إن كفاحهم هو كفاحنا، وإننا مستعدون لنبحث معكم عن وسائل ت          

تضامننا الفعال شرط لتحقيق أهدافنا في حرية إفريقيا البطولي الذي يقوم بـه إخواننـا فـي                 

  .الشرق، و في الغرب وفي الوسط و الجنوب من القارة اإلفريقية

 )1960 جوان 14/24)   (من خطاب محمد يزيد وزير األخبار في ندوة أديس أبابا بإثيوبيا(

 -14-وثيقة 

 -15-وثيقة 

مؤتمر القمة الخامس لمنظمة الوحدة 

 1968 اإلفريقية سبتمبر



 

 

في الوحدة اإلفريقية على التعاون والتضامن وتنسيق سياسات الدول األعضاء، وللجزائر دور فعال 

  .1986دعمها وإحباط أي تقسيم يمسها وهو ما جاء في ميثاق 

 بالعاصمة 1963 ماي 25تعد الجزائر من مؤسسي منظمة الوحدة اإلفريقية لبتي تأسست في 

 ارتفع عدد 2002 دولة افريقية مستقلة من بينهم الجزائر، و في سنة 30بحضور ) أديس ابابا(اإلثيوبية 

، و القمة 1968 سبتمبر 16-13ت الجزائر مؤتمر القمة الخامس في احتضن.  دولة53 إلى ءاألعضا

   .1999 جويلية 12 في 35

  .  تحول اسمها إلى االتحاد اإلفريقي، في المؤتمر االستثنائي في سرت بليبيا2002 ماي 9و في 

  

 :الجزائر وتفعيل دور األمم المتحدة -4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجزائر إلى هيئة    انضمامري السابق أحمد بن بلة بمناسبة       مقتطفات من خطاب الرئيس الجزائ    

 إن المبالغة فـي  …: " ، والذي أكد فيه أهمية دور المنظمة      1962 أكتوبر   8األمم المتحدة يوم    

إن األمم المتحـدة أداة نافعـة       …التنقيص من دور هيئة األمم المتحـدة تبـدو لنا غير صحيحة         

والجزائر التي لم يكن تصويت األمم المتحدة خالل سـبع           جوانب النقص فيها،     الستكمالوقابلة  

 …جوانب الضعف في منظمتنا تعرف بالتجربة نواحي القوة و سنوات من الكفاح يلبي رغباتها

نعطـي لمنظمتنـا     إن أفضل طريق لتحسين هذه األداة الضرورية للتعاون الدولي يتمثل في أن           

تجريد  و.  ..الشرعي منسجًما مع العالم الفعلي      الحقيقي وأن نسعى لجعل العالم       طابعها العالمي 

   ".…مجحف  امتيازمكانة الدول الكبرى من كل 

  .1962 أكتوبر13، 132جريدة المجاهد، عدد                

 -16-وثيقة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أكتوبر 8في هيئة األمم المتحدة بعد انضمامها بشكل رسمي في ) 110(تعد الجزائر العضو الـ 

و الجزائر من بين أهم الدول النشطة بعد أن خاضت تجربة مريرة مع موقف هيأة األمم . 1962

  ،)62-54(المتحدة بصدد تدويل قضيتها العادلة أثناء حرب التحرير

المتحدة بحيث ترقى إلى مستوى األهداف التي  تشير إلى تفعيل دور الجزائر في األمم -17- الوثيقة 

  : في ةتأسست من أجلها المتمثل

 .ترقية التعاون الدولي من أجل إقامة نظام أمن جماعي  واالستعمارتصفية جهودها ل استكمال -

في احترام السيادة وعدم التدخل في شؤونها تجسيد مطلب العالمية طبقًا للمبدأ األساسي  -

 .الداخلية 

 . بين األعضاء من حيث التمثيل والمداولةالديمقراطية مبدأتحقيق  -

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
  . بنشاطات متعددة األطراف داخل منظمة األمم المتحدة وهيئاتها المختصة…تقوم الجزائر

 حتى يتسنى لها    شيءقبل كل    في هذا المجال تعمل الجزائر على دعم المنظمة الدولية أوالً و           و

  : إلى مستوى أهدافها التي يمكن حصر أهمها فيما يلياالرتقاء

 تـصفية   اسـتكمال ير الوسائل التي تسمح لها بأن تضطلع على أكمل وجه بمهامها في             توف -

  .ترقية التعاون الدولي من أجل إقامة نظام أمن جماعي  واالستعمار

تجسيد مطلب العالمية طبقًا للمبدأ األساسي القاضي بتساوي الدول في السيادة، الذي يأخـذ           -

ضمن أوسع مساهمة ممكنة فـي قيـادة الـشؤون           حقيقة التكامل بين األمم لي     االعتبارفي  

  .الدولية

          .  القرارات معبًرا عن مصلحة الجميعاتخاذتحقيق الديمقراطية حتى يكون  -

  ).100، ص1986 الميثاق الوطني                                      (

 -17-وثيقة 



 

 

  الجزائر و القضية الفلسطينية
 

 

في الواقع ال تعد قضية بل استيطان إسرائيلي واحتالل أرض عربيـة دعمتهـا بعـض القـوى                  

عـام  االستعمارية االمبريالية، فإذا كان االستعمار الفرنسي يستهدف سلخ منطقة من المغرب العربـي              

، 1948، فإن الصهيونية  تهدف إلى إقامة كيان إسرائيلي على حساب األراضي العربية منذ عام        1830

لذلك جاء دعم الجزائر للشعب الفلسطيني كمبدأ ثابت في سياستها، و لم تتراجع عنه رغم االنقـسامات                 

  :ين في كلمته الشهيرة العربية، والصراعات الدولية، و قد أكد هذا الموقف الرئيس الراحل هواري بومد

  

 
  

  :و من مظاهر هذا الدعم 

الصهيونية، هروبا من سياسة الالفلسطينية التي شردتها  من العائالت فتح األبواب ألعداد كبيرة  •

 .اإلبادة التي كانت ترتكبها تنظيماتها اإلرهابية

 .الدعم السياسي والمستمر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية •

 .الجزائر للحقوق العربية المشروعة في استرجاع أراضيها وعلى رأسها فلسطينمساندة  •

 :كما احتضنت الجزائر في أراضيها دورات المجلس الوطني الفلسطيني وهي  •

  22/2/1983-14الدورة السادسة عشرة  

  25/4/1987-20الدورة الثامنة عشرة  

  15/11/1988-12الدورة التاسعة عشرة   

  28/9/1991-23 نالدورة العشرو 

و كلها كانت دورات عادية ماعدا الدورة التاسعة عشر التي فيها أعلن عن وثيقة االستقالل وعن قيـام                  

  )دورة االنتفاضة الفلسطينية. (دولة فلسطينية

 
 

 

 
  

  مظلومة ظالمة أو فلسطين،معنحن



 

 

   :  نص لمطالعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لس الوطني الفلسطيني بالجزائر دورة االنتفاضة للمج

 .1988 نوفمبر 15
  من وثيقة إعالن االستقالل

واستناًدا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقـانوني للـشعب العربـي الفلـسطيني فـي               

 وطنه فلسطين و تـضحيات أجيالـه المتعاقبـة ِدفَاًعـا عـن حريـة وطـنهم و اسـتقالله                    

ة ومن قوة الـشرعية الدوليـة التـي تجـسدها قـرارات             و وانطالقا من قرارات القمم العربي     

 وممارسة مـن الـشعب العربـي الفلـسطيني لحقـه فـي تقريـر        1947األمم المتحدة منذ  

  :المصير واالستقالل السياسي و السيادة فوق أرضه فإن المجلس الوطني يعلن 

 باسم اهللا وباسم الـشعب الفلـسطيني، قيـام دولـة فلـسطين فـوق أرضـنا الفلـسطينية                  

  .وعاصمتها القدس الشريف

  إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية

ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم 

حرية تكوين األحزاب اإلنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي و

 ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية وعلى العدل االجتماعي 

العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة  و المساواة وعدم التمييز في الحقوق

أساس الوفاء الكامل والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقبل وعلى 

  .لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون

إن دولة فلسطين عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية من تراثها و حضارتها ومن 

  .طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور و الديمقراطية و الوحدة
 


