
 

 

من تبلور الوعي الوطني الجزائري:  المبحث األول 

 .     إلى الثورة التحريرية
 

  : الكفاءة المستهدفة

  :عزيزي الطالب 

       إن الثورة الجزائرية المسلحة لم تأت فجأة بل مهدت لها عدة أسباب

وعوامل ومحاوالت للوصول إلى مرحلة الكفاح المسلح ستتعرف قبل كل

  : شيء على

  لحركة الوطنية السلمية من خالل النشاط النضال السري ثم العلني ا- 

 السياسة االستعمارية التي زادت من تقييد الحريات األساسية للشعب- 

  الجزائري

 أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي تمخضت عنها انطالق- 

  .1954الثورة المسلحة بقيادة جبهة التحرير الوطني 
  

   الدرستصميم
  

 .لميةالحركة الوطنية الس -1

 . السياسة االستعمارية بين اإلغراء والقمع-2

 . أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية-3

 .الظروف اإلقليمية والدولية* 

 .مواثيق الثورة* 



 

 

 نعود من جديد في هذا اإلرسال لنواصل معا دراسة تاريخ الجزائر المعاصر، ما :عزيزي الطالب 

 وسنركز على مسيرة الحركة الوطنية النضالية قبيل الحرب العالمية األولى 1989إلى  1919بين 

  .1954والتطورات التي عرفتها إلى غاية اندالع ثورة أول نوفمبر

 

  

 

 

 

 
  

 وبوضوح أن السياسة السلمية التي سلكتها الحركة 1954عزيزي الطالب يؤكد بيان أول نوفمبر

  ). االندماجي، اإلصالحي، و االستقاللي(جاهات الوطنية قد تبلورت في ثالث ات

       كان االتجاه االستقاللي أكثر تعبيرا عن رغبات الشعب في الحرية و االستقالل إال أن هذا 

مما جعل رواد ...) اعتقال، نفي، مصادرة وحل للحزب(التوجه وجد حصارا شديدا و مواجهة عنيفة 

الذي يراه الشعب كضرورة، ) الحرية الحمراء(ى الخيار الصعب الحركة الوطنية يختلفون في اإلقدام عل

ألن العدوان االستعماري هو الذي يجر الشعب إلى الخيار الحرب من أجل الحرية و االستقالل، ترى 

  ما هو ثمن الحرية الذي سيدفعه الشعب؟ ومن هم الوطنيون الذين سيعلنون الثورة على العدو الفرنسي؟

  

  لميةالحركة الوطنية الس
  

  لكن لنبدأ بطرح هذه األسئلة قبل أن نصل إلى الكفاح المسلح

 

 
   

              في الواقع لم تكن هناك حركة سياسية واضحة المعالم قبيل الحرب العالمية األولى 

 برنامجها كان يقربها إلى 1908أنشأت سنة ) لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين(إالّ حركة واحدة و هي 

لسياسي مثل المطالبة بالمساواة في التمثيل النيابي وفي دفع الضرائب وفي معارضة التجنيس العمل ا

 

 الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته األحداث،  أما نحن.....

وهكذا، فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها، محطمة نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والركود 

 محرومة من سند الرأي العام الضروري، قد تجاوزتها األحداث، ،سيءالوالروتين، وتوجيهها 

 انتصاراته في كفاحه ضد أضخممار يطير فرحا ظنا منه انه قد أحرز األمر الذي جعل االستع

  ....الطليعة الجزائرية

)  من بيان أول نوفمبر(

  1وثيقة 

 متى ظهرت الحركة الوطنية بطابعها السياسي؟ -

 ؟1919-1914ما هي مظاهر العمل السياسي خالل الفترة -



 

 

ثم ظهرت جماعة النخبة الجزائرية معظمهم تعلموا في . والتجنيد اإلجباري وغيرها من المطالب

 المجتمع المدارس الفرنسية لذلك كان تأثرهم بالحضارة الفرنسية عظيما إلى حد أنهم نادوا باالندماج في

الفرنسي كما لم يرفضوا التجنيد اإلجباري واعتبروه وسيلة لتحقيق المساواة واالندماج في المجتمع 

  .الفرنسي

 إلى أن وافق 1906 الظاهر أن قانون التجنيد اإلجباري الذي طرح للمناقشة سنة :عزيزي الطالب 

لجزائري ضده بشكل عنيف  حرك الشعب ا1912 فيفري 3المجلس الوطني الفرنسي عليه رسميا في 

مما يوحي بأن الشعب لم يكن نائما، بل كان واعيا، و بدأت تظهر اللوائح من مختلف الحركات الوطنية 

المؤيدة و الرافضة، و هو مؤشر على انطالق النشاط السياسي، أثناء الحرب العالمية األولى، أخذ عدد 

  .ى حرب ال تعنيه آالف من الشباب الجزائري إل4كبير بلغ عددهم حوالي 

 
اشتد الرفض الشعبي علـى التجنيـد       

اإلجباري حيث ظهرت عـدة مظـاهرات       

سرعان ما انتشرت عبـر كامـل التـراب         

الوطني، لتتحول في بعضها إلى عنف شديد       

فقد وقعت مواجهات بين الشعب والـشرطة       

والمتصاص غضب الجزائريين أصـدرت     

 فـي   ت قرارا 1912 سبتمبر   19فرنسا في   

بارة عن إغراءات مثل إعفاء     مجملها ع 

المجندين من قوانين االندجينا و حريـة       

التنقل وحق المشاركة فـي االنتخابـات       

  .وغيرها

و من مظاهر العمل السياسي فـي       

  :هذه الفترة 

اللوائح الرافضة للتجنيد اإلجباري من      *

 بعريضة إلـى     التي أرسلت  1)لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين    (قبل شخصيات و تجمعات وطنية مثل       

       يرفضون فيه التجنيد و يطـالبون بالحريـات الـسياسية          1912 ماي   27المجلس الوطني الفرنسي في     

  .و المشاركة في التمثيل النيابي
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 نقل الشباب إلى جبهات القتال



 

 

إجبار فرنسا على تجنيد الجزائريين فـي هـذه الحـرب           * 

رئيس (الفرنسية مقابل تحقيق مطالب وعد بها جورج كليمونصو         

ك من قبل هذه الوعود المغرية ظنا مـنهم         هنا). الوزراء الفرنسي 

أن المشاركة الفرنسيين في الحرب ستقربهم أكثر مـن المجتمـع           

الفرنسي وبالتالي سيحققون المساواة و اإلدماج، و أصحاب هـذا          

  .االتجاه جماعة النخبة من بينهم األمير خالد

للجزائريين المطالبة بالحقوق السياسية و االجتماعية      * 
ة الحرب، فرغم التضحيات الجسيمة التي قدمها الشباب فـي           نهاي دبع

هذه الحرب إالّ أن فرنسا لم توفي بوعـدها بـل أصـدرت قـانون               

 التي تقيد منح الحقوق بشروط ال تتوفر حتـى فـي   1919كليمونصو  

  التخلي عن الشخصية الوطنية للحصول على الجنـسية       : مثل  . النخبة

الية و شهادة حسن السلوك في      وكذلك أن تتوفر في الجزائري رتبة ع      

وغيرها مـن    ... الجندية وله وسام، وأن يكون والده فرنسي الجنسية       

. الشئ الذي أكد للجزائريين الوجه الحقيقي لفرنسا      . الشروط التعجيزية 

وقد برز في تلك الفترة األمير خالد الذي تخلى عن أفكاره االندماجية            

النخبة و أنطلق في كتابة     وأصبح ينادي بالمساواة منفصال عن جماعة       

التي تقر بحـق    ) رئيس الواليات المتحدة  (العرائض متمسكا بالوعود الفرنسية األولى وبمبادئ ولسون        

  . الشعوب في تقرير مصيرها

  ومن أهم ما قام به هو تشكيل وفد لحضور مؤتمر الصلح المنعقد في

  إلىباريس و قد ترأس الوفد المتكون من أربعة من زمالئه و توجه 

   و قد تمكن من تسليم عريضة ممضاة 1919باريس في شهر ماي 

  من طرفه إلى الرئيس األمريكي وودرو و لسن الذي كان رئيس

   المؤتمر، هذا النشاط غير المتوقع أقلـق فرنسا في الجزائر 

  و أصبحت تراقب نشاطاته و تحاصره، و تظهر هذه المضايقة 

   حيث1919ة في شهر نوفمبر جليا لما شارك في االنتخابات البلدي

   ألغيت النتائج إلبعاده، و تكررت العملية في المرة الثانية عند ترشحه

   في االنتخابات الجزئية الخاصة بانتخاب المستشارين بالبلديات

  )اإلقدام(، و من نشاطاته أيضا كتاباته في جريدة 1921 في جويلية 

  جورج كليمونصو

  األمير خالد

 

وودرو ولسن، : من اليمين

 .جورج كليمنصو، لويد جورج 



 

 

تعمارية و المطالبة بحقوق المجنـدين فـي الجيــش           التي كان لها دور كبير في فضح السياسة االس        

       الفرنسـي والحفاظ على الشخصية اإلسالمية و غيرها من المطالب التي تدل علـى تطـور الـوعي                

  .و الحس الوطني

، ظنت أنها تخلصت من نشاطاته السياسية       1923لما نفت فرنسا األمير خالد إلى اإلسكندرية سنة         

لّفه من أفكار وطنية أثرت على المثقفين في الجزائر و المهاجرين في فرنـسا              لكنها لم تتفطن إلى ما خ     

 و فيها التقى بالوطنيين و ألقـى المحاضـرات و كتـب فـي               1925 سبتمبر   25عندما ذهب إليها في     

  .1926الصحف الفرنسية مما جعل فرنسا تلقي عليه القبض و تنفيه من جديد إلى دمشق سنة 

  

                                                                     

    

                                                                      

 

 

 

 

 
  

  :عوامل تطور الحركة الوطنية 

 المؤشرات األولى للنهضة السياسية في الجزائر و هـذا          ا بعد أن استعرضن   :عزيزي الطالب        

ئر إلى مرحلة جديدة في تاريخها النضالي بعد مرحلة المقاومة المسلحة التي كانـت              يعني دخول الجزا  

  ). و هي ما اصطلح على تسميتها بالمقاومات الشعبية(تقودها زعماء القبائل 

  :و السؤال المطلوب منك التفكير فيه قبل مواصلة قراءة الدرس هو 

   

  

  

 
 

  رسالة األمير خالد إلى هيريو

 1924               رئيس الوزراء الفرنسي سنة 

  .العسكرية المساواة مع الفرنسيين والتمتع بالحقوق التامة بما في ذلك الخدمة -

  ).مثل األوربيين (  تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي -

  .العامة السماح للجزائريين أن يحصلوا على أي منصب في الوظائف -

  .تامةإنشاء الصحافة بحرية   احترام حرية التعبير و-

  .الدولة فصل الدين عن -

  .عام إصدار عفو -
مماثلة لحقوق العمال    إصدار قوانين تشريعية تسمح للعمال الجزائريين أن يحصلوا على حقوق -

  الفرنسيين

 2 وثيقة

   هل كان نشاط األمير خالد هو العامل الوحيد الذي أدى إلى تطور الحركة الوطنية الجزائرية ؟-1

  الوطنية التي ظهرت بعده ؟ و ما هي المطالب التي قدمتها لإلدارة الفرنسية؟ب ما هي األحزا- 2



 

 

مار الفرنسي الذي كان يقوم به األمير خالد، قد من خالل قراءتك للنشاط الدؤوب والمقلق لالستع

يتبادر إلى ذهنك أنه هو السبب الرئيسي لبروز األحزاب الوطنية، والواقع غير ذلك، فنشاطه هذا كان 

بسبب العوامل التي أفرزتها السياسة االستعمارية الحاقدة من جهة و نتائج الحرب العالمية األولى وما 

ي القومي لدى الشعوب المحتلة من جهة أخرى ويمكن تلخيص هذه أحدثته من تطورات في الوع

  :العوامل فيما يلي 

فتسبب في انقسام .  الذي أكد للشعب الجزائري خيانة فرنسا لوعودها1919قانون كليمنصو  •

دعاة اإلدماج بين منتظر من فرنسا تغيير سياستها و بين رافض لالندماج و المطالبة بالمساواة 

  .ية الوطنية للشعب الجزائريمع حماية الشخص

تثبيت قانون االندجينا على الشعب الجزائري و إصدار قوانين تزيد من تهميش الشعب، وهذا  •

 .رغم ما قدمه من تضحيات في الحرب العالمية األولى

شّل النشاط السياسي وكبت الحريات و منع التجمعات وفق األحكام العرفية التي فرضتها بحجة  •

 .الحرب

ل جعلت الشعب يندفع بقوة للمطالبة بالمساواة سواء بالطرق السلمية كما فعـل األميـر               هذه عوام 

   ) 1916ثـورة األوراس  (خالد أو عن طريق العنف كما حدث في العديد من المناطق الجزائريـة   

  .أو الهجرة هروبا من جحيم الحرب و االستبداد الفرنسي

كن كان لها الدور الكبير في تطور الوعي القومي و هناك عوامل غير مباشرة لم يكن أثرها آنيا ل

  :و السياسي و التحرري و تتمثل في 

 .مشاركة الشباب في الحرب العالمية األولى، أكسبته فنون القتال •

نقل الشباب ضمن التجنيد اإلجباري إلى المصانع الحربية فأحتك مع العمال األوروبيين فتعلم  •

 .بهم الرافضة للضغط الرأسماليلغتهم وطريقة تفكيرهم و طبيعة مطال

حق الشعوب في " التي جاء فيها 14" الـ ) رئيس الواليات المتحدة(مبادئ وودرو ولسن  •

هذا المبدأ ولّد بصيص أمل لدى الشعوب المحتلة قاطبة، فسارعت للمطالبة ". تقرير المصير 

ود، فكان لذلك بتحقيقه على أرض الواقع، فمنهم من أرسل العرائض، و منهم من أرسل الوف

دور كبير في انتشار الوعي و قد أزداد لما شعرت هذه الشعوب بخيبة أمل لما رِفضت 

 ).14مبادئ ولسن . (مطالبهم من طرف دعاة هذا المبدأ

 

 

 

 



 

 

 : السياسية ب ظهور األحزا

          
         2  

 
 
  

 

 

 
  

ـ       تعطينا صورة شاملة للتشكيالت الوطنية التي ظه       -3-الوثيقة        ىرت بعد الحرب العالميـة األول

و اختالف اتجاهاتها حسب موقع مؤسسيها االجتماعي و الفكري، لكل منها نظرة خاصة في الدفاع عن                

  .حقوق الجزائريين

  :فيما يلي ) األحزاب(تتمثل هذه التشكيالت 
  

   : التيار االندماجي -1

مدارس الفرنـسية،تأثروا بالحـضارة      النخبة معظمهم تعلموا في ال     ةأصحاب هذا االتجاه هم جماع    

        الفرنسية لذلك كانوا يرون أن االندماج في المجتمع الفرنسي سيحقق للـشعب الجزائـري المـساواة،               

 وتنكر فرنسا للشباب    1919و اعتبروا قانون التجنيد اإلجباري فرصة لتحقيق المساواة، غير أن قانون            

ز أحدث خيبة أمل في صفوف هذه الجماعة فانقسمت إلـى           المجند بمخالفة و غيرها من سياسات التميي      

  :قسمين 

تيار يقوده األمير خالد الذي تحول من المطالبة باالندماج إلى المطالبة بالمساواة نشاطاته الكبيرة              - 

التي ذكرناها سابقا أكسبته نجاحا باهرا بين أوساط الشعب الجزائري، و قد نجح كما أسلفنا في انتخابات 

  البلدية ضد خصومه االندماجيين هذا النجاح أقلق السلطات االستعمــارية و معمريهـا فـي         المجالس
          و للتعرف علـى مطالـب هـذا التيـار انظـر الوثيقـة              . الجزائر فضايقوه إلى أن نفوه من الجزائر      

  . التي سبق ذكرها-2-رقم 
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ة الجزائرية حتى حرب كل االتجاهات السياسية و االجتماعية التي سيطرت على الحيا       

و كانت هذه تشمل االتجاه المحافظ، الذي كان في ذلك . االستقالل كانت تتفاعل خالل العشرينات

الوقت تحت سيطرة بعض اإلقطاعيين الجزائريين الذين استفادوا من الحكم الفرنسي و خدموا 

ة النخبة، بعد فرنسا بإخالص كبير، و االتجاه المعتدل الذي كان تحت سيطرة قسم من جماع

 و االتجاه الليبرالي الذي كان يضم القسم الباقي من جماعة النخبة، و االتجاه 1919انقسامهم سنة 

 العربي الذي كان تحت -الثوري الذي كان قد تطور عموما من األخير، ثم االتجاه اإلسالمي

  .1سيطرة العلماء

 )1930-1900(الحركة الوطنية الجزائرية -الدكتور أبو القاسم سعد اهللا

 3وثيقة 



 

 

، من 1927 جوان  18في  "  بين المسلمين فدرالية المنتخ "تيار يقوده الدكتور ابن التهامي الذي أسس        -

فكانـت مطالبهـا   .  ابن جلول وفرحات عباسرأبرز أعضائه الدكتو 

  :تنحصر في 

  ).الفرنسي(تمثيل السكان المسلمين في البرلمان* 

  .المساواة في األجور بين األوروبيين و المسلمين* 

  المساواة في الخدمة العسكرية* 

  حرية التنقل إلى فرنسا* 

  ).اندجينا(ء قانون األهالي إلغا* 

  .تطبيق القوانين االجتماعية الفرنسية في الجزائر* 

الظاهر بعد قراءة هذه المطالب أنه يدعو إلى المساواة لكن الواقع           

لذلك لم يجد هذا التيار السند الشعبي و ال االعتبار من طرف اإلدارة الفرنـسية               . أنها مطالب اندماجية  

  . ى التمييز العنصري اتجاه الشعب الجزائريبحكم أنها سلطة تعتمد عل

  : التيار الثوري -2

 لم تكن أدبياته تؤمن بالمساواة و ال باالندماج إنما يرى أن هناك أقلية دخيلة متـسلطـة                 ر تيا هو

تتمثل في اإلدارة الفرنسيـة و معمريهـا في الجزائر و أغلبية من الشعب الجزائـري هـو صـاحب                  

مما جعله في موقف قطيعة مع الوجود االستعماري لتكريس مبدأ ما أخذ بالقوة              األرض المغتصبة بالقوة    

  .ال يسترجع إال بالقوة و التي ستتجسد في خيار الثورة من الشعب
 

 
  

يتكون هذا التيار من عمال ومهاجرين و مجندين بقـوا          

في فرنسا وتأثروا باألفكار التحررية سواء مـن الـسيطرة          

ال في أوروبا بعد الثورة البلـشفية أو        الرأسمالية كما هو الح   

التحرر من االستعمار بعد انتشار مبدأ حـق الـشعوب فـي       

تقرير مصيرها التي جاءت في مبادئ وودرو ولسن خـالل          

مر هذا التيار بعدة مراحـل      ). 1919باريس  (مؤتمر الصلح   

  :  في تأسيسه نوجزها كالتالي

فـي مـارس    " نجم شمال إفريقيـا   "تأسيس حزب   - 

 ،) أحمد مـصالي  ( في باريس بزعامة مصالي الحاج       1926

تتبع مسار ظهور هذا التيار، وبين مطالبه؟ و ردود فعل السلطات االستعمارية 

 اتجاهه من خالل النصوص التاريخية 
 نشاط

 

  ابن جلولرالدكتو

 

 مصالي الحاج مع جماعة من المغتربين



 

 

و كانـت مطـالبهم مـنح       ) تونسيين، مغاربة، و جزائريين   (يتكون هذا الحزب من عمال شمال إفريقيا        

  .الشمال اإلفريقي متأثرين في ذلك بمبادئ الحركة النقابية االجتماعية الحقوق لعمال

تحول اتجاهه من منح الحقـوق للعمـال إلـى    لكن لما أصبح العمال الجزائريون يمثلون األغلبية     

  :المطالبة باستقالل الجزائر، و من هنا بدأ يبرز اتجاهه الثوري و من أهم مطالب الحزب 
  .االستقالل التام للجزائر -

 . منها وإنشاء جيش وطني جزائريةجالء القوات العسكرية الفرنسي -

  .استرجاع األراضي المغتصبة من طرف المعمرين -

 .راضي و الغابات التي أخذتها الدولة الفرنسية إلى الجزائراسترجاع األ -

 .انتخاب برلمان جزائري عن طريق االقتراع العام -

    هذه المطالب الجديدة وجدت تقبال واسعا داخل الجزائـر        

شـعرت  . و دعما كبيرا من طرف الجزائريين في فرنسا       

فرنسا بخطر هذه المطالب فسارعت إلى حلّه  و منعه من           

  .1929 نوفمبر 20ط في النشا

الحصار الشديد على مصالي الحاج و رفاقه جعلـه          -

ينشط سرا إلى غاية أن تقرر إعادة إنشاء الحزب تحت تـسمية     

و في مؤتمره العام المنعقـد      " نجم شمال أفريقيا المجيد   "جديدة    

 وضع برنامجه العام الذي كان مبنيا أساسا        1933 ماي   28في  

  :على النقاط التالية 

  .طالبة فرنسا االعتراف بالحريات األساسيةم -

 . في الحصول على جميع الوظائفنحق الجزائريي -

 .التعليم اإلجباري باللغة العربية -

 .إلغاء كل القوانين الجائرة و نظام البلديات المختلطة -

 .إنشاء حكومة وطنية ثورية مستقلة بالجزائر تقوم بتشكيل برلمان انتقالي -

  . تي تصب كلها في نفس االتجاه و هو استقالل الجزائرو غيرها من المطالب ال
 إلى إلقاء القبض على مصالي الحاج و عدد من رفاقـه و حكمـت عليـه                 1934سارعت فرنسا سنة    

  . أشهر6بالسجن 

و بقي على " االتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا"غير اسم الحزب إلى  1935 فيفري 6في -  

نشاطات مصالي الحاج في الجزائـر      . بعض التخفيف في المطالب للتمويه    أسسه التي قام من أجلها مع       

 جعل المعمرين يتخوفون منه و من 1936 جوان 7لما حضر المؤتمر اإلسالمي الذي انعقد في الجزائر 

  .1937 جانفي 26مطالبه فتمكنوا من جعل السلطات الفرنسية تحكم بحل حزبه في 

 

 مصالي الحاج



 

 

 

الشيخ أبن باديس يخاطب 

 في نادي الترقي الحاضرين

حزب الشعب " من جديد إلى تغيير تسمية حزبه إلى عاد مصالي الحاج 1937 مارس 11في  -

عرف هذا الحزب شعبية كبيرة أثـرت علـى كـل       .  في كامل التراب الوطني    او انشأ خالي  " الجزائري

      القي عليه القبض من جديد مع عدد مـن رفقائـه           1937 أوت   27 و في    . ىالتيارات السياسية األخر  

 سـبتمبر   26و في   .  ، دون أن تطلق رفاقه    1939 أوت   27و بقي في السجن إلى أن أطلق سراحه في          

و عند اندالع الحرب العالمية الثانية طبقت القانون العرفي الـذي           " حزب الشعب الجزائري  " حل   1939

  .يمنع أي نشاط سياسي أو صحفي و غيرها من النشاطات الثقافية الوطنية
 

  : التيار اإلصالحي -3

تتكون من مثقفين تعلموا في المدارس العربية،       " نين الجزائريي جمعية العلماء المسلم  "و تتمثل في    

 يتأثروا بالنهضة اإلسالمية التي قادها الشيخ جمال الدين األفغان        

      و محمد عبده و شكيب أرسالن ما فتئت هـذه النهـضة تنمـو              

تـدعو إلـى      حتى ظهرت فكرة   19ً أواخر القرن    ذو تتطور من  

صداها الجزائر حيث وجدت تأييد     تأسيس الجامعة اإلسالمية، بلغ     

  .شريحة واسعة من الجزائريين

كانت فكرة إنشاء جمعية إصالحية تجمع علماء الدين إلصـالح          

  المجتمع إلى الشيخ عبد الحميد

بن باديس حيث التقى مع الشيخ البشير اإلبراهيمي فـي مدينـة            

  1924 سطيف سنة

 
تهدف إلـى   ) مياإلخاء العل (و فيها اتفقا على تأسيس جمعية باسم        

و الهجوم علـى     محاربة البدع و الخرافات التي علقت باإلسالم        

  . أعوان اإلدارة الدينية الخاضعة لالستعمار

و في نفس    ،1925سنة  ) المنتقد(ثم أصدر ابن باديس لذلك جريدة       

التي تدعو العلماء إلى االنـضمام      " الشهاب"السنة صدرت جريدة    

 أصاب الشعب الجزائر و بالتالي قصد مواجهة التخلف الديني الذي

  .إنقاذ اإلسالم من الشوائب التي علقت به
استجاب لهذا النداء عدد من العلماء المؤمنين باإلصالح الذين 

أصبحوا يلتقون في نادي الترقي بالعاصمة مع عدد من المثقفـين           

إللقاء المحاضرات والدروس و قد أفتـتح ابـن بـاديس سلـسلة             

  .1927ية  جويل25المحاضرات في 

الشيخ عبد الحميد بن 



 

 

لقي نشاط ابن باديس اإلصالحي مراقبة شديدة من اإلدارة الفرنسية، بسبب رفض االسـتعمار أي               

نشاط يخدم المجتمع، و استثنى في ذلك نشاط الطرقيين الذي أصبح معظمهم يخـدم اإلدارة و يمـرر                  

  .سياستها
 

 
  

هور االجتماعي، إضافة إلـى     كانت الجزائر منذ االحتالل تعاني الفقر والحرمان والبطالة والتد          

 في أوساط الجزائريين عـن  المتفشية ، وأيضا انتشار األمية و الجهلةكل ذلك انتشار األمراض واألوبئ

  .طريق القوانين الجائرة التي تمنع أبناء الشعب الجزائري من حق التعلم و الحياة الثقافية

  .لك تعطي وصفا دقيقا لذ-4- فالوثيقة الناحية الدينيةأما من 
 

 
 
 

 

 

 
  

 إبراز جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تحرير العقول قبل تحرير الوطن مـن               :المطلوب  

  .خالل جهود الجمعيات الخيرية والمدارس الحرة لتربية النشء و تثقيفهم بالثقافة العربية األصيلة

سلطات الفرنسية بتنظيم استعراض    ال       تأسست الجمعية كرد فعل للعمل االستفزازي الذي قامت به        

 بهدف إحياء الذكــرى المـئـويــة       1930كبير سنة   

الحتـالل الجزائر، متحديـة بـذلك مـشاعر الـشعب          

الجزائري، ضاربة عرض الحـائط مطالـب الزعمـاء         

  .السياسيين
 بعد أن استعرضنا األوضاع التي آلت إليها الجزائر        

كـان ينتظـر   في تلك الفترة نستنتج العبء الثقيل الـذي         

  .جمعية العلماء المسلمين

   كيف كانت أوضاع الجزائر عند ظهور جمعية العلماء المسلمين؟ -

  متى ظهرت الجمعية؟  وما هي نشاطاتها؟ -

إن تربيتنا العلمية الدراسية المبنية على بيان الحقيقة و إجالئها على ما هي عليه صيرتنا                      "

  .سال نستطيع شيئا من المواربة و التلبي

 -وربما عن غير سوء قصد -نعرف كثيرا من أبنائنا الذين تعلموا في غير أحضاننا ينكرون

تاريخنا ومقوماتنا ويودون لو خلعنا ذلك كله واندمجنا في غيرنا  وكنا نرد عليهم بالقول في كل 

  ... ."  الخاطئةةمناسبة تبدو منهم فيه مثل هذه البوادر السام

  الشيخ عبد الحميد بن باديس                                           

  4وثيقة 

 نشاط

 

اللقاء التأسيسي لجمعية العلماء 

 1931المسلمين بنادي الترقي 



 

 

 1931 مـاي    5في نادي الترقي بالعاصـمة يـوم        " جمعية العلماء المسلمين الجزائريين    "تأسست

 من علماء الجزائر المشهود لهم بالعلم واإلصالح من بينهم العربي التبسي والطيب العقبي              72بحضور  

 الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيـسا للجمعيـة          ومبارك الميلي وغيرهم من العلماء، واتفقوا على تعيين       

  . والبشير اإلبراهيمي نائبا له

  :أهداف تأسيس جمعية العلماء المسلمين 

  :من أهداف الجمعية 
 

 محاربة البدع و الخرافات و مواجهة الطرقيين الذين عاثوا في اإلسالم فسادا، :الهدف الديني  •

 .وبالتالي إعادة بعث اإلسالم الصحيح
 

 محاربة اآلفات االجتماعية من خمـر وميسـر وبطالة وغيرها وهي : االجتماعي الهدف •

 . الطريقة المثلى إلعداد مجتمع سليم في أساسيات الجمعية

وال يمكن لهذا المجتمع أن يتطور إال بالعلم لذلك نشر التعليم من : الهدف التربوي و العلمي  •

ليم أبنائهم في الكتاتيب والزوايا وفي أسمى أهداف الجمعية حيث شجعت المواطنين على تع

المساجد كما شجعت العائالت على السماح لإلناث على التعليم من أجل إعداد جيل مشبع بالقيم 

اإلسالم ديننا : (الوطنية اإلسالمية العربية وشعارها الذي تستفتح به حصصها التربوية هو

 ).  والعربية لغتنا والجزائر وطننا

ي الواقع جمعية العلماء المسلمين لم تكن تظهر في نشاطاتها بمظهر األحزاب             ف :الهدف السياسي    •

السياسية كالمشاركة في االنتخابات وغيرها بل كانت مواقفها السياسية تعبر عنها في صـحفها              

بطريقة غير مباشرة كنقد القوانين الجائرة أو مواجهة عمالء اإلدارة الفرنسية من الجزائريين،             

االندماج، لذلك لم تكن اإلدارة االستعمارية تنزعج منها مثل انزعاجها مـن            ورفض التجنيس و  

 ".نجم شمال إفريقيا"حزب 

     
  

لو قمت بمقارنة بين جمعية العلماء المسلمين وبقية األحزاب الوطنية، الستنتجت : عزيزي الطالب 

المحروم من التعلم، لذلك    ) بيةاألغل(المثقفة أكثر من عامة الشعب      ) األقلية(أن األحزاب تخاطب النخبة     

كان الصراع بين األحزاب عقيما بعيدا عن رغبات الشعب، تغذيـه اإلدارة االسـتعمارية بالتالعـب                

أما جمعية العلماء المسلمين فقد دخلت كل المداشر والقرى أي وصلت إلى الجزائر العميقة          . باالنتخابات

والفكري، لذلك وجدت الجمعية ترحيبا كبيرا       روحيومست الداء الذي يعاني منه الشعب و هو الفراغ ال         

من طرف الشعب الجزائري بشكل ملفت لالنتباه، وهو ما جعل كل األحزاب تتقرب منها وتستدعيها في             

  .كل مؤتمراتها

  هل نجحت الجمعية في جلب الشعب إليها ؟ كيف ذلك؟ -



 

 

  

 

 

 
  

  )1936جوان 7: (المؤتمر اإلسالمي الجزائري 

عود إلى الشيخ عبد الحميد بن يعتبر أول تجمع من نوعه جمع كل التيارات الوطنية، فكرة تنظيمه ت

باديس، يهدف من ورائه لم شمل الحركة الوطنية والخروج بمطلب موحد و بالفعل فقد خرج المـؤتمر                 

بمطالب تعبر عن كل التيارات من الثوري إلى االندماجي وقدمت إلى رئيس حكومة الجبهـة الـشعبية               

 وأهم ما جاء    1936 جويلية   23ون في     عن طريق وفد عينه المؤتمر    ) ليون بلوم (الفرنسية في باريس    

  :في المطالب

 . و القوانين االستثنائيةيإلغاء قانون األهال -1

 .إعادة أموال األوقاف إلى المسلمين -2

 .ضمان حرية الصحافة و التعليم  -3

 .رفع مستوى العمال و الفالحين الجزائريين -4

 .توزيع األراضي -5

  ....إطالق سراح كل المساجين السياسيين -6

فعل الحكومة الفرنسية تَمثل في     و كان رد    

- عرف ب  1938إصدار مشروع فيوليت    

الذي يناقض كليـة    ) فيوليت-بلوم(مشروع  

مطالب المؤتمر ممـا أكـد لكـل القـوى          

الجزائرية عزم فرنسا على انتهاج سياستها      

بل أكثر من ذلك أصدرت     . المعادية للشعب 

 يقـضي   1938 جـانفي    13فرنسا مرسوم   

 الجمعية ومنعهـا    بفرض رقابة مشددة على   

 يفرض على كل معلـم أن       1938 مارس   8من التدريس وإلقاء الخطب في المساجد ومرسوم آخر في          

  .تكون لديه رخصة من اإلدارة الفرنسية تسمح له بممارسة التعليم

  

وألننا جزائريون نعمل للم شعب األمة الجزائرية   و إحياء روح القومية فـي    "             

 وترغيبهم في العلم النافع و العمل المفيد حتى ينهضوا كأمة لها حق الحياة و االنتفاع فـي             أبنائهم

  ."العالم، و عليها واجب الخدمة و النفع لإلنسانية

  )1927جويلية 2 (-1 العدد -المنتقد–                          جريدة 

  5وثيقة 



 

 

 السياسة االستعمارية بين اإلغراء والقمع
  

كيف كانت فرنسا تتالعب بمطالبها     تتبعنا مسيرة الحركة الوطنية السلمية وعرفنا       : عزيزي الطالب 

      أو من المعتدلين في مطالبهم ففرنسا لم تكن تفـرق بـين هـذا              ادون اعتبار سواء لعمالئها ومناصريه    

  .أو ذاك

القمع في آن واحد إلـى       قد ازدادت هذه السياسة خالل الحرب العالمية الثانية فقد طبقت اإلغراء و            و  

 .أن انتهت الحرب

  :عمارية خالل الحرب العالمية الثانيةالسياسة االست
انقسامها إلى قسمين  استسالم فرنسا أللمانيا النازية و رغم و 

 بين شمال نازي وجنوب حكومة فيشي       1940 جوان   22 في

العميلة، إال أن سياستها االستعمارية اتجاه الشعب الجزائري        

  : تتمثل كالتالي لم تتغير و

 
 واعتقال زعمائها، خاصة    ةـحل جميع األحزاب السياسي    .1

، 1939حزب الشعب الذي تعرض للحل منذ اندالع الحرب         

  …غيرها و الخيرية  وشل جميع النشاطات السياسية و
 

وذلك بغلق مدارسهم    التضييق على جمعية العلماء المسلمين    .2

، ونفـي   ومصادرة صحفهم ومنعهم من الخطب في المـساجد       

واليـة  ) آفلـو (مي إلـى    رئيسها آنذاك الشيخ البشير اإلبراهي    

، ثم اعتقل   1943ولم يفرج عنه إال عام      ،  1939األغواط سنة   

ليطلق سراحه بموجب اإلفراج العام فـي    1945مرة ثانية عام    

  .1946 مارس 16
إعالن األحكام العرفية بحجة أن فرنسا في حالة حرب، أدت . 3

  إلى إلغاء الحريات األساسية للشعب الجزائري
ب الجزائري في هذه الحرب حيـث اسـتعملت         الزج بالشبا . 4

  .سياسة الوعود واإلغراء
 سنة صعبة على الجزائريين، فقد أفرغت       1941االجتماعي فتعد سنة      أما على الصعيد االقتصادي و     -

وتموين الجيش، فانتشرت المجاعة بشكل واسع، باإلضافة إلى       مخازن الجزائر بحجة تغذية الوطن األم،     

 

تجنيد كل الطاقات الجزائرية لخدمة 

 ازيةالحرب الفرنسية ضد الن

المجندون الجزائريون في 

 الحرب العالمية الثانية



 

 

الفضائح الماليـة علـى حـساب        كما انتشرت السوق السوداء و    ).  األوبئة الجفاف،(الكوارث الطبيعية   

  .بتشجيع من اإلدارة االستعمارية الشعب الجزائري و

   :موقف الحركة الوطنية من فرنسا

منذ اندالع الحرب العالمية الثانية شعرت الحركة الوطنية أنها مستهدفة من السياسة االستعمارية بحجة              

  اعتقال زعمائها وتشريدهم والحد من كل نشاطاتهم جعلها تقترب أكثر وأكثر فيما بينهـا              الحرب، فكان   

  .1942 نوفمبر 8 دخول الحلفاء إلى الجزائر في ذو قد تجلى ذلك من

دخول الحلفاء إلى الجزائر جعل العديد من الزعماء الوطنيين يسارعون إلى االتصال بهم سرا و عالنية               

" الميثاق األطلسي "الذي يعد مبدءا أساسيا من مبادئ       " شعوب في تقرير المصير   حق ال " مدفوعين بشعار   

غير أن الحلفـاء    ). رئيس وزراء بريطانيا  (وتشرشل  ) رئيس الواليات المتحدة  (الذي نادى به روزفلت     

اظهروا أن هدفهم من احتالل الجزائر، هو حماية فرنسا ومستعمراتها من النازية، مـع أن الـوطنيين                 

 الحركة الوطنية وجعلها تقترب من ظردهم هذا أيق . استعدادهم تجنيد الشعب في صفوف الحلفاء     اظهروا  

دورا " فرحـات عبـاس   "  لتخرج ببيان موحد وقد لعب         .1943 فيفري   3بعضها البعض، وتجتمع في     

  .بارزا في هذه الفترة
   : والمواقف المختلفة منه1943بيان فيفري   

التاريخية الهامة في مـسيرة النـضال       يعد هذا البيان من الوثائق      

فقد وحد الحركة الوطنية علـى      . الوطني ضد الوجود االستعماري   

مطالب واحدة وألول مرة وهو ما أكد لالستعمار الفرنسي تعطـش           

  : الشعب الجزائري للحرية واالستقالل ومما جاء فيه

  إدانة االستعمار والقضاء عليه .1

    المستعمرةكل الشعوبتطبيق مبدأ تقرير المصير على  .2

  :منح الجزائر دستورا خاصا بها يضمن لها .3

العـرق   النظر عن   المساواة بين كل السكان بغض     الحرية و  •

  .والدين

  .إلغاء اإلقطاعية الفالحية •

  .االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة الفرنسية •

  .حرية الصحافة وحق االجتماع •

  . لجميع األطفال ذكورا وإناثاالتعليم المجاني واإلجباري •

  .                                          فصل الدين عن الدولة •

 .إشراك الجزائريين في حكم بالدهم •

  

 فرحات عباس



 

 

  . إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين من جميع األحزاب.4

الـوالي العـام   بعض النواب وسلم إلـى       وقَّع على هذا البيان كل من حزب الشعب، وجمعية العلماء و          

       ) االتحاد السوفياتي الواليات المتحدة، إنجلترا و(قُدمت نسخ إلى ممثلي الحلفاء  مارسال بيرتون، و

عـرض علـى    حكومة مصر بالقـاهرة، و     و، لندنفي   )رئيس الحكومة الحرة  (لى الجنرال ديغول     إ و

  . الجزائري الذي أبدى تأييدا و ترحيبا بهذا البيانالشعب
 

 قف فرنسا من البيانمو

          هــذا البيــان،الــسلطات االســتعمارية ب تفاجــأت

ـ       و  علـى  نمتأكدت من لهجة الشعب الجديدة التي ت

مارسال "تحد واضح لسلطتها، فاضطر الوالي العام       

 إلى إعداد مـشروع إصـالحي لتهدئـة         "بيروتون

 ألن الحرب العالميـة مـا       الوضع وكسب الوقت،  

انه عوض بالجنرال كـاترو      إال   زالت على أشدها،  

      و فـي   الذي انتهج سياسة صارمة في الجزائـر،      

 حل ديغول بقسنطينة وفيها أعلن      1943 ديسمبر   12

، و مما جـاء فـي       بصفتهم فرنسيين، وتعتبر بالدهم جزء من فرنسا      للشعب الجزائري عن إصالحات     

 :مشروع اإلصالحات 
 . منح الجنسية الفرنسية للجزائريين •

 . الممثلين الجزائريين في المجالس المحليةرفع عدد •

اللغـة  (توظيف عدد من الجزائريين في الوظائف اإلدارية لمن تتوفر فيهم الشروط الفرنـسة               •

 ). والوالء

رفضت هذه اإلصالحات من طرف الحركة الوطنية ألنها تعبر عن مطالب قديمة، و ما أراده ديغـول                 

  .سوى امتصاص الغضب وتهدئة األوضاع

      بقيـت فرنـسا تماطـل     . ، أصدرت فرنسا قرارات ال تختلف عن سابقاتها       1944 مارس   7في   و

  .1945 تراوغ لكسب الوقت، إلى نهاية الحرب تهدد و و
 

  :سياسة الترهيب والترغيب االستعمارية 

 هو يوم نهاية مأساة العالم، حيث خرجت الشعوب تعبر عن فرحتها، بينما هـذا               1945 ماي   8 يعد يوم 

الجزائري، فقد تعرض لمجزرة رهيبة، ليست جديدة على الشعب           هو يوم المأساة الكبرى للشعب     اليوم

حق الشعوب في تقريـر     "في عصر أصبح شعار      الجزائري، فقد تعرض لذلك منذ االحتالل لكنها جديد       

  .تنادي به الدول االستعمارية نفسها" المصير

 

لقاء جمع زعماء األحزاب ويظهر الشيخ 

 اإلبراهيمي في رأس الطاولة على اليمين



 

 

 

 
  )نتائج أسباب و( 1945 ماي 8مجازر 

 

 

 

 

 
بـإذن مـن    الـشعب الجزائـري     خرج   هذا اليوم    يف

شعوب العالم فـرحتهم بنهايـة      السلطات الفرنسية لمشاركة    

 بعودة أهاليهم مـن جبهـات        وكذلك ،الحرب العالمية الثانية  

من جهـة أخـرى،      النازية من جهة، و    القتال ومن سجون  

بانتهاء الضغط الذي فرض على الشعب من طـرف اإلدارة          

          كانـت المـسيرات سـلمية       .حـرب االستعمارية خـالل ال   

مرخصة، لكن سرعان ما واجهها االستعمار بكل وحشية،         و

مرتكبا مجازر رهيبة في سطيف، قالمة، عنابة، وخراطة ثم امتدت إلى كامل التراب الوطني شارك في                

مـدنيين،   هذه المجازر كل المعمرين، من عسكريين و      

ت حربا حقيقية   كان مستعملين فيها كل أنواع األسلحة، و     

لقد انتهت الحـرب فـي      ( على شعب اعزل دون تمييز    

كما )  ماي في الجزائر   8 ماي و بدأت في      7برلين يوم   

  .وصفها البشير اإلبراهيمي
 

  

  :دوافع وأسباب هذه المجزرة 

 في نفس    التي  مدبرة من طرف االستعمار، أراد من ورائها تحقيق أهداف، و          45 ماي   8كانت مجازر   

 : دوافع، من أهمها  والوقت أسباب

  ماذا يمثل هذا اليوم بالنسبة للشعب الجزائري؟ -

 ما هي نتائجه على الشعب الجزائري والحركة الوطنية؟ -

 

   :1945 ماي 8ير اإلبراهيمي واصفا حوادث              قال البش

لو أن تاريخ فرنسا كُتب بأقالم من نور، ثم سجل هذا الفصل المخزي بعنوان، مذابح سطيف و              " 

 ". خراطة و قالمة لَطَمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله

  1وثيقة 



 

 

القضاء على الحس الوطني التحـرري فـي         .1

المهد، وبالتالي وضع حد للصحوة التحررية التي       

تولدت خالل الحرب، و ما أحدثته مطالب الحركة      

من إزعاج و قلـق لـإلدارة       ) 1943 فيفري   3(

   االستعمارية، فالمجزرة تعد بمثابة انتقام و قتـل        

  .لوطنيةو ترهيب للشعب و حركته ا

إعادة االعتبار للجيش الفرنسي الذي انهارت       .2

  .معنوياته نتيجة الهزائم خالل الحرب الثانية

  .باالستقاللإظهار القوة الفرنسية حتى ال تتجرأ وتطالب  ترهيب باقي المستعمرات، و .3

 . الحتاللهذه المجازر تدخل ضمن سياسة اإلبادة التي انتهجتها فرنسا في حق الجزائريين منذ ا .4
 

  : على الشعب الجزائري والحركة الوطنية 1945ماي  8نتائج مجازر 

تعد هذه الحوادث من أخطر المجازر التي قامت بها السلطة االستعمارية الفرنسية فـي الجزائـر                

  :ومن أخطر ما قامت به 

 قرية، قصفت برا و جـوا و بحـرا إن           45 جزائري دون تمييز، ودك      45000 قتل أكثر من     -

 جزائري، واعتقال أكثـر     181ت ساحلية، و تنفيذ اإلعدام بشكل عشوائي على ما يزيد عن            كان

  . معتقل6000من 

 حل كل التشكيالت السياسية بدون تمييز في المواقف، و مطارة كل الزعماء السياسيين و حكم                -

 .عليهم بالمؤبد

  :انعكاسات المجازر على اإلدارة االستعمارية 

 الفرنسي في اندفاعه اإلجرامي في حق الشعب الجزائري أنه كان يغيـر             لم يكن يدري االستعمار   

  كيف ذلك ؟. مسار التاريخ في الجزائري و أنه كان يعبد الطريق إلى الكفاح المسلح

انطالق ألسلوب جديد للنضال الوطني، كما تأكد الشعب والحركة أن المجزرة أحدثت نقطة  -1

  . بوسائل الالعنف أو الثورة بالقانونالوطنية بأن الحرية ال يمكن أن تتحقق

جعلها  العالمي، لهذه المجزرة أحرج فرنسا و لرأي العام العربي خاصة والواسع لستنكار اال -2

 وبالتالي اضطرت إلى ترك القمع لتعود من جديد إلى سياسة اإلغراء، فأهم ما قامت .تغير من سياستها

 الذي شمل كل زعماء ،1946 مارس 16في و العام به تعبيرا على هذه السياسة اإلعالن عن العف

  .الحركة الوطنية

  



 

 

   : 1946إعادة بناء الحركة الوطنية 

استغلت الحركة الوطنية السياسة الجديدة التي ظهرت بها السلطة االستعمارية بعد القمع و التقتيل              

  :  كالتاليهي تستعيد نشاطها من جديد بتسميات مختلفة وو بعد اإلعالن عن العفو العام ل

   : حركة انتصار الحريات الديمقراطية.1

 لوضـع   1947هي التسمية الجديدة لحزب الشعب الذي عقد أول مؤتمر سري له في فيفـري                و      

بـين مواصـلة     اإلعداد للكفاح المسلح، و    فيه وقع خالف شديد بين دعاة السرية، و        برنامجه الجديد، و  

 االنتخابات، ولتفادي الخالف، اقر المؤتمر علـى النهجـين أي           النشاط السياسي العلني والمشاركة في    

النشاط السياسي العلني، أما جناحه السري، فيكَلَّف بالتحضير للعمل المـسلح ويبقـى تابعـا للتـسمية                 

  ).O S(، فتكَونت المنظمة السرية شبه العسكرية)حزب الشعب(القديمة

 1946 مـارس  16فرحات عباس بعد اإلفراج عنه في    أسسه  :  االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري   .2

كانت مطالبه نفسها التي قدمت في البيان خالل الحرب العالميـة الثانيـة،             ). حزب أحباب البيان  (بدل  

كان يؤمن باألساليب الـسلمية      و) إقامة جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا ولو بدون علَم       (مضيفا إليها   

  . السلمية هذه، جعلت حزبه ال يحظى بالتأييد الشعبيمبادئه. ة االنتخابيةفي النضال، كما شارك في الحيا

     التعليميـة،  كثفت من نشاطاتها اإلصـالحية و       حافظت على اسمها و    : جمعية العلماء المسلمين   .3 

  .1947 معهد ابن باديس بقسنطينة سنة إنجازاتها إنشاءمن أهم  و
   :محاولة التهدئة  و1947دستور 
رنسا من عودة األحزاب الوطنية إلى الساحة و التي أبدت حماسا شديدا خاصة و أن التوجـه                 فتخوفت  

  . نحو العمل المسلح أصبح يميل إليه الشعب أكثر بسبب تصاعد روح الكراهية و االنتقام

 

  
 لإلجابة على هذا السؤال يجب أن نتعرف على األوضاع العالمية و المحلية في              :عزيزي الطالب   

  :ترة، و لك أن تقرأ الحوار التالي تلك الف

   كيف خرجت فرنسا من الحرب العالمية الثانية ؟ .1س

 خرجت منهارة من جميع النواحي سياسيا اقتصاديا واجتماعيا كبقية الدول التي كانـت أراضـيها                –ج  

  .جبهات قتال
  سا ؟ما هي أخطر ظاهرة عمت جزءا من العالم وأصبحت تقلق الدول االستعمارية كفرن. 2س

 الهنـد   -1946الفلبـين   ( انتشار الحركات التحررية في العالم، أدى إلى استقالل عدة دول في آسيا            -ج

، مما جعل فرنسا تخشى من انتقال هـذه         )1946سوريا ولبنان   (والوطن العربي   ...) 1947وباكستان  

شعب : اتية سنة، خاصة و أن كل الظروف مو       116الموجة التحررية إلى شعب عانى االستعمار طيلة        

  .مستعد نفسيا بعد المجازر، وأحزاب تتنافس لقيادة هذا الشعب

جأت إلى  فلماذا ل .  إذا كانت فرنسا متخوفة من نشاطات األحزاب الوطنية السياسية        

 سياسة التهدئة والمهادنة ؟



 

 

   جارتيها؟نبماذا تمتاز الجزائر ع.3س

 مساحة واسعة وثروات متنوعة باطنية وسـطحية ويـد          -ج

عاملة كبيرة تعاني البطالة في وقت خرجت فيها فرنسا مـن     

الحرب العالمية الثانية منهارة كما سلف لذلك حرصت فرنسا    

أن تنهض من جديد على حساب الجزائر المادي والبـشري          

) فرنـسا (أي ربط االقتصاد الجزائري لخدمة الـوطن األم         

 واستغالل اليد العاملة الجزائرية في مصانعها وأراضيها التي
   .خربتها الحرب

ـ         .4س  إلعـالن   ط من هو الشعب اآلسيوي الذي بـدأ يخط

   ؟  1946الثورة على فرنسا منذ 

عب الفيتنامي، لذلك ففرنسا في حاجـة        هو الش  -ج

ماسة لتجنيد القوى بـشرية تـدفعها كالعـادة فـي           

حروبها، فوجدت في الشباب الجزائـري ضـالتها        

  .المنشودة حيث أرسلت منهم عددا إلى الهند الصينية

 

 

 
في رأيك ما هو الحدث الذي سيبقى عائقا فـي          . 5س

  .وجه فرنسا ؟ وكيف ستتخلص منه ؟

حق الـشعب    في) 1945 ماي   8(م فرنسا    تعد جرائ  -ج

الجزائري هي التي ستكون عائقا لكل سياسـات فرنـسا          

المستقبلية و لتجاوز هذا المأزق تظاهرت فرنسا بالتراجع        

عما اقترفته بالندم و الخطأ و أعلنت عن تغييرات سياسية 

  .كبيرة لصالح الشعب الجزائري
 

   :1947القانون الخاص بالجزائر 

كـسب   للمراوغـة و  س قانونا و ال دستورا إنما هي قوانين تعسفية أصدرتها فرنسا            في الواقع لي  

أي أنك إذا عـدت إلـى    من جهة أخرى،   1945 ماي   8  بعد مجزرة  الشعبتهدئة   الوقت، من جهة، و   

   .التساؤالت التي طرحناها وأجبنا عنها، ستتبين لك أسباب صدور هذه القرارات

 ثروات مكدسة للتصدير إلى
  فرنسا

  )بالقنادسة منجم الفحم(ثروات معدنية

  يد عاملة رخيصة



 

 

يتنـاول النقـاط    ) 1947 سـبتمبر    30(في  ) رمادي( حكومة   )ئرالقانون الخاص بالجزا  ( هذا   أصدر

  : التالية

الواجبـات   واليات يتساوى سـكانها فـي الحقـوق و        ) 3( الجزائر قطعة فرنسية تتألف من     -1

  .وجنسيتهم فرنسية

يحافظ الجزائريون على حالتهم الشخصية اإلسالمية وال يحول ذلك بيـنهم وبـين الحقـوق                -2

  .السياسية

يقتضي ذلك   بنظام خاص و  )  الحاكم الفرنسي العام   ( ر تحت سلطة الوالي العام    تتمتع الجزائ  -3

لفرنسيون فيه مناصفة على أن يكـون المجمـوع          ا يشارك الجزائريون و  " مجلس جزائري "إنشاء  

  .تكون الرئاسة متداولة كل سنة  نائبا و120

يختص المجلس بدراسة ميزانيـة الجزائـر والمـشاريع         

 ال تصبح نافذة إالَّ إذا وافقت عليهـا         االقتصادية وقراراته 

  .الحكومة بباريس

إلغاء البلديات المزدوجة وإلغاء الحكم العـسكري        -4

  .الجنوبفي منطقة 

تعتبر اللغة العربية لغة رسمية ثانية ويعتبر الدين         -5

  .اإلسالمي مفصوال عن الحكومة

        مـن " مجلـس حكومـة   "يتألف حول الوالي العام      -6

وينتخـب المجلـس    ) 2(الي  أعضاء يعـين الـو     6

 3 – أوروبيـين    3(ثم رئـيس ونائبـه      ) 2(بقسميه

ينظر هذا المجلس في تنفيـذ قـرارات        ) جزائريين

 .المجلس الجزائري وما يتعلق به

  

   :1947لدستورعلى اردود الفعل المختلفة 
لقي هذا الدستور معارضة شديدة من الحركة الوطنية بما          •

فـي عملهـا    ) المنظمة السرية (كة االنتصار تؤيد جناحها السري      فيها جمعية العلماء كما أصبحت حر     

العسكري كما استقال نواب حزب البيان من المجلس الجمهوري الفرنسي احتجاجا على عدم استشارته              

  .الدستورفي وضع مواد هذا 

ن دمجت فرنسا مطالب األحزاب الوطنية القديمة، وكونت منها موادا اعتبرتها دستورا مبتعدة بذلك ع              •

    االستقاللية، فأكد هذا الدستور، ربط الجزائر بفرنسا في مادتـه األولـى،         1943  فيفري 3 مطالب بيان 

كمـا أنـه أعطـى      . كأنها إشارة للحركة الوطنية تطالبها بإلغاء كلمة استقالل من نشاطها السياسي           و

  الفرنسي-المجلس الجزائري



 

 

مجلـس  صالحيات واسعة للمعمـرين مـن خـالل ال        

الجزائري، الذي ليس لقراراته أي فعالية بدون موافقة        

لذلك نستنتج أن الهدف من هذا الدستور هـو         . باريس

كذلك التهرب من الجريمة التـي ارتكبتهـا         التهدئة، و 

تظهر للرأي العام الداخلي والدولي بمظهر      فأرادت أن   

  .والمستجيب لمطالب الشعب المصلح

ب بهذا الدستور لكونه    أما المعمرون، فمنهم من رح     •

 الداخليـة    منحهم صالحيات واسعة في تسيير الشؤون     

مـنهم مـن     للجزائر من خالل المجلس الجزائـري و      

رفضه لكونه سوى بينهم وبـين الجزائـريين، لـذلك          

انطلقوا يخططون لتعطيل مواده الخاصة بحقوق الجزائريين، فكانت البداية تتمثل في التزويـر الفـادح               

التي كانت نتائجـه     الحاكم العام الفرنسي في أول انتخاب للمجلس الجزائري، و         )نايجالن (الذي قام به  

  ).8(  أحباب البيان-) 9(  حزب االنتصار-) 2(  المستقلون–)  نائبا41( الحكوميون : كالتالي

تكتلها ضد المستعمر وكان رد فعله، قمـع الزعمـاء           هذا التزوير زاد من سخط الحركة الوطنية و        -

  . اكتشاف المنظمة السرية لوطنيين، وا

       مقاعـد   5 كرر التالعب باالنتخابات من جديد حيث خـسر الحزبـان الوطنيـان              1951في فيفري    و

  .مقعدا 12إال على   ، إذ لم ينل الحزبان ) للحزب الثاني1 للحزب األول 4(

  

  : إنشاء المنظمة السرية

 المـسلح ضـد     أنشأتها مجموعة من الـشباب متحمـسة للكفـاح        

          تالعباتـه،  مـن جرائمـه و     االستعمار، يئست من مـسالمة العـدو و       

هذا التوجه أحدث خالفات في صفوف      . أصبحت تؤمن باالستقالل التام    و

 اسمه حركة انتصار الحريات الديمقراطيـة،       أصبححزب الشعب الذي    

، حيث  1947 فيفري 15لكنها حسمت في المؤتمر االستثنائي للحزب في        

) دعاة الكفاح المسلح   والجل السلمي   دعاة  (خرج بقرار أرضى الطرفين     

برآسة محمد بلوزداد، الذي أوكلت له مهمـة        ) المنظمة السرية (فأنشأت  

انطلـق بلـوزداد    . تشكيل تنظيم سري عسكري لإلعداد للكفاح المسلح      

من ابرز أعـضائها     يتصل بالمناضلين المخلصين لتنصيب هيئة األركان، و      

     األسـلحة   جمـع  ، و )…حمد بن بلة، حسين آيت أحمـد      أوضياف،  محمد ب (

القيام بعمليات فدائية، من بينهـا      ب،  1950-1948 بين   المنظمة ما باشرت هذه   . .. للتدريب مراكزوأعد  

تزوير وعنف في : "تكتب صحيفتهم

 "انتخابات الجزائر

  محمد بلوزداد



 

 

    اكتشفت المنظمـة   1950وفي سنة    …الهجوم على بريد وهران، ومنجم الونزة وعلى مراكز الشرطة        

 من أعضائها واختفى الباقون،  ليكونوا فيما بعد النواة المفجرة لثورة            300 من   رأكث القبض على    يِقلْ أُ و

  .1954أول نوفمبر

  كخالصة لما سبق نستنتج أن معاناة هذا الشعب كانت عظيمة بين السياسة االستعمارية التـي كانـت          

اوغـة و التالعـب     تنغلق على نفسها فينتج عنها القمع و التقتيل أو االنفتاح فتنطلق فـي سياسـة المر               

  . باألحزاب الوطنية

  إن كانت هذه الوضعية سلبية في ظاهرها ففي الواقع هي إيجابية منذ أن أعلنت عن مقاطعتها للوعود 
   .1954الفرنسية المزعومة ودخل الشعب في حالة استنفار وغضب تمهيدا لتفجير الثورة في أول نوفمبر 

  

  أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية
 

 

 

 

 

 

 
  

  ما هي هذه األوضاع التي يخشى أن يصبح عالجها مستحيال؟ •

 :  جاء في البيان ما يلي •

ما المقـصود   .  حان الوقت إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع األشخاص            - 

  من ذلك ؟

  :عزيزي الطالب 

ف و التقتيل ثم تظـاهرت       في الدرس السابق تعرفنا إلى ما قامت به فرنسا من سياسة العن           

بالليونة و الترغيب، و في نفس الوقت التالعب باالنتخابات و هي وسـيلة لتهمـيش التيـار الـوطني               

فقر، مجاعة، أمـراض، أميـة      : المخلص، إضافة إلى ما بلغت إليه الحالة االجتماعية الميؤوس منها           

       سرحا لهـذه الحـرب بـين الحلفـاء        ألن الجزائر كانت م    -وجهل، ثم مخلفات الحرب العالمية الثانية       

 

ى أن يصبح عالجها مـستحيال، رأت       أمام هذه األوضاع التي يخش     "             

مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين الذين جمعت حولها اغلب العناصـر            

خراج الحركة الوطنية من المـأزق      إلمصممة، إن الوقت قد حان       التي ال تزال سليمة و    

ة إلى  التأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثوري      الذي أوقعها فيه صراع األشخاص و     

 ".التونسيين جانب إخواننا المغاربة و

 1954من بيان أول نوفمبر

  1وثيقة 



 

 

 و عند نهايتها تعرض الشعب لمجزرة رهيبة، كل هذه األحداث المتتالية            -و حكومة فيشي في الجزائر    

  .هي التي اعتبرها البيان أوضاعا يخشى استحالة عالجها

اللها سواء و بنهاية الحرب العالمية الثانية تحركت الشعوب المحتلة معتمدة على نفسها لتحقيق استق

بالطرق السلمية أو العسكرية و نالت العديد منها استقاللها في وقت كانت فيه الحركة الوطنيـة تعـاني      

التمزيق و االختالف خاصة التيار الثوري الذي كان يضع فيه الشعب الجزائري كل آماله، لذلك يقـول            

  .ا فيه صراع األشخاصالبيان الوقت قد حان إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعه

  

 

 
كل األحزاب الوطنية التي كانت متواجدة في تلك الفترة أي إلى غاية إعادة تسميتها بعد العفو العام 

، و عادت للنشاط من جديد غير أنها لم تبتعد عن مطالبها القديمة كثيرا، إال حركة 1946 مارس 16في 

التي بقيت متمسكة بنهجها الثوري لذلك      ) لحزب الشعب التسمية الجديدة   (االنتصار للحريات الديمقراطية    

كانت أنظار الشعب كلها متوجهة إليها و أي أزمة فيها ستؤثر مباشرة على الشعب الجزائري و هو ما                  

وقع حيث حدثت أزمة بين األشخاص أو الزعماء كان أساسها صراع حول السلطة، و هو ما أرادتـه                  

قت كان فيه مصالي الحاج في اإلقامة الجبرية في فرنـسا سـنة     فرنسا بل زادت في إشعال الفتنة في و       

1952.  
     

  :المراحل التاريخية ألزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

تعرضت حركة انتصار الحريات الديمقراطية منذ تأسيسها إلى مـضايقة شـديدة مـن طـرف                

داخلية كثيرا ما كادت تنتهي، لوال االستعمار فحلّت عدة مرات وسجن رجالها و كذلك تعرضت ألزمات 

  :بعض الرجال المخلصين فيها، و من هذه األزمات 

  . لكنها فشلت1946 األزمة البربرية التي كادت أن تقسم الحزب منذ  •

 االختالف في طريقة ينقسم من جديد بسببكاد أن  في أول مؤتمر سري للحزب، 1947 و في سنة     •

ا متمسكين بالعمل السياسي و المشاركة في االنتخابات منتهجين الذين بقوسير الحزب بين السياسيين    

في ذلك المطـالبة والمغالبة و بين شباب يئس من الجمود و مهادنة االستعمار، وأصـبح يفـضل                 

العمل المسلح، و حتى يتم الحفاظ على وحدة الحزب تم قبول تأسيس جناح عسكري كلف به محمد                 

سلح على أن يبقى هذا الجناح تابعا لحزب الشعب المنحل، حتى إذا            بلوزداد مهمته اإلعداد للكفاح الم    

 .أكتشف ال تُحل حركة انتصار الحريات الديمقراطيات

  . ما هو هذا المأزق الذي وقعت فيه الحركة الوطنية ؟ و سببه الرئيسي-

 . تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها هذه األزمة، مع ذكر نتائج هذه األزمة-



 

 

فـي  انطلقت هـذا الخـالف   .  أقسام متنافرة متعادية   3 ثم ظهرت أزمة خطيرة فجرت الحزب إلى         •

 خرج  _ صالي الحاج في غياب زعيم الحزب م     -) 1953 أفريل   6 - 4( المؤتمر الذي انعقد ما بين    

نبذ ظاهرة عبادة الشخصية المتمثلة في       المؤتمر بقرار يدعو إلى تحقيق الديمقراطية في الحزب، و        

ـَحول (مصالي الحاج، كما أقر تعيين       فعارض مـصالي   . لرئاسة اللجنة المركزية للحزب   ) حسين ل

ـ ) ببلجيكـا  - هـورن (دعا أنصاره إلى مؤتمر اسـتثنائي فـي          و هذا القرار،           16-13 ا بـين  م

تعيـين مـصالي     إلغاء اللجنة المركزية، و    فيه اتفقوا على عزل حسين لحول، و        و 1954جويلية  

 16  -13هذا القرار رفضه الطرف الثاني، فأقاموا مؤتمرهم ما بـين           . زعيما للحزب مدى الحياة   

 . قرروا عدم االعتراف بمصالي وأنصاره ، و1954أوت 

  : بينهكذا انقسم الحزب و  
  .و هم أنصار مصالي الحاج الذين رفضوا أن تنتقل الزعامة لغيره : نيومصالال -1

أمينا عاما على الحزب بغيـة       أو االصالحيون و الذين عينوا حسين لحول       : نومركزيال -2

 .التداول على الزعامة بطريقة ديمقراطية

رفين، فوجدوا  معظمهم من المنظمة الخاصة، حاولوا اإلصالح بين الط       : الثوري  شباب  ال -3

اللجنة الثورية  (اإلعداد للكفاح المسلح سمي هذا التنظيم        الحل هو التوجه للعمل السري، و     

 .1954،  و كانوا المخططين األوائل لثورة أول نوفمبر )العمل للوحدة و

  

 الظروف الدولية واإلقليمية

  

 

 

 
  
  

ث على أهم األحداث التاريخيـة التـي         عليكم بالبح  1954قبل مناقشة هذه الفقرة من بيان أول نوفمبر          

  . 1954وقعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 

  

  

  

  

 

ن االنفـراج الـدولي مناسـب        أما في األوضاع الخارجية فا     "...                

لتسوية بعض المشاكل الثانوية، التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي خاصة             

                                          ."المسلمين من طرف إخواننا العرب و

 1954من بيان أول نوفمبر

 1وثيقة 



 

 

  :ابرز أحداث هذه الفترة 
  : على المستوى اإلقليمي -1

 لكن القمع الشديد 1946بدأ الشعب التونسي يتمرد على السلطة االستعمارية منذ : في تونس * 

، دفع بالشعب إلى 1952بي التونسي فرحات حشاد سنة الذي تعرض له الشعب وراح ضحيته النقا

  .1954الكفاح المسلح منذ 
 

 يطالب فيها باالستقالل 1947خطاب السلطان محمد الخامس بطنجة سنة : في المغرب األقصى * 

كانت كافية لتشجيع الحركات الوطنية المغربية على التحرك، غير أن القمع الذي طال الشعب بما فيهم                

) 1953 أوت   20فـي     (الذي نفي إلى كورسيكا ثم إلى مدغـشقر           ) محمد الخامس (لمغربي  السلطان ا 

  .جعل الحركة الوطنية تتوحد و تخطط للكفاح المسلح

 مـن  1951 ديسمبر 24هي األخرى تتحرك للمطالبة باالستقالل وتنال استقاللها في     :وفي ليبيا * 

  .ايطاليا

حت بالنظام الملكي في ظل الحماية اإلنجليزية في        و في مصر يقوم الضباط األحرار بثورة أطا       * 

، 1953 جوان   18، ثم يعلن عن قيام الجمهورية المصرية و إلغاء النظام الملكي في             1952 جويلية   23

  .لتدخل مرحلة جديدة من الكفاح تهدف إلى التخلص النهائي من الوجود االنجليزي على قناة السويس

  : على المستوى العربي -2

 و بالتـالي ينـاال      1946غادرت القوات الفرنسية سوريا و لبنان سنة        : سوريا و لبنان    في    * 

  .1945 ماي 8استقاللهما بعد مجزرة كبيرة قامت بها فرنسا خاصة في دمشق في 

  : على المستوى الدولي -3

لم يقتصر نشاط الحركات التحررية على الوطن العربي فقط بل كانت حركة عالمية هزت أركان               

  :ستعمار ففي آسيا اال

  .1948نالت بورما استقاللها في فيفري * 
  . استقالل الفلبين عن الواليات المتحدة1946في سنة * 

  . نالت كل من الهند و الباكستان استقاللهما1947و في أوت * 

 وتبقى صامدة إلى غاية االستقالل بعـد        1946اندالع الثورة التحريرية في الهند الصينية سنة        * 

        ثم تعترف فرنسا باسـتقاللها فـي مـؤتمر جنيـف فـي              19540 مارس   7 ديان بيان فو في      معركة

  .1954 جويلية 20

  . تنال اندونيسيا استقاللها من هولندا1949و في سنة * 
هذه أهم المحطات التاريخية التي عرفتها الشعوب المستعمرة و التي بفضل إرادتها وإصـرارها              

  . استقاللهاعلى التحرر تمكنت من نيل

  



 

 

  مواثيق الثورة

  

، مواثيـق هامـة     1962 إلى أن تحقق النصر      1954سجلت الثورة منذ اندالعها في أول نوفمبر        

  : كانت بمثابة النهج الحقيقي التي سارت عليه الثورة وهي 

   1954 بيان أول نوفمبر -

  1956 ميثاق الصومام -

   1962 ميثاق طرابلس -

قبل التعرف على أهداف البيان و محتواه يجـدر بـك عزيـزي                :1954 بيان أول نوفمبر   -1

  :الطالب، أن تبحث معي في اإلجابة عن األسئلة التالية 

 

 
  

يعد بيان أول نوفمبر من أهم مواثيق الثورة، فهو أول نداء وجه إلى الشعب الجزائـري و إلـى                   

 معلنا عن قيام    1954مبر  ، ليوزع صبيحة الفاتح من نوف     1954 أكتوبر 31السلطة الفرنسية، حضر في     

الكفاح المسلح، بقيادة جماعية تحت لواء جيش التحرير الوطني و اإلعالن عن قيـام جبهـة التحريـر            

 كقيادة سياسية للثورة الجزائرية، و قد علقت عليه إذاعة صوت العرب بالقاهرة لمـا تـسلمت                 يالوطن

 بـدأت   - 1954الموافق فاتح نـوفمبر      – الخامس من ربيع األول      -في هذا اليوم  : " نسخة منه قائلة    

  ".الجزائر تحيا حياة كريمة شريفة

         بعض فقـرات البيـان بهـدف التحليـل          - عزيزي الطالب    -و في هذا الدرس سنتعرض معك       

  :و استقراء األحداث بحكم أنها أول وثيقة تاريخية للثورة الجزائرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لثورة؟لماذا جاء إعالن البيان مع االنطالقة األولى ل •

 .ما هي مبررات الثورة التي ركز عليها البيان؟ استنادا لما جاء في نصه •



 

 

  

 

  

 

 

  

  

  
ن موجه إلى الشعب و مناضلي األحزاب األخرى، و فيه يعلنون عن            في هذه الفقرة يتضح أن البيا     

و كذالك هذا البيان هو وسيلة لوضع حد للدعايات المغرضـة           . أسباب هده الثورة و دوافعها و أهدافها      

 .    لالستعمار

  

 

 

 

 

 

 

 
هـة اتحـاد    في هذه الفقرة يؤكد البيان أن األوضاع في الداخل و الخارج مواتية إلنجاح الثورة، فمن ج               

 لالشعب و شغفه للكفاح المسلح و من جهة أخرى االنفراج الدولي الذي سيسمح بحل بعـض المـشاك                 

  . الدولية بالطرق السلمية

من تطور في حركتهم الثورية     ) تونس و المغرب  (ثم يركز البيان على ما وصلت إليه الدول المجاورة          

  .وحدت و هو االستقاللو أن عوامل الوحدة أصبحت اآلن ضرورية ألن األهداف ت

 أيها الشعب الجزائري               

  : أيها المناضلون من اجل القضية الوطنية

نعني الشعب بصفة عامة، والمناضلين بصفة _ انتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا

أن نوضح لكم األسباب العميقة  :عالن هونعلمكم أن غرضنا من نشر هذا اإل_ خاصة

التي دفعتنا إلى العمل، بان نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا، ومقومات وجهة 

الشمال اإلفريقي، ورغبتنا أيضا هو  نظرنا األساسية، التي تهدف إلى االستقالل في إطار

بعض و  اإلداريون أن نجنبكم االلتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه اإلمبريالية وعمالؤها

 . محترفي السياسة االنتهازية

 1954                                        من بيان أول نوفمبر

 1وثيقة

 

فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري، في أوضاعه الداخلية متحد حـول قـضية                  ".... 

مناسب لتسوية بعض   العمل أما في األوضاع الخارجية فان االنفراج الدولي          االستقالل و 

المشاكل الثانوية، التي من بينها قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي خاصة من طـرف              

 . إخواننا العرب والمسلمين

إن أحداث المغرب وتونس لها داللتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح            

كنا منذ مـدة طويلـة أول       ما يالحظ في هذا الميدان إننا        التحريري في شمال إفريقيا، و    

الداعين إلى الوحدة في العمل، هذه الوحدة التي لم يتح لها مع األسف التحقق أبـدا بـين     

  ".األقطار الثالثة

 1954                                        من بيان أول نوفمبر

  2وثيقة 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

حوله، يقدم البيان هوية الشباب الذي سيتولى الثورة، حيث انطلق في بدايته يجمع العناصر الوطنية 

  . و في نفس الوقت يحاول إخراج الحركة الوطنية من االنقسام الذي أحدثه صراع األشخاص على الزعامة

 أنهم سيسلكون نهجا جديدا، موجها ضد االسـتعمار         ثم يتبرأ الشباب الثوريون من هذا الصراع و       

  . الذي رفض كل الوسائل السلمية
 

 

 

 

 

 
و نداء صريح " جبهة التحرير الوطني"البيان في هذه الفقرة يعلن عن ميالد حركة جديدة تحت اسم 

 . لكل القوى الحزبية والشعبية مساندتها واالنضمام إليها، من الكفاح التحريري

  

  
 

تحيال، رأت  أمام هذه األوضاع التي يخـشى أن يـصبح عالجهـا مـس            "....             

  مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين الذين جمعت حولها اغلب العناصر التـي            

خراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعهـا   إلومصممة، إن الوقت قد حان       ال تزال سليمة    

ـ               ا فيه صراع األشخاص والتأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلـى جانـب إخوانن

 .المغاربة والتونسيين 

بهذا الصدد فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة، إن حركتنا              و    

 المغلوطـة لقـضية األشـخاص     قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهـة و        

الذي رفض   .د األعمى فهي موجهة فقط ضد االستعمار الذي هو العدو الوحي         ذلك ل و السمعة، و

  ".أمام وسائل الكفاح السلمية، أن يمنح أدنى حرية

 1954                                               من بيان أول نوفمبر

  3وثيقة 

جبهـة  "هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت اسـم              ونظن أن    "          

  ".التحرير الوطني

 من جميع التنازالت ونتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع وهكذا نتخلص    

الطبقات االجتماعية، وجميع األحزاب والحركات الجزائرية الفرصة أن تنضم إلى الكفاح 

  .التحريري دون أدنى اعتبار آخر

 1954                                               من بيان أول نوفمبر

  4وثيقة 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 األساسي فينطلق البيان في بداية هذه الفقرة، األهداف من الكفاح المسلح بحيث يعتبر الهد
  .ذات السيادة حيث تحترم فيها كل الحريات األساسيةإقامة الدولة الجزائرية االستقالل التام، و هو: والرئيسي

  .ثم يسرد البيان مجموعة من األهداف الداخلية واألهداف الخارجية

لى المستوى الداخلي يركز على تنظيم الشعب الحتواء ثورته وتحقيق استقالله، أما على فع

المستوى الخارجي فيركز على التعريف بالقضية الجزائرية عن طريق تدويلها، والتقرب من محيطنا 

  . ضمن الحركات التحرريةةاإلقليمي و الحضاري للمشاركة االيجابي

  

  

  

   

 

 

 

  :االستقالل الوطني بواسطة:  الهدف                "

  . إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ اإلسالمية -1

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

  :   األهداف الداخلية

  ية إلى نهجها الحقيقي التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطن -1

  .والقضاء على جميع مخلفات الفساد وروح اإلصالح التي كانت عامال هاما في تخلفنا الحالي

.      تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام االستعماري -2

  : األهداف الخارجية

  .تدويل القضية الجزائرية -1 

  .تحقيق الوحدة اإلفريقية في داخل إطارها الطبيعي العربي واإلسالمي -2 

  .التحريريةتأكيد عطفنا الفعال تجاه جميع األمم التي تساند قضيتنا  -3 

 1954                                               من بيان أول نوفمبر

  5وثيقة 

اعتبارا لألوضاع الداخليـة     انسجاما مع المبادئ الثورية، و     و: وسائل الكفاح            

  .والخارجية، فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا

إن جبهة التحرير الوطني، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في وقـت                

العمل  يدان العمل المحض، و   العمل الداخلي، سواء في الميدان السياسي أو في م        :  هما واحد و 

ذلك بمساندة كـل حلفائنـا       في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله، و          

  .الطبيعيين

 ". تعبئة كـل المـوارد الوطنيـة       و تتطلب تجنيد كل القوى    إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء، و      

  .لكن النصر محقق حقيقة أن الكفاح سيكون طويال و و

 1954                                               من بيان أول نوفمبر

  6وثيقة 



 

 

لبيان يركز البيان على الوسائل التي ستتخذ في الكفاح المسلح بحيث ستـستغل          في هذه الفقرة من ا    

كل الوسائل الداخلية و الخارجية المتاحة لمواجهة العدو، و ال يتأتى ذلك إال بتجنيد الشعب حول قضيته، 

  .مع االعتراف أن المهمة طويلة و شاقة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سائل إعالمه من تشويه الثورة  و رجالها لذلك لم يهمل                  يؤكد البيان أن االستعمار لن تهدأ و      

النداء هذا الجانب بل أعد له خطة تتمثل في فتح أبواب الحوار و التفاوض مع المستعمر تجنبا إلراقـة                   

 التي ليس لها أي     لجنسية الجزائرية الدماء شريطة أن تكون من اجل االستقالل المتمثلة في االعتراف با          

تح المفاوضات على أسس االعتراف بالسيادة الوطنية، و إطالق سراح كل المساجين ارتباط بفرنسا، و ف

  . وإيقاف المطاردات
  

  1956 أوت 20 ميثاق الصومام -2

 

 
  

وضع ميثاق الصومام إستراتيجية جديدة يسير عليها الكفاح المسلح تضمن قرارات و توجيهـات              

  .لكل القوى المدنية و العسكرية

للتدليل على رغبتنا الحقيقية  في األخير، وتحاشيا للتأويالت الخاطئة و و"                       

في السلم، وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد اعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مـشرفة              

تعترف نهائيا للشعوب التـي تـستعمرها        مناقشة، إذا كانت السلطات تحدوها النية الطيبة، و       لل

  .بحقها في تقرير مصيرها بنفسها

القرارات  رسمية، ملغية بذلك كل األقاويل و      االعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية و     -1

 الـدين   اللغـة و   غرافيـا و  الج القوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية التـاريخ، و          و

  .العادات للشعب الجزائري و

فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس االعتـراف              -2

  .بالسيادة الجزائرية وحدة ال تتجزأ

رفع كل اإلجـراءات     ذلك بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين و       خلق جو من الثقة و     -3

  .إيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة والخاصة، 

 -1954من بيان أول نوفمبر-                                               

 7وثيقة 

 ما هو ميثاق الصومام؟ •

 .ما هي النقاط الرئيسية التي ركز عليها الميثاق؟ اشرحها معتمدا على نصوصه •



 

 

 ضم ممثلون عن كل والية، ترأس المؤتمر        1956 أوت   14ؤتمر الصومام في    انبثق الميثاق عن م   

، 1954 أيام تم خاللها مناقشة مسار الكفاح المسلح منذ أول نوفمبر           10محمد العربي بن المهيدي و دام       

 أوت انفرد القادة الكبار لالتفاق على الالئحة، و خرجوا بالئحـة ختاميـة              23 إلى   20و في الفترة من     

 ميثاقا للثورة، تناولت تنظيمات تسير عليها الثورة على المستوى الداخلي والخارجي مست كل              اعتبرت

و من أهم النقاط التي ركـز عليهـا         . الجوانب العسكرية، السياسية، االجتماعية، االقتصادية، وغيرها     

  :المؤتمر 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
ر الثورة منذ اندالعها بحيث يناقشون        في هذه الوثيقة يحدد القادة موقف الجبهة الحاسم من مسا

األوضاع السياسية و اآلفاق العامة و وسائل الكفاح والدعاية، وفي هذا البيان يتفق القادة على مواصلة 

  .الكفاح المسلح

 

 

 

 

 

 

جزء من البيان األساسي لنشاط جبهة التحرير الوطني، هو               غرض هذا ال                  

تحديد موقف الجبهة بصفة عامة في مرحلة حاسمة من مراحل الثورة الجزائرية، مقسما إلـى               

  :أقسام ثالثة 

  .الحالة السياسية الحاضرة )1

 .البوادر العامة )2

 .وسائل العمل والدعاية )3

و إن الثـورة    .  الوطني لسبيل االستقال    تحارب الجزائر منذ عامين ببطولة وبأس شديد في         

  .الوطنية المناهضة لالستعمار لجادة في السير، و إنها لتفرض إعجاب الرأي العام العالمي

   - من ميثاق المؤتمر الصومام-                    

  8 وثيقة 



 

 

  :الحالة السياسية الحاضرة  -1

  :جانب المقاومة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

        رير الوطني و التـي بفـضلها عرفـت انتـشارا           ، انتصارات جيش التح   ةيؤكد المؤتمر في هذه الوثيق    

إفشال مخططـات   . و شمولية و بالتالي فك الحصار الذي كان مفروضا على منطقة األوراس و القبائل             

كما عرفت المقاومة تطورا بسبب إصـرارها مـن حـرب           . اإلبادة التي كانت مفروضة على المنطقة     

  .العصابات إلى حرب أكثر إستراتيجية

و جيش التحرير الوطني تتكون عناصره من الشعب و من الضباط و المحتـرفين الـذين                       

فروا بأسلحتهم و خبرتهم من الجيش الفرنسي لينظموا إلى الثورة، و هذه إشارة من البيان إلى احتضان                 

  . الشعب لثورته

  

  

  

  

  

  

فائزا لقد خرج جيش التحرير الوطني من أول اختبار في القتال موفقا       "...                

  .في وقت قصير نسبيا، بعد أن كان منحصرا في جبال األوراس و في بالد القبائل

   فقد أحبط التطويق و اإلبادة التي شنها عليه جيش قوي عصري هـو فـي خدمـة النظـام                   

  .االستعماري لدولة من أكبر دول العالم

لمواجهـة  واستطاع أن ينتقل بمزيد السرعة من حرب العصابات إلـى مـستوى حـرب ا              ... 

  ...الجريئة

  إن جيش التحرير الوطني يحارب من أجل قضية عادلة إنه يضم وطنيـين و متطـوعين               ... 

و مجاهدين عازمين مصممين على الكفاح و النضال باذلين النفس و النفيس إلى أن يتم تحرير                

  .الوطن الشهيد

 ت المجندين الذين اسـتيقظ    و لقد تعزز جانبه بمن انضم إليه من ضباط و الجنود المحترفين أو            

  .فيهم مشاعر الوطنية فهاجروا صفوف الجيش الفرنسي بما لهم من سالح وجهاز

  - من ميثاق المؤتمر الصومام-                                     

  9وثيقة 



 

 

   :جانب التنظيم السياسي -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

أصبحت جبهة التحرير الوطني رغم كون نشاطها سريا هي المنظمة "...              

  .ونفوذها في عامة القطر الجزائري واقع ال يقبل و ال يتجادل فيه أحد. قيقية الوحيدةالوطنية الح

ففي فترة من الزمن قصيرة جدا وفقت الجبهة إلى التفوق على سائر األحزاب السياسية 

  .الموجودة منذ عشرات السنين

  :و لم يحدث ذلك عرضا ومصادفة، و لكن كان نتيجة توفر الشروط الضرورية اآلتية 

منع النفوذ الشخصي و إقرار مبدأ اإلدارة الجماعية المؤلفة من رجال أطهار أمناء يتنزهون . 1

  .عن الرشوة، شجعان ال يردهم الخطر و ال السجن و ال رهبة الموت

وضوح المذهب، فالغاية المنشودة هي االستقالل الوطني والوسيلة هي الثورة بتدمير الحكم . 2

  .االستعماري

لشعب تحقق في الكفاح ضد العدو المشترك، بدون تحيز أو تعصب لقد أكدت جبهة إتحاد ا. 3

  التحرير الوطني في أول عهد الثورة 

ال عمل جزء فقط من الشعب الجزائـري،        . تحرير الجزائر سكون عمل جميع الجزائريين     "أن  

وى المـضادة   و لذا فإن جبهة التحرير ستعتبر في كفاحها جميع الق         . مهما كان هذا الجزء كبيرا    

  ".لالستعمار، و إن هي لم تزل خارجة عن نطاق إشرافها

 االستنكار النهائي لتقديس الشخصية والكفاح العلني ضد الصعاليك والوشاة وخـدام اإلدارة            . 4

ومن ثم كانت قدرة جبهة التحرير الوطني علـى إحبـاط المنـاورات             . و الشرطيين وعيونهم  

  . الشرطية الفرنسيةالسياسية وإبطال مكائد المنظمات
  :وليس معنى هذا أن المصاعب أزيلت كلها فإن نشاطنا قد عاقته في أول مرة العوائق اآلتية 

  .قلة اإلطارات وقلة الوسائل المادة والمالية. 1

 بعمل شاق في توضيح الجو السياسي وبيان الموقف بأنـاة وصـبر وثبـات          مضرورة القيا . 2

  .منه مثل الضطراب في الجسم إبان البلوغللتغلب على االضطراب الذي البد 

وأن هذا الضعف   . الواجب االستراتيجي الذي يقتضي تعليق كل شيء بجبهة الكفاح المسلح         . 3

الذي هو عادي والبد منه في البداية قد أصلح وأمكن استدراكه فبعد المدة التي كانـت جبهـة                  

د شهدنا بروزا حقيقيا في ميدان الكفاح       التحرير فيها تكتفي بإلقاء األوامر بمقاومة االستعمار، ق       

  ....السياسي

- من ميثاق المؤتمر الصومام-                                     
  

  10وثيقة 



 

 

  :جابة عن األسئلة التالية  لإل-10-استعن بالوثيقة 

 التي كانت موجودة قبل اندالع ثـورة        بكيف تمكنت جبهة التحرير من التفوق على األحزا        -1

 أول نوفمبر؟

 ما هي المصاعب التي كانت تعيق نشاطات جبهة في أول األمر؟ -2

  :البوادر السياسية  -3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

موقفنا في هذا الباب يعتمد على ثالثة اعتبارات جوهرية لالنتفاع      "...             

  :بتوازن القوى 

 .اتخاذ مذهب سياسي واضح )1

 .وسيع نطاق الكفاح المسلح توسيعا مستمرا إلى أن تصير الثورة عامةت )2

 .القيام بنشاط سياسي واسع النطاق )3

  لماذا نحارب؟ 

  أهداف الحرب) أوال

  ...أهداف الحرب هي نهاية الحرب التي منها يبدأ تحقيق أهداف السلم  ...

 ...إضعاف الجيش الفرنسي -1

 ...إتالف االقتصاد الفرنسي -2

أقصى حد ممكن بالحالة في فرنسا في الميدان االقتصادي واالجتماعي اإلخالل إلى  -3

 .بحيث يستحيل عليها مواصلة الحرب

 .عزل فرنسا سياسيا في الجزائر و في العالم -4

 ...توسيع الثورة إلى حد يجعلها مطابقة للقوانين الدولية -5

 ... و الشعب مؤازرة ثابتةةمؤازر -6
 

 11وثيقة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  :يلي  اجب عما -11-من خالل الوثيقة

هل الثورة ضد االستعمار الفرنسي جاءت من أجل الحرب؟ وضح ذلك من خالل كتابة فقرة                -1

 .معبرة

 ما هي الشروط التي وضعتها الثورة من أجل وقف القتال؟ -2

 

 

 

 :وقف القتال) ثانيا

  :اسية  الشروط السي-أ

 ...االعتراف بالشعب الجزائري شعب واحد ال يتجزأ -1

 ...االعتراف باستقالل الجزائر و سيادتها -2

 ...اإلفراج عن جميع الجزائريين و الجزائريات -3

االعتراف بجبهة التحرير الوطني بصفتها الهيأة الوحيدة التي تمثل الشعب  -4

 ...الجزائري

  :المفاوضات للسلم ) ثالثا

قف القتال أمكن إجراء المفاوضات، والمفاوض الصحيح إذا توفرت شروط و -1

 ...الوحيد هو جبهة التحرير الوطني

تجري المفاوضات على أساس االستقالل بما يشمله من الدبلوماسية والدفاع  -2

  .الوطني

  : تحديد شروط المفاوضات -3

 )الحدود الحاضرة بما تتضمنه الصحراء الجزائرية(حدود القطر الجزائري  -

 ال تخص بنظام –على أساس الجنسية الجزائرية أو الفرنسية (الفرنسية األقلية  -

 ). وال جنسية مزدوجة جزائرية وفرنسية-تفضيلي

 .أمالك المواطنين الفرنسيين. أمالك الدولة الفرنسية: األمالك الفرنسية -

 ). اإلدارة(نقل االختصاصات   -

قدية  و االجتماعية و الثقافية أشكال المساعدة الفرنسية في الميادين االقتصاديـة و الن -

 .الخ

 - من ميثاق المؤتمر الصومام-                                 



 

 

  ) :1962 جوان 4ماي 27(ميثاق طرابلس  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

مقاال في ذلك مستعينا بما جاء      ما هي العراقيل التي ستجدها الحكومة الجديدة بعد االستقالل أكتب           

 . ومن مراجع أخرى-12-في الوثيقة 

  
  النشاط األول

 

 

 

 

 
  

 أعلن إيقاف القتال فوقع بهذا حدا لحرب إبادية طويلة 1962 مارس 19في "                 

  ...غذتها الرأسمالية الفرنسية ضد الشعب الجزائري

ير الجزائرية في الكفاح لم يكن من نتيجة فقط تحطيم النظام االستعماري إن اندفاع الجماه   "... 

 إلعادة تشكيل المجتمع و بنائه على ةواإلقطاعية بل إنه بعث وعيا جماعيا فيما يتعلق بالمهام الالزم

قواعد جديدة وأن الشعب الجزائري عندما أخذ من جديد زمام المبادرة قد أكد إرادته في التحرر 

  ...." التحرر شاعرا أو غير شاعر بالضرورة التاريخية للتقدم في جميع الميادين وربط هذا

إن الحكومة الجزائرية المقبلة ستجد نفسها أمام بالد استنزفت قواها، فهناك مناطق ريفية    "...

شاسعة كانت مزدهرة لم تعد اآلن إال قفارا خالية من الحياة وفي المدن الكبرى والمتوسطة نجد 

س الرهيب ينخر السكان الذين يتكدسون في األحياء القديمة ومدن القصدير، يجب وبدون تأخير البؤ

 وتنظيم مقاومة الجوع والمرض وإرجاع طعم لعالج هذه الحالة بإيجاد العمل للبالغين وتعليم األطفا

  الحياة وإعادة بناء ما تحطم على نطاق واسع، 

من طرف المستعمرين المتعنتين وإدارة معادية تتجه إلى تراب محتل عسكريا وسلم مهدد بال انقطاع 

  ...  التعطيل المنظم واقتصاد فوضوي هذا ما ورثته الجزائرية مقبلة على استقاللها

                       -1962من ميثاق طرابلس -                                          

  12وثيقة 

 اختبر مكتسباتك المعرفية

 

إن كل واحد منها قد اندفع اليوم في هذا السبيل، أما نحن الذين بقينا في مؤخرة                        " 

هكذا، فإن حركتنا الوطنية قد      الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته األحداث، و        

الروتين، توجيههـا    الركود و  و وجدت نفسها، محطمة نتيجة لسنوات طويلة من الجمود       

رأي العام الضروري، قد تجاوزتها األحداث، األمر الذي جعل         سيء محرومة من سند ال    

 انتصاراته في كفاحه ضـد الطليعـة        أضخماالستعمار يطير فرحا ظنا منه انه قد أحرز         

  ."الجزائرية

 -1954من بيان أول نوفمبر -              



 

 

  :حاول من خالل قراءتك للبيان أن تجيب عن األسئلة التالية 

  ما هي الفكرة الرئيسية للنص ؟ -1

عليك بمطالعـة   (يقصد من بهذه العبارة الواردة في النص ؟         " اندفعت اليوم في هذا السبيل    " -2

 ). كامالالبيان

 ما المقصود بكوننا بقينا في مؤخرة الركب؟  -3

 ما هو الجمود التي يشير إليه البيان؟  -4

  

  :النشاط الثاني  -1

  .إليك تواريخ معلمية لكل منها داللة على حدث بارز في تاريخ الجزائر النضالي

                 1942 نوفمبر 8  - 1936 جوان 7 -1931 ماي 5 -1912 فيفري3

   1946 مارس 16 -1945 ماي 8 -1944 مارس 7 -1943 فيفري 3

  :المطلوب 

 . أربط التواريخ وما يناسبها من حدث بارز في تاريخ الجزائر -1

 ما أثر كل حدث على التطورات في الجزائر؟ -2

____________________ 
  :النشاط الثالث  -2

  . إليك صور لبعض الشخصيات الوطنية

  : المطلوب

ه أعط تعريفا مختـصرا لحيـاة هـذ        -1

 .الشخصيات

الدور البارز لكل منها فـي الحركـة         -2

 .الوطنية الجزائرية

  

  

 
 
 
 

 


