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 تارٌخ الثورة الجزائرٌة   السنة الثالثة   : المحاضرة األولى

 اندالع ثورة أول نوفمبر   عنوان المحاضرة : 

         

 الجزائرٌة ظروف  اندالع الثورة    

  

و التً تشمل مختلؾ الجوانب  1331الفرنسٌة المطبمة على الجزائرٌٌن منذ  ـ  السٌاسة1 

 السٌاسٌة و االلتصادٌة و االجتماعٌة و الثمافٌة 

  أهدافهافشل المماومة السٌاسٌة  فً تحمٌك 2  -  

   1445ماي  3العمل المسلح ال سٌما بعد مجازر  إلىااللتناع التام بضرورة اللجوء 3- 

ٌن الموى فً العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة و ظهور الحركات التحرٌرٌة  تؽٌٌر مواز4-  

 و انطالق الثورة فً كل من تونس و المؽرب  

 األسباب المباشرة 
 أزمة حركة االنتصار للحريات الديمقراطية  

األمين أزمة الدكتور  ،  عرفت حركة االنتصار أزمات عديدة منذ نشأتيا منيا األزمة البربرية
، و نتيجتيا أعتقل حوالي 0491مارس  03، أزمة اكتشاف المنظمة الخاصة في   دباغين
مناضل من بينيم احمد بن بمة ، حمو بوتميميس و أحمد محساس و ادمحم يوسفي   ،  111

سنوات و لم ينجو من االعتقال سوى  01حكم يصل إلى  211ىذا باإلضافة إلى صدور 
من أكثر  .  د و العربي بن مييدي و مصطفى بن بولعيددمحم بوضياف و ديدوش مرا

 0498األزمات تأثيرا عمى مسيرة الحزب ووحدتو أزمة أفريل 
   3591أزمة افريل 

، بدأت الخالفات داخل الحزب ، حيث طرح موضوع التدريب 0490بحمول عام           
العسكري لبعض مناضمي الحزب في المدرسة العسكرية بالقاىرة ، و ىو ما لم تيتم بو المجنة 
المركزية لمحزب ، فشعر مصالي الحاج باىتزاز مكانتو ، فكان ذلك مؤشرا لبداية الخالف 



أثناء انعقاد ا اجتماع  0498ية ليتفاقم   األمر جميا في افريل بينو و بين المجنة المركز 
 المؤتمر الثاني  لحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية  ، في غياب زعيم الحزب.

 خرج المؤتمر بقرارات من أىميا   إقرار مبدأ القيادة الجماعية  
ت اإلقامة الجبرية و سيادة الرأي األغمبية عمى األقمية ، حينيا أحس مصالي و ىو تح 

و برز  .   بشيء غير عاد فسره بأنو عممية تستيدف شخصو ، و دبت الفرقة داخل الحزب 
 تياران  

5 يمثمو الرئيس و مناصريو إضافة إلى عنصرين من المجنة المركزية ىما أحمد  التيار األول
  ن مبدأالمصاليون ، و ىم يرفضو  اسممزغنة و و موالي مرباح ، و أصبح يطمق عمييم 

 القيادة الجماعية ، مكرسون الزعامة الفردية لمصالي الحاج مدى الحياة.
عضوا أصبح يطمق عمييم  522 يمثمو معظم أعضاء المجنة المركزية حوالي  التيار الثاني

 اسم المركزيون ، يصرون عمى مبدأ القيادة الجماعية و رأي و قرار األغمبية .
و في ظل ىذا االنسداد الذي عرفو الحزب اجتمع كل من عمي عبد الحميد و حسين لحول   

و بشير دخمي و دمحم بوضياف في مدرسة الرشاد  من أجل إيجاد حمول سريعة لألزمة   
 . 0491 مارس  28لتخرج ىذ المجموعة بقرار تأسيس المجنة الثورية لموحدة و العمل في 

 و العمل  اللجنة الثورية و الوحدة

بالجزائر  2تأسست المجنة الثورية لموحدة و العمل بمدرسة الرشاد شارع عمي عمار رقم    
من المركزيين  و ىما بشير دخمي و  اثنانالعاصمة و قد كانت مشكمة من أربعة أعضاء 

و اثنين من قدماء المنظمة الخاصة  سيد عمي عبد الحميد الذي يستبدل ب موسى بوشبوبة
و ىم دمحم بوضياف و مصطفى بن بولعيد  و قد اتفق األربعة في البداية عمى ضرورة 

 . الحفاظ عمى وحدة الحزب أوال ثم ليتم االنتقال بعدىا لمتحضير لمعمل المسمح 

 و ىي كالتالي 5   و تبع إنشائيا إصدار بيان حدد أىدافيا   
وحدة الحزب عن طريق مؤتمر موسع و ديموقراطي يضمن االنسجام الداخمي و لمنح  

 الحزب قيادة ثورية  .



 .  مطالبة المناضمين بعدم تبني الخالفات القائمة عمى مستوى القاعدة
و قد أصدرت المجنة صحيفة الوطني التي كانت تنسخ بآلة تسمى "رونيو" ، و صدرت ليا 

داة وصل لبث األفكار الجديدة و إحداث التقارب بين مختمف ستة أعداد ،  و كانت أ
، و كان يكتب فييا العديد من المناضمين نذكر منيم العربي بن مييدي، ديدوش   المناضمين

 مراد ، حسين لحول. 
عقد  المصاليون مؤتمر    إلصالح ذات البين قام بيا المحايدون في ظل المحاوالت التي  

، تقرر فيو عزل أعضاء المجنة  0491جويمية  9-1-8 مكا أيااستثنائي بيورنو ببمجي
، لتقوم المجنة المركزية ىي األخرى بعقد اجتماع خاص بيا بالجزائر   المركزية من الحزب 

 انتيى بعزل مصالي الحاج عن الحزب أيضا .    0491أوت  6-9-1العاصمة في 

 التاريخي    22اجتماع 
  0491في النصف الثاني من شير جوان " صاالمبي " كمو ىو اجتماع  ، دارت أشغالو في

 . في بيت السيد "الياس دريش"
أزمة ترأس االجتماع مصطفى بن بوالعيد ، بينما قدم دمحم بوضياف تقريرا عرض فيو    

 الحزب و أسبابيا العميقة 
شرح موقف المجنة الثورية لموحدة و العمل في ظل الوضعية التي تعيشيا الجزائر بالمقارنة 

 مع تونس و المغرب . 
جرى نقاش طويل بين  المؤيدين لمعمل الثوري الفوري و المؤيدين لو بعد اإلعداد و 

يو االستعداد و حسم الموقف سويداني بوجمعة الذي سال الحاضرين بتأثر و الدموع في عين
ىل نحن ثوريون ؟ إذا كنا مخلصين صادقين مع أنفسنا ماذا ننتظر لنقوم متسائال 5"... 

  بالثورة..."
انتيى االجتماع بإعالن  الثورة كسبيل وحيد لتحرير الجزائر و تجاوز الخالفات الداخمية      

ت أعضاء سمي 9، كما انتخب دمحم بوضياف مسؤوال وطنيا و كمف بتشكيل لجن مكونة من 
  .بمجنة الخمسة 

 
 



   لجنة الخمسة
، مصطفى بن بولعيد ، رابح بطاط  و كانت مكونة من دمحم بوضياف ، العربي بن مييدي  

 ، ديدوش مراد .  
بالقصبة  كان أول اجتماع ليا في مدينة الجزائر العاصمة بمنزل المناضل عيسى كشيدة    

باشرت المجنة مياميا  بتكميف ديدوش مراد بميمة إقناع جماعة القبائل إلى الثورة و قد نجح 
في ذلك حيث انضمت القبائل ممثمة في شخص كريم لقاسم إلى التنظيم الثوري في شير 

، فأصبحت المجنة تسمى بمجنة الستة ، ثم لجنة التسعة بعد انضمام جماعة  0491أوت 
 . التي أسندت ليا ميمة الدعاية لمثورة في الخارج و تزويدىا بالسالح  القاىرة ليا

عقد أعضاء لجنة الستة عددا من االجتماعات ،  0491ابتداء  من شير سبتمبر       
 ناقشوا فييا التحضيرات األساسية إلعالن الثورة منيا نتائج االتصاالت مع األحزاب و معرفة

  ضية السالح و كيفية الحصول عميو .إال أن أىم مواقفيا من إعالن الثورة و ق  
بالرايس حميدو بالعاصمة ،  0491أكتوبر  21اجتماع ذلك الذي تم في االجتماعات تتمثل 

  حيث خرج بمجموعة من القرارات و ىي 5
وضع خريطة عسكرية عن مواقع تواجد القوات الفرنسية و مراكز الشرطة و الدرك و   -

 تواجد العمالء. حراس الغابات و أماكن
اعتماد مبدأ ال مركزية نظرا التساع رقعة العمل الثوري و صعوبة قيام جياز مركزي يسير  -

 الثورة تسييرا فعاال ، ليذا منحت كل المناطق حرية التصرف تماشيا مع ظروف كل منطقة.
قا مناطق إدارية و عسكرية مع تعيين دمحم بوضياف منس 9تقسيم المناطق الجزائر إلى  - 

بين المناطق و بين الداخل و الخارج . و في ىذا السياق كمف من قبل المجنة بااللتحاق 
 بالقاىرة إلذاعة بيان أول نوفمبر .

تحضير منشور يعرف  الثورة و يحدد أىدافيا و مبادئيا  .أما عن تحديد تاريخ اندالع   -
 الثورة التحريرية 

التنظيم الثوري تسمية جبية التحرير الوطني سياسيا و جيش التحرير الوطني   ءإعطا -
عسكريا ،  و القصد من تسمية جبية التحرير الوطني ىو ترك المجال مفتوحا أمام كل 

السياسية و اإليديولوجية لالنضمام ليذا التنظيم . أما  انتماءاتيمالجزائريين ميما تعددت 



فالقصد من ورائو ضم جميع الطاقات الجزائرية الراغبة في  تسمية جيش التحرير الوطني
 تحرير الجزائر من االستعمار.

 و بعد توزيع المسؤوليات بين أعضاء المجنة توجو كل قائد إلى المنطقة لتي يشرف عمييا .
أما دمحم بوضياف فقد كان مقرر أن ينتقل إلى القاىرة لالتصال بالوفد الخارجي ، و إذاعة   

   . نوفمبر عمى موجات إذاعة صوت العرب بالقاىرة  أول نص بيان
 عمليات أول نوفمبر  

إن انطالق العمميات العسكرية في ليمة أول نوفمبر بتمك الشمولية و البعد الوطني يدل عمى 
استفادة قادة الثورة من تجارب و دروس المقاومات الشعبية التي عرفتيا الجزائر ضد 

. و بذلك تجاوزت العمميات المسمحة الحدود الضيقة  04االحتالل الفرنسي طوال فترة القرن 
 ضات .ليذه االنتفا

و قد شممت عمميات أول نوفمبر مناطق مختمفة من الوطن في الشرق و الغرب و 
عممية استيدفت ىذه العمميات المراكز الحيوية لمعدو من  81الوسط و قد بمغ عددىا حوالي 

 منشآت اقتصادية و ثكنات عسكرية و مراكز الشرطة و الدرك

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  -السنة الثالثة –:  تارٌخ الثورة الجزائرٌة  المحاضرة الثانٌة

 عنوان المحاضرة ردود الفعل الفرنسٌة و الوطنٌة من اندالع الثورة الجزائرٌة 

   رد الفعل الفرنسي  -0
لقد كان اندالع الثورة صدمة عنيفة جدا عمى السمطات الفرنسية التي لم تتوقع ما   

د أحداث عابرة سرعان ما يتم احتوائيا و نممس ذلك من خالل ر حصل ، اعتبرتيا مج
المستوطنين  خاللياالتصريحات اإلعالمية و الخطابات السياسية  الفرنسية    تطمئن   من 

تطالبيم باليدوء ألن الذي نفذ ىذه العمميات مجرد قطاع طرق  و تدعوىم إلى عدم القمق و
وقعت اغتياالت خارجون عن القانون و في ىذا اإلطار ،   وزير الداخمية آنذاك قائال 5"... 

 في عدة مناطق من الجزائر من طرف أفراد و جماعات منعزلة ...

مواطنون شنوا ىناك و أصدر رئيس الحكومة الفرنسي مانداس فرانس بمايمي 5.." 
حربا على وطنيم فاتخذنا اإلجراءات الصارمة التي يقتضييا الموقف... إن الجزائر ىي 
فرنسا ، ال تساىل عندما يتعلق األمر بالدفاع عن األمن الداخلي لألمة و عن وحدة و 
سالمة الجميورية ، إن مقاطعة الجزائر تشكل جزءا من الجميورية الفرنسية ، إنيا 

 ....."يد طويل و بصورة ال رجعة فييا .فرنسية منذ ع

" بالغا للتقليل من أصدر الحاكم العام "روجي  ليونار  الثالثاءو في  عشية يوم ا     
أىمية ما حدث و طمأنة المستوطنين و مما جاء فيو:..." اتخذنا على الفور إجراءات 

دعيم القوات صارمة و سريعة لمواجية ىذه األحداث من بينيا استدعاء االحتياط لت
ا نشر في الصحافة الفرنسية بمختمف مو من خالل   الفرنسية في مناطق الحوادث ..."

 توجياتيا نستنتج إدعاءاتيا حول الثورة في 5



بحيث جردت المجاىدين من كل خصمة من الخصال التي  تشويو الثورة و الثوار -
  يفرضيا 

فيم في نظرىا مجرد إرىابيون أو قطاع  الظرف الثوري كالبطولة و الشجاعة و التضحية ،
طرق أو خارجون عن القانون ، كميا أوصاف القصد منيا  تجريد الثورة من أىدافيا 

 األخالقية و اإلنسانية و الوطنية .
أن   L’Auroreفً جرٌدة   rober bonetفً هذا اإلطار أشار المؤامرة  الخارجٌة :  -  

لحة و األوامر من الخارج . أما جرٌدة صدى الجزائر فمد اللذٌن نفذوا العملٌات ٌتلمون األس

مدٌر األمٌن العام للجمعٌة الوطنٌة و أشار ؼلى  Vaujourنملت ممتطفات على لسان السٌد 

 أن األشخاص الذٌن ٌمفون وراء هذه األحداث مسٌرون بؤوامر خارجٌة . 

عتبار ان بٌان أول نوفمبر و من بٌن الدول التً اتهمت  بؤنها وراء هذه العملٌات مصر با  

 لد أذٌع من صوت العرب بالماهرة

كما حاولت فرنسا أن تمنع حلفاإها بؤن العالم ٌهدده الخطر الشٌوعً فً منطمة شمال   

إفرٌمٌا إذا لم ٌسارع إلى الولوؾ بجانب فرنسا فً حربها ضد الجزائر  الخاضعٌن 

 لتوجٌهات اإلتحاد السوفٌٌتً .

أن اإلدارة الفرنسٌة بوسائل إعالمها المتعددة حاولت أن تبرهن للعالم  و ما ٌمكن استنتاجه 

الثورة الجزائرٌة هً حركة عصٌان و تمرد من الخارج . كما اتهمت أٌضا تونس   أن 

إرهابً تونسً  511بؤنها وراء هذه األحداث ، حٌث أشارت الصحافة الفرنسٌة إلى تسرب 

ت تنظٌم وحدات المتال و تدرٌب الجزائرٌٌن على إلى جبال األوراس و ذكر أن مهمتهم كان

استعمال األسلحة و على خوض حرب العصابات و اختتمت الحملة باتهام تونس رسمٌا 

 " و ذلن أمام الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة René mayerرٌنً ماٌار""على لسان 

 موقف األحزاب الوطنٌة  

و المعارض و حتى المتشكن فً تؤرجحت موالؾ األحزاب الوطنٌة بٌن المتحفظ      

 .إمكانٌة نجاح المشروع الثوري

: إن شعور أعضاء اللجنة المركزٌة بؤنهم لم ٌكونوا الفاعلٌن و المحركٌن  موقف المركزٌٌن

للثورة جعل مولفهم ٌتمٌز بالضبابٌة و الحذر ففً البداٌة رأوا أن انطاللة الثورة لد جاءت 

الل مبعوثٌهم فً الماهرة من إلناع الوفد الخارجً فً ؼٌر ولتها المناسب و سعوا من خ

 بالترٌث و إٌجاد الظروؾ المناسبة للتعرٌؾ بالمضٌة الجزائرٌة



: لم ٌتخذ المصالٌون مولفا علنٌا و صرٌحا و مباشرا من الثورة إال بعد  موقف المصالٌٌن

الذي  فترة انتظار لما سوؾ تسفر علٌه تطورات األحداث و هذا بسبب عنصر المفاجؤة

  أحدثه اندالع الثورة إذ لم ٌؤخذوا محمل الجد لدرة منافسٌهم على اتخاذ لرار تفجٌر الثورة  

 3في ىذا التاريخ و بيذه السرية التامة . و في تصريح سمم لوكالة األنباء الفرنسية في 
:"... بمجرد اإلعالن عن األحداث التً جرت فً صرح مصالً الحاج لائال  0491نوفمبر 

نوفمبر عززت على نحو خطٌر الرقابة المفروضة على شخصً ....  3أكتوبر إلى  53زائر فً لٌلة الج

لقد قلنا ذلك فً وقت سابق و نقرره الٌوم أنه بإنهاء هذا النظام و االستجابة لطموحات شعبنا ٌمكن 

 ج ..."التً لٌست فً الحقٌقة إال أعماال ٌائسة ، و هنا ٌمكن العال اتوضع حد لهذه االنفجار

 موقف جمعٌة العلماء المسلمٌن 

االتجاه  انمسمت جمعٌة العلماء المسلمٌن إلى تٌارٌن متباٌنٌن، اتجاه اندالع الثورة ،       

األول ٌعارض فكرة العمل المسلح و ٌعتبرها نوعا من الجنون و المؽامرة .أما االتجاه 

الثانً فمد التنع أصحابه بؤن عصر المطالبة باإلصالحات لد ولى ؼلى ؼٌر رجعة لهذا 

و المتتبع لردود الفعل الصادرة عن التٌار األول ٌالحظ    أعلن مساندته المطلمة للثورة .

فً اتخاذ مولؾ واضح بسبب عنصر المفاجؤة الذي سارت به األحداث و هو ما التردد 

:"...ال ٌمكن أن نمدم أي تعلٌك 1454نوفمبر  5نستشفه من ما كتبته جرٌدة البصائر ٌوم 

عن األحداث إلى أن تظهر لنا الحمٌمة و بعدها أصدرت بٌانا فً جرٌدة البصائر تدعوا فٌها 

األزمة الجزائرٌة بوضع برنامج إصالحات شاملة و حذرت  السلطات االستعمارٌة معالجة

 من سٌاسة العنؾ المسلطة على الجزائرٌٌن

 موقف االتحاد الدٌموقراطً للبٌان الجزائري 

إن موقفنا معروف و ال ٌقبل أي عن مولؾ هذا الحزب كتب فرحات عباس ٌمول :"....     

إن فرحات عباس ال   شٌئا ...." غموض ، و نحن ما نزال مقتنعٌن بأن العنف ال ٌساوي

ٌإمن بالعنؾ الثوري و ٌرفض أن ٌجد المشكل الجزائري حله فً االنفصال عن الوطن األم 

 :..." إنها الٌأس و المغامرة..."ألجل ذلن كان تعلٌمه األول عن عملٌات الفاتح من نوفمبر 

ة منذ اندالعها : أعلن الحزب الشٌوعً الجزائري معارضته للثور موقف الحزب الشٌوعً

إلى تكوٌن  أعلن فٌه رفضه لاللتحاق بها كما سعى 1454نوفمبر  2حٌث أصدر بٌانا فً 

 "، لكن التجربة فشلت فً المهد المحاربون من أجل الحرٌةلوة مسلحة موازٌة تحت إسم " 

   

  



       

 

 

 -السنة الثالثة –:  تارٌخ الثورة الجزائرٌة  المحاضرة الثالثة 

    3578 -3576التطور السٌاسً للثورة  ما بٌن  عنوان المحاضرة   
دخلت   1454بعد نجاح  العملٌات العسكرٌة التً نفذت لٌلة الفاتح من نوفمبر          

الجزائر مرحلة جدٌدة من تارٌخها النضالً الطوٌل ضد االحتالل الفرنسً مرحلة ٌستوجب 

تسخٌر كل إمكانٌاتها البشرٌة و المادٌة و العسكرٌة من أجل تحمٌك األهداؾ المسطرة فً 

 نمسم تارٌخ الثورة إلى أربع مراحل أساسٌة   بٌان أول نوفمبر و ٌمكن أن

  3578-3576المرحلة األولى:

و سمٌت هذه المرحلة بمرحلة إرساء لواعد الكفاح المسلح فً الجزائر تمٌزت بعدة   

خصائص و ممٌزات سواء على المستوى السٌاسً و العسكري من الجانبٌن الجزائري و 

 الفرنسً .

 التطور السٌاسً للثورة : أهم ما مٌز فً الثورة فً هذا الجانب ماٌلً :

العمل شبه مستمل بٌن المناطك الخمس ، حٌث كان من الصعب إعادة ربط المناطك و   -    

التنسٌك بٌنها نظرا للحصار الكبٌر المفروض على الثورة من جهة و من جهة أخرى 

بعد   إلى صعوبة االجتماع المزمع انعماده  و هذا ما أدى  شاسعة الرلعة الجؽرافٌة

الجهود التً   المشكل تدرٌجٌا بفضل لن الثورة أن تتخطى ذا ت و لد استطاع.   ةاالنطالل

باشرها بعض من بمً من مفجري الثورة أمثال كرٌم بلماسم العربً بن مهٌدي، عبان 

 .   1455رمضان لما أطلك سراحه فً فٌفري 

 نشر الوعً السٌاسً  لدى المناضلٌن . -   

. و هً هذا اإلطار  ةتعبئة الشعب و تؤطٌره و هٌكلته سٌاسٌا فً إطار منظمات جماهٌرٌ 

و اإلتحاد العام  1455كان تؤسٌس اإلتحاد العام للطلبة المسلمٌن الجزائرٌٌن فً جوٌلٌة 

 .  1456فٌفري   24للعمال الجزائرٌٌن فً 

المرحلة داللة واضحة على إحراز العمل الثوري لمكاسب سٌاسٌة و لمد كان لهذه   -

 آفاق أرحب داخلٌا و خارجٌا . علىعسكرٌة و تنظٌمٌة سمحت له بالخروج و االنتمال 



حٌث سرعان ما  1454أعلنت الثورة عن مبادئ مشروعها الثوري فً بٌان أول نوفمبر  -

لعربٌة و بعض الدول الصدٌمة فً اكتسب جبهة التحرٌر الوطنً موالؾ تؤٌٌد الدول ا

المجموعة اآلفروىسٌوٌة و هو األمر الذي أهلها لتكون فً ألل من سنة ممثال شرعٌا وحٌدا 

للشعب الجزائري و مكنها بفعل الدعم اإلفرٌمً اآلسٌوي من إخراج المسؤلة الجزائرٌة إلى 

 . 1455الفضاء الدولً بعدما احتضنها ألول مرة مإتمر باندونػ فً أفرٌل 

كما تمكنت الثورة فً ولت مبكر من ربط عاللات دبلوماسٌة عن طرٌك الوفد الخارجً     

 مع مصر و لٌبٌا و تونس و المؽرب .

  

أما على المستوى العسكري فمد اتبعت لٌادة الثورة اإلستراتجٌة التطور العسكري  :

 العسكرٌة التالٌة :

كٌل أفواج صؽٌرة و خفٌفة الحركة لادرة إتباع ما ٌسمى حرب العصابات حٌث تم تش   -  

على الكر و الفر تمكنها من إلحاق الخسائر بالعدو  االختفاء بسرعة بالشكل الذي ٌستنزؾ 

    لوة العدو و ٌشتتها و هو ما ولع خالل حرب التحرٌر  .

تضاعؾ تعداد جٌش التحرٌر بعد سنة واحدة من االنطاللة عدة مرات حٌث بلػ فً  -

و  311مجاهد بعدما كان عدده عند االنطاللة ٌتراوح ما بٌن  6111حوالً  1455خرٌؾ 

التً كانت الشرارة االنطاللة سرعان ما ارتفع  31مجاهد . كما أن العملٌات الـ  1211

عملٌة  1111حوالً  1455حجمها بشكل متسارع لٌبلػ معدل العملٌات العسكرٌة فً أفرٌل 

لدر تعداد جٌش التحرٌر الوطنً  1456ً ربٌع . و ف 1456عملٌة فً نوفمبر  2642و 

 (1ألؾ مناضل) 21إلى  15حسب المصادر الفرنسٌة الرسمٌة ب

مباشرة النشاط العسكري من خالل تكثٌؾ العملٌات العسكرٌة اشتباكات و معارن و   -

كمائن  من أجل التؽلب على مشكل التسلٌح الذي ٌعتب من أهم المشاكل التً واجهتها الثورة 

( و من أهم  2ٌضا من ضرب المنشآت االلتصادٌة للعدو و استنزاؾ لدراته العسكرٌة )و أ

أوت  21العسكرٌة التً أحرزها  جٌش التحرٌر فً هذا اإلطار هجومات   تاالنتصارا

1455. 

 3577أوت  42هجومات 



تعود فكرة اليجوم إلى زيغوذ يوسف حسب ما أورده عمي كافو في مذكراتو حيث يشير     
كان ينوي تعميمو إلى كامل التراب الوطني لكن تراجع عن ذلك لخطورة القرار و ظروف  أنو

 . الثورة في تمك الفترة التي لم تكن تسمح بيجوم شامل
يمكن تمخيصيا  األىدافسعت الثورة من خالل تنفيذ ىذا اليجوم إلى تحقيق العديد من      

 في النقاط التالية 5
  ى منطقة األوراس  فك الحصار المفروض عم   - 
 تأكيد استمرارية الثورة و شموليتيا  - 
 إثبات قدرة جبية التحرير الوطني عمى التخطيط و التنسيق و التنفيذ  -
 تعبئة الشعب الجزائري  -

الرد عمى عمميات اإلبادة و التقتيل الجماعي و النفي الممارسة من طرف قوات الجيش 
 الطوارئ. الفرنسي و ذلك بعد اإلعالن عن حالة

  تسييل تنظيم طريق القوافل نحو تونس لإلتيان باألسمحة  -
 العمل السياسي الذي يقوم بو  الوفد الخارجي بعمل عسكري .يم عتد - 
تكذيب أقاويل و إدعاءات فرنسا بتبعية الثورة الجزائرية لبغض العواصم الخارجية و إثبات  -

  وطنية الثورة و شعبيتيا .
 لتيارات الحركة الوطنية و الشخصيات السياسية  .كسب انضمام كل ا-

   إجياض سياسة سوستيل اإلصالحية

 :  موعد الهجوم  

منها أنه    تأوت و لد تم اختٌار هذا الٌوم لعدة اعتبارا 21حدد ٌوم الهجوم ٌوم السبت        

بداٌة العطل و اإلجازات للجنود الفرنسٌٌن و رجال الشرطة و أٌضا فً مثل هذا الٌوم 

 دد كبٌر منعٌعرؾ سوق مدٌنة سكٌكدة حركة نشٌطة حٌث ٌتوافد علٌه 

مما ٌسهل مهمة جنود جٌش التحرٌر الوطنً الدخول إلى المدٌنة و هم . المواطنٌن  

 .  اللباس العسكري و السالح متنكرٌن بالزي المدنً الذي ٌخفً

أما تولٌت الهجوم فمد حددت الساعة منتصؾ النهار و هو خروج ولت األوروبٌٌن من   

ممر عملهم لتناول وجبة الؽذاء . لذا استؽلت لٌادة الثورة تجمع هإالء لتسهل المهمة على 

 .  منفذي الهجومات و بالتالً إلحاق خسائر مادٌة و بشرٌة أكثر



أوت وزعت  22أوت إلى  21أٌام متتالٌة من  3الل االجتماع أن ٌدوم الهجوم كما تمرر خ

 .  خاللها المهام لتنفٌذ العدٌد من العملٌات

  أماكن الهجوم :

هدفا مست كل من لسنطٌنة ، الخروب ، فٌلٌب فٌل ) سكٌكدة( المل ن عٌن  34تم اختٌار  

سمندو) زٌؽوذ ٌوسؾ( ، الحروش ، سان عبٌد زاد الزناتً ، كالرمان )  المجازر حالٌا( 

 شارل ) رمضان جمال حالٌا( ؼالبٌدي، لالمة ، عزابة، المٌلٌة، أسطورة، فلفلة.

لد ولع االختٌار لهذه األماكن نظرا لوجود منشآت عسكرٌة و التصادٌة من مطارات و و 

لمعمرٌن موانئ ، مراكز شرطة و درن كما تعرؾ هذه المدن انتعاشا كبٌرا إذ ٌبلػ عدد ا

 . ألؾ نسمة ٌملكون المزارع و ٌمارسون مهنة التجارة و الصناعة 121 ًحوال

عٌن زٌؽوذ ٌوسؾ مسإولٌن لإلشراؾ على عملٌة التنظٌم العسكري عن طرٌك تحدٌد     

 .  المهام و المسإولٌات و توزٌع المسإولٌن على جمٌع النواحً

عدات الهجوم و التموٌن و تخزٌنها كما ركز على جمع األسلحة و الذخٌرة الحربٌة و م 

للولت المناسب و جمع األدوٌة ووسائل العالج.  و كلؾ بعض المواطنٌن من ذوي الخبرة 

بصنع المنابل الحارلة " المولوتوؾ و المنابل الٌدوٌة من علب السردٌن و الطماطم . كما تم 

وضعٌتها اإلستراتجٌة  إحصاء مراكز العدو و عدد لواته و عتاده الحربً مع دراسة شاملة ل

. هذا من الناحٌة العسكرٌة أما من الناحٌة البشرٌة فمد تم تشكٌل أفواج الهجوم و توزٌع 

 األسلحة علٌهم و تحدٌد أماكن و أهداؾ كل األفواج المشاركة .

ولد تمرر خالل بدء العملٌات العسكرٌة رفع العلم الجزائري و أن تكون إشارة انطاللها   

 الجهاد فً سبٌل هللا."   . إعالء كلمة "

 نتائج الهجوم 

 حقق الهجوم أهدافه العسكرٌة و السٌاسٌة  و من أهم نتائج الهجوم 

 عسكرٌا:

 تزوٌد جٌش التحرٌر الوطنً بالعناصر المماتلة  -

 إمتداد العمل الثوري إلى المنطمة الخامسة التً تمثل ثلث مساحة المطر الجزائري. -

وجه العدو بجمٌع وسائله العسكرٌة و الدعائٌة على أن المضاء نهائٌا على مكان ٌر -

 أشهر . 3الثورة لٌست تمردا سٌتم المضاء خالل 

 تكثٌؾ المطاع الوهرانً لعملٌاته العسكرٌة و الفدائٌة و كذلن بالً الوطن.  -



أصٌبت الموات العسكرٌة الفرنسٌة بخٌبة كبٌرة ، مما اثر على نفسٌة الجنود الذٌن   -

جٌش التحرٌر الوطنً الفزع األكبر و الخطر الدائم على حٌاتهم لذلن  أصبحوا ٌرون فً

 . انتشرت بٌنهم روح التمرد و العصٌان ضد الحرب فً الجزائر 

 سٌاسٌا :

 إثبات وطنٌة الثورة  -

 إحداث المطٌعة التامة بٌن الشعب و السلطة الفرنسٌة -

 المضاء النهائً على سٌاسة اإلصالحات ، إفشال مشروع سوستال . -

على مستوى المرى و الدواوٌر بالمنطمة  1455تؤسٌس المجالس الشعبٌة منذ نوفمبر  -

الثانٌة و تعٌٌن مسإولٌن عنها و كذلن وضعت نظاما لدفع االشتراكات و تموٌن جٌش 

 التحرٌر .

 .  وضع األحزاب نهائٌا أمام مسإولٌاتها التارٌخٌة -

 :خارجٌا 

تحطٌم الحصار اإلعالمً  الفرنسً ، فانتملت الثورة الجزائرٌة إلى المحافل الدولٌة و  -

أصبحت تتصدر الصفحات األولى فً جرائد العالم ، بحٌث أنها تلمت دعوة للحضور 

دولة و من نتائجه مصادلة هذه الدول  24فً ندوة باندونػ التً شاركت فٌها حوالً 

 . شعب الجزائري فً االستمالل على الئحة مصٌرٌة تطالب بحك ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 -السنة الثالثة –:  تارٌخ الثورة الجزائرٌة  الرابعةالمحاضرة 

  3578-3576عنوان المحاضرة  : السٌاسة الفرنسٌة للقضاء على الثورة ما بٌن 

 

 الجانب  الفرنسً  

حاولت فرنسا بمختمف الطرق و األساليب القضاء عمى الثورة وخنقيا في ميدىا        
فبمجرد تمقي خبر اندالعيا اتخذت اإلدارة الفرنسية إجراءات دفاعية ىجومية الحتواء 

 الوضع و تطويق الثورة و الحد من انتشارىا و يمكن أن نممس ىذه السياسة في جانبين 
 اإلجراءات العسكرية  :

الشروع في عمميات عسكرية و أمنية مركزة عمى المناطق التي مستيا عمميات أول  -   
 12شخص و قتل  2111وصل عددىم إلى  حيثنوفمبر بإلقاء القبض عمى المشتبيين 

 . آخرين 
  جندي     تنفيذ عمميات عسكرية منيا عممية عرفت باسم فيوليت في جنوب األوراس   -

شممت منطقة ونزة الحدودية و عممية "ألواس   0491ديسمبر  21و عممية أخرى في 
جانفي  21و 04مست منطقة القبائل .و تمتيا عممية الفيرونيك باحمر خدو يومي 

تحت إشراف الحاكم العام" روجي ليونار" مدعمة بسالح الطيران ، تم خالليا  0499
 .  تدمير العديد من القرى و تشريد العديد من الجزائريين

شرع  0499"جاك سوستال" كحاكم عام خمفا لروجي ليونار في نياية جانفي بعد تعيين  -
في اتخاذ بعض التدابير الحتواء الوضع و تطويق الثورة منيا ، تعزيز القدرات القتالية 

 91لمجيش الفرنسي برفع عدده و عدتو ، فقد بمغ الجيش الفرنسي عند اندالع الثورة حوالي 



 وصل إلى 0496ألف و في ماي  011إلى  0499ام ألف عسكري ، ارتفع عددىا في ع
ألف بعد وصول التعزيزات القادمة من اليند الصينية و من فرنسا و ألمانيا ، أضيفت  291

إلييا القوات المتمركزة في تونس و المغرب بعد استقالليما و عودة القوات المشاركة في 
 حرب السويس   .

قة في ممارسة القمع و شن سمسمة من االعتقاالت منح القادة العسكريين السمطات المطم  -
 العشوائية في صفوف الشعب  .

بادر البرلمان الفرنسي إلى المصادقة عمى قانون حالة  0499افريل  10ابتداء من   -
 أفريل.و 18صوتا و أصبح ساري المفعول إبتداء من  204صوتا ضد  824الطوارئ ب

يعني ىذا القانون اعتقال و سجن و محاكمة كل شخص يشتبو فيو أنو منتم أو متعاطف مع 
الثورة ، فضال عن مصادرة الممتمكات و اإلحالة عمى المحاكم العسكرية و النفي و فرض 
اإلقامة الجبرية و إنشاء المعتقالت و المحتشدات و تشديد الرقابة عمى الصحافة و 

ل اإلعالم و تحديد تحركات األشخاص ووسائل النقل في أماكن و المنشورات و مختمف وسائ
 أوقات معينة  .

 00حوالي  0491تمديد مدة الخدمة العسكرية بالنسبة لجنود االحتياط فقد كانت سنة   - 
 شيرا  . 20تم تمديدىا إلى  0496شيرا لكن في مطمع سنة 

 اتجية و تسميح المعمرين لمحفاظإقامة شبكة عسكرية فرنسية متمركزة في األماكن اإلستر  -

 عمى أنفسيم و أمالكيم و مزارعيم التي تحولت إلى مراكز عسكرية لممراقبة و التدخل  -
 .  السريع 

شن جيش االحتالل حممة عسكرية ضخمة أطمق عمييا اسم األمل و البندقية عمى    -
ان أشير أفريل و ماي و جو  8منطقة القبائل الصغرى شرق وادي الصومام دامت 

 .   قادىا الجنرال دوفور و دمر خالليا العشرات من القرى  0496



-  
-  
-  
 اإلجراءات السٌاسٌة   -
" فً أنحاء المطر الجزائري الستمالة  S.A.Sإنشاء مكاتب الشإون األهلٌة" الصاص   -

     السكان المدنٌٌن عن طرٌك تلبٌة الحاجٌات األساسٌة و مساعدتهم على تحسٌن معٌشتهم .

طرح مجموعة من اإلصالحات السٌاسٌة فٌما عرؾ تارٌخٌا بمشروع جان سوستال  - -

 اإلصالحً

رفع شعار اإلدماج و التً لخص فحواها السٌد " إدؼار فور" رئٌس مجلس الوزراء    -  

 . ، إن هدفنا اآلن هو بلوغ الدمج الكامل للجزائر بموله :"  1455سبتمبر  25الفرنسً ٌوم 

و افتتحت الجلسة  1455أكتوبر  11الجزائرٌة أمام الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة  ٌوم طرح المضٌة   -

بخطاب ألماه رئٌس الحكومة الفرنسً السٌد " إدؼار فور" أوضح فٌه أن الجنسٌة الجزائرٌة ؼٌر موجودة 

 و أنه عكس تونس و المؽرب ال توجد دولة جزائرٌة .

مواجهة المباشرة للثورة عن طرٌك إنشاء المٌلٌشٌات من إدخال أوروبًٌ الجزائر فً عملٌة ال      -

 خاصة أولئن اللذٌن ٌسكنون بعٌد ا عن مراكز الجٌش الفرنسً  . المستوطنٌن 

  


