
 

 

العمل المسلح ورد فعل االستعمار:  المبحث الثاني 
  
 

  

  : الكفاءة المستهدفة

في هذا الدرس سنتعرف على التنظـيم المحكـم الـذي: عزيزي الطالب   

وضعه قادة الثورة في الداخل و الخارج لمواجهة العدو، وفي المقابل حـشد

  .هاالقوات التي وضعها العدو الفرنسي للقضاء على الثورة في بدايت

  
  

   الدرستصميم

   

  إستراتيجية تنفيذ الثورة -1

 إستراتيجية االستعمار للقضاء على الثورة -2

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ثورتنا وأهدافها األساسية                                                  

  )بقلم محمد العربي بن المهيدي               (

 التي قامت تحت قيادة جبهة التحرير 1954ثورة فاتح نوفمبر    "

وجيش التحرير الوطني هي عبارة عـن إرادة شـعبية جبـارة            

  .لتحقيق الحرية واالستقالل

  ....رة أخرى لطرد المحتل االستعماري، والشعب الجزائري يحمل السالح م    

الشعب الجزائري يعتمد في كفاحه من أجل تحريره الوطني على المساعدة المتينة من                "...

 طرف الشعبين المغربيين الشقيقين، وعلى التضامن العربي الفعال و صـداقة اإلفـريقيين             

  ....."لتقدميين في العالم كلهو اآلسيويين ومودة الشعب الفرنسي و الديمقراطيين و ا

  1956 سنة2العدد ) لسان حال جبهة التحرير الوطني(جريدة المجاهد 

 

الذي كتبه الشهيد محمد العربي بن المهيدي في جريدة المجاهد ) 1الوثيقة (طالع النص 

 ، ماذا تستنتج؟  1956الثورية سنة 



 

 

  إستراتيجية تنفيذ الثورة
  

هي اإلسـتراتيجية التـي      ) 1الوثيقة(    ما كتبه الشهيد العربي بن المهيدي في جريدة المجاهد          

ري تتمثل في تهيئة الشعب لخوض حرب تحريرية هي ليست غريبة عليه ألنه قـد               أرادها الشباب الثو  

حارب االستعمار من قبل هذا داخليا، أما من الناحية الخارجية فيرى الشهيد أن هذه الثورة في حاجـة                  

  .إلى مواقف ايجابية، و مساعدات الشعوب المناصرة للحرية من تأييد مادي و معنوي

  

   :مراحل التخطيط للثورة

تكفل جماعة من الشباب لإلعداد للكفاح المسلح، بعد أن فشلت في المصالحة بين المتصارعين في  -1

اللجنة (، فأسسوا تنظيما سريا مستقال )المركزيين بين المصاليين و(حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

  .وطن للالمخلصينالشباب أخذوا يتصلون بالمناضلين  ، و)العمل الثورية للوحدة و

شابا من أعضاء هذه اللجنة عدة لقاءات عينوا خاللها لجنة ) 22( نظم 1954في شهر جويلية  -2

  .كلفوا بتحديد يوم تفجير الثورة) 6( مصغرة من

          1954وحددوا بداية الثورة بفاتح نوفمبر ) 6(األعضاء اجتمعت لجنة ) 1954  أكتوبر10( -3

  .مناطق )5(بــ حددوها توزعوا على جهات الوطن  و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
مصطفي بن  (األوراس عين عليها    :  المنطقة األولى 

  )بولعيد 

  ) ديدوش مراد(الشمال القسنطيني : المنطقة الثانية

  ).كريم بلقاسم( منطقة جرجرة: المنطقة الثالثة

الجزائـــر العاصـــمة :  المنطقـــة الرابعـــة

  ).رابح بيطاط(وضواحيها

محمد العربـي  ( وهران   منطقة:   المنطقة الخامسة 

  ).بن المهيدي

أما محمد بوضياف فقد كلف باالتصال في الخارج        

)  محمـد خيـضر    –أحمد بن بلة     –آيت أحمد   (بـ  

أوكلت لهم مهمة إبالغ صوت الثورة إلـى العـالم          

 انتهـى ) 54 أكتـوبر  23(         الخارجي، وفي   

  .اللقاء بعد أن وضعت كل التدابير الالزمة

 نـوفمبر    أول يلة يوم االثنـين   في منتصف ل   و -4

تفجيـر  مجاهد بعمليات   ) 3500( حوالي   قام 1954

عمليـة  ) 30( بلغت   لعدة مواقع فرنسية في الجزائر    

  .  وأربكه منذ البدايةفاجأ االستعمارو هو ما ناجحة في وقت واحد 

فيه أسباب نشر بيان أول نوفمبر للشعب وهو نداء حددت ) 54 نوفمبر 1(في صبيحة يوم االثنين  و -5

  .اإلعالن عن ميالد جبهة التحرير الوطني الثورة، أهدافها، وسائلها، و
 

  :إستراتيجية تنفيذ الثورة على المستوى الداخلي 

  

I- التعبئة الشعبية :  

إن البيان منذ انطالق الثورة يحدد اإلستراتيجية التي وضعها علـى المـستوى الـداخلي و هـي            

   .تحقيقها إلنجاح الثورة أساسها توحيد الشعب و دفعه إلى الثورة المسلحةاألهداف التي يعمل القادة على 

  

  
 كيف كان رد فعل الشعب الجزائري لهذه الثورة ؟ وكيف كانت التعبئة ؟



 

 

تجاوب الشعب الجزائري للثورة بشكل كبير، حيث 

كان ممولها الرئيسي خاصة في األرياف والمناطق الجبلية، 

ومنه تكونت النواة األولى للعمل المسلح في كافة الواليات، 

   :مظاهر التعبئة الشعبية  ومن

الثـورة إلـى     القيام بحمالت توعية، إليصال صـوت -1

    .أوساط الشعب الجزائري
  . حث الشعب على مساندة الثورة و دفع االشتراك-2

جبهـة التحريـر     دعوة األحزاب الوطنية لالنضمام إلى-3

الوطني، وقد كانت االستجابة واسعة من طرف الوطنيين من  

التحقوا بالثورة، كما لعبت  بينهم طلبة جمعية العلماء المسلمين الذين

صحف الجمعية دورا بارزا في تحريك الشعب لمـساندة الثـورة،           

 جـانفي   28 إلى غاية    1954 نوفمبر     1فجريدة البصائر منــذ    

  . بيانات أكدت فيها تجاوبها مع الثورة4 أصدرت 1955

كما فعل الكثير من الوطنيين المخلصين حيث انظموا إلى الثـورة           

         من أحزابهم، و هو ما فعله العديد مـن مناضـلي          فرادى، يائسين   

 05التي حلتها فرنسا في     ) حركة انتصار الحريات الديمقراطية     ( 

  . 1954نوفمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمالت التوعية 

المجاهدون بين أحضان 

التحام الشعب بمجاهديه 

 نسكان القرية يوفرو(



 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

  
II- التنظيم المؤسساتي :  

أرادت جبهة التحرير أن تكون لها مؤسسات كاملة تعتمد عليها في حربها التحريرية لكـل منهـا                 

  .ها الذي تلعبه يغذيها الشعب الجزائر بماله و إطاراته ونفسهدور

  

حيث بانضمام الطلبة إلى    )  بباريس 1955 جويلية   4تأسس في    (االتحاد العام للطلبة المسلمين   * 

، دعمت الثورة بإطارات في جميع الميادين 1956 ماي 19الثورة خاصة بعد النداء لإلضراب العام في     

إضافة إلى االختصاصات المختلفة    . لممرضين الذين خدموا الثورة خدمة مباشرة     على رأسها األطباء وا   

  . األخرى
و الهدف من تأسيسه هو لم شَمل العمـال         ) 1956 فيفري   24 (االتحاد العام للعمال الجزائريين   * 

في تنظيم جزائري ثوري تقوده جبهة التحرير الوطني        

ه لـصالح   بعيدا عن النقابات الفرنسية التي كانت تسير      

و كذلك دفع شريحة هامة من المجتمع ليس        . المعمرين

للدفاع عن العمال بل للمشاركة في الثـورة وتحقيـق          

االستقالل، و تبليغ صوت الثورة إلى الـرأي العـام          

العالمي من خالل االنضمام إلى تنظيمات دولية مثـل         

الجامعة العالمية للنقابات الحرة، كما كان لع فروع في         

غرب األقـصى، و قـد بـرز دوره فـي           تونس و الم  

 تعبيرا 1957 جانفي 28 أيام في 8اإلضراب العام لمدة 

  .الثورة عن تجاوب التجار الجزائريين لنداء

  

ممثلو االتحاد العام للعمال الجزائريين في 

 الحرة مؤتمر للجامعة العالمية للنقابات

، وأحيا بكم الجزائر، وجعل منكم نورا يمشي من         حياكم اهللا وأحياكم  "....          

وكان العالم يسمع باليا االستعمار الفرنسي لدياركم، فيعجب كيف         ......بين يديها ومن خلفها   

إنكم مع فرنسا في موقف ال خيـار فيـه،          .......لم تثوروا وكان يسمع أنينكم وتوجعكم منه      

إنكـم  . بودية التي هي شر من المـوت       حياة الع  علىونهايته الموت، فاختاروا ميتة الشرف      

كتبتم البسملة بدماء في صفحة الجهاد الطويلة العريضة، فامألوها بآيات البطولة التي هـي              

 ... "شعاركم في التاريخ،وهي ارث العروبة واإلسالم فيكم

      2وثيقة 

  مساندة1954نوفمبر 8مقتطف من البيان الذي أصدره البشير اإلبراهيمي في  -



 

 

  : وسائل اإلعالم و االتصال * 

لعبت درا أساسيا في التعريف بالثورة فعلى المستوى الداخلي كانت وسيلة للتوعية و نشر ثقافـة                

يتتبع أخبارها و كذلك لمواجهة الدعايات المغرضة التي كان يطلقها االسـتعمار            الثورة و جعل الشعب     

  :بغية تشويه الثورة، و أهم هذه الوسائل 
 
 
 
 
 
 
 
 

      لسان حـال جبهـة التحريـر       ( : الجزائرية   المقاومة جريدة ◘

، 1956 نوفمبر   1كان أول عدد لها في      ) و جيش التحرير الوطني   

  .و الفرنسية  باللغتين العربيةلمجاهداثم حلت محلها جريدة 

 هو اسم اإلذاعة الجزائرية التي      صوت الجزائر الحرة المكافحة   ◘ 

 في سرية   1957كانت تبث األخبار يوميا من الجزائر منذ جانفي         

أما قبل إنشائها رسميا في المغرب      . ال تكتشف   تامة و متنقلة حتى   

 مـصر ثـم     ، كانت تبث األخبار من    1956 ديسمبر عام    األقصى

   .تونس

بـاإلعالم  (كان قادة الثورة يدركون دور الدعاية الفرنـسية         

على األفراد و الجماعات، لذلك كان لزاما عليهم محاربـة          ) المضاد

  خاصة  إلى الشعب الجزائري    الثورة إيصال صوت العدو إعالميا، و    

  .                  م عامةالعالو 
 

        يـع االختـصاصات    فـي جم   إنشاء الفرق الرياضية والفنية   

و الهوايات مثل الفرق الرياضية، المسرح، السينما و الفـن، كلهـم            

كانوا يشاركون في التجمعات العالمية، الهدف منها جعـل الجزائـر           

حاضرة ككيان موجود أرادت فرنسا أن تمحيـه، و بالتـالي فهـذه             

  . العادلةاو قضيته النشاطات كانت وسيلة للتعريف بالجزائر
 

فريق جبهة التحرير الوطني 

 لكرة القدم في ملعب بالعراق

          جريدة المجاهد  مة الجزائرية       جريدة المقاو



 

 

III-  المخططات العسكرية:  

      تعد المخططات العسكرية من أهم االستراتيجيات التـي        

كان القادة يولونها االهتمام الدقيق، فالثورة ليست سـلمية بـل           

عسكرية و مصيرها مبني على نجاح أي عمليـة يقـوم بهـا             

المجاهدون، والجيش الفرنسي تنهكه الخسائر البشرية أكثر من        

كلفه فقدان ثقة شعبه في فرنسا  ورعب        أي خسائر أخرى فهي ت    

المعمرين في الداخل إضافة إلى اتساع خبر الثورة الجزائريـة          

  .في الخارج

كانت المصاريف الضخمة تنفق على التنظيم العـسكري        

والغذاء واللباس وغيرها     وهذا للحاجة الدائمة للتسليح والدواء    

ع لشروط قاسية تختلف عن السياسي من بينها        من األعباء وكان االنضمام إلى صفوف المجاهدين يخض       

  .القيام بعملية قتل خائن أو عسكري فرنسي وغيرها من الشروط
  : عناصر رئيسية هي 3يتكون النظام العسكري من 

 وهم الذين يواجهون العدو في الجبال       :المجاهدون   -1

 و بلباس    وفي كل مكان، يتميزون بتنظيم عسكري     

  .مؤتمر الصومامخاص ازداد تنظيمهم أكثر بعد 

و هم أعين المجاهدين فـي األريـاف        : المسبلون   -2

والقرى، حيث يراقبون تحركات العدو، ويحمـون       

بذلك المجاهدين وهم الذين يـزودونهم بالغـذاء و         

اللباس وغيرها ويسلكون بهم الطـرق الـوعرة و         

و األمن، إضافة إلى أنهـم             اإليواء  يوفرون  

 لذلك كـان انتقـام      يقومون بعمليات تخريب و قتل،    

المستعمر من سكان المداشر والقرى عظيم لمعرفة       

 .دورهم في مساندة الثورة
 و هم أعين المجاهدين في المدن و القرى و في كل مكان يقومون بعمليات فدائيـة                 :الفدائيون   -3

 . إلضعاف العدو و تشتيته

ون احتيـاطي جـيش التحريـر       الصنفان األخيران ليس لهما لباس مميز كالمجاهدين فهم مدنيون، يمثل         

الوطني و كذلك اليد الضاربة التي تبث الرعب في صفوف االستعمار و المعمرين المتعصبين في كـل                 

  .مكان

سكان القرى أكثر استهدافا لكون 

 االستعمار يعلم بأنهم يساندون

عبور األسالك الشائكة رغم 

خطورتها كانت معابر للمجاهدين 

واألسلحة عبر الحدود الشرقية 

 والغربية



 

 

 كذلك اهتمام القادة الثوريين بوضع قنوات في الداخل و الخارج مهمتها جلب األسلحة، عن طريـق                 -

  . عمليات مخططة آمنة لضمان وصولها إلى مواقع المجاهدين

 و من المخططات العسكرية، انتهاج الكتمان و السرية التامة          -

في كل العمليات وهو العنصر الرئيسي في انتـصار الثـورة،           

   لم يكن يعلم بتوقيتهـا     1954فالتخطيط للثورة في أول نوفمبر      

  .إال لجنة الستة الذين كلفوا باإلعداد لها

فرنسي المواجهة األولى بين جيش التحرير و قوات العدو ال

  :في الشمال القسنطيني 

 الذي شـمل    1955 أوت   20 تفاجأت قوات العدو بهجوم     

 مدينة من مدن الشرق الجزائري بقيـادة الـشهيد زيغـود            20

  . ه أظهر القادة قمة التخطيط المحكم للثورةفييوسف، 

  

                 

ـ و  منتصف النهار،   انطلقت هذه الهجومات في       تدام

 بعمليات مختلفـة     المجاهدون قامأسبوعا كامال، حيث    

الهجوم على بعض مكاتب     كحرق محالت المعمرين، و   

فزعـا   الثكنات فأحدثوا هلعا و    الجندرمة و  الشرطة و 

  .المعمرين في الجهاز اإلداري االستعماري و

  

  

  

  

  

  

   :الخارجية من دوافعه الداخلية و

  .تأكيد استمراريتها تعميم الثورة و -1

  .رضه االستعمار على منطقة األوراسفك الحصار الذي ف -2
  ).خاصة مذبحة سكيكدة(االعتقاالت الجماعية في حق الشعب والتقتيل  االنتقام من عمليات اإلبادة و -3
  .أكاذيب االستعمار الرد على اإلشاعات و -4

   .جيشه الذي ال يقهر تحطيم أسطورة االستعمار و رفع معنويات المجاهدين و -5

يوسف قائد الشهيد زيغود 

 1955  أوت20هجوم 

 La dépêche Quotidienne) جريدة

d’Algérie) أوت22-21الصادرة يوم 



 

 

  .م حقيقة الثورة الجزائرية للرأي العام العالمي أكد هذا الهجو-6

 تأكيد مغاربية الثورة خاصة وأن هذا الهجوم صادف الذكرى الثانية لنفي ملك المغرب محمد -7

الخامس، وفي نفس هذا اليوم وقع هجوم من طرف الثوار المغاربة على المراكز االستعمارية في 

  . المغرب
 

 

  :نتائجه 

تنال التأييد واإلعجاب خاصة من األشقاء       خارجيا، و   تفرض وجودها داخليا و     استطاعت الثورة أن   -1

 فقد أخرجتها من مجالها الضيق الداخلي الذي أراد االستعمار أن يحصرها فيه إلى المـستوى                العرب،

  .العالمي

أصبح يبحث عن حجج أخرى إلضعافها، فاتهم مصر بأنها من           تأكد االستعمار من جدية الثورة، و      -2

  .1956بريطانيا  راءها، فكانت المشاركة في العدوان عليها مع كل من إسرائيل وو

آسيوية اتجاه الثورة، وقد اتضح ذلك في مؤتمر بانـدونغ بالمطالبـة             -تطور موقف الكتلة اآلفرو    -3

  . بإدراج قضية الجزائر في أشغال هيئة األمم المتحدة

 تردد آخرين لذلك انظم العديد     كذلك ة الثورة و  وضع حد لشكوك بعض الزعماء السياسيين من جدي        -4

  . للثورة الجزائرية من بينهم فرحات عباسمنهم
  :نص للمطالعة 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  .يعتبر مؤتمر الصومام حدثا تاريخيا بارزا، غيَّر مسار الثورة بجناحيها السياسي والعسكري

 

 – 1955 إلـى غايـة ينـاير        1954 ر فاتح نوفمب  –ومنذ اندالع الثورة التحريرية الكبرى      " 

أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أربعة بيانات بأسماء وعناوين مختلفـة، منهـا             

  : جاء فيه على الخصوص1955 يناير 28البيان الذي أصدرته يوم 

 مة بكلمة طيبة تستحثها فيها علـى التماسـك و التكتـل            الجمعية إلى األ    وتتوجه <<

و الوحدة المطلقة في سبيل الدفاع عن حريتها، المنتهكة و حقها المغصوب وكرامتها المهدورة             

و روحياتها التي امتُِهنَت، حتى تخرج من هذه األزمة الطويلة المدى بتحقيقها أهدافها، و بلوغ               

صبر الجميل على ما تعانيه من إرهاق و مظالم فساعة الفـرج            غايتها الكبرى، و أن تصبر ال     

   . >>قريبة بحول اهللا 

   هـ1374 جمادى الثانية 11 –عن جريدة البصائر 

 .1955 فبراير 4الموافق لـ 



 

 

  : انعقاد المؤتمرأسباب  ظروف و

اإلقبال الشعبي الواسع لالنضمام إلى صفوف  رة على جميع األصعدة، وإن التطورات التي عرفتها الثو

 الخطير الذي أبداه االستعمار لمواجهة الثورة، حيث استقدم جيوشه من كامل الموقفالمجاهدين، و

 وغيرها من المستعمرات، باإلضافة إلى ظروف وأسباب )الفيتنام، تونس، المغرب(مستعمراته تقريبا 

  :  إلى عقد المؤتمر منهاأخرى كانت دافعا 

الحصار المفروض من طرف االستعمار على كامل التراب الوطني، احدث صعوبة في االتصال  -1

         بين المجاهدين، مما أدى إلى انعدام التنسيق في عدة عمليات، خاصة في الوالية األولى والثانية

  ).والشمال القسنطيني األوراس، النمامشة، (
  .   عديد من رجال الثورة األوائل، حيث تمكن االستعمار من تفكيك الخاليا الثورية األولىاستشهاد ال -2

فقد جندت كل وسائل إعالمها الخـاص منهـا         . التشويه المستمر، والدعايات المغرضة ضد الثورة      -3

أنها حركة شـيوعية بـدعم مـن المعـسكر           والعام، فاتهمت رجاالتها، بكونهم عصابات إجرامية، و      

كما لعبت دبلوماسيتها دورا هامـا فـي تحـريض الـدول            . يوعي، ثم اتهمت مصر بهذه األحداث     الش

تخويفهم من امتدادها إلى شعوب مستعمراتهم فـي         رجالها المتواجدين فيها، و    األوروبية ضد الثورة و   

ها إلى  جر دول  الهدف من كل ذلك مطاردة السياسيين الذين ينشطون في القارة األوروبية، و            إفريقيا، و 

  .  محاصرة الثورة حتى ال تخرج عن النطاق الجزائري مساندتها و

األحزاب السياسية ضد الكفاح المسلح،      الشكوك التي كانت تحدثها بعض الشخصيات، و       العراقيل و -4

االمتيازات، أو إيمانا بعدم استعداد      إما حبا في الزعامة، أو الرتباطات مع االستعمار بسبب المصالح و          

  . )حركة المصاليين (اعتبار هذه الثورة مغامرة  والشعب
 أوت  20انضمام الشعب للكفاح المسلح استجابة لنداء الثورة خاصة بعد االنتصار الباهر لهجـوم               -5

  .       العمل على جلب السالح ، اجبر القادة على إعادة التنظيم، و1955
  

   :أهداف المؤتمر

  .ر الثورة من عمانجاز مرحلة االنطالقتقييم  -1

  .الخارجي و شاملة للثورة على الصعيد الداخلي  موحدة وإستراتيجيةوضع  -2

 إلى غاية االستقالل، تمـس الميـادين         تنصيب خاليا ومؤسسات ترعى شؤون الشعب أثناء الثورة        -3

    …الثقافية السياسية، االقتصادية، االجتماعية و
  .ليالتعريف بالقضية الجزائرية على المستوى الدو -4

  

  

  



 

 

  :  مكان انعقاده زمان و

بالتحديد  انعقد المؤتمر في منطقة الصومام و          

 بأوزالقن، داخل غابة جبل أكفادو،      إيفري قرية(في  

فوق مدينة آقبو، جنوب غرب بجاية، على الـضفة         

هي   اختير هذا المكان و    ،)الغربية لوادي الصومام  

لكـون   لتـوفر األمـن بهـا، و      )  المنطقة الثالثة (

المنطقة بأكملها خاضعة    االستعمار يعتبر سكانها و   

بالتالي كان اهتمامه منْـصبا      له وتحت سيطرته، و   

على مناطق أخرى من الـوطن خاصـة منطقـة          

األوراس والشرق الجزائري التي كانت في حصار شديد، كما أنها تتوسط الواليات األخرى مما يسهل               

  .عملية االتصال 

نفي ملـك    ، و )1955(فيعود لتوافقه مع ذكرى هجوم زيغود يوسف        )  أوت 20( أما ا اختيار التوقيت    •

المغرب محمد الخامس، كما انه يصادف اقتراب موعد انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة لهيئة األمم               

  .1955، التي دخلتها القضية منذ أكتوبر )سبتمبر(المتحدة 
 

  :حول مؤتمر الصومام قائال  جاء في كلمة أحمد توفيق المدني   :قراراته

 

 
  

  

  ).ميثاق الصومام(ـ بالفعل كانت قراراته عبارة عن ميثاق حقيقي لذلك كثيرا ما يقال عنها ب     

 أوت انفرد القادة    20األمانة العامة لعبان رمضان، في       أسندت رئاسته للشهيد العربي بن المهيدي، و       -

 23-14( النهائية التي طرحت منذ انطـالق المـؤتمر          الكبار في اجتماعات مضيقة لمناقشة القرارات     

  : من قراراته و .)أوت

  

  

  

  

  

  

 ؤتمرالمنزل الذي انعقد فيه م

لقد كان مؤتمر الصومام صغيرا بحجمه كبيرا في سمعته، كانت مقرراته تشبه ميثاقا وطنيا " 

 ".وضعها في مسارها الحقيقي وقادها نحو النصر أعطى ألول مرة محتوى للثورة الجزائرية و



 

 

   :على المستوى السياسي

  . في مواصلة الثورة إلى أن يتحقق النصرمبدأ القيادة الجماعيةب  العمل-1

  .)الرأي في المسؤولية و(الداخل على الخارج القيادة في تقديم  -2

إعطاء المسؤول األعلى مسؤولية مزدوجة  ع ضبط االختصاصات وتقديم السياسي على العسكري م -3

  ).عسكرية سياسية و(

  : توحيد القيادة وقد اتفق على تشكيل -4
 

المـسؤولة عـن توجيـه       و وهي الهيئة العليا المقررة للثورة      :  المجلس الوطني للثورة الجزائرية    -ا

  . عضوا نصفهم دائمون 34الخارجية لجبهة التحرير، تتكون من  السياسة الداخلية و

إدارة جميع   المسؤولة عن توجيه و    هي الهيئة التنفيذية لكل القرارات و      و: لجنة التنسيق والتنفيذ   -ب

هي بمثابة أركـان     الدبلوماسية أمام المجلس الوطني، و     و فروع الثورة وأجهزتها العسكرية، السياسية،    

  .تسيير الثورة عن قرب الوطن لمتابعة و أعضاء دائمين مقر تواجدهم داخل 5  حرب، تتكون من

  : من القرارات العسكرية التي خرج بها المؤتمر: التنظيم العسكري -ج

  .توسيع نطاق العمليات الفدائية والعسكرية -1

  : تنظيم وتوحيد تشكيالت جيش التحرير، ورتبه العسكرية، وقد قسم إلى قسمين -2

I-  ورتبهم المختلفة يقاتلون العدو في       بلباسهم العسكري المميز   وهم الجنود :  المجاهدون:  القسم األول

  .كل الميادين وفي كل األوقات

II-  سـمع   عـين و   يتفرع إلى فرعين بلباسهم المدني، يمثلون احتياطي الجـيش و           و : القسم الثاني

  : المجاهدين، وهم

زة وصل بين السكان  يتواجدون في المدن، فيها يقومون بعمليات فدائية ويمثلون هم: الفدائيون 

  .والثورة

القيام ببعض العمليات  األرياف مهمتهم مراقبة تحركات العدو، و  يتواجدون في القرى و: المسبلون 

 .تزويد المجاهدين بكل احتياجاتهم نقل األخبار، و لتعطيله، و

   : التنظيم اإلداري

  .إحالل اإلدارة الثورية محل اإلدارة االستعمارية -1

  .سالمي بدل القضاء الفرنسي القضاء اإل-2

  .مقاطعة اإلدارة االستعمارية بمختلف مصالحها -3

  

  

  

  



 

 

  : ومما تقرر إنشاؤه -
  :  مجالس الشعب - أ

 مكلف بشؤون   فاألولأعضاء ينتخبون من طرف الشعب لكل عضو اختصاصه،         ) 5(تتكون من          

       -لعدلية، كما يـرأس المحكمـة القـضائية       مكلف بالمسائل الثقافية وا   :  الثاني و – أحوالهم المدنيين و 

ر على دفـع    ـان، والسه ـمراقبة شؤون السك   االقتصادية و  مسؤول عن الشؤون المالية و    :  الثالث و

   الميـاه،   حفظ األمن، والغابات و   :  الرابع و – منكوبي الحرب  المسننين و  المنح العائلية للمجاهدين و   

والهدف من كل   . المنسق بين أعضاء المجلس    س مجلس الشعب و   يعين كرئي  : الخامس و  –غيرها   و

تـضامني علـى     هي بمثابة تنظيم سياسي، إداري، و      ذلك، تعويد الشعب على تسيير شؤونه بنفسه، و       

  .مستوى القاعدة

  

المنطقة إلى  قسمت الوالية إلى مناطق، و  لكل حدودها، و عسكريةواليات) 6(  إلىتقسيم الجزائر  -ب

       .األريـاف  دشرة فـي القـرى و      القسم إلى أحياء في المدن، ودوار و       احية إلى أقسام، و   الن نواحي و 

  : هي )6( الواليات الست و

 القبائلبالد  :الوالية الثالثة  -الشمال القسنطيني :  الوالية الثانية - األوراس النمامشة: ى الوالية األول

وهران والغرب الجزائـري    :  لوالية الخامسة  ا -ولها  وما ح  ةـر العاصم ـالجزائ : الوالية الرابعة  -

  ).الصحراء( الجزائري  الجنوب:  الوالية السادسة-

 



 

 

  : التنظيم اإلعالمي والدبلوماسي -4

 توعية الشعب عن طريق إذاعة ونشر أخبار الثورة، وأوامر الجبهة، وإصدار المطبوعات، مثل -أ

   ) …المقاومة -المجاهد (

تكوين اإلطارات في الخارج، سواء عسكريا، أو سياسيا وفي نفس الوقت لتمثيل اهتمام الثورة ب -ب

  . في الدول الشقيقة والصديقة الجزائر في المحافل الدولية، و
 

  :    نتائجه

  ).محليا ودوليا(توسيع دائرتها  إبراز شمولية الثورة و .1

  .   االدعاءات االستعماريةنجاح عقد مؤتمر الصومام على أرض الوطن، وهي ضربة قاضية لكل  .2

جعلت العدو يحارب على عدة جبهـات،       ) سياسيا، عسكريا وشعبيا  (اتخاذ قرارات تنظيمية حاسمة      .3

  . جيش التحرير من جهة، واللجان الشعبية التي أنشأها المؤتمر من جهة أخرى جبهة التحرير و

  .تجاوب الشعب مع مختلف التنظيمات وانضوائه تحت لواء الثورة .4

 أصبحالعسكرية، فالعديد من الجزائريين من انظم إلى الثورة، أو           فقدان فرنسا سيطرتها اإلدارية و     .5

  . أو العسكري يخدم الثورة من خالل منصبه اإلداري

  .وعطفه كسب المزيد من الرأي العام العالمي .6

  

  :إستراتيجية تنفيذ الثورة 

  :على المستوى الخارجي 

 

 

 

 

 

 

 
ألهداف التي يعمل قادة الثورة لتحقيقها على المستوى الخارجي، لذلك اهتم قادة الثورة البيان يحدد ا

بإرسال البعثات الدبلوماسية إلى كافة المناطق في العالم وذلك للتعريف بالقـضية الجزائريـة وكـسب               

عند التخطيط للثورة كلف كل من محمد بوضياف، أحمد بن بلة، آيت أحمد ومحمـد               . مساندة الشعوب 

  :ة األهداف الخارجي                                          

  .تدويل القضية الجزائرية -1 

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

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

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

العمل الداخلي، سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض، والعمل في             :  ماواحد وه 

  .الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله، وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين

  1954                                      من بيان أول نوفمبر

       4وثيقة 



 

 

خيضر، بالتعريف بالقضية الجزائرية كما كانوا أول من مثّل  الدبلوماسية أحسن تمثيل بفضل نشاطاتهم               

  .المكثفة
 

  :مظاهر النشاط في الخارج 

  : النشاط الدبلوماسي -1

  لعبت جبهة التحرير دورا بارزا * 

  في الخارج، حيث تمكنت منذ الشهور

  األولى من الثورة، أن تعرض القضية

  ، )1955أفريل (ية في مؤتمر باندونغ الجزائر

  واستطاعت أن تكسب تأييد حركة الدول

  . أسيوي- اآلفرو

  إنشاء مكاتب لجبهة التحرير في* 

  العديد من عواصم الدول الصديقة

  والشقيقة حيث لعبت دورا بارزا في 

  . الميدان اإلعالمي والسياسي والدبلوماسي

  الحضور المكثف في كل الملتقيات * 

  والدولية مثل  جمعات اإلقليميةوالت

  ).كوفد مالحظ(األمم المتحدة والجامعة العربية 

  انضمامها إلى العديد من التنظيمات الدولية مثل* 

  اتفاقية جنيف األربعة الخاصة بحقوق اإلنسان(

  ).1960جويلية  (
  

  : اإلمدادات -2

حيث العدة و العتاد، و أنهـا قـد         الذين خططوا للثورة يعلمون أنهم سيخوضون حربا غير متكافئة من           

، )أسلحة، أجهزة اتصال، أدويـة    (تطول، فمن الضروري أن توفر للمجاهديـن وسائل القتال المختلفة          

لذلك منذ أوائل الثورة أنطلق القادة يبحثون عن مصادر السـالح في كل البلـدان الصديقـة والشقيقة               

الخطورة ألن إدخال السالح إلى الوطن كثيرا مـا         ومن األسواق الدولية للسالح، وهي عملية في غاية         

 وإلنجاح هذه . يكتشف من طرف االستعمار، إضافة إلى المال الكبير التي تتطلبه عملية شراء األسلحة            
اإلمدادات حددت جبهة التحرير الوطني عدة نقاط خارج الوطن خاصة في الوطن العربي أهمها مصر،                     

الح إلى التراب الجزائري، أما في الداخل فقد أقامت شبكات عبر كامل            و معابر برية وبحرية لنقل الس     

  .  إلى المجاهدينتالواليات مهمتها إيصال هذه اإلمدادا

ندوة صحفية في ثلو الجزائر في األمممم

كريم بلقاسم مع رئيس

ماو (الصين الشعبية 

 )تسيتونغ

ممثلو الجزائر في 



 

 

  : القضية الجزائرية في المحافل الدولية -3

  يعكس حضور جبهة التحرير الوطني في المحافل

  الدولية ونجاحها في التعريف بالقضية الجزائرية،

  .  جبهة التحرير في الخارج نجاح ممثلي

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لم يمض على ذلك شهران حتى أبدت بعض الدول األعضاء في هيئة                       "... 

  .لجزائرية على الهيئةاألمم المتحدة رغبتها في عرض القضية ا

 جانفي مذكرة ينبهـه     5فرفع ممثلو المملكة العربية السعودية إلى مجلس األمن في          * 

  . أصبح يهدد السالم العالميثفيها إلى خطورة الوضع بالجزائر بحي

 دولة  29 انعقد مؤتمر باندونغ التاريخي وصادقت فيه        1955 أفريل   18و في شهر    * 

لى الئحة تؤيد كفاح الشعب الجزائري وتطالب فرنسا باالعتراف         افريقية آسيوية باإلجماع ع   

  .للجزائر في حقها في تقرير مصيرها

 طالب السيد عبد الخالق حسونة األمين العام لجامعـة الـدول            1955 جوان   5وفي  * 

العربية من السيد هامر شولد الكاتب العام لألمم المتحدة أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة لوضـع               

  . الجزائريةحد للحرب 

    5وثيقة 

رغم الحصار الشديد إال أن 

األسلحة بمختلف أنواعها 

 كانت تصل إلى
 المجاهدين



 

 

 

 

 

 

 
 

  

من خالل مطالعتك لهذه الفقرة من جريدة المقاومة الجزائرية تكتشف مدى الدور الناجح الـذي كانـت                 

  :تلعبه جبهة التحرير على المستوى العالمي ففي رأيك 

  ما هي المنظمات المذكورة في  -

  ائرية؟ الجريدة التي تساند القضية الجز

    إلى أي قارات تنتمي؟-
 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دولة افريقية آسيوية مطلبـا لتـسجيل القـضية          14 قدمت   1955 جويلية   26وفي  * 

  .الجزائرية في جدول أعمال األمم المتحدة أثناء دورتها العاشرة

ـ    - دول أمريكية التينية   4 اقترحت   1955 نوفمبر   23وفي  *   ا وهي الشيلي وكولومبي

عمومية أن تقـرر إسـقاط المـسألة الجزائريـة مـن             على الجمعية ال   -وكوبا واإلكواتور 

  .مشموالتها

   من جريدة المقاومة الجزائرية-

  -.1957 جانفي 12  السبت 5العدد)لسان حال جبهة التحرير الوطني(

تأييد عالمي من طرف 

 والصديقة لدول الشقيقةا



 

 

  

  إستراتيجية االستعمار للقضاء على الثورة
  

  :على المستوى الداخلي 

حيـث   تفاجأ االستعمار في أول يوم للثورة     

 بأن أزيد من قرن من االحتالل كافيـة         كان يظن 

لطمس ومحو الشخصية الجزائرية، لذلك عملت      

م األول إلى التقليـل     اإلدارة االستعمارية في اليو   

من شأن الثورة إعالميا، معتبرة أن هذه األحداث        

فرق مغربية (و) فرق تونسية في الشرق(من فعل 

الوسط فمجموعة خارجة عـن     (أما  ) في الغرب 

 نوفمبر اعتقـل العديـد مـن        2وفي  ). القانون

   ، الحريات الديمقراطيـة   مناضلي حركة انتصار  

، ثم بعـدها انطلقـت       نوفمبر حل الحزب   5وفي  

  :المخططات للقضاء على الثورة، تتمثل في 

  :المخططات العسكرية المختلفة 

بتطبيق " جيل"ام الجنرال   ي ق  *

 فـي   )عمليات التطهير (ـ  ما اسماه ب  

، تتمثل في عمليـات     أول يوم للثورة  

 و االعتقـاالت  المطـاردة،    القمع، و 

وِصـف   التعـذيب، و   و العشوائية،

الـصفات المهينـة    المجاهدون بكل   

أما الـساسة فـي     . للتقليل من شأنهم  

باريس فقد شـجعوا سياسـة القمـع        

معتبرين هذه األحداث حاالت عابرة     

           ســببها المــشاكل االقتــصادية  

االجتماعية التي يعاني منها الشعب      و

  .الجزائري

  الصادرة يوم ( L’ECHO D’ALGERIE) جريدة

، وفيها يصرح ميتران وزير 1954نوفمبر   7 

 ال تعترف االجزائر هي فرنسا وفرنس:"الداخلية

 ".بأي سلطة إال سلطتها

أسالك شائكة تعزل 

 ▼الجزائر عن العالم

 ◄ لقتلا

 ◄االعتقاالت 



 

 

إلجراءات إنشاء جهاز   بين ا   التصدي للثورة بكل إمكانياته العسكرية، السياسية واإلعالمية فمن        *

علـى مـستوى    ) الصاص(بجهاز المجموعات اإلدارية المختصة      األهلية أو ما يسمى    ضباط الشؤون 

اإلشـاعات   بث الدعايات و   تحركاتهم، و  و كامل القرى واألحياء والمحتشدات، مهمتها مراقبة السكان      

  .ر الصومامكذلك لمجابهة عمل اللجان الشعبية التي نظمها مؤتم لتحطيم الثورة، و

تطبيق سياسة التجمعات البشرية في شبه معسكرات للسكان محاطة، باألسالك الشائكة لعزلهم عـن               •

 .الثورة

التعـذيب واالعتقـال، كمـا       تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية، حيث تعرض بموجبه السكان للقمع و          •

  . ي مشتبه فيهعسكريين  في إلقاء القبض على أ أعطيت الحرية التامة للمعمرين مدنيين و

   .مستعمرات ال من العديد من العسكريةقواتال تتدعيم الجيش الفرنسي عددا وعدة، فقد جلب •

         ) العمـالء  القوميـة، والحركـة، و     (استمالة السذج من الشعب الجزائري حيث كون مـنهم فـرق             •

كان الكثيـر    الثورة، و  استخدمهم لضرب الشعب و    و

خوانهم الجزائريين مـن    منهم اشد قسوة وبطشا على إ     

االستعمار نفسه، لكن من بينهم من خدم الثورة، بتزويد         

  .المجاهدين باألسلحة والتجسس على االستعمار

 1956منح االستقالل لكل من تونس والمغرب سنة         •

 .حتى يتسنى لها التفرغ عسكريا لضرب الثورة

و لما جاء ديغول إلى الحكم ازدادت عملية اإلبـادة           •

 تضاعفت القـوات    حيثلحرب إلى اآلخر،     شجع ا  :فقد

العسكرية عددا وعدة، كما انطلقت اآللة الحربية تحصد    

ُأبِقي علـى مدرسـة      األرواح البشرية دون تمييز، و    

 . مكاتب الصاص المعتقالت، و تضاعفت المحتشدات، و بسكيكدة، و" جان دارك "التعذيب 

الذي " للجنرال شال "ُأسِندت قيادة الجيش     و

  :  تتمثل في ق خطته المسماة باسمه وطب
) خط شال (وضع أسالك شائكة مكهربة      •

 أكثـر على طول الحدود الغربية والشرقية      

 مـدعما لـه،    و) خط موريس (تطورا من   
طـول   باإلضافة إلى منطقة محرمة على    

الحدود التونسية، افرغ سـكانها منهـا       

الهدف هو عزل الجزائر عـن       تماما، و 

شديد الحصار على   ت العالم الخارجي، و  

 الجزائر عن العالم الخارجي شرقا وغرباالَ َزخطا موريس وشال َع

الوجه الظاهري للجنرال 



 

 

  .بالتالي خنق الثورة في الداخل  و…غيرها الثورة، لمنع ومراقبة تهريب األسلحة و

بحرية، مستهدفة مناطق الثورة الساخنة فـي كامـل التـراب            القيام بعمليات هجومية برية، جوية و      •

الـذي  " يمـر بر"عرفت الثورة عمليات عسكرية كثيرة من بينها عملية         . الوطني، الواحدة تلو األخرى   

  ..غيرها و بالحضنة "  لشرارة ا"وعملية " جيميل" جنراال في منطقة القبائل وعملية 14اشترك فيها 

القتل حتى أن فترته وصفت بمرحلة اإلبـادة،         في عهد ديغول تعرض الشعب ألبشع أنواع التعذيب و         •

قادتهم  فتفنن المعمرون ولو بقتل كامل الشعب،  فتخوفهم من فقدانهم الجزائر جعلهم يتصرفون بجنون و     

 … كثيرماسو و غيرهمفي ذلك من أمثال شال، صاالن، جوهو، زيلر، الكوست، 

  

  :المخططات اإلغرائية 

عنف الثورة جعل كل عمليات التقتيل و اإلبادة تفشل فلجأت فرنسا كعادتها إلى سياسة اإلغـراء                

صالحية و التنموية معتقدين أن الثـورة       فأصدر قادتها مختلف المشاريع التي أطلق عليها بالمشاريع اإل        

سببها البـؤس و المجاعة و األمراض و بالتالي اعتقدوا أن تحسين األوضاع سينهي الثورة في الجزائر 

  : هذه المشاريع نو م

   :1955سوستال اإلصالحي  مشروع

ثورته مشروع استعماري أراد جاك سوستال من خالله التهدئة و في نفس الوقت إبعاد الشعب عن 

  :مس المشروع عدة جوانب . عن طريق إغراءات كان الشعب محروما منها

نص المـشروع   : الجانب اإلداري   * 

على إلغاء البلـديات المختلطـة وجعـل         

 نالبلديات الريفية تسير من طرف أوروبيي     

ومسلمين وبالتالي تحقيق المـساواة بـين       

السكان، إضافة إلى تحسين أوضاع السكان      

ة في األرياف لكونهم أكثـر      المعيشية خاص 

عزلة، وأقرب إلـى الثـوار بـل مـنهم          

  .المجاهدين والفدائيين والمسبلين

قام المشروع  : الجانب االقتصادي * 

بعدة إجراءات تهدف إلى توفير األراضـي       

الفالحية للفالح عن طريق تحـسين نظـام        

العقاري بحيـث يمكّـن للفـالح امـتالك         

كانـت  األرض، وإعادة نظام الخماسة التي  

 ▼الترغيب       سياسة▲      سياسة الترهيب



 

 

قائمة بجعل الفالح شريك مع المالك في األرض، و منح القروض واستصالح األراضي وكلها إغراءات 

  .لم تبعده عن ثورته

البطالة و الفقر هما سبب الثورة في رأي سوستيل و بالتـالي تـوفير      : الجانب االجتماعي و الثقافي     * 

للمهن النسوية في األرياف و فتح المدارس مناصب الشغل و فتح أبواب التوظيف و فتح مراكز التكوين  

 أوت  20لتعليم األطفال و غيرها كلها إجراءات كفيلة بإبعاد الشباب عن الثورة، غيـر أن هجومـات                 

  . و انتصاراتها الباهرة، أفشلت هذا المشروع1955

  ) :1958(مشاريع الجنرال ديغول 

في الواقع المخططات اإلغرائية كانت مالزمـة لمخططـات         

بهذه السياسة المزدوجة عرف الجنرال ديغول الـذي        . ادةاإلب

جاء إلى الحكم بعد االنقالب الذي قام بـه المعمـرون علـى     

، بعد أن تأكدوا مـن      1958 ماي   13السلطة في الجزائر في     

قرب نهايتهم فكل مشاريعهم و مخططاتهم لم تفلـح و بقـي            

أمامهم البحث عن منقذ فكان الجنرال ديغول محـررهم مـن           

  .نازيةال
 1958 فور استالم الجنرال ديغول الحكم فـي جـوان          

والمصادقة على دستوره الجديد الذي اسقط الجمهورية الرابعة   

 سـبتمبر   28ليكون هو على رأس الجمهورية الخامسة فـي         

، انطلقت سياسته االزدواجية التي تراوحت مـا بـين          1958

  .و اإلغراء اإلبادة الجماعية

   :سياسيفي الجانب ال 

 يوظّـف سياسـة     أنحاول ديغول بدهائه العـسكري       فقد 

 أنشامل على كل المجاهدين شـريطة        اإلغراء ملوحا بعفو  

سـلم  "ـ  يضعوا السالح، وهو ما عرف ب      يسلموا أنفسهم و  

.  من قسنطينة  1958  أكتوبر 23دى به في  االذي ن " الشجعان

اشتدت الثورة التجأ إلى خطة أخـرى        لما فشل هذا النداء و    

ـ       إغ أكثر حق الشعب  " راء تتمثل في االعتراف ألول مرة ب

 16وذلك في تـصريح      "بنفسه الجزائري في تقرير مصيره   

  :1959سبتمبر 

تحـت مراقبـة     إجراء استفتاء حر حول مستقبل الجزائر      •

  :  بيننيخير الجزائريو هذا االستفتاء لن يجرى قبل أربع سنوات،. دولية

 1958 ماي 13تمرد المعمرين 

أرادوا التقرب من الصغار بعد أن 

  يتموهم



 

 

  االندماج مع فرنسا  -1

  .االتحاد مع فرنساالفدرالية و -2

وفيه هدد ديغول بأنه سيفشل (االنفصال عن فرنسا     -3

أي تطور أو نهضة في الجزائر كما انه لن يتخلى عن           

  ).بترول الصحراء مهما كان
 

   :قتصاديالافي الجانب 

 دوافع هذه الثـورة، هـو       أنكان ديغول يرى           

ــ ــ ؤس وـالب ــصادي  و ر ـالفق ــدهور االقت             الت

االجتماعي الذي بلغه الشعب الجزائري، لـذلك أول    و

عمل قام به في زيارته األولى إلى الجزائر كـرئيس          

مـن   ، و )1958 أكتـوبر    13( للجمهورية الفرنـسية  

قسنطينة، أعلن عن مشروع اقتصادي، وهـي خطـة         

ـ   يتنـاول  "  مـشروع قـسنطينة    " خماسية سميت ب

وذلـك باسـتحداث       اقتصادية واجتماعية  إصالحات

إعادة  ؤسسات صناعية في الجزائر لتوفير الشغل و      م

 وكان الهدف مـن كـل   …بناء السكنات  بناء المؤسسات التعليمية و  توزيع األراضي على الفالحين و    

  .جبهة و جيش التحرير الوطني عن  عزله الشعب واسترضاءذلك هو 
 

  :مشاريع التقسيم 

    عزيزي الطالب عرفت كم كان إصرار فرنسا على        

   بقاء في الجزائر ولو على جثث الـشعب الجزائـري،          ال

و قد قابله نفس اإلصرار مـن طـرف الـشعب علـى      

االستقالل، هذه المعادلة الصعبة و الخاسـرة بالنـسبة         

لفرنسا دفعها إلى عرض خطط جديدة تهدف إلى تقـسيم       

  : الجزائر و من هذه المشاريع

وهو مشروع اسـتعماري تقـدم بـه        : قانون اإلطار   * 

هذا المـشروع   بعد اشتداد الثورة، نص      بير الكوست رو

على تقسيم الجزائر إلـى مقاطعـات شـبيهة بالنظـام           

بناء (مشروع قسنطينة 

 )حي ديار الشمس

غراءات إال أن وضعية رغم كل اإل

 حصار واعتقاالت: الشعب لم تتغير



 

 

إلى الفدرالي، حيث تصبح الجزائر مقسمة      

 فدراليات، تتمتع كل فدراليـة      10 أو   8 :

 هرفـض هذا المـشروع    باستقالل داخلي،   

البرلمان الفرنـسي باألغلبيـة فـي دورة        

حكومة قوط رغم فشله و س   ،  1957سبتمبر  

 .1957 أكتوبر 30 برجيس مونري

جاء هذا المخطط    : 1957مخطط هرسان *

أيضا لتقسيم الجزائـر و هـي محاولـة         

استعمارية إلفشال الثورة و إضعافها و قد       

  :قسم الجزائر إلى 

  . منطقة قسنطينة ذات الحكم الذاتي-

  .نطقة تلمسان ذات الحكم الذاتي م-
       أما الغرب من الجزائر إلـى وهـران        -

  .و كامل الصحراء فهو إقليم فرنسي

آالن (مخطــط التقــسيم المقتــرح مــن *

   :1961) بيرفيت

يهدف هذا التخطيط إلى تجميع األوروبيين      

في مقاطعات من التراب الـوطني تـشمل        

  .و العاصمة و الصحراء الغرب الجزائري

 

 

 

 
وهو الشغل الشاغل لفرنسا حيث ازدادت هذه الرغبـة منـذ           :  مخطط لفصل الصحراء عن الجزائر      *

التأكد من غنى باطن الصحراء بالبترول، فزادت من سياسة اإلجرام في حق الشعب ولما لم تفلح لجأت                 

        إلى سياسة المراوغ  والتقسيم وهدفها هو الصحراء ومن هـذه المـشاريع مرسـوم مـاكس لوجـان                   

الذي أراد فصل الصحراء عن الشمال مكثرا من المشاريع الـصناعية فيهـا و ربـط       1957أوت   06

  . إحداث وزارة خاصة بشؤون الصحراءالمناطق البترولية بالساحل و 

محاوالت التقسيم األولى وفيها تقسم الجزائر إلى 

 واليات لكل منها حكمها الذاتي

مخطط هيرسان وفيها تحتفظ فرنسا بالصحراء والغرب 

 الجزائري ومنح تلمسان والواليات الشرقية الحكم الذاتي



 

 

من محوالت فرنسا التقسيمية أنها حاولت أن تجعل من الصحراء منطقة داخلية تشترك فيها كل الـدول                 

لي تدويل الصحراء، إلبعادها عن الجزائر، وكذلك عسكرة الـصحراء بـشكل ملفـت              المجاورة و بالتا  

  .للنظر، وجعلها منطقة تجاربها الذرية

ولما جاء ديغول إلى الحكم جعل من الصحراء إقليما 

مفصوال عن الشمال، حيث كانت كل المفاوضـات        

التي تتم مع جبهة التحرير الوطني يشترط فيها عدم         

أنه وافق على مـنح الحكـم       ذكر الصحراء، حتى    

كـل هـذه    . الذاتي للجزائـريين دون الـصحراء     

المخططات اصـطدمت بإصـرار الـشعب علـى         

مواصلة الثورة و تقديم التضحيات وهو ما أفـشل         

  .السياسة االستعمارية برمتها

عملت فرنسا علـى     :  أما على المستوى الخارجي   

محاصرة الثورة في الداخل عن طريق اإلجـراءات        

تخذتها من الناحية العـسكرية فـي المجـال         التي ا 

األرضي للجزائر بل تجاوزته إلى الحصار الجوي،       

  ومنه قامت باختطاف الطائرة المقلة للوفد الجزائري      

 طائرة مغربيـة،في    على متن  1956 أكتوبر 22في  

احمد بـن بلـة،     (الوفد من    تونس، يتكون هذا   اتجاه

آيـت أحمـد، محمـد       ومصطفى األشرف، حسين  

أحدثت هذه العمليـة    وقد   )ف، محمد خيضر  بوضيا

   .ضجة واستنكارا عربيا دوليا

  

 

 

 

 

 

  

ل دولة مارست القرصنة الجوية أو

 جريدة

: الزعماء المختطفون من اليمين

أحمد بن بلة،مصطفى األشرف، 

بوضياف،  حسين آيت أحمد، محمد



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، وهو قانون افتعله االستعمار يخول له حق مطاردة المجاهدين في كـل      )حق المتابعة (إصدار قانون    •

حتى يثير  ، و   اتهم البلدين بإيواء ومساندة الجزائريين     1956المغرب، فبعد استقاللهما سنة      من تونس و  

الرعب لدى الشعوب الشقيقة اتجاه الثورة قام بشن هجوم جوي على قرية ساقية سيدي يوسف اآلمنة في 
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عرقلة كل قرارات هيئة األمم المتحدة اتجاه الجزائر معتبرة الشأن الجزائري شأن داخلـي يخـص                 •

مة لألمم المتحدة في دورتها العاشرة  لما صوتت الجمعية العا1955 سبتمبر30فرنسا و هو ما فعلته في 

على تسجيل القضية في جدول أعمالها مما دفع بالوفد الفرنسي إلى مغادرة القاعة احتجاجـا ومهـددا                 

  . الكلي من الجمعية األمميةبباالنسحا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيفري  8(قنبلة ساقية سيدي يوسف

  .لترهيب الدول الشقيقة) 1958

 ▼مدرسة هدمت على من فيها



 

 

  :نص للمطالعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من وسائل القمع الفرنسي أثناء حرب الجزائر

  "إقامة المحتشدات " 

 التحرير الذين كانوا     عندما عجز الجيش الفرنسي ويئس من مالحقة أفراد جيش

يلجأون إلى البوادي والجبال الوعرة، وعندما أدرك أن سكان هذه البوادي والجبال هم 

مصدر قوة هذا الجيش إذ يزودونهم بكل ما يحتاجون إليه من الدعم المادي والمعنوي، لجأ 

 إلى ترحيل جماعي لسكان الجبال، فأجبر سكان 1957الجيش الفرنسي في أواخر عام 

بني : (عدة قرى ومداشر وخاصة في جبال القبائل الصغرى، مثلما حدث لسكان قرى

 ) تمقرة- بني إبراهيم، إلماين- بني حافظ، بني عشاش- بني شبانة- بني ورتالن-يعلى

وغيرها من القرى القريبة من واليتي سطيف وبجاية، على مغادرة أراضيهم وديارهم 

  تشدات ال وأمالكهم وحيواناتهم وجمعوهم في مح

تتوفر على أدنى وسائل الحياة حيث تعرضوا لمجاعة حقيقية وأمراض مزمنة، ثم توالت 

هذه المحتشدات لتشمل عدة مناطق في األوراس وفي مناطق أخرى، كما استغل الجيش 

الفرنسي هذه المحتشدات لبث دعايته وإشاعاته المصحوبِة بسياسة الترغيب والترهيب 

وة في نفوس األهالي نحو جيش التحرير وإظهار هذا األخير في لغرس الكراهية والعدا

مظهر مشين ويصورونه لهم بأنه هو سبب المآسي التي يعيشون فيها، ومن ثم يحثونهم 

    .على محاربِتِه وعدم التعاون معه بهدف عزل جيش وجبهة التحرير الوطني عن الشعب
  تاريخيةمجلة الدراسات ال/ عن                       

  -1999 -10/ العدد– معهد التاريخ -                       



 

 

 
  

  :النشاط األول  -1

  :عامة للطلبة المسلمين الجزائريين نداء إلى الطالب من الجمعية ال

لقد تجاهلت اإلدارة الفرنسية إضرابك عن الدروس والطعام يوم       "  أيها الطالب المسلم الجزائري

، وتجاهلت مختلف مواقفك وتقريراتك التي بينت بها تضامنك التام مع جبهة التحرير 1956 يناير 20

  .الوطني و جيش التحرير الوطني

إنها تجندك ... هلت إضرابك الحاضر عن الدروس و االمتحانات من غير تحديد المدة و أخيرا تجا

  .لفائدة الحضور الفرنسي في بالدك" نشر السالم"إلى العمل في الجيش المسمى بجيش... لتبعثك 

لهذا يجب أن تفشل هذه المحاولة الجديدة لإلدارة االستعمارية المتعامية، التي تصر على إشراكك ... 

 جرائمها، فيتعين عليك أيها الطالب أن تفلت من يد اإلدارة الظالمة و ذلك بالتحاقك بصفوف جـيش                  في

  . "التحرير الوطني و جبهة التحرير الوطني حيث ينتظرك واجب مقدس

  االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين                                

  1956 لسنة2من جريدة المجاهد العدد                                    

  :حلل النص مجيبا عما يلي : المطلوب 

 متى تأسس اإلتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين؟ -1

 .ما هو الدور الذي لعبه الطلبة في الثورة الجزائرية؟ أعط أمثلة إلجابتك -2

 ما هي المحاوالت االستعمارية التي أشار إليها النداء؟ -3

 ت الجماهيرية التي كانت قائمة في هذه الفترة وما دورها في الثورة؟ما هي المنظما -4

  :تحليل النص يتطلب منك أن تتناول النقاط التالية : مالحظة

   اإلطار الزماني والمكاني-

   طبيعة النص أو الوثيقة-

   الفكرة الرئيسية للنص-
كما هو الحال فـي     . (أو المصدر الذي اخذ منه النص     ) إن وجد ( تعريف مبسط لصاحب النص      -

  )النص المقدم

 .اجعل ما سبق مقدمة إلجابتك ثم انطلق في اإلجابة عن األسئلة الفرعية التي طرحها السؤال
 
 
 

  

 اختبر مكتسباتك المعرفية



 

 

اعتمادا على فقرات الدروس السابقة لخص مضمون األحـداث والوقـائع وفـق             : النشاط الثاني    -2

 :التسلسل الزمني
 

  الحدث  التأريخ  الحدث  التأريخ

    1956 أكتوبر 22    1954 أكتوبر10

    1957 جانفي 28    1954 نوفمبر 1

    1958 فيفري 8    1954 نوفمبر 5

    1958 ماي 13    1955 أفريل 18

    1958 ماي 28    1955 جويلية 4

    1958 سبتمبر 28    1955 جويلية 26

    1958 أكتوبر 13    1955 أوت 20

    1958 أكتوبر 23    1955 سبتمبر 30

    1959 سبتمبر16    1956 فيفري 24

    1960 فيفري 13    1956 أوت 20
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