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 :المقياس  عن شاملة نظرة

 لبةلط ةموجه تطبيقية دروس عن عبارة هو "رىالكب السياسية الملفات الجزائر" مقياس    

 فيه نتناول .واالتصال اإلعالم وعلوم للصحافة العليا الوطنية للمدرسة ة األولىتحضيريال السنة

 إلى االستقالل منذ الجزائري النظام بها مر التي السياسية المحطات أهم والتطبيق بالتحليل

ن التاريخ ، وألتتعلق أساسا بالسياسة الجزائرية التي المحاور من ةمجموع خالل من .هذا يومنا

    .تدريسيشكل أرضية مرجعية فهو يعتبر جزء ال يتجزأ من محاور ال

بكل ومحاوره حيث نحاول من خالل ظل الظروف الراهنة  أهمية بالغة فيالمقياس لهذا 

أحداث الرجوع إلى ب يعة النظام السياسي بالجزائرطبب الذي يحيط غشاءال رفع موضوعية

الوقوف على الحاضر لفهم تحديات و، التي ساهمت في صقل المشهد السياسي الماضي

  المستقبل.

 :المقياس أهداف

 .المعلومات المغلوطة بعيدا عنوتوجيهه  تعريف الطالب بالتاريخ السياسي لوطنه .1

تحليل مختلف الظواهر من خالل  لتطبيق معارفه النظرية ث الطالب على البحثح .2

 .لبالده السياسية

  .من خالل دراسة مختلف األزمات السلطةعالقة التي تربط الشعب وال طبيعة توضيح .3

يد طبيعة النظام تحدلتوصل إلى ل ةالجزائري السياسةبأساسيات  اإللمام من الطلبة تمكين .4

 .السياسي

 :المقياس ةخط

           

 الجزائرية للسياسة مدخل: األول المحور

 ،االستقالل إلىوأثناء الفترة االستعمارية  الجزائر لسياسة مدخل ديالتمهي المحور يعتبر    

 القمعية سياسةال وتأثير الماضي أحداث إلى فيها يرجع زمنية رحلة في الطالبب األستاذ لينطلق

، م1954نوفمبر 1 في حرب التحرير الجزائرية إلى وصوال .الغاشم الفرنسي مستعمرلل

 ياسية تاريخية ممهداوما نجم عنه من قرارات س م1956 أوت 20في فمؤتمر الصومام 

  ئاسة فرحات عباس.م بر1958سبتمبر  19في  مؤقتة جزائرية حكومةأول  تشكيلل
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 م1978-م1962 بين ما الممتدة للفترة الجزائر في السياسي المسار: الثاني المحور

 

 

 اط التالية:في النق المستقلة الجزائرية الدولةسياسة  إلى المحور هذا في تعرضن

 .ةبل بن حمدأالرئيس  سياسةالحزب الواحد و -1

 .حكومة بن بلة؟ سقوط ثوري تصحيحعسكري أم  انقالب  -2

 الثورة ،الزراعية الثورة) و انجازاته هو أهم قرارات بومدين هواري الرئيس سياسة -3

  م(.1976الميثاق الوطني ، التعريب سياسة ،الصناعية

 القضية ،االنحياز عدم ودول الجزائر) خارجيةال السياسةالرئيس هواري بومدين و -4

 .الغربية( الصحراء وقضيه الفلسطينية
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 م1987-م1979 بين ما الممتدة للفترة الجزائر في السياسي المسار الثالث المحور

 

 

 :إلى تعرضنف وآثارها جديد بن الشاذلي الرئيس سياسة المحور هذا في عالجن 

 حكم الشاذلي بن جديد. -1

 واالجتماعية االقتصادية األسباب مختلف ليحلوت السياسية زمةألل التاريخية الجذور -2

 األوضاع تدهور إلى أدت التي المحافظ والتيار االنفتاحي التيار بين السياسي والصراع

 شهر أحداث إلى وصوال األحداث لكرونولوجيا تتبع خالل من ،األزمة ظهور قبل

 .م1988 ةسن أكتوبر

 الفترة في السياسية واإلصالحات ةزماأل آثار المحور هذا من الثاني الشق فينتناول  -3

 مع السياسي النظام لتكيف كآلية اعتمدت والتي  م1990-م1988 ما بين الممتدة

 :المستجدة األوضاع

   .م1988 نوفمبر 3 في للدستور الجزئي التعديلأ/ 

  .م1989 دستور في اإلصالحاتب/ 

  1989 أوت 7 االنتخابات وقانون م1989 ةجويلي 5  السياسية الجمعيات قانونج/ 

 .1990 ابريل 3 اإلعالم وقانون
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 الجزائر في السوداء العشرية: الرابع المحور

 

 

 عالجن حيث الجزائرية السياسية تاريخ في ةالدموي ةالفتر هذه ةخلفي إلى المحور هذا في قرطتن

 :التالية النقاط

 .الجزائرالتجربة الديمقراطية في و زبيةالح التعددية آثار -1

 جوان 12 المحلية االنتخاباتو الجزائرية السياسية ةالحيا في اإلسالمي التيار تموقع -2

 .وتداعياتها م1990

 بدايةف المسلح عتداءاال نحو االنزالقإلى  السياسي عملالمن  جبهة اإلنقاذتحول   -3

 .العشرية المأسوية

 إضرام نيران الصراع بين التأييد والرفض.نظرية األيادي الخارجية في   -4
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 م2019-م1998 من الجزائر سياسة: الخامس المحور

 

 

 :ىإل بالرجوع السياسية األحداثأهم نحلل  المحور هذا في  

 .م1999 البريل الرئاسية االنتخابات -1

 .ةبوتفليقعبد العزيز  حكم -2

 أهم قراراته السياسية.  -3

 .للجزائر والخارجية الداخلية السياسة على وأثارها األربعة ةالرئاسي عهداتال  -4

 .ت كؤوس الجزائريينالمناداة بالعهدة الخامسة: القطرة التي أفاض -5

 نحو سقوط نظام فاسد. -6
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 نتخاباتاالو م2019 فيفري في الجزائري للشعب السلمي الحراك:  سالساد المحور

 م2019لديسمبر  الحاسمة الرئاسية

 

 

 :في بحثن المحور هذا في  

 الجزائر في زوبعة ثورات الربيع العربي. -1

  .م2019 فيفري الجزائري للشعب سلميال الحراك أةنش -2

 مطالبا الشارع إلى خروجال الجزائري الشعبب أدت التي واألسباب الخلفيات دراسة -3

 في الزمن. طال فاسد نظام بإنهاء

 بن صالح رجل الفترة االنتقالية.عبد القادر نهاية نظام بوتفليقة :  -4

 الرئاسية االنتخابات إلى الظروف التي أقيمت فيها وصولالفجهود المؤسسة العسكرية  -5

 .ونتب المجيد عبد المستقل رشحتالم فوزفدور األحزاب و م2019 لديسمبر
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 :ةالمصادر الرقميبعض 

 األجنبيةالمصادر باللغة  المصادر باللغة العربية

 يخ السياسي للجزائر من البداية وإلىعمار بوحوش، التارد.

 .2012الجزائر، ،اإلسالميم، دار الغرب 1962غاية 

 تحميل الكتاب على هذا الرابط:

/https://www.mediafire.com/file/r6t0s0m9s7o9bkt 

 موقع المؤلف الرسمي:

/https://www.ammarbouhouche.com/author/bouhouche 

Dir. Abderahmane Bouchene et autres, Histoire 

de l’Algérie coloniale (1830-1962), Editions La 

Découverte, 2014.  

Lien de téléchargement : 

-https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/06/Histoire

Abderahman.pdf-Bouchene-peri-al-a-lAlgerie-de 

-1962ر بعد االستقالل ستورا، تاريخ الجزائبنجامين 

 .2012، الهيئة العربية السورية للكتاب، سوريا، 1988

 الرابط:

/book.com-https://www.noor 

Benjamin Stora, La guerre d’Algérie vue par les 

Algériens (les origines de bataille d’Alger). 

Lien de téléchargement: 

-https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/06/Histoire

Abderahman.pdf-Bouchene-peri-la-a-lAlgerie-de 

ين د.محي الدين عميمور، ايام مع الرئيس هواري بومد

 2010.، رىو ذكريات اخ

 الرابط:

pdf-book.com/6-w.noorhttps://ww 

Mohamed Benchikou, Bouteflika  une imposture 

Algérienne, Editions Picollec, 2004.  

 : Lien de téléchargement

/https://www.academia.edu/25083257 

 

لحة في المس اإلسالمية، الحركة أبو زكريايحيى 

، بدون طبعة، مؤسسة المعارف 1993-1978الجزائر 

 2008، الجزائر.للمطبوعات

  https://kutub.me/UnvtAHرابط التحميل:

 

Naoufel Brahimi El Mili, Histoire secrète de la 

chute de Bouteflika, Editions archipel, 2019. 

Lien de téléchargement : Sur demande… 

 روبورتاج العشرية السوداء في الجزائر ورواياتها

 .2017جوان  19بعيون جزائرية، يوتوب، تاريخ النشر

 الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=fsROK2XrLpk 

TV5Monde, Algérie - La décennie noire, 

youtube, 16 oct. 2018 (consulté le 04.01.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=oAesUDPVVEQ 

Algérie 1988 - 2000 Autopsie d'une tragédie, 

.2020)16.01. (consulté le youtube, 11 juin 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYyBZ7gW02M 
 واإلستراتجية الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

  dz.com-https://www.politics/الرابط:

https://www.mediafire.com/file/r6t0s0m9s7o9bkt/
https://www.ammarbouhouche.com/author/bouhouche/
https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/06/Histoire-de-lAlgerie-a-la-peri-Bouchene-Abderahman.pdf
https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/06/Histoire-de-lAlgerie-a-la-peri-Bouchene-Abderahman.pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85-pdf
https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/06/Histoire-de-lAlgerie-a-la-peri-Bouchene-Abderahman.pdf
https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/06/Histoire-de-lAlgerie-a-la-peri-Bouchene-Abderahman.pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-pdf
https://www.academia.edu/25083257/
https://kutub.me/UnvtAH
https://www.youtube.com/watch?v=fsROK2XrLpk
https://www.youtube.com/watch?v=oAesUDPVVEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZYyBZ7gW02M
https://www.politics-dz.com/
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 :سير الدروسالتواصل و

وسيلة التواصل الفعالة و التي تسمح تبقى  دنابال عيشهانظرا للظروف االستثنائية التي ت -

 : المقياس هي البريد االلكتروني أستاذةى اتصال دائم مع للطلبتنا بالبقاء ع

chemami@gmail.comb.A 

 .أعالهالمذكور طبيقية المطلوبة على البريد الت األعماليرجى تحويل كل  -

    19/04/2020الستالم األعمال  اجل آخر -

بالعربية للتأكد الذاتي من تحصيل  أسبوعيين و كويز   MOOC كل محور متبوع بـ -

 المعارف. 

حة المجموعة فلى صو طرح االستفسارات ع يبقى التواصل مستمرا من خالل التفاعل -

 ESPERA المغلقة على الفايس

 فوج المعني.الجماعي لل بريدالفي حالة أي تغيير سيعلم الطلبة برسالة على  مالحظة: *

 

 

 بالتوفيق
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