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  ةـــــــــمقدم

ميدانا خصبا للمؤرخين والكتاب ، هم منجزاتهايعد موضوع الثورة الجزائرية وا

على  واألبحاثحيث ركزت جل الدراسات  .المهتمين بالتاريخ الحديث للدولة الجزائرية

المستوى  الذي حققته على اإلعالميوالصدى  والدبلوماسيوالسياسي البعد العسكري 

  .الداخلي والخارجي

الشعب   علىتأثيراتها وهو  الأ ،جانبا حساسا يستحق االهتمام والبحث أهملتو

سيما الجانب  ،لى جميع مجاالت الحياةوتداعيات الحرب التحريرية ع .الجزائري

   .لسكان الريف  االجتماعي

أهمية تاريخية يكتسي و يدخل في هذا اإلطار موضوع التحوالت الكبرى في الريف

حيث تقوم  ،حراك الثوريالوالثقافية التي تأثرت ب االقتصادية تماعيةاالجلمعرفة الجوانب 

 ء علىاضواألوتسليط  ،الفالحين فيهاشاركة ماألحداث المتعلقة ب هذه الدراسة بتوضيح

 اهتمامكان محط  هلسكان الريف مع العلم أن االجتماعيالتغيرات التي طرأت على البناء 

وتجفيف كل منابع  ،الجزائرية عن الثورة  عزله ةبغي االستعماريةكبير لدى السلطات 

انطالقا  ...الوطني في حربها على فرنسا التمويل والتموين التي تعتمد عليها جبهة التحرير

من ، رئيسية لهاال ةمادعالوالقاعدة الصلبة للثورة  شكلت االجتماعيةالطبقات  من كون

هي ثورة  ،أول نوفمبردلعت في التي انإن الثورة  .البشريةمكانيات المادية واإلحيث 

ومن . قائية وأقبل على التضحيةجماهرية  في األساس احتضنها الشعب بكل عفوية وتل

 ،اعلةكان واجبا على الباحثين التعمق في هذا الجانب وتوضيح معالمه وعناصره الف ،هنا
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حيث كانت صب في هذا السياق، ي "الكبرى في الريف الجزائري التحوالت"موضوعنا و

ن أل عن الذاتيةعملية البحث بطريقة مسؤولة وبنظرة شمولية خالية من الجهوية وبعيدا 

والسقوط في عن التشكيك والمغالطاتينأى بها يحفظ لألمة تماسكها  ووحدتها و ذلك

إلى تجسيده بكل  االستقاللوهذا هدف نبيل يسعى جيل المؤرخين لما  بعد  الجهوية المقيتة

   .مهنية

الفرد الجزائري في محيطه الطبيعي وتطوره التاريخي وأهم التحوالت دراسة  تعتبر

في ا مهما جانب ،مع بصفة عامة في أثناء الحربالتي عرفتها األسرة الجزائرية والمجت

 ماو معالم للمجتمع الجزائري الريفي،وهذا سيسمح لنا بتقديم صورة كاملة ال .عملية البحث

ر من خالل مشاركته في حرب التحرير المباركة في صناعة تاريخ الجزائمدى مساهمته 

معتمدين على  ،األسباب والنتائج واستخالص م1962إلى  م1954من الفترة الممتدة من 

تبرز الدور الهام والمتكامل  ،حقائق تاريخية موضوعية ونصوص ووثائق وشهادات

وهو  في صنع الثورة المباركة وباألخص فئة الفالحين الجزائريلجميع فئات شعب

التحوالت  ،فها كما يليفإننا نعر ،موضوع التحوالت ولتقريب مفهوم .موضوع دراستنا

والتغيير، وكمفهوم علمي   جمع تحول وتعني في اللغة العربية اإلنتقال والتبدلهي لغة،

العملية التي يحدث التحول بوساطتها في النسق  ويشكل، 1من حالة إلى أخرى االنتقالهو 

.563ص، 19ط، 2010، بيروت، المطبعة الكاثوليكية.في اللغة المنجد.لويس معلوف 1
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يرى أن المجتمع بتطور في حركة دائرية لها ف، أما ابن خلدون 2يفتهووظ االجتماعي

.3للتقدم وبعضها يرمز لالضمحالل والتأخر بعضها يرمز .ومتواترة حلقات متتالية

اليومي والذي يعد  المنطقة التي ترتبط بنشاط غالبية سكانهاأو القرية هو فالريف 

  .مصدر معيشتهم

ة بيغال ف على المنطقة التي تمارسلمة الريالجغرافيون على استخدام ك تفقا

  .نشاطهم هافييمارسون عيش فيها الفالحون وأي ي ،سكانها الزراعة

سكان يطلق على مجموعات ال  ،المجتمع المحلي الريفي انهو: التعريف الشائعف

لهم مصالح خاصة ،كما أنهم خاص و يانبكالذين يعيشون على الزراعة ويتميزون 

أنه صورة  على 1)جيوفاني هووي(عرفهكان المدن وينة تختلف عن سبقيم مع  يتمسكون

في منطقة محلية يعيشون فيها على الزراعة  الرابطة  القائمة بين األشخاص ومؤسساتهم

  .عادة  محور نشاطاتهم الجمعية قريةوفي 

 الثقافي االجتماعيوالبعد اإلنساني ، ذلك الحيز الجغرافي ذو يعد الريف

ورة التحريرية والعمل مع الحدث التاريخي المتمثل في الث تعاملي الذ، االقتصاديو

التحريرية الحرب  بانتهاءو، معركة التحرير بكل أوجهها أصبح طرفا فيالعسكري و

لصفات ، فقد في هذه العملية كل اجذريا اريجديدا  وتغي انبعاثاالريف الجزائري  عرف

شباب الجامعية، الؤسسة ، م)لنظرية الوظيفية لتحليل التغييرمدخل ا( االجتماعيالتغيير : الجدالني رفادية عم 2

  .122ص،1993، اإلسكندرية
،  ضوء المتصل الريفي الحضري ، الحضرية  لمجتمعات العالم الثالث فيبوقصاص، النماذج الريفية عبد الحميد 3

.55ص ، بقسطينة ،المطبعة الجهوية، ديوان المطبوعات الجامعية
1 - Giovanni Hoyais, sociologie rurale, édition universitaire française,1968, pp 66-68.
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ونقصد ، التغيراتخصبا لمجموعة من بح حقال أصدم لقد قالتي عرف بها من الالسابقة 

برمج في و الجزائري بعد االستقاللالسياسات التي وجهت لتطوير وتنمية الريف 

ادية قتصا أنظمةو، ديولوجيات مختلفةإ بتطبيق تأثركما ، وقصيرة المدىمخططات طويلة 

فاعلين في الدولة الجزائرية، ال  أشخاصوخضع لميول . ذات توجهات متعددة ومتحولة

 بين في التصادمتتمثل   يعيش حالة جديدة حيث أصبح ،أثارها إلى يومنا هذا يعيشيزال 

  .الحديثةلماضي مع المستجدات ات ترسبا

من هنا كانت أهمية هذه الجانب في الدراسة وهو ما مدى التحوالت  التي طرأت 

...ائريزالج على الريف 

  :الموضوع  اختيارأسباب  -1

ل البعد حو ،فترة االستعمار أثناءفي  اريخية عن الجزائرالبحوث الت معظم تتركز

والبعد الشعبي  االجتماعيةمع إغفال الحركة  بصفة عامة ونتائجهالسياسي للحركة الوطنية 

كتابة فصول تاريخ الجزائر كالعمال  في وإعطاءها حقها ستعمارلالللمقاومة الجزائرية 

مرور الكرام  على هذه الفئة التي  يمكن وال ،خصوصا طبقة الفالحين ،الطلبةو والفالحين

Les*حتى إنها سميت بالجاكري"كانت سبب كل الثورات التي عرفها العالم 

Jaqueries   لموضوع الريف الجزائري  حيث  نااختيارالعامل الذي عزز ومن هنا كان

د أبناءها على  سواعبداياتها و يظهر جليا اعتمادا القيادة الثورية على إمكانيات بسيطة في

.خاصة الفالحين

 للفالحين في أوروبا في مناطق البيكاردي 1358االنتفاضات الكبرى في سنة به  مصطلح يقصد: الجاكري-*

  .ضد النبالءال نورماندي، /الشامباني/
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كان وقودها فئات  هو أن الثورة ،خاصة أهميةيكتسي  رأيناهذي أما السبب ال

 كحيز جغرافي كان نهوأ ،في الريف معدمةالشعب الجزائري وأكثرهم من الطبقات ال

خالل الفترة الممتدة من ومعظم العمليات والمعارك العسكرية ثوري للعمل المسرحا 

يمتد  النعكاسات والتداعيات وا مجموعة من النتائج عنه وهذا انجر ،1962إلى 1954

الثورة سواء سنوات  يفع يجعل التغير عميقا عمق ما وق مام ،تأثيرها إلى فترات  أطول

المنجزة حول  األكاديميةالدراسات  غالبية ركزتولقد، فرنسيالمن الجانب الجزائري أو 

 سةواجتهدت في رسم صور مقد فقطقياداتها للجبهة و على الجانب البطوليالموضوع 

، كما طغت غت عليه العاطفة في كتابات كثيرةبشكل غير موضوعي ط، للعمل الثوري

سواء كانت عنها  أهميةجوانب عدة ال تقل  ، وأهملتالتوجه الوحيد دون غيره أيديولوجية

واحدة   ماعيةاجتواعتبرت كل هذه الفئات طبقة ، مجاهدين بسطاءشهادات لقادة كبار أو

 انتماءاتر أن جبهة التحرير ضمت في صفوفها مبينما واقع  األ .سياسي واحد بانتماء

  . الستقاللوهو ا الأ وتوجهات كثيرة ذابت كلها في جبهة التحرير الوطني لهدف واحد 

يز في صياغة تاريخ هذه الح األرشيفساهمت عديد الكتابات والبحوث وكذا 

اللغة الفرنسية، أما عليها تكاد تكون معظمها  ب ناالتي اطلعوائر الجغرافي المهم في الجز

 فإنهامعها في خالل عملية البحث وجمع المادة والتي كتبت باللغة العربية ناالتي تعامل

ن التحدث عن إ في الواقع، لألحداثمع المعالجة التاريخية ، تأخذ الطابع السوسيولوجي

ظاهرة للدخل تحت عنوان المقاربة السوسيولجية ي االجتماعيةو االقتصاديةالتحوالت 

ولوج  إلىمما يدفع بالباحث  .في هذه المنطقة يايحامت متعلقة بالمجتمع التي ينشط وماد

رج عن خلكن في الوقت نفسه ال ي ،لإلحاطة بالدراسة االقتصادميدان  السوسيولوجيا و
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وذلك بمحاولة تغطية كل ، قيقهوهذا ما اجتهدنا في تحتاريخية الموضوعية الكتابة الد عقوا

  . على الريف الجزائري موضوع الدراسةمناطق الوطن والتركيزالثورة عبر أحداث

كان  ،فرادكأ وعسكرية أ نضالي للجبهة كقيادة سياسية أوالتواجد الثوري وال كون

حيث كان  ،صحيح واجد في الريف والعكسا أي أن التواجد في المدينة يتطلب التيتالزم

يسري على كل نقطة  و، المدينةم الثوري في الريف وبين التنظي الومتكام اتام  سيقالتن

 ،وتنظيمها فريد من نوعه بامتياز،ثورة شعبية هذا ما جعل ثورة نوفمبر في الجزائر و

  .المختلفة وسياساتها االستعمارية وافشل كل مخططاتها اإلدارةعجز أ

:إشكالية البحث-2

ومشاركتها في الفعل  حرب التحرير إبانالخطاب الرسمي في فئة الفالحين  تظهر

 وعلىلة الحرب على الريف والمدينة الثوري، ولكن الحديث عن الثمن المدفوع وحصي

دقيق ومتضارب فيما يخص  يبقى غير كافيا وغير ،في كثير من األحيان .الشعب كله

 أن تجعل الريف كباقيريد ت األيديولوجيةالنظرة السياسية و نكما أ ،واإلحصائيات األرقام

التفصيل في حجم  و الكشف تجنب تو االستقاللفي معركة المناطق التي شاركت 

التغير ن أل، كبير إلى حد هوالتي غيرت كيان دون غيره ت بالريفقالكوارث التي لح

تداعيات الحرب لكن . إغفالهاحقيقة تاريخية ال يمكن  قد حدث وهو اإليجابي والسلبي

.والريف كان في قلب الحدث، المعالم على كل شبر من أرض الجزائركانت واضحة 

من شأنها توجيه  ، ح مجموعة التساؤالت واإلشكالياتطر ومن هنا كان التفكير في

  .النتائج أفضلالبحث إلى تحقيق 
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ما هي أهم التنظيمات والهياكل التي وضعتها جبهة التحرير الوطني في الريف .1

؟الكبرى االستعماريةالمخططات  لإلنجاح الثورة و مواجهة

، واالجتماعيوالسياسي  االقتصاديما هي طبيعة التحوالت التي مست الجانب .2

التقليدية الجزائرية الريفية ؟ أثرت التحوالت على بنية األسرة وهل

 م1954هل المدة التي استغرقها العمل المسلح وهو عمر الثورة التحريرية المظفرة .3

داث تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واضحة كافية إلح م1962إلى 

المعالم؟

وتنخرط في منظومة  ،كيف لفئات هشة بسيطة مقهورة أن تخوض حربا شرسة.4

عنصرا فعاال في  تكان أنفي معركة التنمية بعد  اوهل حسب حسابهمتقنة، ثورية 

  .معركة الكفاح والتحرر

ه التساؤالت نظرا لدقة المرحلة عترف هنا أن اإلجابة ليست جازمة على هذن

وتعقيداتها وتشعب أحداثها وكذا غموض الكثير من وقائعها، واستحالة الخوض في أشياء 

.كثيرة لعدة اعتبارات أخالقية وقانونية

:حدود البحث

 حرب فترة ،م1962إلى  م1954الفترة الزمنية الممتدة من  ركزنا في بحثنا على

، مدتها رغم قصرف .رت فيها أعظم المالحم واإلنجازاتسنوات سط 7حوالي  أيالتحرير 

، في رسم معالم الدولة الجزائرية المستقلة بكل تفاصيلها شكلل مكانا بشكل ال يدع ساهمت

ذلك، ألنه كان علينا التركيز على  يدحدتومفاصلها، وهذا ما شكل لنا صعوبة في 
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هم أنسان الريفي، ووالتركيز على اإلالتحوالت في الريف الجزائري دون غيره، 

ة قارخدور المرأة الجزائرية الريفية، ومشاركتها ال: المنجزات التي برع فيها، ومثال ذلك

في العمل الثوري وقلب كل الموازين السابقة واألعراف، في مجتمع عرف  الجريئةو

 قبل اندالعاألحداث نعالج موضوع البحث انطالقا من تحليل  أن فارتأينا .بطابعه المحافظ

، ألن م1962اإلشارة في الكثير من األحيان إلى ما بعد  يناعل ثم كان ،الثورة في المدخل

المقاربة التاريخية للموضوع وتطورها بشكل سليم، فلم  يخدم الربط بما قبل وبعد الثورة

ألحداث لدنا بشكل متسلسل وإعالن االستقالل السياسي بل مد م1962 عند نيانتوقف زم

 ناء والتشييد، ومرحلة االختياراتالب ،د االستقالل السياسيإلى مرحلة ما بع

.في جهات النظر  اختالفمن ما كان بين القيادات واإلستراتيجيات و

سلم التمهيد بالرجوع إلى الحركة الوطنية وأهم من الناحية المنهجية كان من األ

ما تم بعد  وإلقاء نظره على ،محطاتها، ودورها في بلورة العمل السياسي والنضالي

 األرضوكل ما يهم  القطاع الفالحيمن قرارات وتضحيات بشكل مباشر في م 1962

حيث اعتمدنا على المنهج التاريخي التحليلي القائم على جمع المعلومات  .واإلنسان

ولتذليل ، المطروحة في البحث اإلشكالياتعلى  لإلجابةومقارنتها ونقدها للتوصل 

مدنا على عدد كبير من الكتب المتخصصة والصادرة حديثا الصعوبات التي واجهتنا اعت

..التي لها عالقة بالموضوع

بغية اإللمام بقضايا هذا إضافة إلى اإلطالع على المقاالت العلمية المتوفرة 

بالعلوم المساعدة للتاريخ  الباحث إلماملكن العائق الذي واجهنا هو ضرورة الموضوع، 
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 حاولنا تجاوزهالذي  دياالقتصاوسيولوجي والس رلمنظوالسيما او موضوعللالتي تقدم و

.قدر اإلمكان

بالثورة التحريرية في األرشيف  الخاصةالوثائق  ومنها األرشيفيةما الوثائق أ    

تحكمها شروطا صارمة تجعل من الصعب االطالع عليها واستغاللها بحرية  ،الفرنسي

المؤرخة للفترة االستعمارية من طرف  من الكتاباتتسريبه  تم الذي النذر اليسيرهم اللّ

 هالم يكن من أولياتبما أنه و بالثورة فرنسيين، أما فيما يخص األرشيف الوطني الخاص 

   .للتلف اجزء كبير منه تعرض االمحافظة عليهو ...وثائقها من مراسالت وقرارات جمع 

ت عن أن الكتابات والدراسا منهاأنها تؤثر على الدراسة  أرى صعوبات أخرى

الثورة وأحداثها، تصف العمل العسكري والفعل الثوري دون التطرق إلى جوانب أخرى، 

 صحيح أن فترة الحرب لم تكن تعطي الفرصة لتنظيمات الثورة وسكان الريف لمعاينة

االنضباط واالنخراط في العمل الثوري كان هو  نااألوضاع، ألن أهم شيء في اعتقاد

تحت لواء الجبهة، دون غيرها ورفض أي شيء آخر قد يعطل أو يشوب تقدم الثورة نحو 

وحالة الحرب  نظرا لصعوبة المرحلة. د دراسة مستوفاة لألوضاع السائدةاالنتصار فلم أج

ش نفس األوضاع كانت تعيحتى اإلدارة االستعمارية و، الجميع بالثورةوانشغال . الشاملة

حلة كانت ألن المرالقوانين  استصدارالقرارات و ذاتخاالتردد في من التوتر السياسي و

من  الشهادات تكاد تكونعليه كل للقضاء  على الثورة والتجنيد تتطلب التأهب الدائم و

لحرب  أو قيادات فاعلة في أثناء ا ينالجانب الفرنسي  من طرف مجندين فرنسي

  األرشيفمن مركز  أحضرناهاالذي  األرشيفيةر ذلك في الوثائق ويظه، التحريري

 توالذي شمل مجموعة معتبرة من الوثائق تمثلنس، الفرنسي ما وراء البحار اكس بروفا



 ...................................................................................................................مقــــــدمة

ي 

والتي  ،األمريات الرسمية التي كانت تصدر عن اإلدارة الفرنسيةوالمراسيم و نشراتال في

للفهم الجيد لظروف الجزائريين سواء في تحوي معلومات اقتصادية وديمغرافية ضرورية 

وهذه  بحثنااألرياف بحكم موضوع  المدن أو الريف ونحن بهذا الصدد ركزنا على

كان علينا معالجتها بحذر ألنها صادرة من جانب ،المعلومات المستقاة من الوثائق اإلدارية

ها رائحة واحد وتحتوي وجهة نظر أحادية وهي رؤيا اإلدارة االستعمارية تنبعث من

قت الشهادات التي وثّ إلى ، إضافةيناالستعماري ضد السكان الجزائري دالعنصرية والحق

  .في بعض الجرائد الوطنية

أما المراجع واألبحاث والدراسات التاريخية التي تخص الثورة التحريرية فهي مع 

علينا معها فرض  كثرتها وتنوعها سواء المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية إال أن التعامل

إضافة إلى مجهود الترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية وتوخي األمانة  ،التحلي باليقظة

في نقل ما كتب بدون االبتعاد عن المعنى الحقيقي المراد اإلشارة إليه بالنسبة لصاحب 

:عن دار القصبةالكتابان الصادرانالكتاب وأذكر على سبيل المثال ال الحصر 

- Gilbert Meynier, Mohamed Harbi Le FLN. Document et Histoire 1954-

- Gilbert Meynier , Histoire intérieur du FLN 1954-1962..

ذين حوا الكثير من المعلومات والوثائق التي تضم الناحية التنظيمية لجبهة التحرير لّال

التي وفرها الكتابان  الوطني في كل مناطق الجزائر وخاصة الريف، إضافة إلى الوثائق

حول أوضاع السكان في الريف وموقف الجبهة وطرق تعاملها مع الشعب بشكل دقيق 

FLNحيث يغلب  على الكتاب الميل غير المعلن إلى التحامل على القيادة الثورية  وموثق
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ل عن الموقف الحقيقي ؤما يدفعنا للتسا ،وطرق تعامله في الميدان مع الجماهير الشعبية

  .من الحياد والموضوعية التاريخية. د حربي وجلبار مينيلمحم

مهما لنا في  اعد مصدري الذي االقتصادية لية للتنميةالمستقب نظرة العقيد لطفي كتاب-

. ق دراستنا من خالل نظرة جزائريةتعم

كر ذن الفرنسيينكما اعتمدنا على رسائل الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين-

  :لعلى سبيل المثا

- Pierre Guichard .les problèmes ruraux en Algérie institue politique de

lyon1962/ document dactylographie.

- Roger le Guy, l’agriculture algérienne, maitrise, faculté des lettres de

Nanterre/juin1970, France.

نا االستعانة بكتاب عبد القادر ارتأيمتشعبة   اجتماعية أبعاد البحث يشملوبما أن 

. ةسوسيولوجيتاريخ  الجزائر دراسة ل لجغلو

التي  1962-1954جبهة التحرير الوطنياألساسية لحزب  نصوصوكذلك ال

خطوط العريضة الختيارات الشعب والقيادة معا وأهم اإلستراتيجيات المقترحة الحددت 

من المصادر التي اعتمدنا  سميلرللنهوض بالجزائر المستقلة وهذا كان يمثل الجانب ا

  .عليها 

مدخل، أربعة فصول وخاتمة ومالحق إلى جانب قائمة  -مقدمة إلىقسمنا بحثنا -

للمصادر والمراجع والدوريات باللغتين العربية واألجنبية فهرس لألماكن واألعالم، 

كامل لألوضاع  مسح  وهولدراسة تمهيد لالمدخل ك جاء حيث، وفهرس للموضوعات
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سياسة فرنسا االستعمارية وأساليبها االستيطانية بحيث بدأناه ،سائدة في الجزائرال

وترسانتها القانونية، ثم كان الحديث عن الوضع السياسي ونشاط الحركة الوطنية ابتداءا 

ونشاط األمير خالد مرورا بأهم االتجاهات السياسة في الساحة كاإلستقالليون  م1919من 

وموقف الشعب الجزائر والحركة  1945ماي  08حيون، مجازر واالندماجيون واإلصال

الوطنية من االقتصادي وسياسة االستغالل التام لكل شيء وتدهور حالة الشعب الجزائري 

في كل النواحي التي انعكست على الجانب االجتماعي والثقافي، التي كانت في أسوأ 

والتي جاءت كبداية نهاية االستعمار حاالتها واليت مهدت لقيام الثورة التحريرية الكبرى 

تحدثنا فيه عن الهياكل التنظيمية للثورة والمخططات االستعمارية  األولالفصل  أما،الغاشم

ميالد جبهة التحرير الوطني، وظروف المحيطة بالحدث و في الريف وحيثيات االندالع

والتحضيرات  عمل،التاريخي كأزمة حزب جبهة الشعب وتأسيس اللجنة الثورية للوحدة وال

كان التركيز على مؤتمر الصومام من قبيل  ثم ، شعال فتيلها وقياداتها التنظيميةالحثيثة إل

في كل القطر الجزائري،  على الثورة، وهيكلته الفذة األهمية التنظيمية التي أصبغها 

 / هاوالمقصود هنا الواليات والمؤسسات المنبثقة عن هذا المؤتمر الفيصل في تاريخ

ولجنة التنسيق والتنفيذ من جهة والتنظيم العسكري  /والمجلس الوطني /كالمؤتمر الوطني

من جهة أخرى حيث تظهر أهمية مصالح جيش التحرير الوطني، الصحية، االجتماعية، 

  . الدعائية وغيرها، ومكانة الريف في نصوص مؤتمر الصومام واألهمية التي أوليت له

سلطنا الضوء على العمل ، في الفعل الثوري العمل العسكري ألهميةونظرا 

كان لها األثر الكبير على البنى  التيالعسكري والعمليات التي كان الريف مسرحا لها و

والمستويات وتأثر بها من ينتمي إلى الريف الجزائري وهنا نفرق بين أمرين األمر األول 

التحرير الوطني في  يشوهو الصدام العسكري المباشر بين قوات االستعمار وقوات ج
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النشاط العسكري وما يتعلق بالجانب األمني والضبطي في الريف كدور  وبينالميدان 

.الشرطة مثال في السهر على استتاب األمن

أما الجانب السياسي واإلداري فتطرقنا إليه في المبحث الثالث لتوضيح دور اإلدارة 

زائري وعلى فئة الفالحين بالتحديد الفرنسية واهم المخططات التي جربت على الشعب الج

التحوالت الكبرى في ب الفصل الثاني والذي عنوناه أما .السياسة االقتصادية واالجتماعية

تحول من  ،قسمين لىإقسمناه فيه التحول السياسي و أثناء الثورة، أبرزناالريف الجزائري 

ف الجزائري الجانب الفرنسي وضحنا فيه أساليب اإلدارة االستعمارية في الري

ومية ــــــهدنا بما كان يسمى ضباط الشؤون األهلية وفرق القـــــواستش

الح اإلدارية المختصة أو ـــــرا كامال للمصــــــصصنا عنصـــحيث خ

les" ىـما يسم sections administratives spécialisées"   والقسم الثاني كان

لسياسي واإلداري للجبهة في الريف كالفوج للجانب الجزائري فكان التركيز على التنظيم ا

.والفرع والمهام الموكلة لهم، والتنظيم الجماهيري لسكان الريف

إلى جانب مهم جدا في تنظيم الجبهة في الريف وهو القضاء واإلفتاء  تطرقناكما 

إبان حزب التحرير اعتمادا على شهادات وثقت من طرف جريدة أول نوفمبر وكذا 

الريف كونه بارتباطا وثيقا م التحول االقتصادي الذي يرتبط ث.والتموينمصلحة األوقاف 

فكان علينا التفصيل في أمور كثيرة وهي الثروة  .يمس جوهر الريف وهو األرض

بحوزتنا سمحت يث كانت وثائق أرشيفية مصالح  حماية وتهيئة األراضي حالغابية،

قيمة التطرق إليها من حيث السبق ربما بتوفير إحصائيات وأرقام، ومعلومات لم ي

.التاريخية
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كل ... كما أننا أشرنا إلى جداول وأرقام المحاصيل وعالقتها بالظروف المناخية

النشاط الصناعي في الجزائر وأهم وعالقته ب.هذا كان عنوان التحول الفالحي في الريف

طابع الصناعات التي كانت موجودة آنذاك تحت سيطرة المعمرين والتي كانت ذات 

.مانيفاكتورات وورشات

ا من جمال الريف هولم نغفل بطبيعة الحال الصناعة التقليدية التي تأخذ إلهام

في الريف ودور المراكز والثقافي االجتماعيالتي تعكس التحول .ومواده البسيطة النقية

شباب الريف ودور الهجرة والنزوح الريفي  جلبالتربوية كأسلوب جديد ل االجتماعية

 ذو أبعاد عدة على سكان الريف في هذه المرحلة الحرجة من ،اك اجتماعي مهم جداكحر

وعملية بناء المحتشدات والمعتقالت للتضييق على سكان ، تاريخ الثورة الجزائرية المظفرة

الريف ومحاصرتهم وإبعادهم بشكل نهائي عن الجبهة والعمل الثوري والمشاركة في 

  .ارهاستمر

ي في ظل السياسة االستعمارية وظروف حرب التحرير كان واقع المجتمع الريف

قسمناه إلى أربعة مباحث للتفصيل في دراسة واقع المجتمع حيث  موضوع الفصل الثالث

، لقريب والبعيدتها على المدى ااالريفي والتركيز على مدى التحوالت التي شهدها وتداعي

  .لها القتصادية واالجتماعية والثقافيةوإحاطة بالناحية ا

ي غرافووالنمو الديماألسرة الجزائرية إبان حرب التحرير تكوينها والسكن الريفي 

على  لها من خالل المعالجة التاريخيةحرصنا سوسيولوجي طابع كلها مواضيع ذات 

م في المشروع الحديث عن التعلي، ثم كان على المنهجية التاريخية في الطرح المحافظة

فرنسا التعليمية في ذلك الوقت وبالتحديد فترة الثورة  وسياسةالثقافي االستعماري، 
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والتركيز على الموقف البطولي للجبهة وحضورها الدائم والشجاع في هذا  ،التحريرية

، التعليم كان كذلك من مهام الجبهة بجانب معركة التحرير أنالميدان اإلستراتيجي بتبيان 

 أهميةيكتسي و يعد قطاعا استراتيجياتنظيم قطاع الصحة الذي  إلىلقيادة التي دفعت با

ألن الظروف كانت ظروف حرب بشعة وفتاكة واستعملت فيها األسلحة التدميرية  .كبيرة

على اإلنسان والحيوان واألرض، ووصل األمر كما تعلمون إلى تجارب نووية في 

واألمراض  امترديكان صحراء رقان ال تزال آثارها إلى يومنا هذا فالواقع الصحي 

، ههياكلبكل  الجبهة  إشرافتحت صحي تنظيم فرض بروز  ،تشرة بسبب الفقر والجهلمن

ة العنصر أهميعلى  بالتأكيدسمح بدوره  الذي يالهالل األحمر الجزائروالمتمثل في 

دور المرأة التاريخي في الثورة خاصة رد االعتبار للمرأة  ظهاروإالبشري في هذا المجال 

.يا ألخيها الرجل في أصعب األوقاتقو االريفية التي كانت سند

بالخسائر األمر سواء تعلق التحريرية والتوقف عند الحصيلة  تقييم الثورة إن -

لك على تبيان انعكاسات ذوقد جاء الفصل الرابع ل ،ضروري مر، أالمادية أوالبشرية 

 زائرالرسمية وبرامج المستقبل للجالنصوص جاء في  الريف والتنمية المستقبلية حسب ما

من  انطالقابلية لنظرة اقتصادية مستق كتاب العقيد لطفي كنموذج إلىشرنا أ حيث  الحديثة

ثالث في المجال االقتصادي واالجتماعي المبحث الوآفاق التنمية في ، األوضاع السائدة

ية في الجزائر بين المستقبل االقتصاديةالتنمية  رابع  بعنوان المبحث الو والثقافي

من وجهة نظر قائد عسكري   اقتصاديةالتنمية  ستشرافال التحدياتاإلمكانيات و

  ).العقيد لطفي(عظيم
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لريف عند نهاية الحرب وإعالن االستقالل واستشراف المستقبل كما وضعنا تقييما ل

خطوة  وهي، من خالل ما كان من توجهات كبرى واختيارات مصيرية للقيادة آنذاك

ات التي طرحناها والتساؤالت التي ما فتئت تفرض ضرورية ومهمة لإلجابة على اإلشكالي

.نفسها علينا

اط التي تطرقت إليها في من خالل جميع النقموعة من االستنتاجات مج إلىتوصلنا 

بالبحث مجموعة من الوثائق اإلدارية والصور والبيانات لتدعيم  ناكما ألحق ،العملهذا 

بكل السبل وتدعيمها وإبراز بها حاطة وحاولنا جاهدين اإل ،الفكرة العامة وموضوع البحث

.تهالريف وساكن لىحجم التحوالت وتداعياتها ع



   :لــــــــمدخ

  األوضاع العامة للشعب الجزائري قبيل الثورة التحريرية
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تطور الفكر االستيطاني في القرن التاسع عشر عند فرنسا تحت شعار المهمة كان ل

تحضر  :العمل اإلنساني النبيل، تجاه القارة اإلفريقية، خالل خطابها الرسميوالحضارية 

.الرقيال النور إليها في سبيل التقدم والشعوب البدائية وإدخ

1835laر في فيما يخص الجزائ أحد النواب الفرنسيينلقد كتب  roche

faucauld brancourt "إن اليوم الذي تمكنا من .. أنها مهمة جميلة قد وهبنا لنا القدر

أننا مكلفون بهذه الشعوب  ...هذا البلد وطردنا الحكومة البربرية التي كانت تقمعه

والمعارف والمعتقدات هي من  ودولة متحضرة باألنوار أفضلبإيصالهم بحكومة 

.1..."مهامنا

التحضر نسانية وإتوالت الخطابات المماثلة التي تمجد االحتالل وتضفي عليه 

دون الكشف عن الوجه الحقيقي لفرنسا االستعمارية التي ما كانت لتوجد في الجزائر 

.لوال الطمع في استغالل الثورات الطبيعية المتعددة المصادر

حيث اجتهدت  العذراءالتوسع اإلقليمي على حساب القارة اإلفريقية  فيما يخص

الذي  م1834 جويلية 22الجائرة التي بدأت بمرسوم في إصدار القوانين االستعمارية 

 م1848مارس  4ينص على اعتبار الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية ثم مرسوم 

الذي ينص على اعتبار المسلمين الجزائريين رعايا فرنسيين في إطار سياسة اإلدماج 

إداريا، وثقافيا، ئري بكل ترسباته وربطه سياسيا، وهاء الكيان الجزاالرامية إلى إن

لكن مع الحرص على جعلهم مواطنين الدرجة الثانية بعد .. فرنسا-وروحيا ولغويا

اضي وحرمانهم من حقوقهم السياسية واالقتصادية، بمصادرة األر.. األوربيين واليهود

مبدأ –كاستعمال ¡2القوانينو سيمبإصدار جملة من القرارات والمراباسم القانون 

1
- La Roche faucauld court, note sur la colonisation d’Alger (1835).

2
 28عقوبات قاسية بأتفه األخطاء عرف بقانون األنديجيناقوانين و نالجزائرييصدرت  بحق  قانون األهالي-

.ةمن طرف السلطات الفرنسي 1881جوان



لتحريريةالعامة للشعب الجزائري قبيل الثورة ا األوضاع .................................:...........مدخل

18

المسلمين المنحدرين من  أراضيمصادرة  م1830كقرار سبتمبر  -لحة العامةالمص

التي لم تثبت ملكيتها الخاص باألوقاف والعقارات  م1844قرار أكتوبر تركية و أصول

رية جويلية القاضي بفرنسة المعامالت التجا 1873126قانون فارني  ،بعقد صريح

.إلغاء حق الشفعةو ليهود الجزائر األفضلية أعطىالذي  1وقانون كروميو.ةالعقاري

عكس بحق معاناة اجتماعي وثقافي عن هذا كله وضع سياسي واقتصادي ونتج 

انتماءاته من وجود استعماري احتفل بمرور ب الجزائري بكل فئاته وشرائحه، والشع

.عدةقرن على تواجده بأرض الجزائر وبمنجزاته على كل األص

العمل  في اندرجتاتجاهات أساليب والرفض الدائم للمستعمر عدة  شكّل

خير لعدة عوامل منها األفي  التوقعغير المنظم في بداياته إلى و الثوري التلقائي،

. ، كما حدث في االنتفاضات الشعبية في كل التراب الوطنيظرفية ولوجستيكية

مة إنجازات تاريخية لهذه األومقاومات سجلت انتصارات مميزة وتركت شواهد و

، ريثة على يد األمير عبد القادكتأسيس الدولة الجزائرية الحد.العربية اإلسالمية

.ترسيخ الدور الفعال للجانب الروحي الديني الذي برز في عدة مقاوماتو

   ...قامت بمباركة الزوايا وبزعامات دينية، كالشيخ الحداد وبوعمامة

هذا الشعب الذي تصدى لمحاوالت  أفرادبين وتترجم اللحمة الموجودة 

 الضروريالتخريب المبرمجة عليه من اإلدارة االستعمارية الفرنسية و لهذا فمن 

تسليط الضوء على تبلور هذا الرفض إلى حركة وطنية بدأ و تفاعلت ونضجت بفعل 

.عدة عوامل نسعى إلى توضيحها

كرميو وزير العدل في حكومة الدفاع الذاتي بعد سقوط دولف أنسبة هذا القرار  إلى إسحاق : قانون كروميو 1

    . 1870فرنسية ليهود الجزائر في ال إعطاء المواطنة انية، أصدر قراراإلمبراطورية الث
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:في الجزائر الوضع السياسي:  أوال

.الدراسات التاريخية أن الحركة الوطنية عرفت عدة اتجاهات اتفقت معظم

وتحقيق فه القضاء على النظام االستعماري ده: االتجاه الثوري االستقاللي - 1

  .من أهم تشكيالته السياسيةاالستقالل الفعلي و

.1بزعامة األمير خالد م1919ئري حزب اإلخاء الجزا-

ه عدة مواقف جيش الفرنسي باتخاذبرز األمير خالد كعنصر خطير بعد تركه ال

كالمطالبة بالخدمة العسكرية لكل الجزائريين والفرنسيين على في الساحة الجزائرية، 

قدم المساواة والتمثيل العادل في المجالس المنتخبة خاصة بعد فوزه باالنتخابات البلدية 

.بالجزائر العاصمة

ر عبد القادر رمز الوطنية األميأصبح األمير خالد بتاريخه المجيد المرتبط ب

هتمام بالقضايا الحساسة للشعب االدورا مهما في  2اإلسالم، ولعبت جريدة اإلقدامو

الجزائري، كفئة العمال والفالحين، المجاعة، الجور المتدنية، توزيع األراضي الغير 

العادل، وبذل جهود كبيرة في المجالس المنتخبة دفاعا عن مصالح الشعب الجزائري 

1
20مير عبد القادر ولد في لد، حفيد األخالد ابن الهاشمي ابن حاج عبد القادر، معروف باسم األمير خا: األمير خالد-

، التحق بمدرسة سان  1892ة بدمشق أين قضى كل شبابه مع عائلته، استقرت عائلته بالجزائر سن 1875فيفري 

بإشراف أبيه ثم قطع دراسته ليعود إلى الجزائر، غرف باستقاللية أفكاره وحسه الناقد لإلدارة الفرنسية ثم  1893سيير

  .برتبة ضابط 1897موافقة الهيئات العسكرية و تم التخرج  عاد للمدرسة بعد

س بالمدية لم يترقى في الجيش الفرنسي، نظرا يوقد رفض التجنس وبقي ضابطا بصفة أنديجان، عمل مع فرقة الصفاه

حرب كان دائم االتصال بالشباب الجزائري يشارك في ال. لمواقفه من اليهود، ومن السلطان عبد العزيز و موالي حفيظ

  .واستقر بالجزائر 1919تقاعد . إلى الجزائر بعد إصابته بالسل 1915وأعيد في . العالمية األولى
 Kaddache .Mahfoud : la vie politique à Alger. 1919 a 1939.Alger. sned.1970.P 41.

ية، وفي السنة الموالية أصبح ئيس التحرير للطبعة العربسبتمبر األمير خالد ر 10¡1920اإلقدام جريدة صدرت سنة -2

  .رئيس التحرير والمدير السياسي لها
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لكن المعارضة الشرسة التي كان ) األهالي(ة فيما يتعلق بالقانون األنديجينا خاص

قالة من النيابة في عته إلى االستدف .بعد تدخادنه وخطاباته. يتلقاها األمير خالد

المجالس ألن اإلدارة الفرنسية تقوم بخنق كل األصوات،و الحريات، المنددة بسياستها 

.رغم قلتها في الساحة السياسية

إن األمير خالد أول من وضع برنامجا للمطالبة بالحقوق الجزائرية و برز 

موقفه من التجنس ألن اإلدارة الفرنسية لن تقبل بأقلية أوربية في وسط تغلب عليه 

فهذه  ،خوفا من انفالت األمر من يدها ،أعداد كبيرة من الجزائريين المتجنسين

الوطنية رغم صفة مواطن فرنسي ينتج األخيرة متمسكة بالدين اإلسالمي،و الهوية 

نراه أسبابا للتنافر أكثر من أسباب التجاذب والتجانس وكنموذج لهذا التحليل هو ما 

.أهمها حيث تقدم بمجموعة من المطالب. في خطابه بالملية

.رفع حالة الطوارئ والعودة إلى القوانين العادية-

.تمثيل الجزائريين في الغرفتين-

.الفرنسية في جميع التعامالتلعربية واستعمال اللغة ا-

.شاء الجامعة العربيةنإ-

.إنهاء البلديات المختلطة من المناطق العسكرية-

.إعطاء صفة فرنسي مسلم للجزائري-

.إضافة إلى مطالب أخرى

.حرية الصحافة-

.التعليم باللغة العربية-

.العفو العام-

.التوظيف للجزائريينق الترفيه وح-
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.1الجزائريين إلى فرنسا حرية تنقل العمال-

- م1913ذلك توالت االنتكاسات للمشاركة الجزائرية في االنتخابات رغم -

.مما أدى إلى تراجع الحركة الوطنية إلى وقت الحقم 1925

إن االتجاه الثوري برز مع نضال األمير خالد حيث كان يشرف عليه -

.برئاسة شرفية، ثم عاد بعد ذلك مصالي الحاج كرئيس فعلي

مارس  11ثم حزب الشعب في  م1926أ نجم شمال إفريقيا في جوان بد

.م1937

تاريخ زيارة األمير خالد إليها التقى  م1924بدأ نشاطه في باريس منذ 

، "مصالي الحاج، عبد القادر الحاج على عبد العزيز منور"مجموعة من المناضلين 

.2المحامي المغربي األستاذ على

مع الشيوعيين لمتعددة مع الجزائريين كما التقىوهذا في إطار االتصاالت ا

ومن تم االتفاق ) الفرنسي(الذين كانوا ينشطون في إطار الحزب الشيوعي العالمي 

على إنشاء نجم شمال إفريقيا من طرف األمير خالد حسب عدة روايات تطرق لها 

  .هم مطالب هذا االتجاهأمحفوظ قداش في كتابه وكانت 

 .ئرجزااالستقالل التام لل-

.الجالء التام لجيوش االحتالل-

.إنشاء جيش وطني-

.إلغاء فوري لقانون األنديجينا واإلجراءات االستثنائية-

1 Mahfoud Kaddache, op.cit, pp 108-109.
2 Idem, pp 184.185.
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تعليم اللغة العربية إجباري، الحق في مباشرة التعليم في جميع المستويات -

.والمبادرة إلى إنشاء مدارس عربية جديدة في كل أنحاء الجزائر

جمعيات والترخيص لالجتماعات في المجال للفتح حرية الصحافة وفسح -

.إطار الحقوق السياسية و النقابية

إلغاء البلديات المختلطة والمناطق العسكرية وتعويضها بمجالس البلدية -

.المنتخبة عن طريق االقتراع العام

.حق الجزائريين في الحصول على وظائف بصفة عادلة مع الفرنسيين-

.البالد األجنبيةى فرنسا ولجزائريين في التنقل إلحق ا-

.اللغة العربية لغة رسمية-

تأميم أمالك الدولة الجزائرية التي استولى عليها اإلقطاعيون كاألراضي -

.الزراعية، المناجم توزيع عادل للثروات

، عبد القادر حاج علي، جياللي 1ئل المؤسسين لهذا التيار ميصالي الحاجمن األوا

...رحمان ستي، بوطويلشابيال، محمد معروف، عبد ال

: االتجاه اللبيرالي: ثانيا

من أهم القياديين في هذا االتجاه بن تامي، فرحات عباس، بن جلول أسسوا 

:مطالبهم أهممن  1927فدراليته المنتخبين المسلمين حوالي 

.ئريين والمستوطنيناالجتماعية بين الجزاالمساواة في الحقوق السياسية و-

.تطويره غلى مصاف الشعوب األخرىلجزائري والنهوض بالمجتمع ا-

المدرسة القرآنية ثم التحق بالمدرسة بئلة متواضعة تعلم بتلمسان من عا 1898ماي  16مصالي الحاج ولد في -1

Emilieتعرف على زوجته إيميلي بوسكا ببوردو،  طنيةاالبتدائية الفرنسية أدى الخدمة الو Busquait  رجع إلى

  1921الجزائر 
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.تحقيق و تجسيد القوانين الفرنسية الداعية إلى اإلدماج الفعلي-

.إلغاء القوانين االستثنائية-

.حق التمثيل النيابي-

:االتجاه العالمي الشيوعي:ثالثا 

وقد كان ينشط ضمن الحزب  ، عمار أزقان،بسأهم قياداته موريس طور

يناير  25ئري في ليتم بعد ذلك تأسيس حزب شيوعي جزا 1924الشيوعي الفرنسي 

19361.

أخذت مطالبه طابعا اجتماعيا أهمها المساواة بين الجزائريين  :أهم مطالبه

.والفرنسيين ضمن اإلتحاد الفرنسي والمطالبة بالجنسية الفرنسية و االرتباط مع فرنسا

ي هذه الفترة و الثورات ونشير هنا إلى تأثره الكبير بالحركات العالمية ف

فهو تعريب  2كانت له أفكار خاصة به إنالعمالية، خاصة البروليتالية البلشفية و 

بتعيين كل من بن " أندري فرات"شيوعي الفرنسي أقدم في خطوة متميزة لللحزب ا

leوإصدار مجلة تحت اسم  1934أفريل  28علي بوقرط، وعمار أزقان في 

paysan indigène ال ثورة ضد اإلمبريالية و اإلقطاعيةبهدف إشع.

:االتجاه اإلصالحي العربي اإلسالمي:رابعا 

، أهم قيادته عمار أزقان بخطه استقلثم  بدأ تحت لواء الحزب الشيوعي الفرنسيالحزب الشيوعي الجزائري  -1

ن انخراط  مناضليه في كانت له مواقف من الحركة الوطنية  لكنه لم يوضح موقفه من الثورة و كا ،طوريس سيمورو

.العمل  الثوري  بصفة إنفرادية
2

2
Ch. E Ageran,. Histoire de l’Algérie contemporaine (2) 1871- 1954 , puf 1979, pp .382-383.
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1931ماي  05ئريين منذ نشأتها في تزعمت جمعية العلماء المسلمين الجزا

إتجاها  على يد مجموعة من المشايخ والعلماء وبرئاسة عبد الحميد ابن باديس

:إليهما دعت  أهمإصالحيا عربيا إسالميا

.ري مسلمئكيان جزا قيام-

.اإلدماجمعارضة السياسة الفرنسية و-

نشر اللغة العربية من خالل المدارس المساهمة الفعالة في تعليم و-

اإلسالم ئر وطننا والعربية لغتنا وشعارها الجزاوكان ئد والمجالت، والجرا والنوادي

.ديننا

) السنيين(رقيين ئمة في هذا االتجاه بين زعماء الزوايا الطرغم الصراعات القا

ئها فيما اختلفت الجهتين في مواقفهما وآراواإلصالحيين الجدد، بزعامة ابن باديس حيث 

ومشاريعها االستعمارية كمشروع بلوم فيوليت، وكذا صيغة  يخص اإلدارة الفرنسية

1المشاركة في العمليات االنتخابية

:نشاط الحركة الوطنية خالل الحرب العالمية الثانية- 2

أت فرنسا االستعمارية أنها بإقحام أبناء المستعمرات في حربها ضد ألمانيا ارت

سوف يمدها بالقوة الكافية للصمود والحفاظ على ممتلكاتها ومصالحها في القارة 

العجوز وال يمكنها ذلك غال بإحكام القبضة على عناصر الحركة الوطنية الناشطة في 

:من دعاة اإلصالح واالستقالل تمثلت فيئر بعمليات قمعية تعسفية تجاه كل الجزا

.ئدمصادرة الصحف والجرا-

.أعضائهااإلقامة الجبرية على -

1- Ch. E Ageran,. Histoire de l’Algérie contemporaine (2) 1871- 1954, p.342-344-348.
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زرع الفتنة في صفوف الحركة اإلسالمية اإلصالحية كعملية قتل مفتي -

.الجزائر واتهام الطيب العقبي بذلك

.إغالق المدارسوتشديد الرقابة على نشاطاتها -

ام حزب الشعب بنشاط ، قكان دائما غير شرعي مع أنه وبالنسبة لالستقالليين

 م1944في عام و. نيده عبر جميع القطر الجزائريتجسياسي كثيف وتوسع تأثيره و

1يرى أنه التيار الوحيد ذو الطابع  الثوريالعماد الرئيسي للحركة الوطنية وكان بمثل 

سنتين ئيس الحزب ميصالي الحاج وسجنه إلقاء القبض على ركان التضيق بسبب و

.بسجن بربروس

.البرلمان ومنعهما من الصدورمصادرة جريدة األمة، و-

.بدعوى التعاون مع األلمان م26/09/1939حل حزب الشعب بمرسوم -

م وحكم عليه 1941مارس  17تقديم ميصالي الحاج غلى المحاكمة في  -

ر قص ،سنة ونفيه إلى عين صالح 20لمدة  ، ومنعه من اإلقامة بالجزائرسنة16بـ 

.برازافيل والشاللة ثم إلى الكونغ

ئرية على إثر ذلك وجدت الحركة الوطنية و القراءة الفاعلة في الساحة الجزا

 الديمقراطية،الحرية، (نفسها أمام مفترق الطرق من جهة، شعارات الحلفاء من جهة 

..).غياب زعيم الشعب(ومن جهة أخرى ) محاربة الديكتاتورية

ئر منذ الذي جاء واصفا وضعية الجزا 2م1943فري في 10جاءت صياغة بيان 

االحتالل ومجموع اإلصالحات الفرنسية الفاشلة، وقدمت نسخا منه إلى كل من الحاكم 

الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية األولى إلى الثورة المسلحة ، منشورات   ، الحركةمهساس أحمد -1

.201ص  ،لالستقاللالذكرى األربعين 
موقفه من بيان يوضح فيه عدة نقاط منها  االستعماريةوجه فرحات عباس إلى السلطات : 1943فبراير  10بيان  -2

  .الخارجية السائدة آنذاكالداخلية وواألوضاع  االستعماريةالسياسة اإلدماج و
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إلى بريطانيا، الواليات المتحدة األمريكية، شارل ديغول،  -العام مارسيل بروتون

.الحكومة المصرية

لة إلى ما بعد الحرب المؤجبمجموعة من المطالب المستعجلة و وقد جاءت

، التعليم، إطالق جميع ر والقضاء عليه وحق تقرير المصير، المساواةكإدانة االستعما

.المعتقلين، تكوين مجلس تأسيسي ودستور للدولة

اي، قاصي عبد ، الدكتور تامزادرة زعماء من بينهم أحمد بومنجلتقدم هذه المب

التبسي، غراس أحمد، محمد الصالح ، األمين دباغين، عسلة الحسين، العربي القادر

 أنبن جلول، محمد الهادي بن جمام، الدكتور شريف سعدان، فرحات عباس، إال 

تخص الدولة الفرنسية وال يمكن  هذه القضية داخلية أنموقف دول الحلفاء اعتبرت 

.الخوض فيها

ئري هو تأسيس تجمع أحباب البيان والحرية فكان رد الفعل من الجانب الجزا

االستقالل والفكر ت األجواء تحتقن بأذكار التحرر وحيث بدأ م1944مارس  14 في

ولم تكن إجابة .. الثوري، واالستعداد للتظاهر، لتكون قابلة لالشتعال في أية لحظة

. ةفرنسا كافية محاولة منها للتهدئ

:ومجموعة من الوعود 12/09/1943زيارة شارل ديغول لقسنطينة -

.1944مارس  07واطنة الفرنسية إصدار قانون حق الم-

ابقة، فكان سأصدرت حكومة فرنسا قرار وعودها ال 1944مارس  07وفي 

  .قرارا من غير روح ولد ميتا، ألنه كان إعادة فاشلة لمشروع فلوم فيوليت

-ئيس روزفلت الذي أدلى باسم الحلفاء العهد بأن جميع حقوق الشعوب الكبير منها والصغير تكون محترمة في إن الر

العهد الجديد وبناءا على هذا التصريح وهذا التعهد فإن الشعب الجزائري يطالب من اآلن وذلك تبريرا لكل سوء تفاهم 

  .م1943من بيان فبراير ..."  طامع والتي قد تكشر عن أنيابها مستقبالوتدارك للم

  .المادة الرابعة من القانون األساسي لحركة أحباب البيان والحرية -



لتحريريةالعامة للشعب الجزائري قبيل الثورة ا األوضاع .................................:...........مدخل

27

ئري، والمثقفين وقامت بعقد مؤتمر حزب الشعب الجزاتضم نخبة من العلماء و

.ة إلى جانب التيار الوطني الشعبيومالت الكف) م1945مارس  4-2(من 

ئرية متحدة مع عكس كفة النواب الذين كانوا يطالبون بإقامة جمهورية جزا

فرنسا، وصادق المؤتمرون على قرار يطالب ببرلمان وحكومة جزائرية لها جنسيتها 

وعلمها الخاص ال تربطها أية قيود مع فرنسا وحققت من خالل هذا الموقف نجاحا 

.ا وتأييدا شعبيا باهرا ومنقطع النظيرسياسيا واسع

مأساة شعب خدع بوعود كاذبة 1945ماي  8مجازر -

ئري والتحمت بلغ الوعي القومي ذروته أثناء الحرب لدى الشعب الجزا

بانهزام ألمانيا وانتهاء طلعات الحركة السياسية الوطنية والجماهير الشعبية بكل قوة بمت

عالية  1موع الجزائريين رافعة راية البالدالحرب وخروج فرنسا منتصرة خرجت ج

 السلطاتاالستقالل الموعود في مسيرات مرخصة من قبل مطالبين بالحرية و

االستعمارية، في صبيحة هذا اليوم في سطيف، خراطة، قالمة، عنابة سكيكدة، حيث 

فهناك  2ئري يحمل الراية الوطنية بوزيد شعالقام محافظ البوليس بقتل أول شاب جزا

 جسر العواذر، .همجية المستعمر الفرنسي في التقتيلتشهد على بشاعة و سماءأ

 شعبة الخرة، كاف البومبا قنطرة بلخير، منطقة وادي المعيز، مناطق مضيق خراطة،

الذين " إستراد كاربونال، الفون، دوفال، آشياري"شهدت مجازر وأسماء معمرين مثل 

وفتح الجميع " المدني المجازر بقوله فيقتفننوا في قتل األبرياء حيث يصف أحمد تو

القرى كما تطارد السباع في آلدمي وطورد المسلمون في المدن وموسم الصيد ا

تمت خياطة العلم ألول مرة من طرف إيميلي بوسكان من خالل توجيهات حزب الشعب،و كان محافظ : راية البالد-1

  .م التي سوف ترفع في المسيراتالشرطة قد أمر بحيازة األعال
  .1945ماي  08أول شهدي سقط في مظاهرات : بوزيد شعال  -2
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فذهبت ضحيتها القرى العديدة التي لم ينجح منها رجل وال . ..الغابات وعمت المذابح

القرى على رأس من امرأة وال صبي وكانت المصفحات الفرنسية تسير صفا فتدمر 

نساء وأطفال حتى تسوي ما بها باألرض وكانت الدماء تجري ها من رجال وفي

غزيرة،وقد صبغت األرض بلونها األحمر، وبصبغة ظاهرة مكنت المصورين من 

ن إجرام فرنسا ييبدمويا حيت كان المنظر رهيب و ئراتاخذ مناظر لها بالطا

 مع حتفالهافي حق الشعب الجزائري األعزل الذي خرج يعبر عن  االستعماري

1.مطالبا الستقل و الحريةالحلفاء المنصرين على النازية و

أما المدن الكبيرة كسطيف وقالمة فكان رجال الميليشيا فيها من المتطوعين 

ئرية ويذهبون بها يهاجمون الديار ويقبضون على النخبة المثقفة الجزا .وربييناال

قبور جماعية ثم يقتلون الفوج خارج المدينة ويأمرونها تحت تهديد الرشاشات بحفر 

ليالي سوداء وج السابق ودامت المذابح أياما وإثر الفوج ويأمرون كل فوج بدفن الف

عدام النخبة إو. ى كاملةقر وخراب تدميرسلمين وألف من الم 45أسفرت عن مقتل 

.األحداثالتي عرفت "المفكرة في كامل الجهة

كان قد  1945افريل  19لقد ذكرت بعض المصادر أن ميصالي الحاج في 

بمزرعة مايزة قرب ألول مرة في اجتماع، ئرية قرر المطالبة بإقامة حكومة جزا

إلى  بمجموعات من المناضلين  بعث. وبعد انفجار األحداثمع لمين دباغين،  سطيف

 كان ن يوم الحسمصعيد في االحتجاجات المناطق الوطن إلشعال فتيل األحداث والت

2.قد جاء

1
بي يومي لملتقى المغارا ،الحضارية للثورة الجزائرية ألبعادا ة ،مجاالت اإلنسانية في الثورة الجزائريالمحمد مجاود، -

.16ص ر الغرب للنشر، دا  ،كتاب مطبوع على نفقة والية سيدي بلعباسم 2003جوان  12و 11
2-Gilbert meynier, Histoire intérieur du FLN 1954-1962. Edition Casbah 2003.p66.
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ئريين قدرت عنها مقتل اآلالف من الجزا أسفرالمجازر عدة أيام دامت هذه 

اعتقال عدد كبير من األشخاص حكم على قسم منهم باإلعدام ألف شهيد و 45 ــب

.وعلى البقية بالشغال المؤبدة أو السجن لعدة سنوات

منهم ولم تكن  102ريون إال من قتل ئأما من الجانب الفرنسي فلم يتمكن الجزا

ئريين ومئة من الفرنسيين ال لشيء إال أن صحيحة فآالف يسقطون من الجزا المعادلة

محاصرتهم وتجريدهم من أي نوع من السالح نسا كانت تتعمد عزل الجزائريين وفر

ومحاصرتهم في حين كان المعمرون يملكون أنواع كثيرة من األسلحة بحجة الدفاع 

.1عن النفس

دتها ئرية وسجن قاكما قامت السلطات الفرنسية بحل جميع األحزاب الجزا

 ،أنصاره من المناضلينحات عباس وفركحزب الشعب وجمعية العلماء ك

.وغيرهم. اإلبراهيميو

المنعرج الخطير في سير الحركة الوطنية أصبحت بعد هذه األحداث الدامية و

نجزات وانتصارات وبالنسبة من مطالب وم ضرورة إعادة النظر في كل ما مضى

إعادة مرة أخرى وجهات السياسية ملحة بشكل كبير ولعمل المناضلين في مختلف الت

.لكل الحركة الوطنية انطالقا من هذه الحوادث الخطيرة لتكون نقطة انطالق جديدة

عداء ينتظرونها وهي األج التي كان ئماي الدموية لم تؤد إلى النتا 8م ئإن جرا

على التشكيالت الحزبية بل بقي الوطنية لدى الجماهير الشعبية و الروح القضاء على

بدل التقهقر إلى الوراء انطلقت تصار مطامعه الوطنية وشعب مجندا في سبيل انلا

 الحركات الوطنية على أسس جديدة فاستعادت جمعية العلماء نشاطها بكل حماس

1
-Mahfoud kaddache, histoire du nationalisme Algérienne question national et politique

algérienne, 1919-1951,Tom2, sned 1980,p702.
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اللية تحت اسم حركة ستقري في دعوتها االئاستمرت حركة حزب الشعب الجزاو

.م1946انتصار الحريات الديمقراطية منذ 

أعاد فرحات عباس تأسيس حزبه تحت اسم االتحاد الديمقراطي للبيان 

الحريات  أصحابئري ،وغير الحزب الشيوعي الجزائري اسمه إلى الجزا

تواصلت بين هذه الحركات المجادالت حول مصير الجزائر وحول والديمقراطية و

تي بواسطتها يتمكن الشعب من تحقيق مطامعه وتواصلت حمالت القمع الطرق ال

الذي نادى به كل من ) الموت للعرب(والتسلط من المستعمر الفرنسي، تحت شعار 

  .السفاح روفيقو وسانت أرنو

وحاولوا التالعب بإجراء انتخابات قاطعها حزب الشعب والبيان وكان هذا 

هذه المقاطعة لم تجد الحكومة  ي مواجهةوف ،1ئري ونضالهانتصار للشعب الجزا

والذي لم يأت  47الفرنسية من حل إال الرجوع إلى اإلصالحات لتصدر دستور 

.بجديد يذكر اللهم بعض التجميل لوجه قبيح مستعمر مستبد

.واليات 3ئر إلى جاء ببنود كتقسيم الجزا

بر الجزائر ئري في المادة األولى منه حيث تعتمقوم للشعب الجزا أهموتجاهل 

فرنسية حيث لفظة الشعب الجزائري وكل التشكيالت السياسية الناشطة على الساحة 

ئري في بداية الوطنية وتأكد ك بعد التزوير الذي طال أولى االنتخابات للمجلس الجزا

.بزعامة نايجالن م1948

البوليسية ضد مناضلي حزب الشعب بعد اكتشاف المنظمة السرية  لةثم الحم

LOS.2

1 -Mahfoud kaddache, Opcit, p 767.

.امة السرية سوف يأتي الحديث عنها الحقظالمن- 2
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مكونة من م 1951أوت  05أدت إلى تأسيس جبهة الدفاع عن الحرية في 

حزب انتصار الحريات الديمقراطية، جمعية العلماء المسلمين، الحزب الشيوعي، (

حزب البيان، وجماعة من األحرار المستقلين لعمل سياسي موحد والمطالبة بتطبيق ما 

مطالب اإلسالمي عن الدولة وفصل الدين كترسيم للغة العربية و 47 جاء في دستور

قع ن اختالف وجهات النظر حالت دون إحراز انتصارات على ارض الواإأخرى، 

أن النخبة السياسية كانت تستبعد كل مرة العمل وافتكاك مكاسب حقيقة،خاصة و

المركزيين حزب الشعب بين المصاليين والمطالب، إضافة إلى أزمات  قيقالمسلح لتخ

صة التي رجحت نظرية الثورة والعمل الثوري بتأسيس اللجنة وأنصار المنظمة الخا

منطقية لرحلة النضال المسلح كنهاية حتمية ووحدة والعمل وضرورة العمل الثورية لل

، ولم تعرف زائرية للطموحات العميقة للشعبلم تستجيب الجبهة الج السياسي الطويل

ن في مستوى األحداث لم تكضد االستعمار، ومة كفاح فعالة كيف تتحول إلى منظ

.1قاله عبد الرحمان كيوان  التي هزت منطقة المغرب آنذاك، هذا ما

:الوضع االقتصادي- 1

ئر طمعا في ن االستعمار الفرنسي جاء إلى ارض الجزاأال يختلف اثنان 

استغالل خيراتها وثرواتها وفي مقدمتها األراضي الزراعية التي كانت مصدر رزق 

حيث  قدم إلى الجزائر  من جملة عدد السكان%70نسبة الجزائريين األول، ب

جيجل العالمة، وا في مناطق الجزائر، ألف من المستوطنين إستقر 51حوالي 

.2، تلمسانسطيف، قسنطينة، معسكر، مستغانم، أرزيو، بلعباس

  .355، ص محمد مهساس ، المرجع السابق -1
ً ، رسالة  لنيل شهادة 19خالل القرن  االستعماريةالسياسة العقارية ، سعاد تيرس -2 ، منطقة سيدي بلعباس نموذجا

عة الجياللي اليابس  سيدي ، قسم التاريخ جام2008-2007 ، سنة الجامعيةتير في التاريخ الحديث و المعاصرالماجس

  . 24، صبلعباس
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وهلة األولى وانطلق االستعمار في االستيالء على األراضي الزراعية منذ ال

ماي  14مختلفة في ذلك حيث صرح الجنرال بيجو في  أساليبرق ولتواجده متبعا ط

أرض خصبة يجب نسي أنه حيث وجدت مياه غزيرة وأمام مجلس النواب الفر 1840

والذي ينص على  أن يقيم المعمرون دون االهتمام بالسؤال عن أصحاب األرض،

ألمير عبد ئل الثائرة مثل القبائل التي انضمت إلى مقاومة امصادرة أراضي القبا

.القادر

ئب المزدوجة على حيث أبعد السكان إلى الجبال الوعرة وفرضت الضرا

الجزائريين وحرموا من القروض البنكية الفالحية ولم تقم السلطات الفرنسية قواعد 

.سبحوإلبقاء الجزائر سوق استهالكية و. صناعية متينة منعا للمنافسة مع فرنسا

ئريين والتي هي في معظمها صصة للجزاأثر ذلك على عدد المناصب المخ

1.أشغال شاقة مقابل أجر زهيد

أما الطبقة العاملة في األرياف فقد كانت عن عمال أجراء أو ما يسمى بالعمال 

الزراعيون الذين كانوا يعملون في األراضي الواسعة التي يملكها المعمرون 

المحصول مقابل  5/1نظام الخماسين الذين يتقاضون  علىاإلقطاعيون إضافة 

.المجهود المبذول طيلة السنة

10 ئة الفالحين الصغار الذين يمتلكون لقطع أرضية صغيرة ال تزيد عنف

وهو نسبة ضئيلة مقارنة مع المالك الكبار من ) وهم المالك الصغار(هكتار 

األرستقراطية الجزائرية واإلقطاعيين األوربيين الذين استحوذوا على أجود األراضي 

ئة أكثر حظا من عموم الجزائيين حيث كانت تتصارع بصفة لم تكن هذه الف.نهاوأحس

ئر            والثقافي في الجزا االجتماعياالستعمارية في القضاء على النظام  اإلستراتيجيةبنية عيسى بن قبي، -1

.206، ص 2005ماي دورية المعيار، قسنطينة،  م1962-م1830
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دة والبذور، المشاكل المتعلقة بالفائلطبيعية القاسية واالستثنائية ومستمرة مع الظروف ا

2.االستغاللولم تكن تخرج من حفرة البؤس و.. .السدادن، والديوو

ى الحالة االجتماعية القتصادي علئلة بانعكاس الوضع اوانطالقا من القاعدة القا

المستوى المعيشي للسكان فقد كان المشهد قبل الثورة التحريرية الكبرى كما والثقافية و

:يلي

ئر مكونة من طبقتين طبقة غنية مستغلة تستحوذ على مصادر الثروة في الجزا

تتمثل في الحقوق واالمتيازات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبالد وتتمتع بكل 

فاقدة لكل الحقوق  االستغالل البشعو المعمرين وطبقة دنيا تعاني من الفقر والحرمان

حيث أدت إلى انتقال .تتمثل في األهالي الجزائريين كما يصفهم المعمرواالمتيازات و

الثروة و المتمثلة أساسا في الراضي الزراعية من عند أصحابها األصليين إلى 

وراء البحر وتجمع اإلحصائيات التي سجلت للعشرية التي المعمرين القادمين من 

1سبقت الثورة أن الراضي الصالحة للزراعة تبلغ مساحتها إحدى عشر مليون هكتار

كانت أغلبيتها للمعمرين إلى جانب احتكار التجارة الخارجية والصناعة الهامة،و 

على الفرد يشغلون المناصب القيادية في جميع الميادين تضييق مصدر الرزق 

2.الجزائري، سلب أراضيه

ئري وانتشار األمراض نتج عنه تدهور األوضاع الصحية للشعب الجزا

الفتاكة، وكثرة الوفيات إضافة إلى سوء التغذية، انخفاض المستوى المعيشي بسبب 

.تدني الدخل الفردي لإلنسان الجزائري بسبب الكوارث الطبيعية كالجراد والجفاف

2
.24، صالطباعة الشعبية للجيش ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية ةللجمهوريم 1979الميثاق الوطني -

1
  .25، ص، المرجع السابقاالستعمارية، السياسة  العقارية سعاد تيرس-
  .210ص  ، نفسه-2
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.رامل وغياب التكفل الرسميألكثرة األيتام وا

ئريين إال من خالل برامجها ولم يكن يهم اإلدارة االستعمارية أوضاع الجزا

عندما تشهر شعاراتها المخادعة، كاإلصالحات المغلوطة، ليبقى أو  ،ةاالستيطاني

الجزائري دائما بعيدا عن مفهوم المواطنة في أرضه وهو صاحبها وبعيدا عن الحقوق 

األوربيين لسلم االجتماعي أمام الفرنسيين وأخذ آخر المراتب في اوالواجبات ي

  .واليهود

:الوضع االجتماعي والثقافي - 2

كان يجري  الثقافي إال انعكاسا واضحا وجليا لمالم يكن الوضع االجتماعي و

تداعيات ذلك على الجانب االقتصادي، فكل جانب مرتبط على الساحة السياسية و

ئريين فسياسة السلب اكسة للحالة المزرية والمتردية لعموم الجزاباآلخر ويعد مرآة ع

راضي والترسانة القانونية المعتمدة للتغطية على هذه األساليب المستمر لأل

.االستعمارية االستغاللية

األوقاف الفالحية ومصادرة أراضي العرض وكإعادة تنظيم ملكية األرض 

بكل ما يحمله  ية بالتزامن مع تفكيك العرشتفكيك الملكية الجماع 1ئل الرحالةوالقبا

جعل ماسك السري وامتداداته الوطنية والروحية والتكامل والتمن معاني الوحدة و

ئري على النمط األوربي بوضع النواة األولى األسرة و تقسيم األلقاب المجتمع الجزا

.الجديدة عليها

:الملكية الخاصة حسب القانون الفرنسي

         ، م1988ئر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمر صدوق، تطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي في الجزا1

.60 ص
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األهالي المسلمين وتفقيرهم، المزدوجة الغربية  ئب علىفرض الضرا

الفرنسية المباشرة وغير المباشرة والغرامات الحربية على المتمردين الثوار، و

ك الخاصة بقانون والرسوم والعقابية المفروضة على المخالفين للقوانين،خاصة تل

.م1874ج لسنة األهالي واإلدما

ضحا في المشروع الثقافي االستعماري دون إغفال الجانب الثقافي الذي كان وا

ئري األصيلة، الفرنسي، محاربة الدين اإلسالمي وقيم وعادات وتقاليد المجتمع الجزا

بهدف تمسيح تدريجي لألهالي و إدماج كامل غير منقوص وما يؤيد ذلك تصريحات 

ية الدينية الفرنسية واالستيطانية األوربالعديد من الشخصيات العسكرية والسياسية و

.عشية احتالل الجزائر

قد فتحتم "مخاطبا المرشدين العسكريين  م1830ئد دي بورمون حيث قال القا

حضارة جاؤنا أن تزدهر فيهم عما قريب المعنا من جديد باب المسيحية في إفريقيا ور

".التي كانت قد انطلقت بها

ة واألولوي ئر،حيث ربط السياسة االستيطانية الفرنسية بسياسة التعليم في الجزا

على المدارس التضييق و إحالل اللغة الفرنسية محلها،هي القضاء على اللغة العربية و

الكنائس ومن الخطوات األساسية وضع اليد على كل األوقاف العربية، والزوايا و

والتضييق عليها ماديا وقانونيا حيث فقدت المؤسسات  م1834اإلسالمية منذ 

ها وفعاليتها ونشاطها التعليمي التوعوي الذي يضمن الروح التعليمية والدينية من تعداد

إلى  اأساسالثقافة الفرنسية  يهدف رنسية وكان تعليم اللغة الفو في الجسد الجزائري

ال التعليم سبب لم تنتشر الثقافة الفرنسية ومحاربة الهوية الجزائرية  ولهذا ال

.1الفرنسي

1
.395ص محمد مھساس ، المرجع السابق، -
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ميع، إنما جعلت اللغة ب اإلدماج للجن السياسة االستعمارية لم تفتح أبواأكما 

، مقابل اللغة العربية التي صنفوها ئة منتقاةصح إال لفتعلمها ميزة راقية ال تالفرنسية و

.لغة قديمة ميتة

ئصال أصحابها من استو قبليةازيغية بإثارة النعرة الوأحيوا مكانها اللهجة األم

لغة الحضارة والتقدم  نبية عصرية،لغة دينهم العربية،و اعتبار اللغة الفرنسية لغة أج

 وذلك محاولة منهم لكي يفتحوا الطريق أمام لغتهم الفرنسية، وثقافتهم األوربية،

.1ولغرض التفرقة لخدمة مصالحهم

يئن تحت وطأة القوانين الجائرة ئري بهذا المجال أضحى المجتمع الجزا

صمد  اإلسالمية بشوائب،ومسخ الهوية الوطنية  التعسفية من تفقير وسلب للممتلكات،و

مامها بكل ما أوتي من قوة وظل متمسكا بانتصار الزلزال الحقيقي الذي يغير كل أ

ساهمت جمعية ، كتاف الجزائريينأشيء وينهي الصرح الذي أقامه االستعمار على 

للحفاظ على الهوية الوطني للشعب ونشر  بجهودها ،العلماء المسلمين الجزائريين

.كالفرنسية أخرىدون االعتراض على تعلم لغات  ،العربية اللغةوتدريس  ،التعليم

1
م، 1998¡1ط  ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي، 6، جم1830/1954أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ الجزائر الثقافي -

.334ص
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:الفصل األول

  الثورة التحريرية و أهم هياكلها التنظيمية 

في الريف االستعماريةفي مواجهة المخططات 

.االندالع والتنظيم الثوري: المبحث األول

الجزائري على ضوء  هياكل الثورة التحريرية الفاعلة في الريف: المبحث الثاني

  .مؤتمر الصومام

  .جيش التحرير الوطنيالعمل العسكري ل: المبحث الثالث

.الريف الجزائري في مواجهة المخططات االستعمارية الكبرى: رابعالمبحث ال
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االندالع والتنظيم الثوري: المبحث األول

:ميالد جبهة التحرير الوطني واندالع الثورة: األولالمطلب 

س اللجنة تأسيو ،دراسة تطورات األحداث الخاصة بأزمة حزب الشعبكشف ت

 ،عن حقيقة مفادها أن األوضاع كانت على وشك االنفجارة للوحدة والعملالثوري

ويعود هذا إلى كون عضوين  حيث وجدت نفسها تؤيد المركزيين ضد المصاليين،

حيث  "رمضان بوشبوبة"و" بشير دخلي"منها محسوبان على اللجنة المركزية وهما 

اء اللجنة وتوظيفهم أن المركزيون استغلوا هذين الشخصين لصالحهم بهدف احتو

محمد "إضافة إلى النقطة السوداء المتمثلة في الحقد الكبير الذي كان يكنه  ،لمصالحهم

1.للمصاليين منذ تواجده في فرنسا حسب شهادة أحمد محساس "بوضياف

" اللجنة المركزية"هذه التغطية التي كانت تضمنها أن شهادات عديد ال تبين

باسمها والتي  ،الناطقة "الوطني"كتمويل صحيفة  "عملاللجنة الثورية للوحدة وال"

."حسين لحول"كانت تهاجم المصاليين في خطها االفتتاحي والذي كان يكتبه 

ينتهي إلى هاوية تشتت الحزب  أنالذي كاد الغير السليم ولتصحيح هذا التوجه 

بنسف  ينعكس على المناضلين، وبالتالي التهديد ،كبير في صفوف القياداتوانشقاق 

محمد بوضياف تعيين منسق لقيادة   المحققة آنذاك، اقترح كل الجهود واالنتصارات

أن كل من دخلي وبوشبوبة، يرفضان هذا المقترح،وقد كان  ،اللجنة مع علمه المسبق

قال مباشرة إلى التحضير واالنت ..بقا،وبالتالي تمت إزاحتهماسيعلم هذا الرفض م

.عضاء المنظمة الخاصةأصاالت مع تحياء االإعسكري، مع للعمل ال

1-Ahmed Mahsas le mouvement Révolutionnaire en Algérie de la première guerre
mondiale 1954 a 1962 , Alger,2002,pp372-379.

 م1950-م1947عن حزب الشعب، سنة  تنظیم عسكري سري  إنبثق: المنظمة الخاصة .  
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 15في  "ببلجيكا )ورنوبه(تجددت فكرة االنشقاق بعد انعقاد مؤتمر للحزب 

والذي حضره المصاليون وقاموا بإجراء عقابي ضد أعضاء اللجنة  1م1954جويلية 

.المركزية بإقصائهم

 ،وتم طرد ميصالي الحاجم 1954عقد مؤتمر مضاد في منتصف شهر أوت 

.من الحزب ومؤيديه

 م1954أوت  20وسبق ذلك تفكيك اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 

.أشهر للتحضير لعمل عسكري فعال 4التي عملت طيلة ) 22(وعوضت بلجنة 

لونيسي إبراهيم أن األحزاب الجزائرية بكاملها وليس فقط حركة  يرى 

في أزمة شاملة  ،)م1954- م1953(الحريات الديمقراطية قد دخلت ما بين  ،انتصار

ة وهي أزمة اإلفالس التام والعجز المطلق عن تقديم أي شيء جديد للشعب وحاد

لت في خبعد أن وصلت كل أطروحاتهم السلمية إلى طرق مسدودة،ود ،الجزائري

ولكن يمكن القول أن الجماعة التي فجرت الثورة في الفاتح من .أنفاق مظلمة

النتقال بالجزائر إلى مرحلة أخرى من ة وامتمكنت من فك األز م1954 ،نوفمبر

2.الكفاح وهو العمل المسلح الممزوج بالنشاطات السياسية المكثفة

يمكن تحديد المراحل التي مرت عليها جبهة التحرير الوطني لتصل إلى 

:نقطة الصفر كما سبق وأسلفنا كما يلي

م، أعلن فیھ حل اللجنة المركزیة وانتخاب میصالي الحاج قائد مدى الحیاة  1954جویلیة  16إلى  14مؤتمر بلجیكا،  -1
  . من قراراتھ، إبعاد أعضاء اللجنة المركزیة  ومساندة نضال تونس والمغرب

  .107م، ص 1420-1999لمصادر العدد الثاني ا: أزمة حزب الشعب الجزائري خلفیاتھا وأبعادھا-2
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1م1951تأسيس جبهة الدفاع عن الحرية 

من عام ألنها لم ،من وراء تأسيسها ولم تثبت أكثر لم تحقق النتائج المرجوة 

تؤمن بإرادة الشعب وأن أي عمل يجب أن ينبثق منه لينتهي إليه،و يكتب له حينئذ 

   .النجاح واالستمرار

:م1953ئري أزمة حزب الشعب الجزا: المطلب الثاني

اندلعت بين مناضلي حزب الشعب، وطفت إلى السطح صراعات فردية 

أهدافه وكيفية التسيير ظهر التناقض بين مبادئ الحزب وو وجماعية،

.تحققت آمالهو لشعب،الحزبي،والوسائل التي بواسطتها تحقق مطالب ا

حيث انشق الحزب على نفسه، وانحاز مناضلون يؤمنون بقوة الشعب إلى 

آخرون يرون أن المستعمر ال يمكن القضاء عليه إال بالكفاح المسلح إلى جهة و جهة،

وهم المتمثلون في أعضاء المنظمة الخاصة التي اكتشفها العدو،ونكل  أخرى،

وصل الحزب إلى حد الثمالة بالتجاذبات السياسية  2م1950بعناصرها عام 

جعلت قواعد الحزب بكاملها تطالب م 1946ية،واألزمات التي توالت منذ واإليديولوج

التي يتخبط فيها الحزب بضرورة عقد مؤتمر تصفى فيه كل المشاكل واألمور العالقة 

.والذي كان على حافة االنفجار في أية لحظة

، أعلن عن ذلك في قاعة السینما دنیازاد بالعاصمة بھدف إلغاء 05/08/1951جبھة الدفاع عن الحریة تأسست رسمیا 1
-محاربة القمع -احترام الحریات األساسیة - احترام حریة التصویت– 17/06/51االنتخابات التشریعیة التي جرت 

  .إنھاء تدخل فرنسا في شؤون الدین اإلسالمي-إلغاء اإلجراءات ضد میصالي الحاج -ن السیاسیینوتحریر المعتقلی
عبد القادر خیاري (لسبب تافھ ھو أحد المناضلین   1950مارس  18اكتشاف المنظمة  في ظروف  استثنائیة في  2

في تبسة، ھدد بكشف األسرار كان  مستاءا من فصلھ من صفوف حركة انتصار حریات الدیمقراطیة ) برجیمي ملقب
ومات إلى مصالح الشرطة على نفسھ أدلى بمعل اوخوف من طرف المنظمة وتمكن من الھرب وقصد تخویفھ تم اعتقالھ

حكم  قضائي  200عملیة اعتقال صدور  400التي أدت إلى اكتشاف أمر المنظمة واعتقال أعضاءھا حوالي الفرنسیة 
.امة، غرامات مالیةسنوات، المنع من اإلق 10وصل إلى 
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إال أنه لم يخرج  م1953من شهر أفريل  04/05/06جرت أشغال المؤتمر أيام 

ملموسة تخرج الحزب من النفق المظلم الذي دخل فيه سوى تكرس للنهج  ،بأية نتيجة

.1ساحة الوطنية الجزائريةاألحزاب التي كانت تنشط على ال اإلصالحي على غرار بقية

ويظهر ذلك من خالل برنامج الحزب المصادق عليه والذي كان عنوانه الكبير 

والتخلص من القيادة الفردية للحزب والتي كرسها ميصالي  "التسيير الجماعي للحزب"

.الحاج في التفرد بالقرارات

-يافمحمد بوض(وكان لألزمة عدة أبعاد منها خروج جماعة أبرز افرادها 

إلى  1954الذين سارعوا في مارس  )بوشبوبة-بشير دحلي-مصطفى بن بولعيد

سطرت لنفسها هدفا أساسيا  تيجنة  الثورية للوحدة والعمل والتشكيل لجنة أسموها الل

وهو العمل على تسوية الخالفات القائمة داخل قيادة الحزب وإبعاد المناضلين عنها 

.2على طرف آخروالوقوف على الحياد دون تزكية طرف 

:اللجنة الثورية للوحدة والعمل: المطلب الثالث

 ،المؤمنون بضرورة القضاء على سياسة الزعامة واالنتصار مناضلونقرر ال

الكفاح (الذي طال أمده، البدء فورا فيما يريده الشعب وفيما ال يفهم االستعمار غيره 

 09أحزاب مؤلفة من  وكونوا لجنةم 1954وعقدوا لذلك مؤتمرا في صيف  )المسلح

أخذوا في االستعداد للتوسط بين جناحي الحزب واتفقوا على تأسيس منظمة  3أعضاء

سياسية يلتف حولها الشعب الجزائري لقيادة المعركة التاريخية والمصيرية وإنشاء 

وحددوا اللحظة  "جبهة التحرير الوطني"وسمي المولود الجديد قوات مسلحة لها،

.1954الق الثورة المسلحة الساعة الصفر من الفاتح من نوفمبر التاريخية لحظة انط

.356أحمد مھساس ، المرجع السابق ، ص 1
.60-58-57، ص ص 2007دار القصبة للنشر ) م1962- 1954(محمد عباس، نصرا بال ثمن الثورة الجزائریة  2
  .60- 57ص من  نفسھ،  3
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أعطيت الشارة األولى للعمل العسكري بواسطة مجموعة من العمليات العسكرية 

هجوم قامت به مجموعة من الفدائيين  30موزعة جغرافيا بشكل دقيق ومدروس حوالي 

كاكين وفؤوس لحين ببنادق صيد وس مس ،مجاهد 300و 200تتراوح أعدادهم بين 

الحرس، الثكنات  الدرك، وعصي على مقرات هامة وحساسة مثل مقرات الشرطة،

1...."والقياد ومقرات إقامة الحكام المدنيين، محطات توليد الكهرباء، العسكرية،

:جملة التحضيرات إلشعال فتيل الثورة التحريرية الكبرى: المطلب الرابع

القيادة األولى للثورة في الداخل:

.مصطفى بن بولعيد-

.العربي بن مهيدي-

.رابح بيطاط-

.محمد بوضياف-

.مراد ديدوش-

.ميبقاسم كر-

 القاهرة(القيادة في الخارج(

.2يضرخمحمد -حسين آيت احمد-أحمد بن بلة-

بالزعماء الثالثة  مرها وفجرت الثورة ثم تم االتصالحسمت القيادات الستة أ

.رة في الخارجالموجودين بالقاهرة ليكونوا ممثلي الثو

  .89-88ص ص.محمد عباس ، نصر بال ثمن، المرجع السابق،  -1
  .378 -377سابق، ص ص أحمد مھساس ، المرجع ال -2
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وفي  ح وتحضير القنابل،أعطيت األوامر بتوزيع السالم 08/10/1954في 

انعقد اجتماع تقرر فيه تقسيم البالد إلى خمس مناطق وتعيين م 10/10/1954

:مسؤوليها ونوابها كمايلي

  النائب  المسؤول  الموقع

  بشير شيهاني  مصطفى بن بولعيد  األوراس

  وسفزيغود ي  مراد ديدوش  قسنطينة

  عمر أوعمران  بلقاسم كريم  القبائل

  سويداني بوجمعة  رابح بيطاط  الجزائر

  أو بوصوف ابن عبد المالك  العربي بن مهيدي  وهران

Gilbert:المصدر Meynier, histoire intérieur du FLN 1954-1962, Casbah, 2003, p129.

  :هامان هما اجتمع المناضلون على اتخاذ قراران م1923في تاريخ أكتوبر 

.االتفاق على تسمية جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني-1

على م 1954ول من نوفمبر اليوم والساعة الندالع الثورة في األتحديد -2

.0الساعة

كما تمت عدة إجراءات أمنية احترازية، كإخبار مسؤولوا المناطق نوابهم قبل 

ويخبر الفدائيون  ت قبل يوم واحد فقط،تعطى األوامر لقادة العملياو الموعد بيومين،

ساعة فقط من الموعد المحدد، وهذه اإلجراءات كان من  12الذين يشنون الهجمات قبل 

.شأنها ضمان السرية التامة ونجاح عنصر المفاجأة للعدو الفرنسي الغاشم

 رجال تتراوح 09مشكلة من مجموعةهي للثورة  األولىالقيادة  أعضاء

األرياف ماعدا ديدوش مراد،  ، معظمهم منم1954سنة  42إلى  27أعمارهم بين 
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لكنه ال يعتبر من ، ابن المدينة من الطبقة البرجوازية الصغيرة التجارية يعتبر الذي

مع بداية ،نما هو من أسرة تنحدر من جبال القبائل هاجرت إلى العاصمة إالحضر، 

collègeالقرن العشرين، درس بالمعهد التقني بالعاصمة technique  ثم بقسنطينة بعد

  .غلق المعهد في الحرب العالمية الثانية

حمد أن الزاوية المرابطية بالقبائل، تمتع بسلطة أيت أما فيما يخص حسين آ

روحية على المنطقة بشكل كبير، رغم أن اإلدارة الفرنسية استغلت هذا،وقدمت له 

ما جاء في مذكرات آيت الذي لم يزد لسلطة العائلة أي شيء حسب  منصب القايد،

.ليتفرغ للعمل النضالي م1946مسيرته الدراسية بعد نيل البكالوريا  أوقفأحمد، 

أبوه  ،ةلية من األجواد، من منطقة المسينحدر من عائلة كبير : محمد بوضياف-

 ثم عمل بأعمال مختلفة، امتهن الخياطة حيث واصل تعليمه إلى مرحلة الثانوية،

.كموظفسطيف وبرج بوعريريج 

1.عين مليلةابن عائلة شريفة من أعالي قسنطينة،: العربي بن مهيدي-

ب العالمية خدم بالجيش الفرنسي أثناء الحر ،عائلة فقيرةمن: أحمد بن بلة-

مستواه الدراسي  أن يكون قائدا ومدربا جيدا للرجال،هذا المسار  سمح له .الثانية

ة فرنسية، سمحت له بالترشح درس بتلمسان صاحب ثقاف ال يزيد عن الثانوي،

.في المجلس البلدي لمغنية ثم لمنصب صغير في الشرطة المحلية الفرنسية

لم يواصل دراسته،عمل  حاصل على شهادة التعليم االبتدائي :مصطفى بن بولعيد-

ثم صاحب مؤسس  بتجارة المنسوجات باألوراس، رئيس نقابة النساجين بباتنة،

.1لى منطقة بسكرةنقل المسافرين،تعود أصوله إ

1 Gilbert meynier , Histoire intérieur de FLN, 1954-1962 éditions, casbah, Alger 2. 0 .0 3 ,
p129 .
1 GILBERT MEYNIER ..opcit ,p130.
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من أسرة فقيرة،مستواه الدراسي ابتدائي، انتقل  بسكرةينحدر من  :يضرخمحمد -

للعمل إلى العاصمة، من األوائل الذين ناضلوا في صفوف النقابات العمالية،برز 

.عبشنشاطه في حزب ال

ولد بعين الكرمة في الشمال القسنطيني، ينحدر من واحة وادي  :رابح بيطاط-

الحدود الجزائرية التونسية،عمل بمصنع للتبغ بقسنطينة مستواه سوف على 

.الدراسي متواضع
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هياكل الثورة التحريرية الفاعلة في الريف الجزائري على ضوء : المبحث الثاني

:مؤتمر الصومام

  1956 أوت 20 مؤتمر الصومام:  األول المطلب

 ن نتائجم هتمخض عن األولى، م1955أوت  20في ذكرى هجومات انعقد  

محطة حاسمة ن المؤتمر كا .حيث ،وسياسياعلى الصعيد الداخلي والخارجي عسكريا 

مرحلة للتنظيم و لقد جاء ليضع خريطة طريق آلفاق جديدة، في تاريخ الثورة وتطورها،

والجانب الشمولي للعمليات العسكرية والعمل الثوري . والهيكلة المؤسساتية الجماهرية

جزائرية والتعريف بالشعب الجزائري المستعبد منذ أكثر من مائة ككل، تدويل القضية ال

سنة، هذا الشعب الذي يطالب بحقه الطبيعي في تقرير مصيره والعيش في كنف هويته 

في تدخله حول كما وضح السيد محمد صباغ العربية اإلسالمية دون وصاية فرنسا

  .المختلفة مؤسساتهالثورة و اتنظيم

بلوماسي متالزمان يسيران بشكل متناسق الدسي ووقد كان العمل السيا

كان من المفروض في إستراتيجية الثورة األولى، بعد انطالقتها  .ومتوازي

 والمتعلقة بالعمليات العسكرية، المباركة،عقد اجتماعات لتدارس األمور المهمة،

 أن كالدعم والسالح والدعاية في حدود جانفي إال وشموليتها، ومتطلباتها األساسية،

الظروف حالت دون ذلك، وتأجل انعقاد المؤتمر الجامع عدة مرات،وانعقد في نهاية 

.1ممثلين 6وشارك فيه  ،م1956أوت  20األمر في 

.عبان، بن مهيدي ممثال عن الوالية الخامسة، وهران-

.كريم بلقاسم رئيس وممثل عن الثالثة، القبائل-

.أوعمران ممثال عن الرابعة، الجزائر العاصمة-

1Gilbert meynier, OPCIT ,p19.
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.1، قسنطينةممثال عن الثانية زيغود يوسف مرفقا ببن طوبال،-

عمر بن مشة األولى األوراس النما الوالية الخارج لم يحضر أحدا، كذلك قائدوا

.2بولعيد بسبب األوضاع غير المستقرة بمنطقته

ووضع خريطة برزت أهميته عند هذا المؤتمر التاريخي لضبط مسار الثورة  

استراتيجيات مدروسة ألن الثورة منذ انطالقتها األولى، و طريق بأهداف واضحة

اتسمت بالسرعة والتسرع لتوسع نطاق العمل العسكري وشموليته دون التوقف عن 

.األمور التنظيمية وكما سبق وأوردنا لم يمكن انعقاد مؤتمر في جانفي لظروف قاهرة

.استحالة وصول محمد بوضياف المنسق العام من العاصمة-

وتوقيف مصطفى  اد ديدوش مراد وإلقاء القبض على رابح بيطاط،استشه-

.يدبن بولع

يوصف مؤتمر الصومام على أنه أهم المحطات في تاريخ الثورة التحريرية على 

ر العام لسياسة القيادة اإلطالق، ألنه سمح بانطالقة جديدة للمسار العسكري والمنظو

خارجيا، عسكريا، سياسيا، انعقد  ،ة داخليامتطلبات الثورة التحريريأمام تطور  الثورية،

يصفه توفيق المدني  في قرية إفري أوزالقن بواد الصومام بالمنطقة العسكرية الثالثة،

صغيرا بحجمه كبيرا في  -1956وت أ 20-لقد كان مؤتمر الصومام "... :بقوله

ووصفها  سمعته، كانت مقرراته ميثاقا وطنيا أعطى أول مرة محتوى للثورة الجزائرية،

.3وقادها نحو النصر في مسارها الحقيقي،

أن عبان " حیاة كفاح"مذكراتھ ، حسب محضر المؤتمر  الذي نشره الشیخ أحمد توفیق المدني ، في جزء الثالث من  -1
  .لم یكن یحمل ھذه الصفة ألن منطقة العاصمة أنشئت الحقا بقرار من المؤتمر

  .158محمد عباس ، المرجع السابق ، ص -2
المؤسسة الوطنیة  1962- 1956ئریة زغیدي محمد لحسن،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزا -3

  .88،ص 1989للكتاب الجزائر 
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حيث خرج مؤتمر الصومام بوثيقة ضمت آفاق الثورة التحريرية على الصعيد 

  :الداخلي والصعيد الخارجي وأهم ما جاء فيها

توحيد النظام الثوري من خالل هياكله وتنظيماته العسكرية و السياسية من -

.القمة ىلإدة القاع

ية جديدة للتراب وضبط التركيبة الجديدة لجيش التحرير وضع خريطة عسكر-

.الوطني

ي السياسي والعسكربالجانب االجتماعي واالقتصادي و قواعد خاصة وضع-

.1ئيالقضاوالتربوي والثقافي واإلعالمي و

.تأطير الفئات االجتماعية ضمن منظمات جماهيريةتنظيم المجالس الشعبية و-

.عالمات واالتصالستت العسكرية والسياسية واالتحديد مهام القائمين بالنشاطا-

.التركيز على النشاط الدبلوماسي ونقل المعركة إلى قلب فرنسا-

ية السياسي على العسكري التركيز على العمل العسكري الداخلي،بمبدأ أولو-

.أولوية الداخل على الخارجداخليا و

:أساسيين وهما مبدئينقامت المؤسسات التي انبثقت من مؤتمر الصومام على 

.مبدأ القيادة الجماعية-

.1مبدأ تساوي الجميع-

1 - Benkhada benyoucef, Les origines du premier novembre 1954, Edition Dahlab , Alger,
2000, p125 .

.161محمد عباس، المرجع السابق، ص 1
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:أهم المؤسسات: المطلب الثاني

: جبهة التحرير الوطني-1

حيث كان االنضمام .ئريين لكل االنتماءات واألطياف السياسية جبهة كل الجزا

وقد جاء هذا في نظامها  إلى جبهة التحرير بصفة فردية وليس االنضمام حزبيا،

أن االنضمام إلى الجبهة يتم شخصيا وهو يتعارض مع االنتساب إلى أي " خليالدا

".هي التنظيم الوطني للشعب الجزائري"منظمة أخرى، أي أن جبهة التحرير الوطني 

:المؤتمر الوطني-2

ئات الجبهة لمناقشة روط بضم مختلف هيشيعقد في أرض الوطن متى توفرت ال

ى سلطة يرسم السياسة العامة للجبهة ويحدد عقيدتها القضايا األساسية للثورة وهو أعل

.أجهزتهاويوزع سلطات اتخاذ القرارات والموافقة على 

:ئريالمجلس الوطني للثورة الجزا-3

إن المجلس الوطني للثورة يملك صالحيته يعين أعضاءه في انتظار المؤتمر 

أخذ  الحرب أي أنه ا  استمرتيضطلع لضمان السيادة الوطنية وحارسها م.العام للجبهة

ومراقبة الحكومة إلى أن تتحرر األرض  .صفة المجلس التأسيسي وصالحية التشريع

ئه الحاضرين أو الممثلين وينصبها بأكثرية الثلثين من أعضا ويمنح الثقة للحكومة

1.ويرسم سياسة الحكومة بتقديم تقرير ألعمالها في كل دورة

التفاقيات والمعاهدات التي تعقدها يصادق المجلس بأغلبية الثلثين على ا-

.الحكومة مع الدول األخرى

1 Gilbert. Meynier, opcit, p 192.
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:1لجنة التنسيق والتنفيذ-4

تتولى سائر السلطات اإلدارية بإنشائها هذه اللجنة اتخذت الثورة لنفسها أول مرة 

.سلطة تنفيذية حقيقية

شهر من تاريخ  11مارست هذه اللجنة اختصاصها على أرض الوطن لمدة 

 هيئة ولجنة التنسيق والتنفيذ  .م1957رت للنزوح للخارج في جويلية تأسيسها ثم اضط

.مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة الجزائرية .جماعية ذات مسؤولية مشتركة

:التنظيم العسكري:المطلب الثالث

قسم مؤتمر الصومام التراب الجزائري إداريا وعسكريا إلى ستة واليات 

لهم مهام  .ائد عسكري يساعده نواب ومساعدونعسكرية على رأس كل والية ق

.2سياسية وعسكرية إعالمية واتصالية.

.كما تم تعيين لجنتين للعمليات العسكرية عليها عقيد-

).الثالثة-الثانية -الوالية األولى(لجنة العمليات العسكرية لشرقي البالد -

).ة، السادسةالوالية الرابعة، الخامس(لجنة العمليات العسكرية لغرب البالد -

وتتولى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعيين هيئة األركان العامة بقيادة 

 انتشارانظام الجبهة  ازدادحيث  )مساعدان له(هواري بومدين وأحمد قائد وعلي منجلي 

 طمئناناالالذي يبعث  النظامفرض وجوده على الجميع بعد أن أصبح يدعى و

.3لين و الخوف و المذلة بين المناوئينفي صفوف الموا االعتزازو

  .م1956تشكیلة لجنة التنسیق في مؤتمر الصومام أوت  -1
2 - H ALLEG, la guerre d’Algérie , T 2 , temps actuels, Paris , 1981 ,p245 .

جنوب   - 6منطقة الغرب ،  -5الجزائر ،  -4القبائل ،  - 3الشمال القسنطیني، -2األوراس ،  - 1الوالیات الستة ، -3
  .العاصمة
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:مصالح جيش التحرير الوطني

في مسعى على شمولية أكبر يكل التنظيمي للثورة التحريرية وفي إطار اله

السيطرة على مجريات األمور وبالتحديد في إدارة بشكل أفضل للتراب الوطني وو

لنشر أفكار الثورة، أماكن التركز السكاني في المدن واألرياف والقرى والمداشر 

.أهدافها تعبئة الجميع إلنجاح العمل العسكري كانت المصالح التالية لهذا الغرض

دورها صحي  عالجي لعبت دورا محوريا في أثناء  :المصالح الصحية-1

اإلسعافات أي يرية  حيث إزدادت أعداد الجرحى والتدخالت الطبية والحرب  التحر

ذلك طبيعة الجيش المتحركة التي فرضت على  النشاط الطبي بصفة عامة ضيف إلى

سب األوضاع العسكرية، األمنية واإللتزام هذه المصالح الصحية التنقل  المستمر ح

موزعة على جميع المستويات بالمهارة والمرونة واإلحترافية في أصعب الظروف 

تتكون من األطباء والمساعدين ومن الطلبة الذين غادروا مدرجات الجامعة 

 ...رضين والممرضات حيث ساهموا في تقديم العالج للمجاهدين الجرحىالمم

ماكن تواجد فرق جيش التحرير في إطار المستوصفات والمستشفيات أباالنتقال إلى 

.1الميدانية

ى ض تسهر هذه المصالح علمح اجتماعيدورها  :المصالح االجتماعية-2

با لتغلغل حركات مضادة سبالسكان تح هولةأالتواجد المستمر في كل المناطق الم

. المكاتب اإلدارية المتخصصة لتي تمثلت فياللثورة و

.األسرى والمناضلين والمسجونينبتقديم المساعدات ألسر الشهداء وتهتم -

  . 220محمد عباس ، المرجع السابق، ص  1
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م توزيع مبالغ شهرية على عائالت المجاهدين والمسبلين والفدائيين كما تقد-

رآنية التي كانت تقوم بمهام التجار والكتاتيب القالمعونات للفالحين المنكوبين و

.الحسابم األطفال مبادئ اللغة العربية وجليلة في تعلي

بين مختلف وحدات جيش  والتنسيق تقوم باالتصال: مصالح االتصال3-

قد قام مؤتمر الصومام بوضع و .التحرير في مناطق العمليات وتوفير أجهزة االتصال

جاء ال العسكري والسياسي للثورة  ونبا إلى جنب مع النضمنظومة إعالمية  للعمل ج

التنسيق بين  انعدامالدعاية المتمثل في لحلول للمشاكل في مجال اإلعالم وبعديد من ا

المقصود بكلمة الدعاية هو اإلعالم الملتزم اإلعالمية الناطقة باسم الثورة و األجهزة

.1بالثورة 

الجبهة  الوسائل الدعائيةكما حدد الجبهات اإلعالمية وأولوياتها بالنسبة للثورة و

2 .البوادي ، جيش التحرير في الجبال، الشعب الجزائري في المدن وليةالداخ

:مصالح الدعاية واإلعالم4-

ين الجماهير تشرف على المناطق المحررة تقوم بتعبئة الشعب ،تقوم وتنظيم وتك

شرح الوضع وت، لخاليا الناشطة أثناء االجتماعاتباإلرشادات والمساعدات الضرورية ل

.وكان هذا من مهام المحافظ السياسي ...السياسي والعسكري

من خالل هذه المصالح نالحظ أن الريف الجزائري أصبح في قلب الحدث 

ولعب دورا جوهريا محوريا في ديناميكية العمل العسكري وهذا لعدة  الثوري،

  :اعتبارات منها

  .85، ص 1995ي للمجاھد، الجزائر ، أحمد حمدي، الثورة الجزائریة و اإلعالم،  منشورات المتحف الوطن 1
  .51م، ص 1997عواطف عبد الرحمان، قضایا إعالمیة معاصرة في الوطن العربي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  2
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غالبية الجنود والمقاتلين هم ان بشري لاللتحاق بصفوف الجيش أي أن خز أعتبر-

من أبناء الريف الجزائري الذين طحنتهم رحى االستعمار وجعلتهم ضحية للفقر 

.وضيق الرزق والجهل،

المناطق الجبلية والمناطق  ت تحدث في العمليات العسكرية كان جل.1

.هذا يعني االلتحام المباشر مع الثورة والكفاح المسلحو الريفية،

تتم في الريف بعيدا عن أعين القوات  تحركاتهر وتمركز جيش التحري

وسكان األرياف والقرى والمداشر هم الوسيلة  الفرنسية المرابضة في الثكنات،

واالستراحة، والتخفي عن عين الرقابة، مما  الوحيدة لالتصال، والتموين والمعلومة،

واالقتصادية  ،جعل لسكان الريف يدفعون ضريبة غالية من المعاناة النفسية والمادية

واالجتماعية،ولنقل اإلنسانية، ألنهم كانوا طرفا في المعادلة الصعبة، بين القوات 

الفرنسية المصممة على القضاء على الثورة وبين الواجب الوطني الذي يملي عليهم 

  .الوقوف والثبات رغم التضحيات الجسيمة وهنا تظهر عظمة الشعب الجزائري

لمصالح التي كانت تنشط تحت إشراف وإمرة كل التنظيمات الهيكلية وا-2

.جبهة التحرير الوطني كان لسكان الريف حصة األسد منها

واكب خاللها كل  .شهد الريف الجزائري تحوال عميقا وحركة دؤوبة-3

 1956ثم من  1956إلى  1954التطورات التي عرفتها الثورة التحريرية 

ل وحجم التحول كان تاريخ انعقاد مؤتمر الصومام إلى غاية االستقال

كبيرا، ألنه مس كل الميادين وانعكس انعكاسا مباشرا على الحياة اليومية 

.للفئات العريضة التي كانت تعيش في األرياف

:مكانة الريف في نصوص وثيقة الصومام: المطلب الرابع
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لقد أسمته : تحدثت وثيقة الصومام عن الريف في عدة نقاط محددة هي كاآلتي 

).االجتماعية األكثر فقرا وعددا الطبقات"(

.العمال-

.الشباب-

.الحركة النسائية-

.التجار والصنع وأصحاب المهن الحرة-

.المثقفون واألطباء-

".عبيةلشاالعتماد على الطاقة ا" حيث تم التطرق إلى الفالحين تحت خانة

تعميق االعتماد على الطبقات االجتماعية األكثر فقرا وعددا :"جاء فيما يلي

1...."األميل بالطبيعة إلى الثورة وهي طبقة الفالحين وعمال األرضو

هم استعدادا من غير أكثرسكان الريف من الفالحين وعمال األرض هم يعتبر 

االنتفاض ضد المستعمر ألنهم األكثر تضررا من من المجتمع الجزائري للثورة و

فروح ، حريته ، وقيدتمن مصادر رزقه ، وحرمسياسته حيث اتخذت منه أراضيه

الغبن واإلحساس بالقهر يغذيان عنده القابلية للتجنيد كنوع من أنواع االنتقام ورد 

.االعتبار

إن طبقة الفالحين والتي كانت خزان بشري لجيش التحرير الوطني من الجند لم 

بل أدمجت مع ) وثيقة الصومام(تحظى بقدر كاف من االهتمام في النصوص  الرسمية 

كان من األجدر إعطاؤها الحيز المناسب باعتبار العمل العسكري للثورة  طبقة العمال،و

.كان مسرحه الريف ومختلف القرى والمداشر عبر الوطن

نوفمبر اللسان المركزي للمنظمة الوطنیة للمجاھدین، العدد  1محمد الطاھر صالح،نظرة في وثیقة الصومام ، جریدة  1
  .26ص  1983السنة  62
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االتحاد العام للفالحين الجزائري بعد االستقالل مع الثورات التي جاء بها  تأسس

.الرئيس هواري بومدين

هذا المالحظ في شعبية وفقط لنعت الصورة بصفة ال قد اعتمد على الفالحين

إن األغلبية  ..".الحركة الفالحية"ي تحت عنوان نصوص حزب جبهة التحرير الوطن

يمثلونها  تيين في الثورة والنسبة القوية الالساحقة للفالحين والخماسين والعمال الزراعي

التي تتصف بها الثورة الجزائرية وحسب  جاهدين والمسلمين في جيش التحريرالمبين 

قدير تلك األهمية االستثنائية أن ننظر إلى االنقالب الكبير الذي وقع في السياسة الت

.1الزراعية االستعمارية

:العمل السياسي-1

إلى جانب العمل المسلح في الميدان والمواجهة المباشرة مع العدو الفرنسي، 

ر أن المعركة السياسية التي كان من المنتظ جبهة التحرير الوطني على عاتقها أخذت

وري سواء على المستوى الداخلي أو المستوى ثون لها األثر الكبير في العمل اليك

.الخارجي

فقد سجلت الجبهة انتصارا سياسيا باهرا على الصعيد الوطني حيث ألغت ميدانيا 

مفعول مختلف التيارات السياسية التي كانت تتقاسم الساحة السياسية الوطنية،وفرضت 

المشاعر الوطنية في وجدان الشعب وكانت أبرز الخطوط منهجا واضحا فأيقظت 

:العريضة للعمل السياسية ما يلي

وضوح الهدف وهو االستقالل الوطني بوسيلة الثورة المسلحة بقيادة الثورة.

م قسم اإلعالم والثقافة  1962-1954وثیقة حزب جبھة التحریر الوطني، النصوص األساسیة لجبھة التحریر الوطني  -1
  .، بدون تاریخ 32ص 
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 إقناع الشعب خاصة الفئات البسيطة والواسعة من سكان األرياف لتسجيل التعبئة

.1العامة

ولية الجماعية والتحام الشعب مع قيادتهإقرار العمل الجماعي والمسؤ.

حداث والمنجزات باستمرارية األجواء السياسية و تقييم األقتن.

 وضع مجموعة من الهياكل والمؤسسات الوطنية الفاعلة في الريف والمدن

لتسهيل العمل النضالي والعمل العسكري خاصة المناطق النائية والريفية الجبلية 

نت الفاتورة التي تنتظره ليدفعها شعب الذي على ما يبدو كاتكون في خدمة فئات ال

.2باهضة في ظل موقف فرنسا وجيشها من الثورة ومن الشعب الذي يؤيدها

:العمل اإلعالمي والدعائي أثناء الثورة-2

حرصت جبهة التحرير الوطني على وضع سياسة دعائية إعالمية مدروسة 

FLNقيادة جبهة التحرير الوطني يضطلع بدور التعريف بالثورة التحريرية ب

السعي و والتعريف بأهدافها السامية المتمثلة في تقرير المصير وتحقيق االستقالل،

ئم إلى الحلول السلمية في حالة التفاوض والخضوع للمطالب المشروعة للشعب الدا

  .المشروعة للشعب الجزائري مع المستعمر

نين طوا الجماهير الشعبية والمستوالمقصود هنوكان هذا العمل يستهدف الداخل 

المجتمع الدولي،وكسب التأييد والتضامن وتظهر حيثيات هذه السياسة من (والخارج 

كيفية تنظيم وقيادة ماليين رجال "خالل نصوص جبهة التحرير الوطني تحت عنوان 

".الكفاح العظيم

د في والسياسي للشعب الجزائري الذي التحم و توطتحاد الروحي إن اإل"... 

.الكفاح المسلح قد أصبح اليوم حقيقة تاريخية

  . 23وثیقة الصومام، المرجع السابق، ص  فيمحمد الطاھر صالح، نظرة  -1
  .23، صالسابقالمرجع  -2
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وهذا االتجاه القومي الوطني المناهض لالستعمار هو القاعدة األساسية للقوة 

في الخطاب الثوري الموجه للفئات  األساسيكان الخط و .السياسية والعسكرية للمقاومة

.أطيافهاالشعبية بكل 

ما يجب وال منقوص نشيطا حازما كيحفظ هذا االتجاه تاما كامال غير محسوس 

أو االنتهازية وهي أخطاء ال تغتفر ألن من شأنها المسمومة  واألفكار اجتناب األخطاء 

.أن تيسر للعدو مناورته ومكائده الشيطانية

أفضل وسيلة لذلك هي إبقاء جبهة التحرير الوطني بصفتها المرشد الوحيد "

الشرط بحب الظهور اإلنساني أو بالزهو  للثورة الجزائرية وينبغي أن ال يؤول هذا

.والغرور الذي هو خطير بقدر ما هو حقير

جبهة  أنحيث . واحدةهو تحقيق وحدة القيادة في هيئة  الهدف الثوري كان

قد برهنت على مقدرتها وبعد نظرها وإخالصها لقضية الشعب  التحرير الوطني

ي لم تكن قبل اندالع الثورة متكونة فال ننسى أبدا أن قوة االستعمار الفرنس .الجزائري

ضعف بالدنا التي كانت تحت  بسبب لشرطية وحسب، بل كانتمن قوته العسكرية وا

حيث كانت ترزح تحت قمع التواجد .السيطرة متفرقة غير متأهبة للكفاح المنظم

وجود جبهة التحرير و ..االستعماري الذي كان مستمرا في تجهيل وتفقير الشعب

ضمان من  هو قي حد ذاته. المجتمع وطبقاته أطيافوتواجدها بين كافة ةقويالالوطني 

.ونشر الوعي الوطني.لتحقيق االنتصار.الضمانات الضرورية

البالد وفي كل مدينة  كافةرير الوطني تنصيبا نظاميا في ب جبهة التحيتنص-أ 

.إلخ...وكل حارة و كل معمل وكل جامعة وكل مدرسة حي  كلو وكل قرية 

عبئة الجماهير بنشر روح الجهاد ت، وعي السياسي في مراكز الثورةنشر الو-ب 

.النصرو
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تحرص على  انتهاج سياسة تقوم على إطارات مدربة تدريبا سياسيا محنكة -ج 

الرد بسرعة ووضوح على جميع  .متيقظة وقادرة على االبتكاراحترام هيكل المنظمة و

ع األوامر الصادرة عن الجبهة األكاذيب واستذكاء أعمال االستفزاز والتعريف بمجمو

.1بنشر مكاتب لها كثيرة تبلغ جميع الدوائر حتى المحظورة منها

الطباعة والورق لنسخ الوثائق ا بآالت الكتابة وتزويدهإكثار مراكز الدعاية و-د 

.الوطنية العامة، وطبع المناشير المحلية

 واإلرشادات الموجهة ائل ونشرة داخلية خاصة للتعليماتطبع الرس-ه 

انظر /الحميد شعبان عبد من المنطقة بخط يد المجاهد أرشيفية حسب رسالة.اإلطارات

.المالحق

ليست الدعاية ذلك ".... التشبع بالمبدأ التالي والعمل على تجسيده في الواقع-و 

الهرج والمرج المتميز بعنف القول الذي يكون عقيما كالزبد يذهب جفاء أما وقد أصبح 

لألوامر ومستعدا للعمل المسلح اإليجابي المثمر، فإن كالم الشعب الجزائري مدركا 

معتدال  عب باتخاذه شكال جديا متزنا شمعبرا عن رشد ال كونتجبهة التحرير يجب أن 

."دق والحماس الذي هو من شأن الثورةصدون أن ينقصه الحزم وال

صدى في المحافل  اجبهة التحرير الوطني أصبح لهعالمية تصاريح ومناشير -ز 

لدولية ولذا يجب علينا أن نعمل ونحن يحدونا شعورا حقيقي بالمسؤولية ويشرف ا

.2السمعة العالمية التي تتمتع بها الجزائر السائرة قدما في طريق الحرية واالستقالل

  .      31المرجع السابق ص.وص األساسیة لجبھة التحریر الوطني وثیقة حزب جبھة التحریر الوطني، النص -1
  .32وثیقة النصوص األساسیة لحزب جبھة التحریر، المرجع السابق، ص  -2
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العمل العسكري لجيش التحرير الوطني: المبحث الثالث

للنظام  يفتقد لمنوفمبر بشكل محتشم لكنه  بدأ العمل العسكري منذ الفاتح من

والثقة والشمولية واستمر هذا التقدم بشكل الفت فعدد المجاهدين لم يكن يتجاوز 

إلى  1955األربع مائة ليلة أول نوفمبر قد ارتفع عشية انتفاضة العشرين أوت 

آالف مجاهد إضافة إلى التنظيم المدني السري الذي ضم أغلبية أنحاء  4حوالي 

لثانية والثالثة ولم يكن تزايد عدد المقاتلين رغم أهميته كافيا المنطقة المناطق األولى ا

سب النائب و هذا العدد ح لة وصعبةل التموين قليألن األسلحة لم تكن متوفرة ووسائ

 اندالعكان يومئذ من ضباط سالح الطيران الذي شارك منذ بيار كلوسترمان نفسه و

عليها  االعتمادك لمنع الثوار من هذه المنطقة أو تلالثورة  في تدمير مئات القرى و

قادة   ، قررلمتطوعينلوبسبب إقبال الكبير  كقواعد التموين حسب نفس المصدر

من لدن  االختراقخشية تجنيد بسبب قلة األسلحة من جهة وحد من الالالمناطق 

.1العناصر العميلة من جهة أخرى

بهذه الجملة  2قطع سالح 100تحرير في الشهر األولى حوالي جمعت جبهة ال

المشتعلة والمفعمة بالحماس كان صوت جبة التحرير الوطني من صوت العرب 

المجيد، في  أيها اإلخوة إن الجزائر قد استأنفت الكفاح البطولي"صبيحة أول نوفمبر 

 08سنوات منذ اإلسالم، فبعد انحراف أراده االستعمار دام تسع سبيل قضية العروبة و

... اليوم رأسها شامخة بأنفها في كل مكان بفخر واعتزاز رفعت الجزائرم 1945ماي 

بدأت الجزائر تحيا  م1954اليوم الخامس من ربيع األول الموافق بفاتح نوفمبر 

الجزائر تحيا حياة جديدة كريمة شريفة اليوم أعلنت نخبة قوية من أنباء الجزائر 

  .120محمد عباس ، المرجع السابق ، ص 1
الثقافة حزب جبھة التحریر الوطني المنظمة الوطنیة للمجاھدین من معارك ثورة التحریر، منشورات قسم اإلعالم و 2

  .15-14بالجزائر، بدون تاریخ،  ص 
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للثورة  ف الكبرىهداليعرف الجماهير باأل..." استئناف الكفاح المسلح األحرار

.االلتفاف حول جبهة التحرير الوطني وضرورة التحريرية

.م1954نوفمبر  03وفي المقابل كتبت لوفيقارو 

لقد شملت هذه االعتداءات البالد من شرقها إلى غربها فمن تفلفال ".... 

ى باتنة إلى خنشلة إلى بسكرة إلى قسنطينة إلى وأشمول، ومشوش وتكون إلى آريس إل

سمندو على عزازقة إلى تيزي ثالثة إلى تيزي وزو إلى تقزيرت وذراع الخروب إلى 

 بوفاريك والصومعة إلى سيدي علي، ،راع بن خدة إلى العاصمة والبليدةالميزان، وذ

....."سيق، مستغانم، تلمسان ،وهران ترقة،

 المسلح المنشود والذي ارتكز على طالقة فعلية للكفاحإذن كان اندالع الثورة ان

.ثالث قواعد

.عسكرية عبر الوطن ماتهج-1

.توزيع بيان أول نوفمبر ونداء جيش التحرير-2

، ول نوفمبرأ بصيحة الثورة من إذاعة صوت العرب بمصر ذاعةإ-3

.رجال ذوي خبرة في المجال العسكري والتكتيكي إشرافوبداياتها كانت تحت 

رف القائد مصطفى بن بولعيد على الخاليا العسكرية سابقا في المنظمة حيث أش

.الحقا1الخاصة على كل العمليات العسكرية خاصة في المنطقة األولى

شتد بعد مرور سنة على اندالعها حيث كانت تلثورة التحريرية  ت حركية بدأ

أوت  20تاريخ هجومات الشمال اإلفريقي منعرجا حاسما في مسار الثورة المظفرة، ب

المنطقة األولى طبیعتھا الجبلیة والمناخ القاري البارد جدا حدودھا متاخمة لتونس ولیبیا مما یسھل مھمة االتصال مع 1
الخارج وخاصة عند نقطة االتصال بین الشمال والجنوب، إشراكھا مع باقي المناطق العسكریة یسمح بالتنسیق وتوسیع 

أشھر في انتظار شمولیة  8إلى  6بقدرة المنطقة على الصمود من  22لعمل العسكري، تعھد بن بولعید أمام جماعة ا
  .التحضیرات للثورة لكامل مناطق الوطن
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قيام  صةوجاء هذا التصعيد في خضم ظروف خا ،منتصف نهار يوم السبت م1955

مشروع  .تيمقاد-فيوليت - السلطات االستعمارية بعمليات عسكرية قوية كعملية فيرونيك

تطبيق قانون حالة ¡1إصالحي لحماية مصالح المستعمر وهو مشروع جاك سوستيل

استشهاد قادة بارزين ، )بلرلنج(ائد العسكري العقيد  القبقيادة  م1955ئ أفريل الطوار

.م1955جانفي  18من الثورة ديدوش مراد، قائد المنطقة الثانية الشمال القسنطيني في 

إلقاء القبض على مصطفى بن بولعيد قائد المنطقة األولى، أوراس النمامشة وهو 

، ير الوطني في الخارجء جبهة التحرزعما لقاءا لفي طريقه إلى مصر عبر تونس، ليبي

مارس  23في ) الجزائر(رابح بيطاط قائد المنطقة الرابعة على أيضا كما تم القبض 

في ظل هذه الظروف أقدم زيغود يوسف على القيام بعملية توعية وهي  م1955

التي  م1955أوت  20الشمال القسنطيني في (هجومات كاسحة على المنطقة الثانية 

ثلت مناطق سكيكدة، القل، الحروش، وادي الزناتي، قالمة، أوت وتم 27استمرت إلى 

وذالك العادةاالعتبار للعمل الثوري والرد ، 2محاز الدشيش، ميلة، قسنطينة، الخروب

.على العدو بقوة

اليوم وجب ... أو حياة اليوم أصبحت القضية قضية موت" 3يقول زيغود يوسف

االنفجار الشامل  ويكونرات عامة ا أن نشن غاعلينا أن نختار إحدى الطريقتين إم

وبالتالي نحث كل الجهات على مضاعفة عملياتها ويذاع صوت كفاحنا بكل صراحة 

على المستويين الداخلي والخارجي  وإما أن يكون هذا بمثابة برهان بأننا عاجزون 

على أن نقود هذا الشعب إلى االستقالل وبهذا نكون قد قائلنا آخر مرة،و تكون في 

وراس وإذا بقيت العمليات يجب أن نتحمل األعباء مع األ"... ية عملية انتحاريةالنها

خطة سیاسیة وعسكریة تھدف إلى القضاء على الثورة سببت الجانب اإلداري االقتصادي : مشروع جاك سوستیل -1
  .واالجتماعي و الثقافي

  .م بالشمال القسنطیني، ذكرى وعبرة وقیم تتجدد عبر األجیال 1955أوت  20ھجومات  -2
  .م2013-08.السالم یومیة وطنیة -1955محمد سیف اإلسالم بوفالقة أحداث شمال  قسنطیني  -3
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مكثفة هناك وبقي األوراس وحده فسوف تضيع الثورة ويقضي عليها العدو ذا البد أن 

...."نقوم بأكبر عملية يتمخض عنها نجاح باهر

ا ويؤكد شموليتهلقد نجح زيغود يوسف في أن يوسع نطاق الثورة التحريرية 

.وذلك عن طريق، والتحامها بالشعب

.فك الحصار عن منطقة األوراس-

.لفت أنظار شعوب العالم للقضية الجزائرية-

.التضامن مع الشعب المغربي في ذكرى نفس الملك محمد الخامس-

.م1955تعززت هذه األحداث بمعارك امتدت إلى القطاع الوهراني في سبتمبر -

.1أعمال الدورة العاشرة لهيئة األمم المتحدة تسجيل القضية الجزائرية في حدود-

الداعمة له  مناطقلفصل الشعب عن الثورة خاصة با فشل مشروع سوستال في-

.في القرى والمداشر

.ظهور روح انهزامية وعصيان في صفوف جنود االستعمار-

وكانت النتيجة . ارتكاب مجازر دامية بشعة في حق المدنيين في األرياف والمدن-

.يدشه12000

.والتنقل تسليم رخص المرور تشديد في طرق-

.إجراء التحقيقات بطلب من اللجنة القضائية-

).لوضع كمائن للعدو الفرنسي(ات القوافل العسكرية كحول تحر تحرير تقارير -

كما تجدر اإلشارة أن جميع المعلومات المستقاة من طرف رجال الشرطة تدون 

تعالمات وباختصار فإن مهمة رجال الشرطة في الرسالة األسبوعية المتضمنة االس

.1كانت ضمان السير الحسن للثورة من الجانب األمني

  . ر مصیرهالدورة العاشرة لھیئة األمم المتحدة ، في جدول أعمالھا مطالبة الدول بحق الشعب الجزائري في تقری -1
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:جهاز الشرطة الجزائرية عين الثورة-

تم إنشاء منظمة م 1954من نوفمبر  حعالن عن الكفاح المسلح في الفاتإلعقب ا

 خاصة تضطلع بحماية وضمان أمن السكان وأمن جبهة التحرير الوطني وجيش

.التحرير

:ـوأوكلت هذه المهمة لفرع من المنظمة حيث تقوم ب

.جمع المعلومات-

.متابعة حركات العدو-

تم تقسيم  م1956أوت  20وبانعقاد مؤتمر الصومام  م1956وبحلول سنة 

.الجزائر على واليات وقسمت الوالية إلى مناطق بالمناطق إلى جهات وقطاعات

شؤون الجزائريين تحت إشراف جبهة  هذا التقسيم اإلداري ساهم في دارة

:ـالتحرير الوطني والتكفل ب

.الحالة المدنية-

.العدالة-

).اإلسهامات، التبرعات، المخالفات(المالية -

.حراس الغابات-

.الشرطة-

كان والحفاظ على أمنهم وأمن ممتلكاتهم لسرطة في حل مشاكل الشوقد ساهمت ا

.كما كان لها دور استعالماتي

یة، المدیرة العامة قاسمي محمد الشرطة الجزائریة مؤسسة لیست كالمؤسسات األخرى ملخص تاریخ الشرطة الجزائ -1
  .، الموقع الرسمي للشرطة الجزائریةلألمن الوطني
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.ألمن العام على مختلف المستوياتالسهر على ا-

.مراقبة تحركات جيش العدو-

.1مراقبة تنقل األشخاص في الدوار-

  . محمد قاسمي ، المرجع السابق 1
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الريف الجزائري في مواجهة المخططات االستعمارية الكبرى: رابعالمبحث ال

:اإلدارة الفرنسية: األولالمطلب 

ليا على كان اندالع الثورة التحريرية الكبرى حدثا تاريخيا كبيرا ظهر تأثيره ج

ة مع مارية التي أصبحت في مواجهة مباشردارة االستعإلعدة مستويات خاصة على ا

.الثورة

.تمثل في الشق اإلداري أو الشق الخاص بالمستوطنين بما يلي

المكونة من كبار اإلقطاعيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة  :الطبقة الحاكمة-أ 

وال يدينون بالوالء للوطن األم، إال عندما تملي عليهم ذلك مصالحهم 

 كمجموعة ألفت العيش على حساب اآلخرين حتى ولو كانوا من أبناء جنسهم

بالمجلس الوطني (ومن خالل تتبعهم باألحداث السياسية بل أن ممثليهم سواء 

 ونويعلم) صانعي األحداث(أو ما يسمى بالهيئات الجزائرية أو  1)رنسيالف

ليس إرهابا إنما هو عمل م 1954أن ما حدث ليلة أول نوفمبر  علم اليقين

 سياسي مبني على أسس واضحة يرمي إلى أهداف وطنية تحرير البالد

.بكامل أجزائها

فة أنحاء البالد في أجهزة القمع المستعملة في كا : الموظفون التنفيذيون- ب 

كما يمكن  أجناسوهم محددوا المواهب وأصحاب سوابق عدلية من مختلف 

.إدراج العمالء الجزائريين في ضمن هذه الفئة

:المثقفون وينقسمون إلى نوعين-ج 

يخدمون االستعمار بشتى الطرق ويغطون على جرائمه في : اليمينيون-1

.المسعى حق الجزائريين،وقد سخروا أقالمهم وكتاباتهم لهذا

ة  یتكون من  منتحبین فرنسیین  جلھم من ھو أعلى ھیئة سیاسیة في الجزائر  المستعمر: المجلس الوطني الفرنسي-1
   .كبار  الكلولون
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أعمال غير ويعتبرونها ينددون باالستغالل واالضطهاد  :اليساريون-2

ويتأرجحون بين أفكار  ...لكنهم يعارضون فصل الجزائر عن فرنسا ةإنساني

.1والنظرة الحضارية التي حققتها فرنسا للجزائر الماركسية العالمية

اقف وقفوا مو لم يتضح موقف الفرنسيين الجزائريين من الثورة حتى السياسيين

هذا نابع عن فهم خاطئ لمجريات األمور والتحوالت الجذرية التي غير مؤسسة و

.2عرفها المجتمع الجزائري والتي تمثلت في الحراك الثوري المنظم

إن "الجزائر في مجلس الشيوخ الفرنسيحيث أكد السيد مسكاتلي ممثل والية 

ما هي إال م 1954لى لشهر نوفمبر األحداث التي تهز المستعمرة منذ ثالث أيام األو

داللة على التضامن الوطيد بين مختلف الحركات الوطنية التي تشوش شمال إفريقيا 

.بأسره

بل عن ما يتم في واحد من أقطار المغرب إنما هو اتفاق الجميع ومن دون 

.3"تخطيط كل القيادات المتمردة على السيادة الفرنسية

Roget(أما الوالي العام السيد  Leonard (اندهاشه أمام التناسق الذي  فإنه أبدى

تمت به العمليات عبر مختلف أنحاء البالد وراح يؤكد أن هناك عناصر أجنبية خططت 

.لهذا بهدف التعريف بقضية المغرب العربي أمام هيئة األمم المتحدة في انعقاد دورتها

.الشروع في تطبيق قانون الجزائر-

ية ومحاربة البطالة وإبعاد الجزائريين عن تنمية الخدمات االجتماع-

.الثورة

  .49-48ص  1981 52السیاسة الفرنسیة تجاه ثورة أول نوفمبر الدكتور العربي الزبیري ، مجلة أول نوفمبر عدد  -1
  .49نفسھ ، ص -2
  .م1954نوفمبر  02جریدة صدى الجزائر الصادرة بتاریخ  -3
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وقد باشرت السلطات االستعمارية أساليب قمعية كحل األحزاب الناشطة في 

على  م1954نوفمبر  5الساحة والتي تشكل خطرا على أمنها حيث صدر مرسوم في 

الجريدة الرسمية، يقضي بحل حركة انتصار الحريات الديمقراطية وكل المنظمات 

لهيئات التابعة لها، وتوالت حملة التوقيفات واالعتقاالت في حق المناضلين وشحنت وا

الصحافة واإلعالم لتشويه صورة المجاهدين وتصويرهم على أنهم إرهابيون منبوذين 

وسيع صالحيات السلطات العسكرية بتم 1956مارس  16ثم جاء قانون  من المجتمع

.1ء كامل الصالحيات للحاكم العام إعطاوإستحواذها على السلطات المدنية و

التصريحات المتوالية حجم الجهل بأوضاع الجزائريين الحقيقية من  عكست

نها بمجرد بعض اإلجراءات سوف تطفئ الثورة ولم أطرف اإلدارة الفرنسية التي ظنت 

سياساتها العنصرية االستغاللية تجاه الشعب الجزائري حان وقت  تكن تعلم أن تراكمات

  .يدها في ثورة شعبية عارمة السترداد الحق الضائعتجس

  :الحركي. د

الشعب الجزائري الذي خاض واحدة من أعتى الثورات في العالم وضحى 

بالغالي والنفيس في سبيل أن تحيا الجزائر ال ولن ينسى على اإلطالق ويالت هذه 

.الحرب التي دونت بطوالتها وعبقرية من خاضوها بدماء قوافل الشهداء

كما أنه ال ولن ننسى الطعنات التي وجهت للثورة من أبناء جلدته من الذين 

خانوا الوطن وباعوا الذمة وشكلوا جدار العار في محاولة لتمرير أطروحة المستعمر 

كل قرية وفي  الذي شكل من الخونة الحركى طابورا محليا يحتمي به من الثوار، في

تضرب  التيالعصا .الفرنسية وجعلت منهم ارةاإلدلقد جندتهم ، وفي كل مدينة كل حي،

ليين حسب ظشد قساوة من الجنود المأقد كانوا ، لفالحين وسكان المداشر والمشاتيبها ال

  .206 ص ، 2010دار الحكمة  1962- 1956في الوالیة الرابعة  عماریةاالستجرائم فرنسا رشید زبیر، -1
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كانوا يشعرون بمدى الخزي .المعتقلين في مختلف الشهادات المستقاة منهمما يرويه 

 موه، حشيةلطرق الوفكان عزائهم الوحيد انتقام من العزل با، األبد إلىالذي لحق بهم 

.1اليوم يعيشون على هامش المجتمع الفرنسي يحملون ثقل خيانتهم بالدهم

لقد اختصر عملهم في مجموعة من المهام لصالح المستوطنين والجيش الفرنسي 

:ضد الثورة، الجبهة وجيش التحرير والشعب الجزائري برمته

لمالحظ هنا سالح، وايقومون بأعمال عسكرية مع الجنود الفرنسيين يحملون ال-

أن السالح المسلم لهم كان يجمع في نهاية كل مهمة وال يحتفظ به الحركي ألنه 

.ممشكوك في أمره

يقومون بالتجسس وجمع المعلومات للمستعمر عن تحركات الجنود والمناضلين -

حيث كانوا يسخرون كالحيوانات لنقل ويعيشون في ثكنات العدو  والمواطنين

لى المراكز ليحيطونها بالجدران السفوح إمن الوديان و افهم الحجارة على أكت

فون بنقل األثقال إلى الشاحنات وإنزالها منها ورفع األسلحة أثناء التمشيط يكلو

.2طباخونوكانوا كناسون وزبالون و

.يعدون الوالئم للفرنسيين-

.يقومون بأبشع عمليات التعذيب في حق إخوانهم الجزائريين-

ة للثورة والتشهير ألفكار االندماج واالنصهار في المجتمع الدعاية المضاد-

.ومثال على ذلك تزويج بناتهم للجنود الفرنسيين الفرنسي المتحضر،

:نوعان HARKIوالحركى أو ما يسمى 

المساء بتاریخ  ، یومیةالحركة ، الطابور الذي تنكر للوطن ووقف في وجھ الثورة عبد الرحمن شوبل ، -1
  .م31/10/2009

  .88، ص 1988،  93- 92عبد العزیز وعلي ، الحركیة بین نیران ثالثة، مجلة أول نوفمبر  ، العدد  -2
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هم من الجزائريين المجندين في الجيش الفرنسي إبان الثورة : األولى الفئة-

.مع الجزائريين والتجسس عليهماستعملتهم فرنسا من اجل ق) م1954-1962(

لكن التعريف  هم جزائريون اختاروا االنضمام طواعية إلى الجيش :الفئة الثانية-

.1تأمر ضدهالحركي هو الذي خان وطنه و:  عامال

أن عدد الحركى غداة االستقالل تجاوز مليون : يصرح المجاهد لخضر بورقعة

  .سنوات 3خرت االستقالل وحسب قوله أن الحركات المناوئة للثورة أ خائن

حيث أن فيالق الحركى عرفت ذروتها مع مجيء ديغول إلى الحكم ويتراوح 

.ألف فرد 250عددهم حوالي 

وإذا ما أردنا أن نضيف إلى هؤالء المسلحين المهيكلين والبياعين وأعوان 

اإلدارة والمتعاطفين مع فرنسا يرفضون الثورة، فسيكون أضعاف هذا الرقم وإذا كان 

أفراد من العائلة فيتجاوز العدد مليون جزائري من  5أو  4لكل واحد منهم تأثير على 

.الخونة

تضع  قضية الحركى في الجزائر واحدة من القضايا الساخنة التي ما تزالتعد 

اإلعالمي بين ضفتي المتوسط،وبعد مرور نصف قرن الجدل التاريخي والسياسية و

2لجماعيةتبقى راسخة في الذاكرة الشعبية ا
ومن بينها وحدة جيش قوبيس ووحدة ، 

.البشاغا بوعالم

بالحاج  سمىهو لقب  لرجل ي 2، قوبيس1بمنطقة زدين :وحدة جيش قوبيس-أ

كلم عن عين  20التي تبعد  بقرية زدين م1921ولد في جانفي  الجياللي عبد القادر

أنشأت فرنسا مؤسسة لرعایة شؤون الحركة لكنھم یبقون یعدون خونة في نظر الجزائیین وحتى فرنسا التي باعوا  -1
  .ذمتھم من أجلھا

  .م یومیات الشروق2013دیسمبر  14لخضر بورقعة، عدد الحركي غداة االستقالل الجزائر تجاوز ملیون خائن  -2
احتضنت أحد ھي منطقة تاریخیة عین الدفلى بالغرب الجزائریة  و ة بوالیةزدین بلدبة واقعة جنوب مدینة الروین 1

  .م1948، اجتماعات المنظمة الخاصة
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ساعده في ذلك ، الوطني بالخصوص جبهة التحرير، كون جيشا معاديا للثورة والدفلى

 انتسبوشال التي تخرج منها برتبة عريف تكوينه العسكري في المدرسة العسكرية بشر

LOSكان عنصرا في منظمة السرية ، والديمقراطيةالحريات  انتصارإلى حركة 

بصفوف الخونة  التحق، ة إلى مخبر لدى الشرطة  الفرنسيةالمنظم اكتشافتحول بعد 

  .م1954الثورة التحريرية   ندالعاو ذلك بعد  ضد قضية الوطن

بمنطقة الكريمية أسس هذه الوحدة البشاغا بوعالم   :وحدة البشاغا بوعالم  - ب

الذي ولد بتنس، عين قائد لعرش بنى بودوان بأعالي الكريمية أعلن والئه لفرنسى ، 

طريق قام بأعمال إجرامية وحشية في حق سكان المنطقة  عن  م1956كون جيشا سنة 

التي تنتمي إلى الشرطة الفرنسية  البوليس صالح متخصصة للتعذيب وعدة م

)DST(مصالح الجوسسة ، الجندرمة و)PRG( العامة بوليس المخابراتو) pj(القضائي

كانت متخصصة في مراقبة  المناطق الريفية التي  تشهد حركا  ثوريا و نضالية و

.3متصاعدا من طرف الفئات الشعبية 

نا أن أعدادا كبيرة من الميصاليين شكلوا ما سمي بالحركات وتجدر اإلشارة ه

المناوئة للثورة ودخلوا زمرة الخونة وكانوا قبل االستقالل وبعده،موضوعا شائكا 

تداخلت فيه الخيانة والتخويف، المصلحة واالنتقام وأشياء أخرى ال يتسع المقام هنا 

.لنذكرها

املت معها فقد تع الذي يؤثر على الثورةلم تكن بالحجم  فئةأن هذه ال اهمنما يإن 

، إنما كانت مصدر قلق ورعب بالنسبة للمواطنين المتواجدين الجبهة بكل صرامة وحزم

في األرياف والتي كانت مهمتهم تأمين المؤونة، الغذاء، اللباس، الراحة لكتائب الجنود، 

و صار زعیما حسب  19في نھایة القرن  انتصاراتنسبة إلى قائد عسكري ألماني ، حقق  KOBUSقوبیس2
   .الروایات المحلیة

  .46-45ص  رشید زبیر ، المرجع السابق ،ص 3
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ئري، بسبب عن آخرها في الدشرات المتناثرة في الريف الجزا أبيدتفكم من أسر 

.التي سميت الوحدات العسكرية الجزائرية و التجسس الذي تقوم به جماعات الحركى

الطائر عملية  ومن أمثلة العمليات الخطيرة التي قام بها ضباط فرنسا ضد الثورة

وهو مشروع سري لهدم الثورة من الداخل وهو من تخطيط سوستيل وقي األزرق 

على انه فارين  ائريين لاللتحاق بالجيش الجزائريوتتمثل في تسليح بعض الجز.مولييه

وتم .، الغتيال قادة الثورة وتغليط الرأي العام الجزائري ضد الثورةمن الجيش الفرنسي

مناضلين جزائريين لكنهم كانوا أوفياء للثورة،و من رجاالتها و أبلغوا على  3تجنيده 

من األسلحة لصالح  هائلةيات لى كمع الثالثةالعملية في الوالية الثالثة واستولى الرجال 

الجبهة وكانت الفضيحة مدوية ومحرجة لفرنسا التي كشفت عن غبائها التاريخي ،بعد 

حيث تظهر هنا قوة القيادة الثورية و جهازها  .تصريح عبان رمضان حول القضية

اإلستخباري ، حيث فضحت هذه األخيرة عجز الحكومة الفرنسية على معالجة قضية 

1.الجزائر

:لسياسة العسكرية الفرنسيةا-ج

سياسة "سكري ضمن أفاق الخيار الع  م1958درس الجنرال ديغول في صائفة 

رأيه عليها لمواجهة الموقف في الجزائر مستعينا بأدمغة  استقر ، التي"الوسائل الكبرى

العمل العسكري الفرنسي ضد ، و2التكتيكنسي في مجال التنظيم واألسلحة والجيش الفر

. عب في األرياف والقرى في مواجهة للثورةالش

، األبعاد الحضاریة للثورة الجزائریة ،  الملتقى العربيعلى بلدان المغرب الجزائریة أثر الثورة . ضر عبدليلخ -1
م، جامعة الجباللي الیابس، والیة سیدي بلعباس، دار الغرب للنشر والتوزیع، 2003جوان  11/12المغاربي یومي 

  .181ص
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لم تتوانى القوات الفرنسية في استعمال كل قوة ترسانتها العسكرية ضد جيش -

التحرير وكان الريف الجزائري مسرحا لهذه العمليات الميدانية الوحشية 

.واتخذت عدة أساليب

.تطويق المناطق العسكرية وقصفها بالمدفعية-

.المشاة التمشيط الدقيق بواسطة-

واستعمال سالح  م المارقة،مار كالقنابل الفوسفورية والنابالاستعمال أسلحة الد-

.الطيران في قصف المشاتي والمداشر والمناطق الجبلية

 كان ذلك بواسطة إصدار و المناطق المحرمة حيث كانت تنشئ على مرحلتين-

الطوارئ المادة اإلقامة مثال ذلك قانون حالة تشريعات  للحد من حرية التنقل و

 17يليه مرسوم تي تنص على حضر التجول األشخاص والسيارات والخامسة ال

.1الذي وسع اإلجراءاتم 1956مارس 

:المرحلة األولى

عمليات عسكرية تتبعها عملية إخالء كامل للقرى والمداشر من السكان،وإعادتها 

قطع األشجار منطقة محرمة حيث تقصف المنازل وتحرق المزارع والمحاصيل وت

.المثمرة كالزيتون التي تعتبر مصدر معيشي رئيسي للسكان في األرياف

:المرحلة الثانية

بعد التأكد من تواجد جيش التحرير في منطقة بعينها كمراكز للثورة يتم 

.إخالؤها بسرعة و إعالنها منطقة محرمة بعد قصفها بالطيران

  . 3479:، ص 1955أفریل  03الرسمیة  الفرنسیة ، الجریدة   -1



في الريف  االستعماريةالثورة التحريرية و أهم هياكلها التنظيمية في مواجهة المخططات .:الفصل األول

73

في األماكن  أي تواجد السكانمناطق في باعا ارتفع عدد المناطق المحرمة ت

.1الصحراء-تلمسان-الونشريس- القبائل -الريفية والجبلية كاألوراس

إلى إفراغ  وكانت هذه العملية الممنهجة من طرف القوات االستعمارية تسعى

.الريف من ساكنيه ألنه يشكل جوهر الثورة ومصدر تموينه ماديا وبشريا

ماعي لسكان األرياف فتركوا بيوتهم حيث تمت عمليات واسعة من التهجير الج

وأراضيهم ومواشيهم نحو المدن والدول المجاورة ومراكز التجميع أو ما يطلق عليه 

  .المحتشدات

 م1959المهجرون بسبب التهجير اإلجباري الجماعي.

.شخص 150.000نحو تونس -

.شخص 100.000نحو المغرب -

.شخص 600.000نحو المدن -

.يون نسمةنحو المحتشدات حوالي مل-

.مليون شخص 3بلغ عدد سكان األرياف الذين رحلوا إلى المحتشدات حوالي 

:الخطوط المكهربة شارل وموريس-

كهربة الحدود الجزائرية التونسية و المغربية لعزل الثورة ومنع الدخول 

.والخروج من الجزائر ومنع السالح بالخصوص

.كلم 750موريس  خط  بلغ طول-

.كلم 450شارل خط  بلغ طول-

.كلم 60إلى  30عرض الخط -

  254رشید زوبیر المرجع السابق ، ص 1
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.ألف فولط 12يتكون الخط من أسالك شائكة مكهربة ب-

.رادارات أجراس إنذار، أدراج مراقبة ،ألغام-

يعاني من يزال  الجنوب ضد األرض والعباد الاختبارات نووية في إلى فة إضا

 - م1960فريل أ -م1960تفجيرات فبراير  .آثارها سكان المنطقة إلى يومنا هذا

.م1961أفريل  - 1960ديسمبر 

.التحضيرات العسكرية أهم: المطلب الثاني

اتخذت السلطات العسكرية الفرنسية عدة إجراءات استعجالية أو ما يطلق عليه 

اصطالحا التعزيزات العسكرية لدعم القوات العاملة على مواجهة جيش التحرير 

:الوطني وأهمها

.ائرتعيين جاك سوستال واليا عاما للجز-

دمج شرطة الجزائر وشرطة فرنسا تحت قيادة واحة لتكثيف التعاون -

1.المخابراتي واللوجستيكي

.عمليات عسكرية مكتبية على مناطق كثيرة منها األوراس-

  .ويمثل الجدول التالي ارتفاع التواجد العسكري منذ اندالع الثورة-

.1960إلى  1954جدول ارتفاع عدد الجنود الفرنسيين منذ 

  عسكري 70.00  1954

عسكر335.00  1956

  ي

شھادات  مجموعة من المجاھدین ندوة مجلة أول نوفمبر بعنوان ، مجابھة العدو في الحدود الشرقیة ، نشطھا على  -1
  .45إلى  31م من ص 1988،  99-98العیاشي، مجلة أول نوفمبر ، العددان 
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عسكر805.00  1959

  ي

عسكر882.81  1960

  ي

   م1957 15/11بتاريخ  12صحيفة المجاهد ، عدد : المصدر

:يؤطرهم قيادات

.لواء 60-

.عقيد 700-

.رائد 1500-

خاصة الواليات المتحدة  الحصول على الدعم الواسع من الحلف األطلسي

لجبهة تنتقد هذا الدور وفي الذكرى الثالثة للثورة أشارت األمريكية حيث كانت  قيادة ا

في مطلع ماي و 1إلى أن الحلف األطلسي أصبح حلقة رئيسية للتأمر على الجزائر

إن "التنفيذ بخصوص المساعدات األمريكية أكد عضوان من لجنة التنسيق و م1958

يقدر نوات ومواصلة الحرب طيلة أربعة سفرنسا لوال هذه المساعدة ما استطاعت 

¡1"عتادة وأسلحة فرنسا من واليات المتحدة األمريكية المسؤوالن أن تسعة من عشرة

.المستوطنين واليهود وتسليحهم2تأسيس ميليشيات

وهذه بعض األرقام تعكس الجهود المبذولة من طرف القوات الفرنسية للسيطرة 

.على العمليات العسكرية

   .م1957 15/11بتاریخ  12المجاھد ، عدد  صحیفة 1
  .م07/05/1958، الصادر في  23تصریح كریم بلقاسم و محمود شریف في جریدة المجاھد ، العدد  -1
فرق من المدنیین مسلحة تقوم بضمان  األمن في األحیاء السكنیة األوروبیة و تقوم بأعمال إجرامیة ضد : ملیشیات -2

  .حاربة الفالقةالجزائریین العزل بدعوى م
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أكثر من م، 1959الجزائر حتى الفاتح من جويلية القوات االستعمارية المتمركزة في 

:رجل موزعة كالتالي 612.930

1م1959جويلية  1القوات العسكرية وإعدادها في الجزائر حتى : جدول

  . األسالك الشائكة وحقول األلغام يوسف مناصرية وآخرون، :المصدر

:مالحظة

:انتشرت القوات كاآلتي جغرافيا

.جندي 101.000: الناحية الغربية-

.جندي 128.500: الناحية الشرقية-

.جندي 128.500: الناحية الوسطى-

.جندي 26.000: الوطن عبرمهام أخرى -

.1وحدات االحتياط العامة -اعتمدت فرنسا على قوات الصاعقة

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في .ناصریة وآخرون، األسالك الشائكة وحقول األلغام میوسف  -1
  .166ص، 2007، المرجع السابق، الحركة الوطنیة 

  العدد  القوات

  رجل 392.500  القوات البرية

  .رجل 10.900  القوات البحرية

  رجل 310.500  القوات الجوية

  رجل 13.100  قوات الدرك

  رجل 78.500  ت المقاطعةوحدا

  .رجل 39.850  الحركة

  .رجل 18.520  المخزن

  رجل 18.810  الدفاع الذاتي
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آخرون، األسالك يوسف مناصرية و /من كتاب أخذهاتم  األرقاممصدر هذه 

اسات والبحث في الحركة الشائكة وحقول األلغام ،منشورات المركز الوطني للدر

  .، الجزائرم1954فمبر ثورة أول نوالوطنية و

.العمليات العسكرية الفرنسية ضد الجزائريين .المطلب الثالث

م 1958في نفذت هذه العمليات مباشرة مع مجيء الجنرال ديغول إلى الحكم 

حيث قدم الجنرال شال مخططا للقضاء على الثورة التحريرية بشن عمل عسكري يشبه 

Rouleau(آلة ضاغطة  Compresseur( تمشط كل القطر الجزائري، تعتمد أساسا

على جمع المعلومات حول جبهة التحرير وجيش التحرير مراقبة السكان خاصة الريف 

جندي من المناضلين والمشاة والتدخل السريع  ألف 600الجزائري وتسخير أكثر من 

بداية الثورة  طلعة وقام منذ 300ان يقوم يوميا بـــــ الذي ك لدعم عمل الطيران

أجهزة الحرب النفسية و 2القرى لمنع الثوار من استخدامها كقواعد للتموين 100بتدمير 

في منطقة  م1954العمليات الفرنسية العسكرية منذ اندالع الثورة سنة  DOP3كجهاز

سلسلة جبال األوراس وعلى طول  عبرم 1955عمليات سنة  3األوراس حيث نفذت

سية ثم تجردت مع مجيء الجنرال ديغول القائد األعلى للقوات الحدود الجزائرية التون

.1959الفرنسية في الجزائر مع مطلع سنة 

:4أهم العمليات-

جندي  500تمت على يد  م1954عملية إيشمول باألوراس في ديسمبر -1

يساندهم الطيران ، حيث مشطت منطقة جنوب األوراس ويساندهم الطيران، 

البحث في ي للدراسات ویوسف مناصریة وآخرون، األسالك الشائكة وحقول األلغام ، منشورات المركز الوطن -1
  .166م، ص2007م الجزائر 1954كة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر الحر

  .373محمد عباس ، المرجع  السابق، ص -2
و  DOPالحرب النفسیة ، و الجھاز الحمایة المدنیة  إطارمن مظاھر الحرب الشاملة استعمال المكتب الخامس في  -3

ألف جندي لھ تمویل  15إلى  10قوام الجیش حوالي ھي ھیئة  تعمل بالتنسیق مع الجیش و الدرك و الشرطة في میدان  
  .خاص من باریس مباشرة

  .167-166ص ص یوسف مناصریة ، المرجع السابق، -4
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عملية م 1954طقة الونزة في بداية ديسمبر جبال النمامشة ثم عملية من

.منطقة القبائل م1954في ديسمبر  ALOESألويس 

.م1955فيفري -جانفي Veroniqueعملية فرونيك -2

آالف جندي يساندهم الطيران  7منطقة جبال أحمر خدو في األوراس وشارك فيها 

  .وباءت بالفشل

لواد األبيض تمركزت في ام 1955في جوان  Violletteعملية فيوليت -3

.باألوراس

غطت الحدود الجزائرية التونسية  1955خالل سنة  Timgadعملية تيمقاد -4

ألف جندي والطيران،عرفت فشال ذريعا بعد معركة الجرف  40شارك فيها 

.م1955الشهيرة سبتمبر 

مشطت جبل بوزقزة بالمنطقة الرابعة في مارس  Massuعملية ماسو -5

.م1956

بالوالية الخامسة وجزء من الوالية  م1959فيفري  Couronneعملية التاج -6

.الرابعة

.بالوالية الرابعة وجزء من السادسة Courroie م1959عملية الحزام -7

بالوالية الثالثة وجزء من الرابعة  م1959جويلية  Jumellesعملية المنظار -8

.األولىوجزء من الثانية و

Pierresعملية األحجار الكريمة -9 précieuses بالوالية  م1959مبر سبت

.الثانية و القاعدة الشرقية وجزء من الوالية األولى

عمت إجراء من الواليات السادسة  مEtincelles 1959عملية الشرارة -10

.الرابعة والثالثة واألولى
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بالوالية الثالثة وجزء من  م1959أكتوبر  Brumaineعملية الضباب -11

.الرابعة والثانية واألولى

.الوالية السادسة واألولى م1960جوان  Flammècheعملية اللهب -12

بالوالية الرابعة السادسة  م1960جويلية  Cigaleعملية الصرصور -13

.والخامسة

.الوالية األولى م1960أكتوبر  pidentعملية المدارة -14

.على الحدود الجزائرية التونسية Marathon 1960عملية المراطون -15

السد الشائك المكهرب المعروف بخط شال التنفيذ لتدعم حيز  دخلت العمليات 

وموريس للقضاء على جيش التحرير في الجبال واألرياف واحتالل موافعة بصفة دائمة 

والقضاء على التنظيم السياسي واعتمدت فرنسا االستعمارية رجال الصاعقة والقوات 

وقد سلطت 1.العامة والقوات الجوية و البرية وطائرات الهيلوكبتر والسيارات المصفحة

القوات الفرنسية حربا نفسية ضد السكان العزل في المحتشدات والقرى والمداشر 

ت في صفوف جبهة وتطبيق كل أنواع التعذيب والتخويف والبطش وتسجيل اختالال

دخال عامل االنهزامية والعصيان واالستسالم لدى المناضلين إالتحرير الوطني و

لكن الشيء الملفت أن ، ثورة في جهات الوطنوالمتعاطفين والمساندين الداعمين لل

.الثورة أمام هذه التحديات ازدادت تالحما مع الشعب وتماسكا

اإلصالحات االقتصادية وجه آخر لسياسة فرنسا للقضاء على الثورة : المطلب الرابع

:التحريرية

  .167، صالمرجع السابق،  وسف مناصریةی -1
-  موقع 2011أفریل  14منتدى الجیش الوطني الشعبي، العملیات العسكریة الفرنسیة الكبرى، الخمیس:

www. ANP.dz.com
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تعزيزات عسكرية وقمع وتوسيع  هماأول، ذات اتجاهينجاء ديغول بسياسة جديدة 

.اق العمليات العسكريةنط

سي منها هو فصل الشعب عن مشاريع اقتصادية واجتماعية الهدف الرئي ثانيهماو

  :أهمهاثورته و

:م1955مشروع سوستيل اإلصالحي  -1

بمجموعة من  م1947بمشروع جديد مستلهم من قانون 1جاء سوستيل

:خطواتهاإلصالحات اإلدارية االقتصادية االجتماعية للقضاء على الثورة وأهم 

إصالح إداري يمس إنشاء بلديات ريفية لتحسين أوضاع سكان األرياف -

.2واالهتمام بأحوالهم المتدنية بتنظيمهم إداريا

إعادة تنظيم الملكية هدف على تحسين القروض الفالحية وإصالح زراعي ي-

.تهيئة مساحات واسعة واستصالحهاالعقارية و

 يصبحوا مالكين لقطع أرضية فالحية،كما تم تسليم العقود إلى الجزائريين ل

  .رياف على وجه الخصوصومست هذه الخطة سكان األ

فتح مناصب عمل في اإلدارات العمومية الفرنسية ومراكز التكوين اإلداري -

على مناصب عمل في  وسمح للجزائريين بالمشاركة في المسابقات للحصول

.القطاع العام

.نموذج لمسابقة للتوظيفتوضح في المالحق التي  الوثيقة انظر -

.فتح مجال التعليم في المدارس الفرنسية لألطفال-

جاء إلى الجزائر كرجل إنقاذ بموقف فرنسا الحرج بمھمة القضاء على الثورة  حیث أقدم على : سوستیل جاك -1
البلدیات المختلطة االقتصادي ، فتح مناصب عمل ( في المیدان اإلداري  1947من مشروع  استلھمھمشروع إصالحي 

  .في الوظیفة العمومیة 
  .م الخاص بأشغال تھیئة البلدیة1955، عبارة عن مداوالت لمجلس البلدي یفیة من بلدیة طابیةوثیقة أرش -2
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لم يكن هذا المشروع ليغير موقف الجزائريين من الثورة فلم يغير شيئا في األمر 

.م1955أوت  20حيث كثفت جبهة التحرير عملياتها العسكرية من خالل هجومات 

ئريون اوالصحيح أن الجز وتكذيب فكرة أن الجزائريين ثاروا من أجل الخبز

 م1945باالستقالل الذي وعدت به فرنسا في .. يطالبون، يطالبون بالحرية والكرامة

ن أبعد   ،لف قتيل ثمن وعودها الكاذبةأ 48ـ بعد انتصارها على النازية وردت  ب

  .الجزائر المستقلة أعالموخرج رافعا  .صدقها الشعب

:1958مشروع قسنطينة -2

اجتماعية بغية عزل على أنها أرضية تجربة اقتصادية وطينة كان اختيار قسن

وضعت هذا المخطط الذي يكلفنا غاليا يقول ديغول  1الثورة عن الجماهير الشعبية

ت القائمة بين فرنسا والجزائر لتحضير الشراكة التي تسمح لنا بالحفاظ على العالقا

أليس مخطط "سية قائلين رد عليه  دعاة اإلدماج من أنصار الجزائر فرنوتطويرها و

فرضية البقاء األقلية الفرنسية على  قسنطينة هو اإلدماج الحقيقي حيث بين المخطط 

.2اعتبارها العمود الفقريو

جاء هذا المشروع بمجموعة من اإلصالحات التنموية في صورة الفرصة 

هذا هو األخيرة التي تخرج الشعب الجزائري من جحيم الثورة إلى الحياة الهنيئة، 

3مشروع ديغول

.استصالح األراضي وتوزيعها على الفالحين-

منشورات المركز الوطني 1962-1954محمد العربي الزبیري وآخرون كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة 1
  .270ص  2007الجزائر  1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

2 Yves COURRIERE , les feux du d’espoir, Fayard, Paris , 1971 , p :413
أحیي قسنطینة النبیلة المدینة التي صمدت لكي یتمتع جمیع الناس الساكنین ھنا في ":...خطة دیغول في قسنطینة 3

الجزائر من أقصاھا إلى أقصاھا بنفس الحقوق ونفس الواجبات إن واجب حكومة الجمھوریة الفرنسیة، إنجاز ما ینبغي 
جازه في الجزائر وغیر الجزائر والمسألة ھي أن نتوصل إلى إسقاط الحواجز من المجموعتین وأن یتمتع العشرة إن

  .جزء من خطاب دیغول "  مالیین من الفرنسیین الذین یعیشون في الجزائر بنفس الحقوق والواجبات
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.حراويةصالشق الطرقات في المناطق النائية و-

.بناء مستشفيات عبر الوطن لعالج األمراض وإتاحة عناية صحية للجزائريين-

.، والجهلبناء المدارس لمحو األمية-

.ة من الجزائريينتشغيل الشباب العاطل لتحسين المستوى المعيشي لفئات كبير-

.إن أخطر ما في المشروع أنه ذو حدين

.تسهيل الحياة والمواصالت للجزائريين في المناطق الريفية-

وفي نفس الوقت هي تسهيل التنقل لوحدات الجيش الفرنسي في كل المناطق -

).الجبلية ،الوعرة(الصعبة 

 اإلرشاد، التطعيم، العالج(وتوفير الرعاية الصحية ريينالعالج للجزائ-

...)الطبي

ألف منصب مدني وعسكري، رفع أجور  400ألف سكن،  200توزيع -

.الجزائريين في فرنسا

هو الظاهر والباطن تنشئة جيل جديد  والقضاء على الجهل المدارس والتعليم،-

.مثقف ثقافة فرنسية في خدمة فرنسا حفاظا على المصالح الفرنسية

هي و نعم إن فرنسا هنا،: قائال 1956جوان  6لقد خطب ديغول في وهران في -

.1األبد إلىهنا 

".جوان بمستغانم تحيا الجزائر الفرنسية 08وقال في 

هذا هو جوهر التواجد الفرنسي في الجزائر هو البقاء إلى األبد بكل الطرق 

وضعها ديغول ومن  إستراتيجيةستبقى فرنسا في الجزائر عن طريق  ،األساليبو

ضابط من مدارس جیش  450تخرج  -:كما یلي  االجتماعیةكانت حصیلة اإلجراءات النافذة على صعید الترقیة  1
  .ألف عون في الوظیف العمومي  16إدماج - موظفا في أسالك الكبرى للدولة ، 37إدماج -،  االحتالل

شق الفالحي من المخطط ، فالمساحات المستصلحة و ما ثم توزیعھ ال یكاد یذكر  و لم یتحقق  اللكن الفشل كان في  
  .قریة فالحیة  100سوى بناء 
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خرجنا "الح فرنسا ولو كان ذلك بأبناء الجزائر، ألنه يقول دائما خاللها الحفاظ على مص

  ".انأبناء نا فيهاا تركنلكنمن الجزائر 

:مشروع تقسيم الجزائر-2

لم تتوانى فرنسا إلى تبني مشاريع انفصالية تقسيمية للجزائر موضوعها الرئيسي 

.الصحراء الجزائرية

:أقسام3حيث يتم تقسيم الشمال اإلفريقي إلى 

.حية الشرق الجزائري وتسمى جمهورية قسنطينة ذات الحكم الذاتينا-أ 

.اإلقليم الفرنسي لمنطقتي الجزائر ووهران-ب 

.منطقة تلمسان ذات الحكم الذاتي-ج 

مرور كل أنابيب النفط من الصحراء عبر اإلقليم الفرنسي: مالحظة.

ينة في أقاليم مع م1961ن لسنة إضافة إلى مشروع آخر وهو تجميع للمستوطني

 الساحلي الشريط علىواسعامتدادمنافذ على  مناطق جيدة األراضي ساحلية ولها،تضم 

سنة التي اكتشف فيها ما تحتويه صحراء  م1956قد بدأت هذه الفكرة في التخمر مند و

يندرج و، ، حاسي رملن أمناس، حاسي مسعودالجزائر من محروقات بداية من آبار عي

 10بموجب قانون " يةالمشتركة للمناطق الصحراو المنظمة"في إطار إنشاء هذا 

التي تضم إلى جانب الجزائر المستعمرات الفرنسية األخرى المتخامة و م1957يناير

 يشكل. التشادل والمالي، النيجر و، السنيغاصحراء موريطانيا، السودان الغربيلل

 المشتركة نوعا من الحيازة الفرنسية الفضاء المحروس ضمن هذه المنظمة

ية الصحراوية دون أن ـــبإستغالل الموارد الباطن فرادـــرض اإلنـــبغ

التي تظل مرتبطة بالبلدان السياسة للمناطق المعنية وةـبيعة القانونيـمس بالطــي
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من المعلومات انظر خريطتا التقسيم في  لمزيد .1المذكورة حسب الحدود القائمة

  .المالحق

ربا كمشروع نقل الغاز عبر المتوسط إلى أو لواالستغال وتولت العمليات للتنقيب

التشجيع على فصل ر النعرات الجهوية لخلق الفتنة ونشمن حاسي رمل وهران إسبانيا و

ه األيام عودة نالحظ هذو ،م تنجح رغم محاولة فرنسا ذلكالصحراء لكن الجهود ل

             د نفسه التاريخ يعي ة عين صالح كأنمامن زرع الفتنة في منطق المشابهة األحداث

            االستعمارية مخططات اإلدارة المنطقة وقفوا ضد  لذكر أن سكانالجدير باو

سبتمبر  05ؤتمره الصحافي في أخيرا في م ديغول اعترفحيث  ،ورات الخبيثةاالمنو

يهم أن الصحراء جزء من الجزائر أن الجزائريون يعتقدون عن بكرة أب"من م 1961

ال يمكنها أن تكف عن المطالبة بالسيادة ة مهما كان توجهها إزاء فرنسا ومأن أي حكو

."2الجزائرية على الصحراء

1 Mohamed. Bedjaoui. La révolution Algérienne et le droit, Edition A.T.J.D Bruxelles
1961, p240
2 Henri ALLEG. la guerre d’Algérie , op.cit, p 352.
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  :الفصل الثاني

التحوالت الكبرى في الريف الجزائري

.التحول السياسي في الريف الجزائري أثناء الثورة التحريرية: األول المبحث

  .التحول في المجال الفالحي في الريف الجزائري: المبحث الثاني

  .التحول الصناعي في الريف الجزائري: لثالمبحث الثا

.والثقافي في الريف الجزائري تماعياالجالتحول  :رابعالمبحث ال
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التحول السياسي في الريف الجزائري أثناء الثورة التحريرية: األول مبحثال

إن التحول الذي عرفته الجزائر بعد أن أصبحت مسرحا لحرب تحريرية فاصلة، 

رف تداعيات القرى والمداشر تعجعلت المناطق الريفية والجبلية وعمت ربوع الوطن، 

 سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، الريففغيرت في مالمح حيمست كل المنا عميقة،

  .وثقافيا

حيث تعرضت تعداه إلى الجانب البشري شمل الريف و ونطاق هذا التحول

أثرت على مظاهر الحياة تغيرات كبيرة في شتى المجاالت و إلي  الساكنة في الريف

.صعدةأ عنه تداعيات على عدة تشامال نتجو امية للسكان حيث كان التحول قوياليو

الجانب الفرنسي: األولالمطلب 

مراكز في اإلدارة  الفرنسية و تثنائيااس ،إن الثورة التحريرية خلقت جوا سياسيا

تبني سياسات من شأنها التعامل مع المستجدات بير جديدة واتد اتخاذالقرار مما دفع إلى 

كونه كان  ،الريف بالخصوص ي الميدان خاصة الجانب اإلداري والتنظيمي فيف

 .العسكرية  مسرحا لألعمال 

من الجانب الفرنسي كان الموقف يتراوح بين القمع واإلصالح حيث استخدمت 

ولم تتوقف البيانات  العنف المطلق للقضاء على الثورة، 1سنبيير ماندس فراحكومة 

ر في تطبيق حيث فك ،التصريحات بشأن ذلكية من طرف المسؤولين الفرنسيين والرسم

على ورق لسبب معارضة حبرا الذي ظل في مجمله بالجزائر و الخاص م1947قانون 

م تواضع اإلصالحات التي تضمنها وطرحت الحكومة المستوطنين الشديدة لتطبيقه رغ

قد تسببت هذه و )الهدوءالنظام و استعادةحرة بعد  تخاباتانهو فكرة إجراء و(عرضا 

م من أصل 1982أكتوبر  18م توفي في 1907ینایر  11سیاسي فرنسي  ولد بباریس في : بیبر ماندس فرانس -1
سة الحرة  للعلوم السیاسیة أصبح محامیا سنة درس الحقوق بالمدر 15یھودي برتغالي، حصل على بكالوریا وعمره 

سنة عد أصغر محامي  في فرنسا في عصره شغل عدة  مناصب سیاسیة، شارك في  حرب العالمیة الثانیة  21وعمره 
  . م1952في الجیش الفرنسي الحر بلندن، عین رئیس الحكومة الفرنسیة ، ووزیر للدولة في 
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هو إشاعة إمكانية و ينتاعب لقيادة جبهة التحرير الوطالمرونة اللفظية في بعض الم

.1الحل السلمي السياسي المبكر

دعا عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هنري بورجو إلى م 1957نوفمبر  02وفي 

دفن التمرد أينما ولد وينبغي البحث عن زعماء العصابات وإلحاق الهزيمة "ضرورة 

2..."هم ينبغي أن تمحى من الخريطةن هؤالء الزعماء معروفون ومنظمتأو بهم،

نوفمبر ممثال للموقف  5وزير الداخلية في  )لفرنسوا ميتران( وفي تصريح

أن الجزائر "الفرنسي الرسمي أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الفرنسي،هذا نصه

3".خيرة ال يمكنها االعتراف بأية سلطة غير سلطتهاهي فرنسا وإن هذه األ

لتصريحات والتهديدات من المسؤولين الفرنسيين ورفض أي فكرة كما توالت ا

لالستقالل أو التخلي عن الجزائر ألن الجزائر هي فرنسا وفرنسا هي الجزائر في 

...اعتقادهم الراسخ

ال يمكن التساهل إذا ما "... نديس فرانس موفي تصريح آخر لرئيس الحكومة 

ال ... ة والوحدة وسالمة الجمهورية الفرنسيةتعلق األمر بالدفاع عن السلم الداخلي لألم

يمكن تصور حدوث أي انفصال بين الجزائر وفرنسا ال فرنسا وال أي حكومة وال أي 

.4برلمان فرنسي مهما كانت اتجاهاته الخاصة سيتنازل عن هذا الموضوع األساس

من خالل هذه النماذج للتصريحات الرسمية للدولة الفرنسية نستنتج إصرار 

سا على القضاء على الثورة واستعمال كل أنواع القمع إلنهائها وهذا التصدي يكون فرن

1 - Y COURIERE . La guerre d’Algérie, les fils de la toussaint , Fayard , Paris ,1992, p143.
ردود فعل السلطات الفرنسیة في عھد ) 05ص (م بوحوش عمار 1954نوفمبر  02جریدة الدیبش كوتیدیان عدد  -2

لعدد م، مجلة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر ا1954الجمھوریة الرابعة على قیام ثورة أول نوفمبر 
  .م1994األول 

3 -Doz Bernard et Lever Evelyne Histoire de la guère d’Algérie 1954-1962 ; paris, seuil
1982, p 62.
4 - Ibid,p63.
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التجمعات الكبرى أو في الريف والمناطق الجبلية التي و  ميدانيا سواء كان في المدن

.كانت منذ الوهلة األولى نقطة انطالق الثورة التحريرية المباركة

على أذقان الجزائريين بوعود  فكانت القوة العسكرية وقوة األعداء و الكذب

واهية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع مثلما حدث مع مشروع اإلصالح 

.م1955جانفي  05السياسي واإلداري المقدم من طرف وزير الداخلية الفرنسي في 

ومن بين االقتراحات إنشاء مدرسة وطنية لإلدارة في الجزائر لتكوين موظفين 

.ف العموميلمناصب مهمة في الوظي

لسنة  58نقدم هنا هذا النموذج إلعالن توظيف بمدينة وهران الوثيقة ص 

.1م1958

ومن خالل الوثيقة المستخرجة من أرشيف بلدية وهران الخاصة بنتائج مسابقة 

نالحظ أن كل العمال الذين قبلوا  م1958بعمالة وهران لسنة ) مراقبي العمل(توظيف 

.مترشح بينهم اسم عربي واحد 14أن القائمة مكونة من في المسابقة هم أوربيون حيث 

وهذا المعمول به في كل مصالح اإلدارة الفرنسية حيث يظهر جليا السياسة 

ة أو المتبعة في الواقع حيث يتم الغلق على الجزائريين ومنعهم من المناصب في اإلدار

كس ما يروج من إعطاء األفضلية للفرنسيين واليهود عالوظيف العمومي بصفة عامة و

سياسة إصالحية وتوفير مناصب الشغل للشباب الجزائري وترقية المستوى المعيشي 

.يبقى شعارات جوفاء الغرض منها دعائي فحسب

إلغاء النظام اإلداري القديم المتمثل في البلديات المختلطة لتوحيد النظام اإلداري 

.ة بما فيها الجزائرولتطبيق القانون الفرنسي على جميع المقاطعات الفرنسي

م عبارة عن أھم القوانین الخاصة بالبلدیات الفرنسیة  المختلطة وھو أرشیف تابع 1958وثیقة أرشیفیة  مؤرخة بسنة  -1
  .للبلدیة
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حيث تم تحويل البلديات المختلطة إلى بلديات ريفية منتخبة كاملة الصالحيات 

1.للتقسيم باالعتماد على حدود الدواوير كأساس

  :ئريأساليب اإلدارة الفرنسية في الريف الجزا: المطلب الثاني

ب عنها اتبعت القوات الفرنسية أساليب مختلفة للقضاء على الثورة وفصل الشع

والخونة ومنها السلمية والعنيفة ومن الطرق السلمية الملتوية كما سبق وذكرنا الحركى 

.أسلوب إداري ذكي وهذا وتجنيدهم لمساعدتها 

وعلى رأسها ضباط  SAS(2(وهي فرق إدارية متخصصة : ضباط الشؤون األهلية-

اليد درسوا عادات وتق، ئل االتصال بالسكانووسا متخصصين في علم النفس،

الشاوية، : المجتمع الريفي وتعلموا حتى اللهجات المختلفة من منطقة إلى أخرى

واللين في التعامل وتقديم المساعدات  فقةئلية حيث تميز أسلوبهم بالشالشلحة، القبا

بعاد الشعب عن الجبهة عن طريق إلالغذائية والطبية وبعض المالبس محاولة منهم 

وكل ما له صلة بها ليأمنوا شر التدخل العسكري إقناعهم باالبتعاد عن الثورة 

فية تكوين الضباط المتخصصين يأنظر الوثيقة في المالحق الخاصة بك3الفرنسي

.4تحت إشراف عسكري

 الصبايحية في القرن خونة تشبه في هيكلها فرقتجنيد مجموعة من ال :فرق القومية-

مع الضرائب من وجدت في المقاطعات الصحراوية كانت تسخر لج هي فرق19

.رث اإلداري  العثماني ي  وهي من اإلأهال

1 - Gychard pierre, problèmes Ruraux en Algérie mémoire présenté à l’institue d’étude
politique de Lyon 1962 document dactylographie, p 53.

.خصصنا عنصرا كامًال لھذه الفرقة ستأتي الحقا -2
3 - Pierre Vidal Naquet, crime de l’armé française, maspero, Paris, Avril 1975, p :207
4 - CAOM.fr anome gga.3R 571 CABINT MILITAIRE COMPTE RENDU DE LA
REUNION DES OFFICIERS DES AFFAIRES ALGERIENNE , JUILLET 1957/CE.
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على شكل فرق مسلحة وتنشط عسكريا في األرياف والمناطق الجبلية حيث 

يقتحمون البيوت ويقتلون ويعذبون ويحرقون وكانت هذه اليد الخائنة تقوم بعمليات بشعة 

.لفرنسيينفي حق الفالحين العزل الشباب والشيوخ خاصة أمام مرأى الضباط ا

مزارعهم في الريف الجزائري إلى مراكز عسكرية باستعمال  تحولتحيث 

.صالحيات واسعة كالمراقبة والتعذيب

 ـاستعانة السلطات الفرنسية بمجندين من أبناء مستعمراتها اإلفريقية كالمجيء ب-

عسكري من السنغال إضافة على المجندين المغاربة، حتى يتم قطع  10.000

.عاون والتضامن بين الشعوب المستعمرةكل جسور الت

تجنيد حوالي نصف مليون من الجزائريين بقانون التجنيد اإلجباري زيادة إلى -

أسندت لهم مهام وحشية 1شرطي جزائري 30.000الشرطة التي كان يعمل بها 

 اسمأطلق عليها و التعذيب واالستنطاقو إخوانهم الجزائريين كالمداهمة، ضد

2GMPR.

وهم من باعوا القضية الوطنية مقابل الدخول تحت كنف ) 3الحركي(الخونة -

فرنسا،حيث قدموا معلومات استخبارية حول رجال الثورة وقدرت اإلحصائيات 

.شخص 125.000عندهم حوالي 

ومراقبة حركة المواطنين الجزائريين  تعبئة اإلدارة وأجهزتها بهدف رصد-

.عن العمل المسلح إبعاد عنصر الشباب خاصةو وعالقتهم بالجبهة

مكتب استعالمات استخباراتي لجمع المعلومات حول هو  :المكتب الثاني-

مالحقة الجزائريين تحرك رجال الثورة والمناضلين ومصادر التمويل و

  .42رشید زبیر، المرجع السابق ، ص -1
ة، معظم إطاراتھا جندت من ھي وحدات منتشرة في المناطق الریفی )G.M.P.R(الفرقة المتحركة  للبولیس الریفي-2

.األوربیین الجزائریین، كانت تساعد الوحدات العسكریة في المناطق الریفیة
  . الحركي یساوي في المعتقد الثوري  والشعبي خائن للوطن -3
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وإخضاعهم للتعذيب واالستنطاق الوحشي في المعتقالت  والقبض عليهم،

.والمحتشدات

رها ضباط عارفين باللغة يسي )الصاص(استخدام مكتب الشؤون األهلية -

والتقاليد الجزائرية إضافة غلى المهام باألمور النفسية  والعادات

.1واالجتماعية

ئية تبث اإلشاعات للتشكيك في جيش التحرير مهمته دعا: المكتب الخامس-

 .وبإطالق أخبار كاذبة وزائفة

نة أسسها مستوطنون ويهود وخو داميةمنظمة إرهابية : منظمة اليد الحمراء-

2ئري لهم كل الصالحيات للقتل والتحقيقحاقدين على كل ما هو جزا
،

.وإجراميةقمعية  بأساليب

وقد  على أكل لحوم البشر وتمزيقها، ةمدرباليبلغ : استخدام الكالب البوليسية-

عانى سكان الريف الويالت من هذه الكالب المتوحشة بتهمة مساندة جيش 

.ئهالتحرير وإيوا

أبراج مراقبة خاصة المناطق مراكز عسكرية وب :مراقبةتعزيز عمليات ال-

  .اإلستراتيجية

تفتيتها اق صفوف جبهة التحرير لتفجيرها وكانت هناك محاوالت الخترو 

العاملين في ين المجندين بالجيش الفرنسي ويائربعمالء وتوزيع الترقيات على الجز

م بالثورة وجبهة التحرير من طرفهم وعدم التحاقه ...الفرنسية لضمان الوالء دارةاإل

  .الوطني

  .43رشید زبیر، المرجع السابق ، ص -1
  .44المرجع نفسھ ، ص -2
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وتسليحها، محاولة تفريق الصفوف بنشر أفكار :ئة للثورةتشجيع حركات مناو -

.مسمومة بين صفوف الشعب والمناضلين كاختالف حركة ألنصار ميصالي الحاج

ئات من الجزائريين وتسليح محمد بلونيس حيث ارتكبت مجازر في حق الم

  .ياف ونسبتها لجيش التحريرعبر القرى والمداشر واألر

Sectionsالمصالح اإلدارية المختصة: المطلب الثالث administratives spécialisées

  :نشأتها-

تمثلت السياسة االستعمارية الفرنسية في التضييق على الثورة التحريرية كهدف 

ة وأساليب سياسية إدارية خاصة غير مباشرأساسي بأساليب عسكرية قمعية مباشرة،

شكل مصالح  أخذتحيث  .دقيقة ومدروسة بعد فشل المكاتب العربية في لعب دورها

  .إدارية

تأسست على يد مجموعة من الضباط الفرنسيين يعرفون باسم ضباط الشؤون  

Initiationاألهلية متخصصين في الشؤون الجزائرية بتكوين خاص يطلق عليه  aux

affaires Algériennes.  رال بارالنج بمساعدة س الجنفي األوراأشرف على تسيرها

المكتب الخامس المكلف باألمور النفسية لجأت إليه اإلدارة الفرنسية بعد صعوبة مراقبة 

.1الريف 

تتميز هذه المصالح بالدراية الكاملة بالشؤون الجزائرية يتقنون اللغة العربية 

  .واللهجات المحلية

2.علم النفس والدعاية فيوتكوين -

1 Nancy Wood, d’une Algérie à l’autre ,Editions Autrement, Paris 2003,p :172.
2 Y COURIERE . la guerre d’Algérie, L’heure des colonels, rahema 1992, pp 94-95 .
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تم الجيش الفرنسي بالعمل االجتماعي والسيكولوجي للسكان سواء أكان اه ثحي

ذلك في القرى واألرياف وفي المناطق الحضرية وكان الغرض من هذه السياسية 

واضحا لعزل الشعب عن الثورة وقتلها في مهدها،ألنه يعلم أن الشعب هو الحبل 

  .االسري للثورة ومن دون دعمه ال تستطيع أن تحي

  :لها دور إداري تنظيمي محض تشرف عليه عدة مصالح منهاكما كان 

.مصلحة الحالة المدنية-1

.مصلحة االستعالمات-2

.مصلحة اإلدارة-3

).معلمين-ممرضين-أطباء-مرشدين(مصلحة السيكولوجية -4

.عاية    مصلحة الد-5

.1مصلحة التنشيط-6

 تتمركز هذه المصالح باألرياف لمراقبة السكان وتحركاتهم وجمع المعلومات عن

  .الثورة والثوار

 االجتماعيقديم  الدعم المدرسي ترقية الجزائر الفرنسية من خالل  ت :مهمتها-

من أن يبقى هذا  اخوفوجرهم إلى صفها  و  الستعطافهمالصحي لفائدة سكان الريف و

 26، أنشأت بقرار  في بة وسيطرة  جبهة التحرير الوطنيالعالم الريفي  تحت مراق

مهامها حددت بمرسوم كم العام للجزائر جاك سوستيل والحا من طرف م1957سبتمبر 

، مباشرة مع سكان الريف صاالتتوارل  ديغول هدفها ربط عالقات رئاسي  لشا

.2مهام ذات أولوية لمراقبة كل تحركات سكانال ت هذهكانو

1 Circulaire SAS .Fr.ANOM ,G.G.A 3R.433.ANOM , AIX PROVENCE.
2 jacque Fremeaux, guerre mondiale et conflits contemporaines,2002, n° 208 ,pp55-68 .
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ليس ضد  منواألمهمتنا هي إنشاء وإرساء قواعد النظام "يقول جاك سوستال 

ين ولكن من اجلهم ومعهم ويقصد هنا الرغبة في إنشاء المصالح اإلدارية السكان المسلم

3"المختصة في العمل السيكولوجي في إطار سياسة التهدئة
.

هذا التصريح يؤكد أن فرنسا االستعمارية انتهجت إصالحات سياسية ووسائل 

عسكرية كتزويد الجنراالت الفرنسيين على مستوى المكاتب بوسائل لوجستيكية 

  .، لندرومة04للقبائل الكبرى،  06لألوراس،  10، ضابط 20تزويدهم بحوالي و

بإنشاء مكاتب  م1955وشخصيات مع بداية  كما توالت مطالب مسؤولين

عسكرية تهتم بشؤون المسلمين والتنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية على مستوى 

  ).م1955(البلديات حيث تم إنشائها رسميا في سبتمبر 

).SCAA(إخضاع هذه المصالح للمصلحة المركزية للشؤون الجزائرية تم 

بلغ  م1956مصلحة إدارية جديدة ومع نهاية  180حيث قرر سوستال إنشاء 

، تظهر الوثيقة مصلحة 688ليرتفع إلى  560ووصل عددها . مصلحة 350عددها 

ن في مكاسب اإلدارة بتسريع اإلجراءات لتنصيب الموظفين العاملي اهتماماألرشيفية 

1.اإلدارية المتخصصة ، أنظر الوثيقة في المالحق 

3Gregor Mathias : Les sections Administratives spécialisées en Algérie entre idéal et réalité
1955-1962 Lhaimattan, paris, France 1998.p 19.
1 CAOM.FR ANOM,GGA,RRR753,C47 , CIRRCULAIRE ,2739 /AS//ASSAMG
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عدد المصالح اإلدارية المتخصصة في الجزائر أو ما يطلق عليه : جدول

.1مراكز الشؤون األهلية

  العدد  السنوات/المصالح اإلدارية 

195580

1956350

1957560

1960688

1961738

  .م1962تم حلها في جوان  : مالحظة

 كان الهدف من تكثيف هذه المراكز خلق شبكات تجسس ومراقبة وسط سكان

.وبالتالي عزل الثورة عن الشعبخوف األرياف لنزع ال

 التوزيع الجغرافي لهذه المراكز تم باحتساب دقيق ألهمية المنطقة سكانيا

ت واستراتيجيا حيث كانت هذه المراكز تشرف على العالج وتعليم األطفال وعمليا

.اإلرشاد النفسي والصحي كتغطية للعمل االستعالمي والمخابراتي

2بلدية بوني ركزللمصالح للمواطنين مقة وثيقة أرشيفية لبطا.

  ساكن 10.000كل مركز يوجه عمله إلى.

 وكانت عملية االتصال تتم بين الضباط واألهالي بسهولة نظرا لتكوينهم في هذا

.3المجال

Gregor: تم جمع المعلومات من المرجع السابق -1 Mathias, opcit.
  .أنظر المالحق .وثیقة أرشیفیة تمثل بطاقات تصدر ھذه المصالح إلحصاء السكان، أرشیف خاص -2

3 - Hatmut el sehans : la guère d’Algérie 1954-1962 la transition d’une France a une autre
le passage de 4ème - a 5ème république Paris France 2000. P 553.
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ريرية الكبرى أصبح لهذه المراكز دور إداري محض في مع احتدام الثورة التح

  .األرياف الجزائرية

وبعد تحطم كل وسائل اإلدارة الفرنسية من طرف جبهة التحرير الوطنية التي 

.1سيطرت سيطرة كاملة على الريف الجزائري

:2مركز موزعين كالتالي 140ضمت  الثالثة مثال ذلك في الوالية

المنطقة المنطقة الثالثةالثانيةالمنطقة المنطقة األولى

  الرابعة

  المجموع

74173415140

ثالثة  االستعماريةفترة  عرفت  اإلدارة المحلية في :االستعماريةاإلدارة المحلية -

  :هيمراحل و

كل منطقة لها إدارة مدنية  قسمت الجزائر إلى ثالثة مناطق و :المرحلة األولى-1

تمركز السكان  عتباراالبعين  اتخذتوالفرنسية  ا القوانين اإلداريةتطبق فيه

كن التي يتمركز فيها مناطق أخرى لإلدارة المختلطة في األمااألوربيين و

الجزائري فيخضع األوربي لإلدارة المدنية والجزائريون بعدد قليل األوربيون و

، إضافة إلى مناطق عسكرية أبقت على النظام القديم ثم إلدارة العسكريةل

.3المكاتب العربيةعوضت ب

تكوین الضباط كان یخضع إلى نمطین من التربص المدى الطویل والمدى القصیر یتلقون تعلیما حول اللغة العربیة  -1
  .واألمازیغیة، وعادات المجتمع اإلسالمي إضافة إلى قضایا عسكریة والتسییر العام، والمحاسبة، الفالحة،التاریخ

لثالث  لكتابة تاریخ الثورة بقسنطینة كلمة األمین العام للمنظمة، مجلة المنظمة الوطنیة للمجاھدین، الملتقى الجھوي ا -2
  .05م، ص62/1983أول نوفمبر العدد 

المكاتب العربیة تتشكل من رئیس المكتب وھو ضابط العسكري برتبة مالزم و قاضي یختار ممن یعرفون تقالید  -3
  .  المنطقة وكابتن جزائري وفرنسي
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لعام وأحدثت منصب الحاكم ا ألغت اإلمبراطورية الثانية :المرحلة الثانية -2

قسمت الجزائر إلى  م1848قانون  وبصدور وزارة المستعمرات والجزائر

  م1861 فيل والية والي وكعلى  )، قسنطينةالجزائر، وهران(ثالثة واليات 

العسكرية وأوجد النظام المدني وشجع  المناطق بإلغاء )بونبارتنابليون (قام 

  .النظام الجماعة

  :قسمت الجزائر إلى محافظات : المرحلة الثالثة -3

بلديات موجود في مناطق تركز األوروبيين يطبق عليها القانون البلدي - أ

مجلس بلدي  التي وتتكون من رئيس البلدية و م1884الفرنسي  الصادر 

.ميةاإلشراف على الخدمات والتعلييتولى 

لدية بها تتكون  المجالس البو :مختلطة يقل فيها العنصر األوروبيبلديات - ب

نصف اآلخر من السكان األصلين، يعين رئيس البلدية من من األوروبيين و

بالجزائريين وقمة هذه البلديات في طرف األوربيين، بعض المناطق اآلهلة 

اص إداراتها أشخ الكبير لألهالي يشرف علىالمناطق ذات التركيز السكاني 

لإلدارة  ةدور وهي خاضع ليس لسكانها أيمعينون من طرف الحاكم العام و

جوان  28بعد صدور مرسوم  م1956األوضاع إلى  استمرت ،العسكرية

تطبيق قانون البلدي الفرنسي البلديات المختلطة واألهلية وتعميم إلغاء و

تنظيمات نسا أقامت فر م1954في  اندالعلكن بعد  1م1884 الصادر في

الي فأخذت أقسام إدارية متخصصة إرهاب األهو جديدة من أجل قمع الثورة

بخصوص  م1959سبتمبر  02صدر مرسوم في وأقساما إدارية حضارية، و

 05طات واسعة ويضم كل قسم هذه األقسام يمنح لرؤسائها العسكريين سل

-2011ارة المحلیة ، رسالة  ماجستیر جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، علي  محمد، قانون اإلد -1
1. 16م ، تلمسان، الجزائر، ص2012
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 عيةاالجتمانا مثل مكتب الشؤون يتخصص كل منها في عمال معي مكاتب

إلى جانب ذلك صدر و) اإلرهاب، التعذيب النفسي(مسائل النفسية مكتب الو

ون  والية ب بإنشاءيقضي م، 1955أوت  07في  55/1082مرسوم رقم 

صدر مرسوم آخر بقسم شمال الجزائري إلى  م1956جوان  28في عنابة و

يظهر من و  م1959نوفمبر  07والية كما أنشئت والية سعيدة في  12

أثناء   األرشيفية  خضوع المسائل المدنية إلى السلطة العسكرية الوثيقة

بخصوص ملكيته لألرض طلبا للحاكم  )بوجمعة( الثورة  حيث قدم المواطن

يقة الثانية رد القائد العسكري ورفضه إعادة تظهر الوثو العسكري إلعادتها

.1األرض ألغراض عسكرية

ة التحرير الوطني كانت الجزائر أما بالنسبة للتنظيم الثوري تحت إشراف جبه

أخرى تهتم  ن طرف اللجنة الثورية وتشرف على الواليات سياسيا وعسكريا ومتسير 

المجلس الوطني للثورة  إنشاءتغير الوضع بعد مؤتمر الصومام وبالشؤون الخارجية و

.2الجزائرية

قام الجينيرال سوستيل  بحزمة من اإلصالحات في مشروعه اإلصالحي و 

رأى ضرورة تقسيم البلديات المختلطة ث ركز على إصالح نظام البلديات وداري حياإل

تحسين أوضاعها  إلى بلديات ريفية تهتم  بالشؤون سكان الريف حتى تتمكن من

يف ساندوا الثورة من أجل منه أن سكان الر اعتقادبذلك يفصلها عن الثورة المعيشية و

وتوسيعها  جعلها مراكز ريفية ات ريفية وق في التركيز على بلديلذلك تعمالخبز و

  :أنظر، الوثیقتین في المالحق -11

- Fr ANOM G.G.A. 3R/571/SAS,Rapports .Anom AIX Provence .

- Fr ANOM G.G.A. 3R/315/serie R/81/.Anom AIX Provence.
  .91م، ص23/05/1969، الصادرة بتاریخ 44مقدمة میثاق الوالیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، عدد  -2
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مبدأ  ةإقاملديات هيئة موحدة من األوربيين والمسلمين وإنشاء بلتشمل كل السكان و

.1المساواة بين الهيئات

:الجانب الجزائري :المطلب الرابع

  :التنظيم السياسي للجبهة في الريف الجزائري-1

ء هيكل تنظيمي على مستوى اتبعت جبهة التحرير وسيلة ذكية وجيدة في إنشا

القاعدة أال وهو اللجان الشعبية التي لعبت دور كبير عبر القرى واألرياف الجزائرية 

لتحل محل  تحت إشراف المرشدين السياسيين، حيث تركز نشاطها في القرى والمداشر،

قد شكلت هذه القاعدة النضالية  رأس حربة للعمل السياسي وسط اإلدارة االستعمارية و

لين في مل المسبطبيعيا للجيش التحرير فضالً عن ع احتياطياو عريضةلجماهير الا

.2التمويلشبكات اإلسناد و

ماهير في اللقاءات ذو طابع كما أن الجبهة رأت أن يكون الخطاب الموجه للج

  يحث على الجهاد والتأكيد على الجهاد في صالة الجمعة في كل الزوايا ديني،

  .الكتاتيبو

اللجان الشعبية عن طريق اختيار أفراد من القرية مثقفين باللغة العربية وتأسست 

تمثل هذا و الجبلية من القطر الوطنيمناطق الريفية وللتقدم لالنتخابات تشمل كل ال

التنظيم الشعبي في تعيين  المجالس على مستوى الدواوير مكلفين بالتوجيه السياسي 

.3الستعالماو، اإلعالم االشتراكاتموين، جمع الت

القسمة تحت إشراف  -العرش-الفرع-الفوج-الخلية: يتكون النظام السياسي من

  .المسؤول السياسي

  .14علي محمد، المرجع السابق ، ص -1
  .177محمد عباس ، المرجع السابق ، ص -2
  .177نفسھ ، ص -3
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ال ) 5-2(مناضل، في الريف ) 15إلى  7(من  :على مستوى الدشرة :الخلية-

يعرف أعضاء الخلية بعضهم البعض يعملون في سرية تامة، ويتم االتصال 

ن يسهرون على العمل العسكري والنضالي الذي 1بهم عن طريق رؤساء اللجان

  .المعنويةذائي والوسائل المادية وفوال

-مشارك-وكانت هذه اللجان الشعبية تقسم المواطنين إلى ثالث أنواع محب

االمتحان، من مجموعة من اإلجراءات للمراقبة و ويتم تجنيدهم بالخضوع إلى-مناضل

  .أشهر 6إلى  3

  :ا يليوكان يقسم على المصحف الشريف بم

أقسم باهللا أنني ال أخدع نظام الجبهة و أن التزم بتنفيذ أوامرها وأن أطيع "

مسؤوليها،وأن ال أفشي سر من أسرار الثورة مهما كانت الظروف واألخطار التي 

  ".أتعرض لها

القرية منظم بشكل على مستوى  .يتكون الفوج من ثالث خاليا أو أكثر: الفوج-

وإيجاد الحلول المناسبة ، ري والتعبئة الجماهيريةداء الثوعلى األ يشرفكبير 

لكل المشاكل التي تنجم بين األفراد أو في أي مجال دون الرجوع إلى اإلدارة 

.االستعمارية

ة اسيييتكون من أربعة إلى خمسة أفواج مهمته الس 2ارعلى مستوى الدو :الفرع-

شأنها والحلول رارات بدراستها واتخاذ القهي جمع المعلومات من القاعدة و

، كري كتنقل الجيش وتموينه بالغذاءهي على شقين الشق العسالمناسبة و

  .األدوية واأللبسة

والیة سیدي بلعباس، الملتقى الجھوي لتاریخ حزب جبھة التحریر الوطني، المنظمة الوطنیة للمجاھدین، تقریر  -1
  .05ص ) م1983ماي  10-8(الثورة، وھران 

  .الدوار مجموعة من القرى -2



التحوالت الكبرى في الريف الجزائري   .....................................................:الفصل الثاني

99

.مراقبة تحركات العدو-

  :االجتماعيأما الشق السياسي و

.التعليماتتبليغ األوامر و-

.تنسيق وتنظيم جميع النشاطات التي تقوم بها األفواج و الخاليا-

1)عائالت المجاهدين، الشهداء، المساجين( توزيع المنح على مستحقيها-

  :أهم األعمال التي يقوم بها العرش ما يلي

.متابعة تطبيق تعليمات الجبهة-

.جمع التبرعات واالشتراكات من المواطنين-

.الفصل في النزاعات التي تحدث بين المواطنين-

.التنسيق بين األفواج-

.عقد االجتماعات السرية مع المواطنين-

.ت المستمرة بالشباب لتجنيدهماالتصاال-

.التوعية والتعبئة للشعب-

  .إحباط عمليات فصل المجاهدين عن الثورة ومحاربة اإلدارة الفرنسية-

.2كان هذا العمل يقوم عليه مجموعة من المسؤولين

.مسؤول التموين-

.المواصالتمسؤول األخبار و-

الملتقى الوطني الثاني لتاریخ ) تقریر والیات الغرب(حزب جبھة التحریر الوطني، المنظمة الوطنیة للمجاھدین  -1
  .113اع اإلعالم والثقافة والتكوین بالحزب،  ص الثورة، المجلد الثاني، الجزء األول ، منشورات قط

  .113المرجع السابق، ص -2
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.الدخيرةمسؤول جمع المؤونة و-

.1العدو مسؤول االستعالمات وتحركات-

  .مسؤول التنسيق من األعراش والربط والتقريب بين الثورة والجماهير-

دواوير في  10إلى  6ومن ) قرية أو قريتين(يتكون من عدة أعراش  : القسم-

  ).الحي(الريف والمدينة يوجد 

.نواب 4لرئيس القسم -

.المسؤول السياسي-

المسؤول العسكري-

.مسؤول المواصالت واألخبار-

.وينمسؤول التم-

فقد استطاعت عدالة الثورة التي تحققت  القيادةيربط االتصال بين القاعدة و

السهر على تنظيمها في تأجيل كل النزاعات وتغطية كل الجوانب الحياتية و بفضل

.2تطبيق قوانين للجبهة

: استنتاج

من خالل هذا التنظيم السياسي المحكم للجبهة نالحظ أن الريف الجزائري كان 

جهر بشكل دقيق ال يوجد بقعة من القطر الجزائري،و يتركز فيها فئات سكانية تحت الم

الريف سكان هذا في حد ذاته تحول كبير وقد خرج و انت تحت السيطرة،إال وك

مع الظروف  بكل  ونتعامليلن و أصبح المحافظ، المستتر إلى الع مالجزائري من طابعه

  .116، المرجع السابق ص )تقریر والیات الغرب(حزب جبھة التحریر الوطني، المنظمة الوطنیة للمجاھدین  -1
  .177محمد عباس ، المرجع السابق، ص  -2
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ندين إال أن سكان الريف أصبحوا مجاألمور كانت تسير بشكل سري مسؤولية رغم أن 

شيوخ الكل يأتمر بأوامر الجبهة وال يخرج عن و تجنيدا كليا رجاال ونساءا وأطفاال،

  .طوعها إال الخائن

بالكفاح من أجل  التعبئة والكل يؤمنو راك الجميع في الجهاد، والنضال،إش

   االستقالل

  :ئريالتنظيم الجماهيري لسكان الريف الجزا: المطلب الخامس

تحرير  -ارتبط ميالد جبهة التحرير الوطني بأهداف ثمينة جوهرية في مراميها

  .األرض واإلنسان وتجلى ذلك في بيان أول نوفمبر

 إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة في إطار

.المبادئ اإلسالمية على أساس وحدة الشعب ووحدة التراب الوطني

 كل الطاقات الحية في البالد وتجميعها وإشراك الجماهير الشعبية الواسعة تعبئة

.في العمل الثوري

ربي اإلسالميعال إفريقيا في إطارها الطبيعي التوحيد شم.

في انتشرت التي  ري تحت لواء جبهة التحرير الوطنيانضوى الشعب الجزائ

القيادات الثورية براعة أظهرت ن واستقطبت كل الطالئع الوطنية وجميع أنحاء الوط

ومهارة فريدة من نوعها في هيكلة الثورة وتنظيمها وتسيير وإدارة كل صغيرة وكبيرة 

حول األوضاع و ما  م1957جويلية –تقرير  مؤرخ في جوان :"... ، يقولباحترافية

1...."مدى سيطرة الجبهة على األوضاع في الدواوير 

1 - Extrait du rapport du CCE au CNRA Aout 1957. Le point de la situation du livre du
FLN document et histoire, p 188 .
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جبهة التحرير الوطني تأتي في المرتبة ن اإلمكانيات المادية كانت بالنسبة لإ

الثانية بينما يحتل اإلنسان لديها المرتبة األولى ألنها كانت مقتنعة أن هذا األخير هو 

وإيمان عميق بالقضية الوطنية ألنه هو الذي  الذي يجب أن يكون لديه استعداد نفسي،

بلغ هذه الدرجة من بحيث يستطيع إذا ، ع عنها أو إلنجاز مراحلها الصعبةيتصدى للدفا

الوعي أن يتغلب على كل الصعوبات مهما بلغت خطورتها ويحقق األهداف المسطرة 

بمعنى آخر إذا كانت الثورة قد انطلقت في أول نوفمبر ببعض  ،في بيان أول نوفمبر

بنادق الصيد وبعض األسلحة الحربية الصدئة والقنابل ذات الصنع المحلي فهي كانت 

ف وتحرير المواطن الجزائري من رعب وتحطيم حاجز الخ إلىء ذلك تهدف من ورا

.1االستعمار الفرنسي

ويجزم السيد عمار بن عودة بهزالة اإلمكانيات المادية للثورة في بداياتها 

ودور القوة  واحتالل المعادلة بين الثورة الشعبية وقوة االستعمار الفرنسي الكبيرة،

موازين من الضعف إلى القوة واالستمرار حيث الروحية واإلدارة والعزيمة في قلب ال

تقدم شخص من مسؤول في المنطقة الثالثة  م1954أكتوبر من سنة  25في يوم :" يقول

فأي عملية ) اذهب وقم بالثورة(وسلمه نسختين من بيان أول نوفمبر وقال له ) القبائل(

ال تصنع  ثورةيقوم بها هذا المسؤول نسختين من بيان أول نوفمبر وبالتالي فإن ال

.2"بل الرجال هم صانعوا الثورة 'الرجال

لقد بدأت الثورة وقياداتها بوضع إستراتيجية تتمثل في نشر فكر الثورة في كل ربوع 

الوصول بنداء الثورة إلى أعمق وأبعد نقطة في الجزائر،حيث ابتكرت أساليب و الوطن،

تحويل الطاقة البشرية السالبة من عمق الجزائر يفهمها الجزائريون،و يتفاعلون معها،و 

،عدد  1984الصادرة بالجزائر في تاریخ  مجلة أول نوفمبر، )العامل اإلنساني في صنع االنتصار(یوسف یعالوي  -1
  .6ص 68

جزء الثاني، الجزائر، منشورات قطاع عمار بن عودة، مداخلة الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة المجلد الثالث، ال -2
  .بدون تاریخ نشر -35اإلعالم والثقافة بحزب جبھة التحریر الوطني، ص 
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الدواوير بين في األرياف والمشاتي و إلى طاقة بشرية إيجابية،فعالة وهذا العمل كان

البحث عن قوت و فئات محدودة الثقافة والمستوى التعليمي تعودت على العمل القاسي،

.1اليوم، معرضة ألبشع أنواع القهر والتسلط واالستغالل

  .التنظيم الجماهيري في األرياف حيث دعمت أدوات وآليات

الجماهير في  البعيدة على تنظيمالجبهة في تحقيق أهداف القريبة واعتمدت 

الدواوير والجبال بإنشاء مراكز تتكفل باالتصال وتختار المسبلين األرياف والمداشر و

  .وتؤسس اللجان الشعبية تحت إشراف مسؤول من الجبهة

- القيادة(ون بمهام متعددة في وقت واحد فقد كان المجاهدون األوائل يقوم

 - العسكري السياسي -االتصال -الكشاف -التمريض -توزيع البريد -التموين -القضاء

التعبئة وانخرط في هذا النضال الجديد فئات عريضة من الفالحين  –التوعية  -التوجيه

كانوا  الذين تركوا كل شيء لاللتحاق بالتجنيد في صفوف جيش التحرير الوطني حيث

.2ينتقلون في سرية تامة في الظالم ليال حتى ولو كان التنقل داخل القرية الواحدة

عند المرور باألماكن  استعمال المجاهدين فروع األشجار للتمويه، ومحو اآلثار

.المكشوفةالمعروفة و

اتخاذ المجاهدين إجراءات مشددة تجاه األشخاص الذين يصادفونهم في -

ى بطاقة تعريفهم وتسجيل أسماءهم وتوجيه إنذار شديد طريقهم باالطالع عل

.اللهجة لهم بأنه في حالة تبليغهم للعدو فإنهم سينالون جزاء خيانتهم إال الموت

إصدار األوامر إلى المواطنين بقتل كالبهم حتى ال تنبح لدى رؤيتهم عند -

.قدومهم ليال إلى القرية

دار المعرفة  1956- 1954. أدوات التجنید والتعبئة الجماھیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة: أحسن بومالي -1
  .35-34ص ص   2010

  .232ص  1991دار البعث : الجزء األول ،قسنطینة عمار قلیل ملحمة الجزائر الجدیدة -2
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.ح الباكر تحسبا ألي طارئمغادرة المجاهدين المداشر والقرى في الصبا-

و  فقد حرصت قيادات الثورة على السرية،و الثقة والوفاء ألقصى درجة،-

كانت هذه الصفات مطلوبة و إهمالها يعني العقاب الشديد وكانت على هذا 

محدودة تقتصر على  األساس يتم االتصال بين المجاهدين في األرياف والقرى

ائها لالستعمار الفرنسي وكان االتصال يتم المشاتي المعروفة بعدبعض المداشر و

  :كالتالي

.أعيانهامكنة مسبقا حول القرية وسكانها وجمع المعلومات الم-

استدعاء بعض األشخاص الموثوق بهم إلى قرية غير قريتهم سبق -

تنظيمها قصد إقناعهم بمبادئ الثورة ومطالبتهم باستقبال جيش التحرير 

.بتاريخ معين

لتحرير يتم في الليل حيث تعقد اجتماعات عامة مع تنقل أفراد جيش ا-

أهدافها ثم يتم القسم على لشرح أسباب الثورة و ،في مسجد القريةسكان ال

.المصحف الشريف بالوفاء والتضحية والسر والجهاد في سبيل اهللا

جمع األسلحة بعد أداء القسم وهي في الغالب من بنادق الصيد ومالبس -

ت الحرب العالمية الثانية ملك لبعض المجندين عسكرية قديمة من مخلفا

.القدامى

.تشكيل أفواج وخالياي لشباب وكهول القرية وتجنيد فور-

.األقارب والمعارفبالتعبئة وجمع السالح من األهل وتتكفل -

رجل على رأسهم رئيس  11تنصيب المسبلين من أبناء القرى عددهم -

.المسبلين
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المجاهدون نضاليا جماهيريا مكثفا حيث كان وقد عرف الريف الجزائري نشاطا   

هم يرتدون اللباس العسكري ويحملون السالح يتنقلون بين المداشر والمشاتي و

.1ويباشرون وضع هياكل التعبئة القاعدية على مستوى األرياف

إن عملية االتصال في األرياف كانت تتسم بالسهولة بالنسبة لجبهة التحرير 

بالقيم اإلسالمية وتعامل المجاهدين معهم بأسلوب مالئم مع الوطني كونهم متشبعين 

  .عقليتهم وطبيعتهم المحافظة

 - الحق والعدل -العملالدين و(لمتداولة بين المجاهدين فمثال كانت كلمة السر ا

فتح الظروف ...) الحربالعربية لغتنا النظام، السيف، العلم، -اإلسالم ديننا -اهللا أكبر

.2"سم جبهة التحرير الوطنيبإ - هللا الحمدباسم اهللا و"

  :القضاء واإلفتاء إبان حرب التحرير الكبرى: المطلب السادس

ودخول الثورة  م1956تطورت أجهزة جبهة التحرير الوطني مع حلول سنة 

مرحلة العموم : مرحلتها الحاسمة أو ما اصطلح عليه عند المؤرخين لتاريخ الثورة

إلى طريق النجاحات  مام في الدفع بالثورةوالشمولية بعد نجاح مؤتمر الصو

  .رض التواجد  الفعلي على كامل التراب الوطنيغوالمكتسبات ب

  :ن وقربا من أفراد الشعب الجزائريومن أكثرها فعالية في الميدا

تضطلع بالتوجيه والتوعية والتعليم واإلفتاء والقضاء  :مصلحة األوقاف-أ

قاف من دور وأراضي وحبوس منذ عهود والتوثيق واإلشراف على ممتلكات األو

  ...).ماضية كالمساجد والزوايا الدينية والكتاتيب واألضرحة

تقریر والیة بجایة، الملتقى الجھوي لتاریخ الثورة، تیبازة :حزب جبھة التحریر الوطني، المنظمة الوطنیة للمجاھدین -1
  .5، ص 1983) ماي 3- 1(
مركز الوطني للتوثیق ال: حوار حول الثورة الجزء األول، الجزائر) تكوین جیش التحریر الوطني( ،عمر مشري -2

  .221ص ، 1986والصحافة واإلعالم 
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وقد عين على هذه المصلحة الحساسة رجال عرف عنهم العلم والدين وكانوا 

 يقومون يتمتعون باحترام وتقدير كبيرين بين المجاهدين حتى أنهم مثال لم يكونوا

  .ن الواجبات األساسية ألنهم تميزوا عن البقية بهذه المنزلةبالحراسة ليال والتي كانت م

وكانت هذه المصلحة من العوامل التي من خاللها بسطت جبهة التحرير 

سيطرتها على الريف بهذه المصالح مباشرة نظرا لخصوصية الريف الجغرافية وطبيعة 

  .السكان وعاداتهم وتقاليدهم الراسخة والمتسمة بالطابع المحافظ

عربية ودينية وقدرة على ر هذه المصلحة من طرف مسؤولين لهم ثقافة تسي

وتحمل المسؤوليات واإلخالص واألمانة يساعدهم في مهامهم مجموعة من  التعبير،

األساتذة تتوفر فيهم بعض الصفات األخالقية،وهذه الخصائص ضرورية للتعامل على 

إضافة إلى  .في ثقافتها وتعليمهااألرض مع أفراد المجتمع والعائالت الريفية البسيطة 

عامة المتكونة من عملهم في مصلحة األوقاف وقد كانوا أعضاء في اللجان القيادية ال

 مسؤول الصحة، ،إلخباري، العسكري، مسؤول األوقافالسياسي، ا(نوابه قائد الوالية و

1)للمنطقة والناحية والقسمة(ونفس الشيء بالنسبة ) مسؤول التموين
.

توعوي والتوجيه قام به المسؤول السياسي كذلك بتوجيه أهداف الثورة العمل ال

إفشال الحرب النفسية التي شنتها القوات الفرنسية لتحطيم معنويات و وتفنيد مزاعم العدو

  .الجنود

  التوثيقالقضاء و- ب

عمدت جبهة التحرير الوطني أو النظام إلى تطبيق العدالة بين :القضاء-1

كان التنظيم ا لهم تعامل مع القضاء الفرنسي وحيث لم يكن مسموح .المواطنين بقوانينها

أربعة ستوى الدواوير، تتكون من منسق وتعيين مجالس على م المتمثل في الشعبي

  .91، ص 93/94/1988:مجلة أول نوفمبر، العدد - مصلحة األوقاف تباشر في المیدان: عبد العزیز وعلي -1
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إقامة و  االستعالمو االشتراكاتوالتمويل وجمع  عدين مكلفين بالتوجيه السياسيمسا

ي مجالس تتنقل بين القرى  هار مقاطعة المحاكم اإلستعمارية ومجالس قضائية في إط

قد استطاعت عدالة الثورة تأجيل عدة نزاعات إلى ما بعين المكان وساتها حيث تعقد جل

طي مختلف جوانب الحياة المدنية والعسكرية بفضل هذه الهياكل التي تغ االستقاللبعد 

للفصل في قضايا كما تعقد جلسات ، ت تحكم في قضايا الخمر والزنى والسرقاتكانو

1.)..الطالق للزواج و(الشخصية حوالاأل

تدفع  بمخالفها إلى صارم و التي تفرض بشكلمواد القانونية هذه النماذج  لبعض ال

Régime .قاسيةعقوبات  des punitions en mintaqua1,17 novembre 1957.

جلبارميني، لغة العربية ،المصدر محمد حربي وترجمت من اللغة الفرنسية إلى ال

  . 623-622ص ص ،م1962- م1954ثائق و تاريخ الجبهة و

أي إنسان تهم  بالعمل لصالح الكولون يتعرض للتوبيخ ثم غرامة  :04المادة -

.مالية ثم  يعرض للمحاكمة

ض صاحبها للمحاكمة تعرة إلى فرنسا ممنوعا منعا باتاً والهجر :05المادة -

.في حالة رجوعه

كقطع الطرقات  ال تضر بالجيشالقيام بأعم يمنع على المدنيين :02المادة -

.إذا أعاد الكرة يحكم عليه بإعدام يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة شهر و

.يعتبر خيانة االشتراكاترفض دفع  :19المادة -

.يعاقب كل من  لم يلتزم بتعاليم الدين اإلسالمي  : 25المادة -

  .119، ص2005محمد عباس، ثوار عظماء، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -1
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كمة يعاقب كل من أهمل أو ضيع بريد الجبهة يعرض على المحا:  26المادة -

.1عسكرية

هذا جبهة التحرير و ماعرفت به انذلن اليربيالك واالنضباطتظهر هنا الصرامة 

مع السلطات العسكرية  البلديات موازاةام سيطرتها الكاملة على السكان ولضمان أحك

بمجموعة من  ،عزلهاعن الثورة و مضاعفة بإبعاد الشعبتبذل جهود التي كانت 

ري الذي تمخض عن مؤتمر جليا التقسيم اإلدا كما يظهر ،نيةالقانوالتدابير اإلدارية و

سيطرتها  على كامل التراب ثابة منعرج حاسم إلنجاح الثورة والذي كان بمالصومام و

  . الوطني 

معامالت  قامت جبهة التحرير الوطني باإلشراف على توثيق كل: التوثيق -2

          الشراء قود البيع وعلطتها كت سالقضائية التي كانت تتم تحاإلدارية والقانونية و

  .ها، حيث تسجل الوثائق بشكل رسميغيروالزواج والتركة و

 يسحب منها حسب الحاجة و ،ر مسبقا عن طريق اآللة الراقنةضحكانت الوثائق ت

كانت الجبهة  ، كمانالجزائرييملزم لكل ن الخضوع لهذا اإلجراء ضروري وكاو

مسؤولي  ب علىرت تعليمات والئية توجصدأاألوقاف و ممتلكات على تشرف

ي، مساجد، من دور، أراضبحصر وتسجيل كل ممتلكات األوقاف  واالمصلحة أن يقوم

.2جعلها تحت تصرف الجبهة عن طريق المسؤولينزوايا، أضرحة، قباب  و

  :التموين -التمويل- : المطلب السابع

1 - Mohamed harbi, Gilbert Meiynier, FLN, documents et histoire, casbah,2003, p622.
  : كانت ھذه األعمال تتم مناقشتھا  في االجتماعات وھي نوعان -2

اجتماعات خاصة یعقدھا مسؤولي المصلحة في دورات شھریة لدراسة القضایا المختلفة وھي إما والئیة  تحت  -أ
  . إشراف مسؤول المصلحة وحضور مسؤولي النواحي

ت عامة  تعقده الوالیة أو المنطقة أو الناحیة أو القسمة بحضور لجنة القیادة ومسؤول األوقاف اجتماعا - ب
وحضور كذلك قائد الوالیة السیاسي والعسكري واإلعالمي ومسؤول األوقاف ومسؤول التمویل والصحة ویتم تقدیم 

  .تقریر شامل عن أوضاع العامة ویتحدثون عن كل شيء یھم الثورة 
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ة التحرير الوطني عرفت الثورة التحريرية بقيادة جيش التحرير الوطني وجبه

النجاح والتواصل بفصل أحد أهم القطاعات وهو حيوي أال وهو التموين رغم مواظبة 

االحتالل على قطع كل السبل والطرق إلضعاف الثورة كحرق المحاصيل الزراعية في 

  .األرياف وتقنين المواد الغذائية

كنا نختفي للغاية حيث  شاقةولقد كانت االنطالقة "حيث كان االتصال صعب جدا

عن األنظار طوال النهار وفي الليل نرسل من نثق فيهم لالتصال بالسكان إلطعام 

المجاهدين واستمر الوضع على هذه الحالة طوال العام األول للثورة وبالتالي فإن 

.1التموين في هذه الفترة كان من عند الشعب

توفير سهرت جبهة التحرير الوطني على تنظيم التموين بعدة إجراءات ل-

.الغذاء للجزائريين

العامة لدى سكان األرياف في المناطق الجبلية ومنع ارتياد  األسواقتنظيم -

.األسواق التي تشرف عليها اإلدارة الفرنسية

رة المواد ذرغم نتائج هذا اإلجراء كانت وخيمة على السكان في األرياف بن-

بتنمية الثروة  الغذائية ونقص التموين لكن في المقابل اهتم الجزائريون

الحيوانية، وخدمة األرض لالعتماد على الذات وتحقيق االكتفاء الذاتي 

.وتقديم القروض للفالحين

إقامة شبه تعاونيات فالحية تضم األمالك واألراضي التي أصبحت من دون -

.مالك وتقسيم الغالل مع الجبهة

).نالمعدوميالقمح وتوزيع كميات للفقراء و(ة تخزين المحاصيل خاص-

.إنشاء مزارع للخضروات تابعة للجبهة لتزويد األهالي بالغذاء-

  .م29/03/1982الجزائر، بتاریخ  في حدیث لجریدة الجمھوریة ،خضر بن طوبال شھادة ل -1
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.1إنشاء مراكز للخياطة لتوفير اللباس العسكري-

  :انتهجت جبهة التحرير الوطني سياسة جديدة للتموين بسبب م1956بداية من 

تزايد التواجد العسكري الفرنسي في الريف والجبال وتكثيف المراقبة على  :أوال

  .األهالي

تحمل الشعب رغم ضعف موارده عملية اإليواء والتموين للمجاهدين  :ثانيا

، المسؤول عن ا، وارتباط ذلك بالمسؤول السياسيسنوات رغم قساوة المسؤولية وثقله

2).االشتراكات الزكاة، الغنائم(جمع األموال 

حيث أخذت على عاتقها مهمة إنشاء مراكز تموينية يشرف عليها أفراد مكلفون 

  .ك وبأدق التفاصيلبذل

سكان المدن كانوا يمولون الجبهة بالحبوب عن طريق وسيط مما جعل أما 

مسؤول (كان يقوم بهذه المهمة انا كثيرة إلى االكتفاء الذاتي والجبهة تصل في أحي

  ).االتصال واألخبار

وال يعرف مكان المراكز التموينية إال مسؤول  وكانت العملية تتم في سرية تامة،

  .ة أو الدوارالقري

أما في الصحراء فكانت الجبهة تجمع االشتراكات والتبرعات والزكاة لشراء 

  .الدفع المؤونة وتقوم وحدات الجيش بتقسيمها حسب جداول معدة لذلك ووصوالت

دشرة أو قرية كان هناك تاجر مكلف بتموين جنود جيش وفي كل دوار و

.3التحرير بكل نظام ودقة

م، 1987، أوت 1408، محرم 86لخضر بوطمین، صور من الحیاة التنظیمیة لثورتنا، مجلة أول نوفمبر، العدد  -1
  .57ص

  .67م ص  1990دار الحكمة للترجمة والنشر، : لخضر بورفعة، شاھد على اغتیال الثورة الجزائر -2
  .28، ص 1988جوان / ریخ مايتالمجلة أول نوفمبرشھادة زین الدین بن قربة في حدیث  -3
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فقد كانت تسهر على توفيرها مراكز للخياطة وصناعة  األلبسةألدوية وأما ا

األحذية واألدوية كانت الفئات الشعبية تقوم بشرائها من الصيدليات كونها تصرف من 

  .دون وصفات رغم تضييق ومراقبة المستعمر

:التمويل.د

  .أهم المصادرالحتياجات جبهة التحرير الوطني والشعب هو الممول األساسي 

مبلغ مالي يقدم من طرف المواطنين إلى جبهة التحرير الوطني  :1االشتراكات -

قديم والموظف يدفع حسب مرتبه  2فرنك 200كل حسب عمله وكان الحد األدنى هو 

من المرتب  %10فرنك أي بنسبة  4000فرنك قديم فإنه يدفع  40.000إذا كان مرتبه 

  .الشهري

د بضائع التاجر ورواحها ثم أما التجار فقد كان المبلغ الذي يدفعونه بقدر كسا

ائم حسب حسب رأس ماله الضخم أو القليل أما مالك المواشي فكانت تسجل في قو

فرنك على الحصان وكانت تجمع االشتراكات  100-العنزةمن ماعز النعجة و(العدد 

س وتسلم إلى أعوان المكاتب المالية في القرى والعروش ثم على مستوى عضو المجل

خاص مقابل وصل مكتوب عليه نجمة كل هذا في دفتر المالية والشعبي المكلف ب

  .المبلغ–اللقب -هالل وفي أعاله كتب جبهة التحرير الوطني ويدون عليه االسم و

ا وكانت الفئات  الشعبية  تحس في الكثير من األحيان بثقل األعباء المالية عليه 

محمد حربي جلبار ميني والمداخيل وقد ذكر ذلك شح نظرا لقساوة الظروف المعيشية و

  .هذا نصها مترجم إلى العربية و  3في وثيقة أرشيفية عبارة عن تقرير عن األوضاع

  . مبلغ مالي  یدفع من طرف المواطنین إلى الجبھة مقابل استالم وصل األمانة -1
  .فرنك ھو العملة المتعامل بھا آنذاك -2

3 - Gilbert Meyneir , Mouhamed harbi, Opcit , p 185



التحوالت الكبرى في الريف الجزائري   .....................................................:الفصل الثاني

112

الشعب " :النص م1960جانفي  15وهران  57لجنة المنطقة  –نموذج للتقرير " 

متجمع مرهق وقلة مصادر تمويله فهو يظهر والئه للثورة و ال يزال يدفع اإلشتراكات 

العسكري  يع لكل قرارات المسؤول السياسي وشعب يبقى منظما و مطالشهرية، إن ال

  " فهو يشارك رغم ظروفه الصعبة في الثورة  لقد أرهق من طرف اإلستعمار 

  :الزكاة-ج

كانت الزكاة تؤخذ طبقا للشريعة اإلسالمية عن المواشي والموال المنقولة 

 زكاة األموال والمواشيمن  )1/10(لى الجبهة العشرالعقارية بحيث كان يدفع غو

  .الحبوب وتجمع من طرف اللجان المدنية مقابل وصل رسمي كما سبقو

واألدوية  اللباس واألحذيةوهي عبارة عن المواد الغذائية و :التبرعات االختبارية

  .األجهزة كل حسب مقدوره المواشي،والحبوب والتمر و

بهة التحرير الوطني أو تفرض على الذين خالفوا تعليمات ج :)الخطية(الغرامات 

.1خالفوا أوامر الدين اإلسالمي

مفروضة على األغنياء الذين كانوا يدفعون مبالغ الضرائب لإلدارة  :الضرائب

  .الفرنسية أصبحوا بالمقابل يدفعون للجبهة

.ضرائب أخرى كانت تفرض على المعمرين-

مصادرة أموال الكمائن زيادة على رك والهجومات والغنائم ما يغنم أثناء المعا-

  .المعمرين والخونة

، المرجع السابق 1956- 1954أدوات التجنید و التعبئة الجماھیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائر : بوماليأحسن  -1
.338-337-336ص
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  .وهذه األموال كانت تصرف في التموين بالمواد الغذائية

  ).الشهداء، المجاهدين، وأجور المسبلين(ودفع المنح للعائالت 

.تكاليف التنقل واإلقامة-

والمكلف بكل هذا هو المحافظ السياسي يقدم تقارير شهرية لألموال التي تجمع 

ل والتموين خاصة ثائق أن مصاعب كبيرة  واجهت التمويتكشف بعض الوو .وتصرف

حسب تقرير وجه إلى الحكومة المؤقتة من الوالية الثانية  بعد  تمام العجز المالي و

نهاية و م1957ما بين الفاتح من سبتمبر شهرين من إعالن تأسيسها  بخصوص الفترة 

تجاوز ي حين لم تفمليون فرنك قديم  41بلغت قرابة  أن النفقات م1958فبراير 

بتوقع ر أن العجز الحقيقي أكثر من ذلك يالحظ التقريمليون فرنك و 39اإلرادات 

متابع في  م1960عن مجلس الوالية عام  وسجل تقرير آخر صادر 1فقر الشعب يادداز

من الفئات البرجوازية  خاصة هذه الفئات التي تدفع إلى تحت  االشتراكاتتحصيل 

بأن الريح تهب في صالح الثورة كما يسجل ظاهر التهرب  أو إال إذا شعرتتهديد 

الذين يدفعون ضريبة  االنتظامعدم على المتأخرين في الدفع و راكاتاالشتوتراكم 

التجار التونسيون الذين يتهربون من الدفع والعقارية و بالنسبة للصفقات التجارية% 20

مساهمة  فئة الموظفين  تسجيل ضعفدفع للحكومة المؤقتة الجزائرية وبدعوى أن ال

.2نيالتجار الميزابي  بانتظامإشادة والعمال و

  .122م، ص1999علي كافي، من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري، منشورات القصبة، الجزائر،  -1
  .123علي كافي، المصدر نفسھ، ص  -2
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  :في الريف الجزائري  التحول في المجال الفالحي: المبحث الثاني

  م1962-1954الثروة الغابية تدمير ممنهج  :األولالمطلب 

سنوات تعرضت الثروة الغابية لتدمير مستمر ال يبقى وال يضر  7لمدة 

المتواصل، فبعد االستقالل المفرط للثورة الخشية أثناء الحرب بعمليات القصف 

  .العالمية الثانية من طرف المعمرين

استمر نفس األسلوب لكن هذه المرة بالعمل العسكري الذي مس مناطق واسعة 

  .عنترمن الغابات خاصة منطقة الونشريس كغابة عين 

باشرة وعلى المدى وقد كان لهذا العمل الوحشي آثار سلبية مباشرة وغير م

.1القريب والبعيد

- م1956وحسب اإلحصائيات والدراسات فإن المساحات التي احترقت ما بين 

حيث أعيد استغاللها  )هكتار 200.000هكتار إلى  60.000(بلغت حوالي  م1961

من طرف المجاهدين واألهالي أو أتلفت وأصبحت غير صالحة بسبب االنحرافات 

  .الكبيرة

داءات المتواصلة على النسيج الغابي منعت عملية التجديد الطبيعي أن هذه االعت

حيث توقفت لعدة أسباب في بعض المناطق ، 2سنة 20للغطاء الغابي التي تدوم حوالي 

  .وتجددت في أخرى بسبب ابتعاد الرعاة عنها لمدة من الزمن

بالتالي أحد أهم األسباب التي أتت على الغابات و3كانت عمليات القصف بالنابلم

فترة قصيرة ال تسمح بتجدد الغطاء الغابي وهذا  م1961-م1954الفترة الممتدة بين 

1 - DJILLALI Sari , la dépossessions des fellahs , 1830-1962, sned,1971,p :126.
م، لكن  الخسائر كانت أكثر في سنوات الحرب مابین 1967-م1966التي ذكرت تخصص السنوات  إحصاءات -2

  .م1962-م1954
كمیات كبیرة من سالح خطیر استعملتھ فرنسا لتطبیق سیاستھا األرض المحروقة وھو عبارة عن بندقیة تطلق : النابلم -3

  .اللھب



التحوالت الكبرى في الريف الجزائري   .....................................................:الفصل الثاني

115

يتوقف على عاملين اثنين السكان والماشية،إذا كانت المنطقة بعيدة عن هاذين العاملين 

  ...والحفاظ على توازنها البيولوجي واإليكولوجي يدأمكن لها االنبعاث من جد

يات سلبية كبرى سواء على المستوى المادي إن تضرر الغابة له تداع

  .واإلنساني

منها مصدرا أساسيا  اتخذواحيث أن السكان الذين كانوا يعيشون بجوار الغابات 

  .االحتطابللعيش كالتقاط الجذور والثمار و

أما على المستوى الصناعي فقد تضررت الصناعة التي تربط بالمادة األولية 

.SARI/128/جدول ص 1...شب والفلين، الفحم الخشبيالتي تستخرج من الغابة كالخ

ويجدر بنا هنا الكالم أن الثورة التحريرية وسنوات الكفاح والعمليات العسكرية 

ألحقت أضرارا جسيمة بالغطاء النباتي الطبيعي لمعظم  سرحا لهاالتي كان الريف م

2.اءوانعكست هذا مباشرة على السكان البسط...المناطق الجبلية والريفية

  .اتساع نطاق االنجراف كانت له نتائج خطيرة على المقدرات الطبيعية

ر على تراجع المادة األولية للصناعة تراجع الثروة الغابية أثّلم يكن تدمير و

 أن حيث ،أشرناوخر على التوازن الصناعي كما سبق نما كان له انعكاس آإو فحسب،

ن طرف السكان المحليين في غلة مظاهرة االنجرافات التي طالت المنحدرات المست

حيث أثرت الظاهرة على مردود األرض وانخفض  ،بعض المحاصيل الزراعيةزراعة 

السلطات في حين حرصت  ،بذلك المنتوج الزراعي لألهالي المورد الوحيد لهم

الغنية ودفعت بالجزائريين إلى و االستعمارية على االستيالء على األرض الجيدة

.3امصادرتهى األراضي وضي الوعرة في إطار االستيالء علاألراو المنحدرات

  .األرقام التي استقیناھا من كتاب جیاللي صاري، المتمثلة في الجدول حول قطع األشجار -1
2 - Djilali SARI opcit, p :130.
3 - Djillali Sari Opcit , p :128.
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استغالل المياه الجوفية بشكل جعل الموارد المائية تتراجع حيث كانت لعميلة 

لسقي أراضيهم الواسعة بشكل غير  حيث استغل المعمرون مياه اآلبار وبنوا السدود

ك على حساب مدروس في إطار عصرنة الزراعة وتطوير إنتاجها وتنويعه، وكان ذل

راضي المجاورة المتمثلة في المرتفعات والتي كانت مصدر عيش لآلالف من األ

1.الجزائريين وفي نفس الوقت ضحية لالنجراف والتعرية

2مصالح حماية و تهيئة األراضي-: المطلب الثاني
DRS et Restauration des Sols

تمثل مصالح توجهت هذه المصالح إلى حماية األحواض المحيطة باألودية

DRS في حماية األحواض وإعادة تهيئتها.  

صيانة السدود بتنظيفها من أطنان الطمي المتراكم بها بعد وحوض واد الفضة و

تعدي المئات من ل التي تجري معها أطنان التربة والسيوو مواسم تساقط األمطار،

  .الهكتارات

 168.942فقط  لكنها فشلت في مهمتها حيث كانت تدخلها محدودا، فقد مست

.3م1961حتى سنة  137778هكتار و

1 - Djillali Sari Opcit, p p :129-130.
في  مع نھایة الحرب العالمیة األولى قامت بھا السلطات الفرنسیةمصالح خاصة  لحمایة األراضي وتھیئتھا أنشأت  -2

سكات الجزائریین الذین أبعدوا من أراضیھم عنوة و التي كانت  جیدة الخصوبة ، وكانت تشرف إطار اإلصالحات إل
  .ھذه المصلحة على إعادة تھیئة األراضي واستصالحھا

3 - Revue statistique agricole Ministère de la Agriculture et de la Réforme Agraire n°
7Décembre 1968,p :67.
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خارج المحيط  في المحيط  العقار

Hors Périmètres

  هكتار 2063  هكتار 6888  الجزائر العاصمة

7003225  وهران

26372250  قسنطينة

73536997  عنابة

168942137778  المجموع

  1968مجلة اإلحصائيات الزراعية 

:DRSتابع جدول 

.هكتار 2000.000 -صالحة للغابات-ةمنحدرأراضي -

.هكتار 500.000تشجير أراضي قابلة للتشجير -

.هكتار 150.000تشجير وإعادة تشجير غابات متضررة -

    .مليون هكتار 4: اإلجمالي

كل هذه األراضي حولت لمصلحة التوسع االستعماري وفي المقابل تدهور 

صناعات التقليدية اليدوية، والنزوح وانحصار أراضي الجزائريين نتج عنه تراجع ال

الريفي في أراضيهم إلى مناطق أخرى بحثا عن مصدر رزق حيث شكلوا يد عاملة 

واستقروا حول النسيج العمراني للمدن في إطار ما يسمى البناءات .1رخيصة ومستغلة

زادت من حدة تدهور المستوى المعيشي للسكان الفوضوية في ظروف حرب دموية

  .النازحين 

1- Revue statistique agricole , Opcit :p68.
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كان الفالح الجزائري العنصر الفاعل فيها حيث حمل السالح بعد نداء أول 

وانخرط في معركة التحرر والكفاح ضد استغالل اإلنسان ألخيه م 1954نوفمبر 

  .اإلنسان

  :واقع النشاط الفالحي في الريف الجزائري : المطلب الثالث

.Chيرى  Ageran اضي الفالحية أن المؤرخين يتفقون أن االستحواذ على الر

واتسعت العملية كبقعة الزيت حتى م 1930في الريف الجزائري بلغ ذروته ابتداءا من 

رغم  م1956ثم  م1940واتسعت العملية كبقعة الزيت حتى  م1956ثم  م1940

األزمات والصعوبات التي طرأت على الساحة الجزائرية كارتفاع ثمن الهكتار 

ل المعمرون على الراضي بالبيع إلى الفالحين والمضاربة في سوق العقار حيث يتناز

الجزائريين على شكل قطع صغيرة بثمن مرتفع مقابل استحواذهم على أراضي أكثر 

  .اتساعا وفي مناطق جيدة، لفتح استثمارات واسعة زادت من ثرائهم

كما أن السياسة الفرنسية بدأت في التغيير تجاه تحديث الزراعة المرحلية ابتداء 

  .بعد الجمود التي طالها م1943من 

 وكان ذلك عن طريق اإلصالحات اإلسالمية التي تقضي بعصرنة الريف،

Lesوإنشاء  وبصنعة محدودة kolkhozes إنشاء مراكز ومحطات اآلالت الفالحية و

centresزراعية تطورية  Ruraux progressistes  أين يجمع أعداد من الفالحين

.1يتقاضون أجورهم

.2رئيس زراعي 1000فالح،  400.000ن هكتار ماليي 4حوالي 

1 -L’économie Agricole de l’Algérie par camille begué, Paris, éditions de Miliellaire,
p170.
2- Charte de tripoli programme du front de libération nationale adopte par le conseil
national de la révolution algérienne en juin 1962 à tripoli Alger du 2,3 septembre 1962.
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حرث كل ما يصلح ل أراضي البلديات أصبحت مشغولة ووالمالحظ أن ك

و سرعان ما توقف  (catroux)على يد الجنرال  م1954كان هذا إلى نهاية ، للحرث

.1العمل بها

مرسوما يقضي بإنشاء قطاعات  Chataigneauأصدر الحاكم العام  1946في أفريل 

  .م1945طوير الريف وقد سبق وطبق هذا النظام في المغرب سنة لت

  :ويتمثل في النموذج التالي

حيث  (SAR)تعاونية لتطوير تقنيات الفالحة من مجموعة من الفالحين تسمى 

  .سنوات 10في خالل  SAR 800تم إنشاء حوالي 

تخوفا من المعمرين حيث رفضوا فكرة وجود  اإلستراتيجيةوقد القت هذه 

جماعي كما القت رفض أصحاب األراضي ذات المساحة الصغيرة من  تصاداق

الجزائريين والذين يشتغلون في أراضي البلدية وحتى الجزائريين المستفيدين من هذه 

  .التعاونيات كانوا يشككون في النوايا الحقيقية لهذه السياسة

ت بلغ عددها لعائالورغم هذا فقد تم تأسيس المئات وانضم غليها عدد كبير من ا

تحسنت األوضاع االجتماعية للفالحين لكن سرعان ما تم تقليص عائلة و75000

  .مليون فرنك 440ب  1947القروض المقدرة 

  مليون فرنك 157: م1946

  .مليون فرنك 423 1959إلى  م1949

.1542/تعاونية/ 200/ تعاونية و/ 1950/148/ بلغ عدد التعاونيات

.مليون فرنك فرنسي 8256ة حوالي لقد سجل نموا طفيفا للثرو

1 - Ch Ageron Histoire de l’Algérie contemporaine 1871-1954 Puf -1979 , Paris 499.
2 - Ch. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, Opcit, p:455.
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جسر وربط شبكة من القنوات  263كلم من الطرق وتم بناء  1096وتم شق -

).متر 65000(نحو السكنات 

 14مدرسة وفتح مراكز للتمهين لتعلم مختلف المهن حوالي  124وبنيت -

  .مركز فالحي

 كل هذه المنجزات لم تستطع أن تغير واقع الشعب الجزائري بسبب النمو

أنظر الوثيقة األرشيفية  الديمغرافي الذي شل أي تنمية حقيقية للحياة اليومية في الريف

.1التي توضح القوانين الخاصة باألجور المتدنية للعمال الزراعيين

وأكبر مثال عليها مشروع قسنطينة الذي سوف يأتي  م1959وامتدت اإلصالحات حتى 

  .الحديث عنه الحقا

في الريف الجزائري إلى مجموعة من الظروف  خضعت األوضاع الفالحية

والعوامل أحدثت تحوالت عميقة سواء على اإلنسان أو النشاط االقتصادي وعلى 

.األرض

  :الديمغرافيةالظروف المناخية و-

حازمة على المنتوج فإذا كان المناخ بشكل مباشر وبصفة قاطعة ويتحكم 

يتحكم مباشرة على لرطوبة الظروف المناخية مناسبة من حيث التساقط ونسبة ا

، وهذا ينطبق على منطقة البحر األبيض المتوسط حيث تتصف المحصول السنوي

بمجموعة من المميزات منها كمية المطار المتساقطة وتذبذبها على فترات فتسقط في 

أحيان كثيرة أمطار رعدية تتسبب في الفياضانات وانجراف مساحات واسعة من 

ياب حلول بديلة ينعكس ذلك سلبيا على كمية المحصول األراضي الزراعية وفي غ

  .الزراعي وبالتالي يؤثر تأثيرا مباشرا على السكان وعلى المستوى المعيشي

1 - Instruction préfectorales hebdomadaire, année 1954, département d’Oran.
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تظهر هذه التأثيرات السلبية جليا على الفالحين الصغار النعدام اإلمكانيات 

.1األمراض التي تصيب المحاصيلالجفاف مع اكتساح الحشرات و وتزامن

وضوحا في المساحات المزروعة ذات المساحات  أكثرلتأثيرات تكون وهذه ا

  .المحدودة

االستثمارات الكبيرة التابعة للكولون فتكون التأثيرات أقل حدة أما التعاونيات و

  .وبأقل الخسائر

عرفت مناطق من  م1955إلى خريف  54فعلى سبيل المثال في نوفمبر 

ادات كانت أقسى هجمة منذ بداية القرن الجزائر هجومات كاسحة للجراد وحسب الشه

.) هكتار 1.250.000(

.2مليون فرنك فرنسي 1524تضررت وكلف عملية التصدي لها حوالي 

عرف القطاع الفالحي في الجزائر  م1961إلى صيف  م1960في خريف 

موجة من الجفاف حيث تعثر موسم الحرث و البذر بسبب ترك األراضي لفترة راحة 

  .غلى تراجع محسوس في إنتاج القمحبيولوجية أدى 

قنطار  10.000.000إلى  8.200.000(كانت كمية اإلنتاج  م1960- 1954

  .قنطار 4.891.000انخفض إلى 

والمتضرر الكبير من هذه الظروف المناخية القاسية هم الفئات العريضة من 

ي تتأثر من الراضي للبقولياء والت %75.1الجزائريين البسطاء الذين يشغلون حوالي 

بالجفاف وبالتالي تسارعت وثيرة إفقار مجموع الفالحين الجزائريين في هذه الفترة 

1 - Roger Leguy, l’agriculture Algérie mémoire des maitrises présenté à la faculté des
lettres de Nanterre, juin 1970, p 56.
2 - Roger leguy, Opcit, p56.
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الحرجة على كل المستويات ونتوقف هنا لإلشارة أن عدد السكان فترة نمو ممتدة 

.1سنويا %2.5حيث بلغت نسبة الزيادة  1960- 1954

في وسط  %1بل مقا %2.85وهذه الزيادة في وسط الجزائريين المسلمين بنسبة 

  .األوربيين

أدى هذا إلى ارتفاع عدد العائالت التي تعيش على مردود قطع الراضي التي 

إلى انتشار ) عائلة 450.000(هكتارات ما يناهز  10تبلغ مساحتها وال تزيد عن ذلك 

العوز والفقر والبؤس، فال يمكن ألي كائن حي أن يحيا حياة ولو بسيطة في هذه 

فاألسر ال تقوى على توفير أدنى شروط البقاء من إطعام، فما بالك  الظروف الكارثية،

باللباس والعالج وأمور أخرى حتى ال نقول التعليم هذا الثالوث األسود الذي جثم على 

صدور آالف الجزائريين لسنوات كان من العوامل الرئيسية إلى االلتحاق بالثورة عند 

التي سببت فيها اإلدارة االستعمارية والتي ت أول مناسبة، انتقاما من األوضاع المزرية

فنن في إصدار القوانين لم تكن تنشغل بالمسلمين وحالتهم االقتصادية بل كانت تت

محاسبة المتأخرين في دفع الضرائب والديون المتراكمة خارج حدود التعامل الردعية و

  .اإلنساني

حيث ) نسمة 1.700.000(سنوات ازداد عدد السكان زيادة طبيعية  7في مدة 

 8.5اختل التوازن بين عدد األوربيين و الجزائريين أي بنسبة أوربي واحد مقابل 

  .جزائريين 9أوربي واحد مقابل  1960أما في سنة  1954جزائري في 

  :تؤكد اإلحصائيات التي اطلعت عليها شخصيا وجود

  .1954/ أوربي 984.031جزائري مقابل  8.449.332

.19602/أوربي 1.039.000ابل جزائري مق 9.049.694

1 - Roger leguy, Opcit, p :57.
2 - Idem, p57.
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لقد شكل اندالع الثورة التحريرية الحدث التاريخي والفيصل في تحوالت كبرى 

طالت الريف الجزائري في نواحي كثيرة السياسة االقتصادية االجتماعية والثقافية 

  .تتجلى آثارها ابتداءا من العام األول لها

قته هجومات الشمال ويعترف الفرنسيين أنفسهم بحجم الضرر الذي ألح

بدأت األوضاع بالتفاقم  م1956القسنطيني على المقدرات الزراعية للكولون وابتداء من 

  .وبدأ ظهور آثار الحرب على الريف تنكشف

أن المنتوج الفالحي لم يعرف "...وبحسب تقرير صندوق القرض الفالحي 

مضيات والبقول لم تراجعا كالذي عرفه بسبب العمليات العسكرية وقطاع الحبوب والح

عرفت مواسم جفاف قاسية كما سبق  1961يخرج عن النسب العادية حيث أن الفترة 

  .وذكرنا

أما المناطق التي تضررت بسبب العمليات العسكرية هي الغابات والمحاصيل 

  .الزراعية الموجهة إلى القطاع الصناعي

مجموع من  %1.51تشكل  م1954الزراعة الموجهة للصناعة سنة  :مالحظة

.1اإلنتاج الزراعي

  جدول يمثل المساحات المروية الصادر عن تقرير صندوق القرص الفالحي

  كمية المياه  المروية فعالالمناطق المروية  المساحة الكلية

  متر مكعب 577  47.522  93.041  144.979

  :المصدر

La compagnie Algérienne du crédit et de Banque la société financière de l’Afrique

du nord page 153.

  .153تقریر صندوق القرض الفالحي، و بنك الشركة المالیة لشمال إفریقیا ، ص -1
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من  14.4مقابل  87.8بلغت نسبة الجزائريين العاملين في القطاع الفالحي 

والباقي مكون أما  19.5الفالحين المالكين بلغت النسبة  ،األوربيين في هذا القطاع

تم إحصاء عدد العاطلين عن العمل  م1954أكتوبر  31في ، %55الخماسين فنسبتهم 

فرد جزائري يعملون في  224.000فرد جزائري  147.000غ عددهم حيث بل

de م1955وظائف صغيرة ودائما حسب إحصاء دوالفينيات في جوان  la vignette

وهذا العامل كفيل بتهيئة األجواء النتفاضة شعبية مسلحة ألن الكيل بدأ يفيض بآالف 

قهم والعيش بأدنى الجزائريين الذين ضاقت بهم السبل من اجل تحقيق أدنى حقو

.1الحاجات

يمكن إدراج نقطة أخرى في تحليل وضعية الفالح الجزائري وجود 

ينفقون 2من هؤالء يملكون عمال قارا 200.000عامل جزائري بفرنسا  300.000

مليار فرنك فرنسي وهذا ال يقارن  33على عائالتهم في الجزائر ويقدر المبلغ حوالي 

هناك عدم توازن بين العمال المغتربين أن أي ، لمبالغ الموجهة للفالحة بالجزائرمع ا

بفرنسا في المستوى المعيشي وبين الفئات العريضة من الفالحين الذين يعملون 

باألرض بالجزائر وال يجدون الدعم الرسمي من الحكومة الفرنسية إضافة إلى 

ي بالضرورة العامة للريف وتدن الظروف السيئة والتي ساهمت في تردي األوضاع

  .المستوى المعيشي للفالح الجزائريمستوى الدخل الفردي و

2كلم 210.000فيما يخص األراضي الفالحية فتقدر المساحة الصالحة للفالحة 

أثيرا مباشرا بالظروف المناخية وطبيعة األراضي وكمية تتأثر ت2كلم 0.41بمعدل 

  .91م، ص 2009نظرة العقید لطفي المستقبلیة للتنمیة االقتصادیة ، طبعة  وزارة المجاھدین،  -1
لسنة موسمین یعملون في مواسم معینة كجني المحصول فئة عمال یعملون في القطاع الفالحي، ا: األجراء الدائمین -2
  .أشھر و یجدد عقودھم 3الكروم ال تزید مدة عملھم عن (

  .من المحصول أي یأخذون خمس المحصول مقابل ما یأخذه صاحب األرض 1/5الخماسین یدخلون بنسبة أرباح 
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من األراضي الصالحة للزراعة 2كلم 400الف تتسبب االنجرافات في إت، التساقط

  .ملم سنويا350سنويا الجفاف الذي تعرفه بعض المناطق يقدر بأقل من 

راضي أي أن األ 1م1954في  2كلم 35000ة تقدر بـالغابات تشغل مساح

من مجموع  %56أي ما يعادل  2كلم 118.000الصالحة المتبقية تبلغ مساحتها 

.راضي في شمال الجزائراأل

:راضي الفالحية في الريف الجزائريتقسيم ملكية األ :لرابعالمطلب ا

  :قد قسمت األراضي الفالحية بالشكل اآلتي

الجزائريين:  

% 98من العدد اإلجمالي للسكان في الجزائر  % 89يشكل عدد الجزائريين 

ضي من األرا %47.3أي ما يعادل نسبة ) 2كلم 101.070(منهم فالحين يملكون 

  .1954الجزائرية إحصاء سنة 

مزرعة مستغلة ومملوكة من طرف  543.310وفي نفس السنة تم إحصاء 

من هذه الملكيات ال تزيد عن  %73هكتار من كل أنواع  7.131.000الجزائريين أي 

  .هكتارات 4هكتار بالمتوسط  10مساحة 

ن هذه م %4تعاني  من الجفاف وقساوة المناخ ونقص المردود الفالحي فقط 

  .الملكيات المستغلة كانت تنشط بشكل حسن وتنتج بشكل متواصل

المعمرين: 

 2.706.000(هكتار ومساحات شاسعة من الغابات إلى  8.200.000يمتلكون 

كان األوربيون ، مستثمرة 21.674هكتار من األراضي الخصبة المستغلة متمثلة في 

  .91- 90السابق ، ص ، المرجعنظریة العقید لطفي -1
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يتجلى هنا التقسيم  ،راضيمن األ % 25من السكان ويسيطرون على  %2يمثلون 

الجائر في توزيع األراضي الفالحية بين الجزائريين والمعمرين إضافة إلى نوعية 

  .األراضي المملوكة

من  %75تعتبر أراضي خصبة جيدة  %13هكتار صالحة للزراعة  600.000

الجزائريين فطبيعة أراضيهم ضعيفة المردود مناسبة  أما، 1هذه األراضي بيد المعمرين

للتدليل أكثر على الوضع المتردي نذكر قوليات وأشجار الزيتون والتين وفقط لزراعة الب

من  %3.5فرنك أي  30.000إلى  22000هنا أن الفرد الجزائري كان دخله الفردي 

.2الدخل الفالحي األوربي

  :ويوجد نوعين من الملكية الفالحية

راضي المملوكة من مجموع األ 14.6= هكتار 50أكثر من  : النوع األول-

  ).وحدة 25.100(عددها و  للجزائريين

راضي من مجموع األ %95.4هكتار ) 25(هكتار إلى ) 20: (النوع الثاني-

.هي زراعة معاشية أقل جودة وأقل مردوديةالمخصصة للجزائريين و

 20.000هكتار دخل سنوي يساوي  10هي أراضي أقل من : النوع الثالث-

.3فرنك فرنسي

  .م1954نسمة في  1.438.000ن للعائالت بلغ عددهم فئة المعيلي-

  ).57600(الخماسين وعددهم -

  ).357.500(العمال اليوميين وعندهم -

  .92، المصدر السابق ،ص نظرة العقید لطفي  -1
92، صنفسھنظریة العقید لطفي ، المرجع  -2
فرنك،  16.000مالیین فالح جزائري مسلم دخلھم ساوى  06م Maspetiol  1954حسب تقریر ماستبیول  -3

  .169المصدر نظرة العقید لطفي المرجع السابق ، ص 
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  ).77.100(الموسميين -

فرنك سنويا تحسب عتبة الفقر بالدخل  11.000الدخل الفردي أقل من -

فرنك  20.000فرنك البؤس، الفقر الشديد  40.000(الفردي السنوي 

  .فرنسي

  .مثال منتوج التبغ نذكر

ينشطون في هذا من الجزائريين و %75من الدخل لحوالي  %73التبغ يمثل 

القطاع وتراجعت عملية التسويق بسبب إجراءات المنع التي اتخذتها جبهة التحرير 

TABAC)الوطني حيث تلق شركة التبغ للقبائل  oop Kabyle)  من  % 10سوى

  .المحصول

لشمندر السكري ، القطن فقد عرف بدوره تراجعا أما المحاصيل األخرى مثل ا

محسوسا للمساحات المخصصة لزراعتها في منطقة وهران مثال بسبب الظروف 

األمنية وهروب اليد العاملة التي تسهر على السقي لبلد واستعمال المبيدات وهذا سبب 

  .حظر التجوال

  .ئريينمن الجزا %75وتراجع إنتاج هذا القطاع الذي يعمل فيه حوالي 

  .جدول إلنتاج البنجر السكري سنوات الثورة التحريرية

  ق 343.000  1956

  ق 533.000  1959

  ق 25.200  1961

  .القنطار :الوحدة

Source :Roger le guy l’agriculture Algérienne , Opcit p 57.
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  التصـــدير  السنـــــوات  اإلنتاج

195319521951195119521953  المعدن

3.3723.0852.8152.8423.0313.211  لحديدا

29526240.76889.2  الفحم

84460706.74088  البترول

11.86.704.72.27.49.1  الرصاص

28.18.3515.16.526.1  الزنك

603703777711601531  الفوسفات

  طن لفأ: الوحدة

كتاب :المصدر

Francis etcollete Jeason l’Algérie Hors la loi collection SAD enag éditions

1993.p 158.

جسر وربط شبكة من القنوات  263بناء  كلم من الطرق وتم  1096وتم شق 

  ).متر 65.000(نحو السكان 

  مليون فرنك فرنسي 8265لقد سجل نموا طفيفا للثروة حوالي 

مركز  14ختلف المهن حوالي مدرسة فتح مراكز للتمهين لتعليم م 124وبنيت 

  .فالحي

كل هذه المنجزات لم تستطع أن تغير واقع الشعب الجزائري نظرا للنمو 

.1الديمغرافي الذي شل أي تنمية حقيقية للحياة اليومية في الريف

1 -Francis et Collete Jeanson, l’Algérie hors la loi opcit ,p :158
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:التحول الصناعي في الريف الجزائري: لثالمبحث الثا

  :النشاط الصناعي في الجزائر: األولالمطلب 

ة التصنيع في الجزائر بعد مرحلة الحربين العالميتين األولى ظهرت فكر

بدأت السلطات الفرنسية بوضع آليات  م1918و م1914ففي المدة ما بين .والثانية

عامل في  23.000جديدة للصناعة لدعم المجهود الحربي الفرنسي حيث سجل حوالي 

سجل م تل م1939و م1919مصنع وورشة أما المرحلة ما بين  716المصانع و

عامل  40.000، سجل عدد العمال الصناعيين ب مجهودات جادة في هذا الميدان

  .العدد من المسلمين) 1/3(

ماليين طن من الحديد ال يملك صناعة تعدينية بالرغم  3بلد بحجم الجزائر ينتج 

من المنادين من المسؤولين الفرنسيين إلى ال مركزية التصنيع ونقل بعض الصناعات 

زائر دون نتيجة تذكر فقط تم نقل بعض مصانع النسيج من ليون إلى تلمسان إلى الج

.1م1939سنة 

المالحظ هنا هو سياسة فرنسا اتجاه الجزائر سياسة استغاللية محضة، النهب 

المنظم للثروات الطبيعية لصالح فرنسا ومصانعها دون بناء قاعدة صناعية في الجزائر 

  .الّبل جعلها سوقا لمنتوجاتها ليس إ

بعد الحرب العالمية الثانية حالة من الفوضى االقتصادية عمت الجزائر وظهرت 

البلد المنتج للحلفاء لمنتج للصوف بحاجة غلى األقمشة وبوادر األزمة فالجزائر البلد ا

  .بحاجة إلى الورق والبلد المصدر للفوسفات بحاجة إلى األسمدة

  .107نظرة العقید لطفي، المرجع السابق ، ص -1
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ى التصدير فقط للمواد األولية،و هذا العجز الصناعي الرهيب واقتصاد يعتمد عل

إلى البحث عن حلول مستعجلة  1سوق مفتوح للمنتوج الفرنسي، دفع بالحكومة الفرنسية

  .لتحسين األوضاع والمستوى المعيشي

عامل مسلم بميزانية ) 50.000( ـوذلك بوضع صناعة تقدم فرص العمل ل

) مليار 149.1( ـر بمليون فرنك فرنسي بمبلغ استثماري إجمالي يقد) 1014(قدرت 

وتمثل هذا المشروع بإنجاز مصانع للحديد واإلسمنت والزجاج وبعد المؤسسات 

الصغيرة كإنتاج كمصنع وهران لآلجر وبقيت هذه المشاريع المحتشمة غير كافية إلى 

حيث استحدثت بعض الصناعات الخفيفة التي من شأنها فتح مناصب عمل  1944غاية 

قامت الحكومة بتقديم المساعدة  م1946جويلية  09بتاريخ  في إطار المخطط الخماسي

للمؤسسات في الجانب الضريبي والمالي حسب احتياجاتها لكن اصطدمت برفض 

  .المجلس المالي للجزائر تغطية جانب من النفقات عن طريق ميزانية إضافية

 االجتماعية باقتراح االقتراض منوقف بالنسبة للميزانية للتنمية وونفس الم

- م1946مليار فرنك خصت سنة  19العاصمة من الحساب االحتياطي أكثر من 

مليون فرنك للمشروع االجتماعي وكان هذا بمساهمة الشركات  8107مقابل  م1948

  .الكبرى

إلى  م1946صناعة ما بين  93بهذا اإلجراء تم اإلقالع االقتصادي بسرعة حيث سجل 

منصب  9500(نتائج الجيدة وخلق ما يناهز لكن سرعان ما تباطأ بالرغم من ال م1948

2)منصب عمل 80.000(من إجمالي مناصب العمل البالغة  م1949عمل حتى نهاية 

بعد اقتحام القوات  في أثناء الحرب العالمیة الثانیةحكومة فرنسیة موالیة أللمانیا النازیة تشكلت  :حكومة فیشي -1
م بقیادة 1944استمرت إلى .م  تنسب إلى مدینة فیشي 1940بلجیكا في مارس ة األراضي الفرنسیة عبر ھولندا واأللمانی

المرشال ھلنري أوغي، فلیب بیتان أعلن القطیعة مع بریطانیا ووالئھ أللمانیا، رفضت حكومتھ من طرف الفرنسیین 
انتھت بانھزام و 1944الحلف البریطاني األمریكي و ا حكومة فرنسا الحر بقیادة الجنرال دیغولالمعتدلین قامت ضدھ

  .م1945ألمانیا 
  .109-108مرجع السابق ، صنظرة العقید لطفي ال -2
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 م1952إلى  م1949المخطط الرباعي األول الخاص بعصرنة اآلالت والتجهيزات سنة 

  .وتطوير البنى التحتية

و السكاني عي ونظرا للنممنصب في القطاع الصنا 15000تم فتح  م1954في 

يضم مشاريع صناعية ) م1956- م1953(تم وضع المخطط الرباعي الثاني ، المتزايد

في 1)السكن، الصحة، التعليم(استهالكية إضافة إلى قطاعات أخرى لفتح مناصب جديدة 

  .عامل 264000كان عدد العمال في القطاع الصناعي  م1954

مل عمال البناء، يش(فرد ناشط غير زراعي وفي هذا المجموع  910.000

لم تكن بالشكل الكافي ،جاء في التقرير ) منصب 117.800(بمعدل ) األعمال العمومية

Deالذي قدمه دو الفينيات  la vignette 1955 " أن المساعدات واالستثمارات المالية

يجب أن يدركوا أن مساهمتهم ضرورية ها سكان الجزائر،خاصة المسلمين ولم ينتبه ل

  ...".رلتطوير الجزائ

وتمثلت في غياب طبقة ويعود هذا إلى العقلية السائدة والتي استمرت لسنوات 

أصحاب الحس الصناعي ونقص االهتمام بالمجال الصناعي بل تميل إلى و المقاولين،

مضاربة التجارية في نشاط أكثر حرية وأقل التزاما بالقوانين والمجازفة المالية وهي ال

االجتماعية التي تتميز بمايلي سياسية والعوامل الجغرافية ومجال السكن وهذا تأثرا بال

 فرصوالجو العام للمناخ االستثماري طاقة باهظة التكاليف، يد عاملة غير مؤهلة (

  ..)عمل محدودة

یدوم أربعة سنوات یدخل في سیاسة فرنسا الترقیعیة الحتواء األمر ) م1956-م1953(المخطط الرباعي الثاني  -1
  .وتحسین صورتھا مع الفالحین
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  :الصناعة التقليدية: المطلب الثاني

صناعة نموا وتطورا يمكن تعلق بالصناعات التقليدية فلم تعرف هذه الي أما فيما

لى تعميمها وجعلها قطاعا منتجا وفعاال في تحريك دواليب اقتصاد إيرقى  أن

  .عدا بعض الصناعات المتوارثة بين القبائل لسد حاجاتهم المحلية.الجزائر

ساهمت مراكز التكوين في ظهور بعض الصناعات  م1921وابتداء من 

لود،حيث كان الصغيرة رغم المنافسة الشديدة للمغاربة والتونسيين خاصة صناعة الج

يتم استيراد مواد من اليابان وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا سابقا،وبيعها على أنها صناعات 

  .المشرق حيث أدت إلى تعطيل السوق المحلي

ونشير إلى صناعة السجاد القطني الذي تراجعت أمامها صناعة السجاد الصوفية 

لخصائص ومالمح  المحلية بسبب الغلق المستمر لورشات النسيج وفقدان تدريجي

.1السجاد التقليدي الجزائري المحلي

البطانيات، الخيم، وسائد -أهم المنتوجات النسيجية التقليدية الجزائرية المعروفة

  .تلمسان، الحنابل، الحايك، سجاد ندرومة القالة، غليزان ،سطيف، قصر الشاللة

 تم تحضير ملف خاص للبحث في أسباب الصناعات م1937ديسمبر  13في 

  .كيفية إعادة بعثها خاصة صناعة الجلودو التقليدية الجزائرية

لثانية حيث عادت حيث عرفت هذه األخيرة انتعاشا في فترة الحرب العالمية ا

  .الحلفاء ،الحبال صناعة األغطية واألحذية و

  ).حرفي مسلم 83.000(سجل  م1948ففي سنة 

2)حرفي مسلم 30.000(سجل  م1954         

1 - CH. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, Opcit ,p 505.
2 - Idem. p 503.
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الجلد المنقوش ونسج األواني الفخارية القبائلية و ة إلى انتشار صناعةإضاف

عاملة حرفية في هذا  1800ورشة ومعمل  37الحرير بتلمسان بلغ عدد الورشات 

  .المجال

كل هذه الصناعات تأخذ طابع صناعة معاشية لتوفير لقمة العيش وال تتدخل في 

يرية كانت هناك حرف أخرى في أثناء الحرب التحر.1إطار قطاع صناعي منظم

  .كالميكانيك والكهرباء والرصاصة لكنها لم ترقى إلى التعميم من قبل الجزائريين

كل ، وتجدر اإلشارة هنا إلى المجال الجغرافي لهذه النشاطات الحرفية التقليدية

المدن الكبرى التاريخية كالعاصمة، قسنطينة، هذه النشاطات انتشرت بشكل حصري في 

  .البليدة،تلمسان

فقد انتشرت الصناعات التقليدية التي تتماشى مع طبيعة أما الريف الكبير،

فعلى سبيل المثال صناعة السالسل  .المنطقة والمواد األولية المتوفرة في المنطقة

 .والمكانس كانت في المناطق الداخلية بتوفر المواد األولية الحلفاء التي كمادة أولية

.والفلين تتحكم فيها توفر المادة األولية كغابات القلصناعة الجلود والنحاس 

اریة تصر على جعل الجزائر سوقا لصناعاتھا دون التفكیر الجدي في وضع قواعد صناعیة كانت فرنسا االستعم -1
  .حقیقیة اللھم بعض المعامل والمصانع لتقتصر على صناعات تقلیدیة
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:الثقافي في الريف الجزائريو االجتماعي التحول :رابعالمبحث ال

أحدثت الثورة التحريرية الكبرى تأثيرات واضحة المعالم على الريف 

وعلى نسيجه االجتماعي من خالل التفاعل مع الجبهة و جيش التحرير في  الجزائري،

.ت الحياةكل مجاال

ركون في عمليات لقد التحم جنود الجبهة مع الساكنة في الريف فكانوا مثال يشا

.تعليم الصغارالبذر، والحصاد و

مواجهة سياسة اإلدارة الجهوية والقبلية والنزاعات العشائرية و القضاء على حدة

 ر الفتنةاالستعمارية التي كانت تلعب على وتر الجهوية والقبلية لتفريق الصفوف ونش

الشعب  التفافنبل األهداف عوامل ساهمت في تزايد ألخالق ومما ال شك فيه سمو  او

.1حول الثورة ودعمه لها مما جعلها تكتسي طابعا شعبيا

وأظهر الشعب الجزائري الجزائري صورا رائعة في التضامن فكانت األسر 

 ،لباسأعداد الطعام والتأوي عائالت بأكملها وفقدت منازلها ونفس الشيء بالنسبة إلى 

  ...الدواءو

صمود األسرة الجزائرية عن طريق رابطة الزواج و تماسك النسيج االجتماعي،

معاقبة كل المتخلين عن فرنك قديم و 30هر حوالي تحديد المهور فكان المو المقدسة،

  .واجباتهم األسرية

نفيس والتضحية الاإلقبال على الجهاد وبذل النفس وتزايد انتشار الروح الدينية و

.2بكل غالي

، الملتقى المغاربي بعاد الحضاریة للثورة الجزائریة، األ، في البعد الدیني في ثورة التحریر الجزائریةمحمد بوشنافي -1
  .164ص  ، التوزیعمحمد مجاود دار  الغرب  للنشر و /تحت إشراف د 2003جوان  11/12یوم 

الحالة السیاسیة داخل الجزائر وخارجھا منذ اندالع الثورة على غایة مؤتمر  الصومام ،الملتقى الوطني  ،محمد المیلي -2
  .45ص  ،بدون تاریخ ،التحریر الوطنيالتكوین لحزب جبھة منشورات قطاع اإلعالم والثقافة والثاني لتاریخ الثورة 
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الفقير والغني الكل لشعب دون فوارق فالعامل التاجر وانصهار كلي لفئات ا-

سواسية ما كان السكان يتركون األبواب مفتوحة لتمكين الفدائيين والمسلمين من الدخول 

.إلى البيوت بأمان في حالة المطاردة

العلماء المسلمين وليس أفضل من مثال عن التضامن التي أطلقتها جمعية -

.من مرتبات الشيوخ و معلمي المدارس الحرة) %10(الجزائريين حيث تم اقتطاع 

كما أن تخصيص منحة شهرية للعائالت المعوزة وحتى الخونة المعدومين كان -

.مثاال آخر على حكمة الثورة وتنظيمها

مع  وهذا حق ال تضيع األسر كرامتها أو تصبح مجبرة أمام الحاجة إلى العمل-

.اإلدارة االستعمارية

العمل من طرف أجهزة الجبهة على تنوير الشعب التي انتشرت فيه األمية، -

واتسعت دائرتها، فكانت تقاوم البدع والخرافات وتشجع على التعليم والتنوير والتمسك 

كان هذا في إطار التصدي لسياسة فرنسا التغريبية و بالمقومات الشخصية الجزائرية

ل ضغط سافرا كان يمثو االجتماعيةت التقاليد العالقات للغة العادات الدين االتي استهدف

.1اإلدماجذو وجهيين التغريب و

من التعليم تحت ) المشاتي والمناطق المحررةالقرى و(استفادة الريف الجزائري -

المساجد في ما التعليم في الكتاتيب والزوايا وحيث إعادة بعث ) FLN(إشراف الجبهة 

.ارس الثورةيسمى مد

إسهام الكشافة الجزائرية في تربية األجيال وإعدادها للمستقبل وتلقينها مبادئ -

.المقومات الشخصية الوطنية

المعیار الملتقى  19سیاسة التغریب و اإلدماج في المشروع الثقافي  االستعماري  بالجزائر  في القرن زھرة زقین ،  -1
، 2005ماي  10-09و تأثیراتھ المعاصرة ، 1962- 1830الوطني حول المشروع الثقافي واالستعماري في الجزائر

  . 286ص
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التنوير في ظلمة االستعمار الغاشم فقد قد كانت الثورة هي مشعل الحرية ول-

ية اآلدمي وتكوينه عن طريق العلم والتربنسان والعناية بالجانب الروحي واهتمت باإل

القرى حيث بلغ عدد التالميذ في المدارس الفرنسية فقد انتشرت المدارس في المداشر و

مليون طفل جزائري وتكفلت الثورة بتغطية حوالي  2ألف تلميذ فقط من مجموع  269

.من نسبة التالميذ وهما حق التعليم لهم وهذا في حد ذلك إنجاز حضاري 86%

: التربوية المراكز االجتماعية :األولالمطلب 

إن التعليم في النظام االستعماري ليس سوى مؤسسة لتشكيل االستعمار وإعادة 

إنتاجه إن الحديث عن المراكز االجتماعية والتربوية يدخل في نطاق التصورات 

المتعارضة بين القوى الفاعلة في فرنسا االستعمارية فهل هي مشروعا إصالحيا من 

يف الغبن على الجزائريين الذين أنهكتهم الحرب طرف السلطات االستعمارية لتخف

وجدل التعليم مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنشاط، اإلنتاج الزراعي والحرفي في األرياف 

  .والمناطق الجبلية

إنما توسع ليشمل ) الحساب -الكتابة -القراءة(لم يقتصر هذه المراكز على التعليم فقط 

  .ميادين اجتماعية وصحية عالجية

والمواشي حيث جاءت . 1تربية الدواجناألمومة وتقنيات العمل الزراعي،رعاية -

إلعطاء نفس جديد لتوسيع نشاط هذه المراكز في الميدان التعليم  1958أوت  20أمرية 

. سنوات مقبلة 8 ــقسم ل 2025منصب للمعلمين  1800القاعدي للشاب تجلت 

  .67، ص 1990 ،1دار الحكمة، الجزائر، ط ،غتیال الثورة، تحریر الصادق نحوسشاھد على ا ،رقعةأخضر بو -1
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المراكز 

اإلجتماعية 

  الالزم إنشاءها

1958

1959

1959

1960

1960

1961

1961

1962

1962

1963

1963

1964

1964

1965

1965

1966

  المجموع

30306060120120120120660

  مركز

  المصدر الجدول 

Association des amis de Max Marchand , de Mouloud Faraoun et de leurs compagnons, l’école en

Algerie de la régence aux centres éducatifs-pub, sud,2001,paris :78
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  :أهدافها-ب 

سنوات وللكبار تقدم تكوين لألعمال  10في سن ) بنين-بنات( توفير تعليم لألميين -

.الحرفية والزراعية

....الخزف تربية النحل، الدواجن، المواشي، النجارة، النقش على الخشب ،-

.1تعليم البنات النسيج، الرعاية الصحية-

رفض المطلق من طرف الجيش ظرا للدور اإلصالحي لهذه المراكز القت الن-

واتهمت أعضاءها بالتعاون مع جبهة التحرير الوطني فتمت تصفية أهم األعضاء  الفرنسي

.19622مارس  15في صالح ولد عودية  مارسل باسي، ماكس مارشن، مولود فرعون،

دماجية جاءت متأخرة ترمي إلى يرى مجاود محمد أن هذه المبادرة اإلصالحية االن

ألن الثورة ، ترقية اإلنسان الجزائري سياسيا اقتصاديا واجتماعيا في إطار النظام الفرنسي 

كل فئات الشعب نحو الكفاح واالنضمام جرفت نعها جموع الشباب والكهول والتحريرية 

لوطن والتي إن هذه المراكز التي انتشرت في ربوع ا .3تحت لواء جبهة التحرير الوطني

خلفت ثقافة جديدة جعلت االنفتاح الثقافي واالجتماعي يكون على جميع المستويات فالريف 

عن طريق )نضال وتعبئة(الجزائري أصبح ورشات ومسرحا لعمليات أخذت عدة صور 

.4أربعة مصالح

وإن كان من جانب ...) تمهينتمدرس وتعليم، تكوين و ،تجنيد وعمل عسكري

طني أو من جانب اإلدارة االستعمارية فهذا لم يمنع تحول جذري في جبهة التحرير الو

المعیار، الملتقى الوطني حول المشروع  1962-1955محمد مجاود ،المراكز االجتماعیة التربویة الوظیفة واألھداف  -1
  .241-240-239وتأثیراتھ المعاصرة  م1962-م1830الثقافي االستعماري في الجزائر 

  .مدیر المركز االجتماعي التربوي في الجزائر العاصمة: ماكس مارشن -2
  .242، صالمرجع السابق ،محمد مجاود .أ  -3
مصلحة التعلیم القاعدي لألطفال، مصلحة تعلیم الكبار ، مصلحة النشاطات الطبیة ، مصلحة النشاطات : المصالح ھي  -4

  .موزعا في األریاف ، كان معظمھااالقتصادیة واالجتماعیة
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عدة معطيات سواء أكانت عقائدية أو إيديولوجية أو ثقافية أو اجتماعية كان الريف هو 

  .العنصر المحوري فيها

  :مساهمة الهجرة الجزائرية في الثورة التحريرية: نيالمطلب الثا

ة شهدتها الجزائر هجرة خارجية و تمثلت يمكن التمييز هنا بين نوعين من الهجر

في انتقال آالف الجزائريين إلى خارج الجزائر ألسباب سياسية أو اقتصادية وكانت 

االتجاهات نحو المشرق العربي بالنسبة للتيار اإلسالمي واتجاه أوربا وفرنسا بالتحديد 

  .ألحوالألهداف أكثر منها اقتصادية نظرا لصعوبة العيش في الجزائر وتدهور ا

أما النوع الثاني فهو هجرة داخلية تمت داخل الجزائر وكان اتجاهها من الريف إلى 

  .التجمعات والمدن الكبرى بسبب الحرب واألوضاع المتردية

والهجرة الخارجية ساهمت تاريخيا في الحركة الوطنية منذ بداياتها مع أوائل القرن 

  .العشرين

نودي أنه يستحيل فهم الثورة الجزائرية إذا حيث يبين المؤرخ الفرنسي جاك لوك إ

لم ندرك وقائع هذه المرحلة التي كانت مجهولة وخاصة من قبل الفرنسيين مشيرا إلى 

في باريس وميالد الحركة الوطنية  م1924المراحل الحاسمة التي شهدت ابتداء من 

صالي الحاج يم من قبل 1لألمير خالد حفيد األمير عبد القادر وتأسيس نجم شمال إفريقيا

وميالد حزب الشعب الجزائري في .... وحاج علي عبد القادر  م1926العام في  األمين

ماي  8في نانتير الفرنسية إضافة إلى نضال حزب الشعب بعد مجازر  م1937مارس 

تحت تسمية حركة انتصار الحريات الديمقراطية وانتقال المنظمة الخاصة إلى  م1945

من طرف عمال مھاجرین جزائریین من بینھم  الحاج  1926نجم شمال إفریقیا  منظمة  تأسست في فرنسا في مارس   -1
األمیر خالد بدایة كان مع حزب الشیوع الفرنسي في إطار النشاط –سي الجیاللي –مصلي الحاج –عبد القادر بغلول  –علي 

ظھرت  فكرة الحزب السیاسي والمطالبة  1927فبرایر  15إلى  0ة في مؤتمر بروكسل النقابي ثم توسع إلى المغارب
.PPA 1937بإستقالل بقیادة  مصالي الحاج ثم تحول إلى حزب الشعب 
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راحل محمد بوضياف لحركة انتصار الحريات التي توالها ال 1فرنسا فرنسا لقيادة فدرالية

  .ليلتحق به بعد ذلك ديدوش مراد

مقتطفات من حرب الجزائر في (ويضيف المؤرخ الفرنسي اعتمادا على كتابه 

في اتجاه الجزائر  م1954يغادر بوضياف باريس في مارس ) م1961فرنسا خريف 

عمل ويضع حدا لالنقسام الذي كادت تعصف بالحزب لتأسيس اللجنة الثورية للوحدة وال

  .م1954والقرار بدخول العمل العسكري في نوفمبر  م1953

ويشير دائما أن الهجرة الجزائرية نشطت على مستوى فرنسا ومن أهم أعمالها 

الحرائق التي دمرت مصانع التكرير في موربيان، مرسيليا واشتراكات العمال المهاجرين 

الموقف الدموي لالستعمار الفرنسي مة المؤقتة للجهورية الجزائرية وكوالتي مولت الح

والمعتقالت الضخمة لحشد آالف  م1957،حاالت التعذيب التي طالت المناضلين منذ 

) سان موريس الردوازو(في جنوب فرنسا ) الرزاك(الجزائريين المهاجرين في منطقة 

2عدام في سجون ليون وديجونمعتقالت ووصلت العقوبات إلى حد اإلبوجار سجون و

  .التي قمعت بالدم 3م1961أكتوبر  17والمشاركة التاريخية لمظاهرات 

 التي فرضت عليهم فقد اتخذ الجيش لقد عانى الريف الجزائري كثيرا من الحرب

  .التفتيش والمداهمات والتعذيب والقتل أسلوبا يومياالفرنسي العمليات العسكرية و

قرى وفرض على السكان مغادرة بيوتهم إلى المجهول حيث فهدم المداشر وقتل ال

أجبر الفالح الجزائري البسيط على ترك حقله والنزوح بعائلته إلى المحتشدات أو في 

  .التجمعات السكانية الكبرى

م  یتكون من الجالیة الجزائریة في المھجر دورھا النضالي  1954فیدرالیة فرنسا تنظیم تأسس بعد مؤتمر لوكسبورغ في  -1
  . ثورة مادیا ومعنویاسمح بدعم ال

م بعنوان جان لوك اینودي یبرز مساھمة الھجرة الجزائریة في 2012-07- 07مقال نشر في وكالة األنباء الجزائریة یوم  -2
  الحركة الوطنیة

م منعرجا حاسما في تاریخ الثورة و فرنسا االستعماریة حیث رمت الشرطة الجزائریین 1961أكتوبر  17مظاھرات  -3
  .نھر السین  في أبشع صورة لإلجرامالعزل في 
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   :النزوح الريفي :المطلب الثالث

ولم تكن الفترة التحريرية وحدها الفترة التي عرفت نزوح الجزائريين وهجرتهم 

  :الجبرية بل قبل ذلك بكثير

كان حدثا بالغ التأثير في البناء االجتماعي الجزائري حيث جاءت  م1871حيث أن 

الجمهورية الفرنسية الثالثة وانتزعت السلطة من الجيش الفرنسي ومنحتها للمعمرين 

  .بالجزائر الذين كانوا يتربصون الفرصة لالستيالء على األراضي الخصبة

كلم من أخصب أراضي الجزائر  25000استولت فرنسا على م1871وبعد ثورة 

وظهور ما اصطلح عليه االستعمار الرسمي فواقع األمر أن هذه السياسة هي تزويد 

المعمرين بالراضي وتمويل بناء المدن الصغيرة في األرياف الجزائرية ونزوح عدد من 

  .ناالستيطاسكانها للعمل في مراكز 

في البداية طابع التنقل القصير المدى و المؤقت ثم  وقد اتخذت ظاهرة النزوح

تطورت بعد ذلك واتسع نطاقها إلى التنقالت البعيدة المحددة بنوعية الرخص المقدمة من 

طرف السلطات الفرنسية وقد أصبحت هذه الهجرة منظمة ألن الجزائريين اعتبروها 

فرنسيين ونتيجة لذلك وسيلة لكسب وسائل العيش ونفوذ سياسي عن طريق االختالط بال

فقط توثقت الصلة بين الجزائريين والفرنسيين بسبب التغيرات الجزائرية التي دخلت على 

  .أفراد المجتمع الجزائري

والنتيجة الحتمية للنزوح الريفي هو التجريد من األرض التي كانت هي المصدر 

إما البقاء في  الرئيسي للعيش لذلك وجد الفالح الجزائري نفسه أمام خيارين صعبين

بؤس شديد أو النزوح إلى مكان آخر تاركا أرضه وباإلضافة إلى تجريد السكان من 

أراضيهم فقد تم تحويلها إلى مزارع للخمور وذلك بسبب األرباح التي يحصل عليها 

-  مذكرة مكملة لنیل شھادة  عوامل وانعكاسات ظاھرة النزوح الریفي في الجزائر دراسة میدانیة،:عبد الغاني قتالي
  .67ص م  2010-م2009 ،الماجستیر في علم االجتماع الریفي
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 90.000المعمرون من الخمور فالهكتار الواحد من الخمور كان يجلب ما بين 

) 12.000(لهكتار من الحبوب ال يجلب أكثر من فرنك قديم، ونفس ا 140.000و

.1فرنك قديم مما أدى إلى انخفاض المواد الغذائية في السوق

ازداد عدد سكان الجزائر بحوالي ثالثة ماليين  1954و 1934ففي الفترة ما بين 

نسمة بينما لم تزد المحاصيل الزراعية إلى مليونين فقط وقد انخفض متوسط الدخل 

فرنك قديم بينما بلغ دخل المعمرين  16000إلى  1954ئر عام السنوي للجزا

2)فرنك قديما 450.000(

  :أشكال النزوح الريفي في الجزائر-1

  :نزوح ريفي موسمي إلى المزارع-أ

يحصل فيها العامل على مصروفه السنوي وبعض الحبوب وانتشر بشكل واسع 

  .ل الظروف االقتصادية الصعيةدخال مستقرا قي ظويضمن له ألنه ال يتطلب مهارة فنية

أي بين المدينة والريف نزوح الطبقة المثقفة  .عدد من المثقفيننزوح ريفي ل- ب

من الريف إلى المدن لتحسين الحالة االقتصادية و االجتماعية عن طريق العمل في 

م الوظائف اإلدارية والهيئات العامة وقد تم اعتمادهم من طرف اإلدارة الفرنسية لقلة عدده

  .وتوفر المناصب

المالحظ أن المعمرين الفرنسيين قد استفادوا من الجزائريين وسخروهم لخدمتهم 

بأقل األجور ونتيجة لذلك أصبحت الحركة األفقية للسكان سودها نوع من االضطراب 

والبحث عن أعمال أخرى في الخارج وذلك بالتوجه إلى فرنسا حيث ظهرت مرحلة 

ص  1979، 2الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، طعمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا دراسة تحلیلیة، الشركة  -1
  .130-129ص

، دار المطبوعات الجامعیة، )م1962- 54'(عبد المالك مرتاض، المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة  -2
  .88-87م، ص ص1983الجزائر، 
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جتماعي إبان ثورة التحرير التي أحدثت تحوالت كبرى في ثابتة بارزة في النسيج اال

.1الريف الجزائري

حرب وكانت ال م1962مارس  19نوفمبر إلى  أولجاءت ثورة التحرير من 

الجبلية حيث يتمركز جيش التحرير باإلضافة إلى العمليات مرتكزة في المناطق الريفية و

لحربية المحدودة التي كان يملكها جيش الفدائية في المدن وهذا يتناسب مع اإلمكانيات ا

التحرير وباتساع دائرة الحرب وصعوبة تمركز الجيش الفرنسي في المناطق الريفية 

تحولت نظرة اإلدارة العسكرية الفرنسية إلى اعتبار كل من يعيش في الريف الجزائري 

 مشاركا للمجاهدين ولما اشتدت الحرب واتسع نطاقها بشكل واضح جعلت اإلدارة

  .العسكرية هذه المناطق محرمة على السكان وإجبارهم على النزوح إلى مناطق أخرى

لم تكن مناطق ثابتة بل في كل مرة تتنقل إلى مناطق أخرى 2والمناطق المحرمة

  .حتى أصبح كل الريف الجزائري محرما على السكان مما أجبرهم على النزوح إلى المدن

ت جميع هذه المناطق خالية من السكان أصبح م1962و م1954والفترة الممتدة 

ليست لهم مساكن ل منهم منتمين إلى جيش التحرير والذين كانوا فارين والمدنيين عدا القلي

  .معينة

ونتيجة لهذا النزوح الجماعي نحو المدن ظهرت لألكواخ والمباني غير المخططة 

  .واالقتصادية تماعيةوالبطالة والمشاكل االج

تفت معها معالم الريف عملية تجريف سكاني مريعة اخإن الريف الجزائري 

االستقرار وتبددت العالقات العائلية بين القبائل والعروش واالرتباط باألرض والسكينة و

  .واآلخر

  ).131-130(ص ص  ،عمار بوحوش مرجع سابق -1
الجیش الفرنسي من حیث التسییر والمراقبة  (اضعة للسلطة العسكریة  الفرنسیة ھي مناطق عسكریة خ: المناطق المحرمة -2

  .)خطورتھا اإلستراتجیةرا ألھمیتھا ونظ



التحوالت الكبرى في الريف الجزائري   .....................................................:الفصل الثاني

144

دخل الريف الجزائري دوامة من العنف والقمع والدمار الممنهج غير معالمه وجعله 

ظهر هذه المعاناة في مؤتمر طرابلس الضحية األولى لحرب تحريرية ال تبقي وال تذر وت

ترميم ما تكسر وتحطم شات الهامة وكيفية إعادة بنائه وحيث كان الريف في جوهر النقا

والجدول التالي يوضح نمو السكان في الجزائر في المدن واألرياف منذ  .من بنائه

  .حسب عبد اللطيف بن أشنهو م1966إلى  م1830

سكان   %  مدنسكان ال   %  إجمالي السكان  السنة

  األرياف

%

18303.000.000100150.000052.850.00095.00

18863.752.000100587.00015.043.165.00084.36

19064.721.000100878.00018.593.843.00081.48

19265.444.3001001.227.00022.534.217.00077.47

19366.509.6001001.60.900024.714.900.60075.29

19487.569.7001002.069.00027.295.503.70072.71

19548.811.2001002.416.00031.546.395.00072.59

196611.776.8451003.7141.63240.368.062.21368.46

 جزائر،ال¡اسىتترجمة عبد الحميد أ الهجرة الريفية في الجزائر، عبد اللطيف بن اشنهو:المصدر 

إحصائيات الديوان الوطني لإلحصائيات  12-8ص ص ،ت.د مركز األبحاث االقتصادية التطبيقي،

.بالجزائر

  :المحتشدات والمعتقالت: المطلب الرابع

إلى غاية االستقالل حيث عملت السلطات الفرنسية  1957نشأت المحتشدات سنة 

الثورة وقطع كل سبل عزل  على ترحيل القبائل بمقتضى قرارات ومراسيم فرنسية بهدف
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أقام فيه حسب ائلة أدخلتها في أزمة اقتصادية ولقد كلفت فرنسا أمواال ط ،التموين عنها

  .مليون جزائري 3الدراسات ما يفوق 

فضال عن كون هذه السياسة القمعية في حق شعب أعزل تعد صارخا على حقوق 

1م1949االتفاقيات األربعة لجنيف اإلنسان والقوانين التي حددها القانون الدولي العام، و

خاصة االتفاقية الرابعة التي تنص مادتها  م1951وتلك التي صادقت عليها فرنسا سنة 

على حماية المدنيين وإبعادهم عهن مناطق الحرب لكن فرنسا االستعمارية تصرفت  03

عكس ذلك كلية وجعلت هذه المحتشدات مسرحا ألبشع الحروب والتقتيل والتجويع 

ة مؤسسات خاصوفي المقابل كانت هناك مراكز و .لترحيل الجماعي آلالف الجزائريينوا

.DPU2 يةناربالمدن تسمى جهاز الحماية العم

لم يبدعوا ) م1962/م1954(أن الضباط الفرنسيين الذين خاضوا حرب التحرير 

 19سياسة التجميع القسري للسكان من فراغ بل استمدوا ذلك منهجهم من ضباط القرن 

.3السابقين إلى تجميع القبائل بأكملها في محتشدات

عالن عن وقف إللقد شعرت السلطات الحاكمة للجزائر في الفترة االنتقالية بعد ا

إطالق النار بتخوف كبير من آثار تفكك المحتشدات حيث ينتج عنه نزوح جماعي 

عفنا التي جاء عكس االجتماعية تكم فيه ويزيد األوضاع السياسية وفوضوي غير قابل للتح

  وبالتالي أين يعودون؟

ولتعريف المحتشدات يمكن وصفها أنها عبارة فسيحة تقع غالبا بالقرب من 

مراكز الجيش الفرنسي محاطة بأسالك شائكة مجهزة بأجهزة رادار على زوايا 

أضواء كاشفة قوية راقبة مجهزة كذلك بمدافع رشاشة والمحتشدات بها أبراج عالية للم

  . 2013نوفمبر  05جریدة اخبار الشرق الصادرة بتاریخ /المحتشدات إبان الثورة التحریریة.ستي بن سدیرة  -1
2 - DPU : dispositif de protection urbaine établie par robert lacost le 04 mars 1957.

.م1846-م1845طبقت فرنسا سیاسة المحتشدات في منطقة الظھرة  ألول مرة  بوالیة شلف لمواجھة مقاومة بومعزة  -3
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ة يانالعكالقنوات المياه الصالحة للشرب ولمحتشدات تفتقر إلى البنى التحتية وهذه ا

  .مما ساهم في انتشار األمراض واألوبئة .الصحية

أصبحت هذه الوسيلة  م1956-م1954وقد بدأت الفكرة في باتنة منذ شهر نوفمبر 

ومدروسا القمعية خطة قائمة بدأتها لها أهداف ووسائل مسخرة أي اتخذت طابعا منظما 

مليون . م1958ألف جزائري في  750محتشد يسكنها  2500حيث بلغ عددها أكثر من 

هجروا من  .ماليين قبل نهاية الحرب 3، م1960ومليون نصف  م1969ساكن عام 

ماليين شخص رغم هذه المحاوالت البائسة لفصل الشعب عن الثورة  9القرى إلى المدن 

أصبحت مراكز دعم وتمويل للثوار وكان يطلق عليها  إال أن هذه المحتشدات في حد ذاتها

وصرح العديد من المسؤولين الفرنسيين بأن هذه المراكز التي أشبه كثيرا  .مناطق أمان

في محاولة منهم للتهرب من الشبه الصارخ ....مراكز اإليواء التي أقامها هتلر لليهود 

  .بينهما

ية الفرنسي أمام المجلس وزير الداخل "بورجيتي مونوري"حيث صرح السيد 

إن وضع بعض الناس في إقامة "الوطني الفرنسي أثناء مناقشة قانون الطوارئ بقوله 

وأكد السيد جاك  ،ال يعني أبدا أنه إنشاء معتقالت ومحتشدات .جبرية عمال بهذا القانون

قامت به  بمثل هذا العمل ألنه أشبه بمانه ال يسمح بأن يقوم أوستيل الحاكم العام للجزائر س

  .ألمانيا، وهو كان قد قاوم ذلك بقوة في صفوف المقاومة الفرنسية

وقد بلغ  1.محتشد شالل-حيث أطلق عليها مراكز اإليواء ومثال ذلك محتشد أفلو

.2محتشد سميت بالقرى الجديدة 1200منها  3462عدد المحتشدات 

-  2009م، غرناطة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 1958-م1954غالي غربي، فرنسا والثورة الجزائریة.  
، دار ھومة للطباعة م1962 -1956تمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائر سنة محمد لحسن أزغیدي مؤ -1

  202، ص 2005والنشر والتوزیع، 
  .2012-06-30الصادرة في   یومیة األحداث. الوجھ اآلخر لالستعمار خ ، المحتشدات،. رزیقة -2
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تغطية إلجرام  فلم تكن الخطابات الرنانة للمسؤولين العسكريين الفرنسيين سوى

  .ممنهج ضد الشعب الجزائري األعزل ومحاولة بائسة لعزله عن الثورة

وخالل ندوة صحفية حول االستعمار نظمت بمنتدى المجاهد تحت عنوان ترحيل 

الجزائريين للمحتشدات وجه آخر لالستعمار صرح الحاضرون أن عدد الجزائريون الذين 

ألف نسمة حسب  200ريرية تجاوز ثالث ماليينو كانوا داخل المحتشدات إبان الثورة التح

 300التقارير التي تحصلت عليها الحكومة المؤقتة أثناء مفاوضات إيفيان وحوالي مليون و

  .ألف شخص فروا من المحتشدات بالمناطق الريفية

وأضاف حيث أن هذه األرقام مبنية على الكثير من تقارير مصالح االستطالع 

رية والمدنية الفرنسية في تلك الفترة وكان التقييم ما بين مليون التابعة للسلطات العسك

ألف فروا من التجمعات المدنية في الريف مع اإلشارة إلى أن عدد  500ألف و 300و

كان و ماليين يعيشون في الريف 6ماليين نسمة من بينهم  8سكان الجزائر آنذاك كان 

 ضحية تأثيرات جبهة التحرير الوطنييتعين على فرنسا أن تمنع السكان من أن يكونوا 

.1يشكلون مركزا لتمويلهاو

من جانبه قال الباحث في التاريخ محمد قورصو أن السياسة االستعمارية انتهجت 

م في محتشدات لعزلهم عن أسلوب التهجير اإلجباري لسكان األرياف من مناطقهم ووصفه

الثورة وأن عملية إفراغ األراضي المجاهدين إن هذه السياسة لم تنجح في إفشال الثورة و

من سكانها األصليين بدأت مطلع القرن التاسع عشر وطرد القبائل ألن النظام القبلي يمثل 

  .الوطن

حيث تم ذلك بإنشاء مراكز اإليواء باألرياف ومراكز الغزو والتوجيه التي كانت 

  .موجودة في المدن

1 - Claude paillat, dossier secret de l’Algérie presse de la cité 1962,p :460.
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شم سياسة القوة القمع والقتل الغااالستعمار وأمام رفض السكان الترحيل استعمل 

واألرض المحروقة ثم تلتها مرحلة أخرى وهي تنقل السكان إلى المحتشدات باألرياف 

  .ألف جزائري إضافة إلى الذين 157مليون و 2وبلغ عددهم 

  :أهم المحتشدات-

محتشد الدويرة غرب العاصمة.

محتشد بو اسماعيل غرب العاصمة.

محتشد بوسوي سيدي بعباس.

د سطيفمحتش.

محتشد سالين بالقرب من عنابة.

محتشد سان لو.

 آفلومحتشد.

زرداسة بالقرب من الحروش.

محتشد األصنام.

عين أم الرحاء.

محتشد أوقاس ببجاية.

محتشد تيزي وزو.

محتشد تنس.

محتشد ندرومة.

1.محتشد الماء األبيض

  .53-52، ص ص1989، 93-92محمد الطاھر عزوي ، المعتلقات في الجزائر ، مجلة أول نوفمبر ، العدد  -1
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محتشد الجرف.

محتشد المسيلة.

محتشد الشريعة تبسة.

ر بسكرة.

محتشد بول غزال بعين وسارة.

محتشد باتنة.

محتشد جيجل.

محتشد البرواقية.

محتشد خبين بوزرف.  

محتشد لكن القائمة هي ما كان يطلق عليها المعسكرات  2500كان عددها حوالي 

  .السوداء

تفشت فيها ا على أنها غير إنسانية وقمعية وكان لهذه المحتشدات جانبا إيجابيا بعيد

  .كاألمراض المعديةآفات كثيرة 

حيث قامت اللجان  ،حيث تحولت هذه المدارس للتوعية الوطنية والنضال السياسي

والخاليا المشكلة من طرف جبهة التحرير الوطني إلى القيام بالمهام التالية وتفويت 

.1الفرصة على االستعمار الفرنسي لفصل الشعب عن قياداته وثورته

  :التعليم-

بالتالي ساهمت في التقليل من لغة والمحتشدات بتعليم مبادئ ال حيث قام المتعلمين في

  .األمية

  :التكوين السياسي-

  .54-53محمد الطاھر عزوي، المرجع نفسھ ، ص ص -1
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العمل العسكري للحصول على االستقالل عن طريق شرح أهداف الثورة وكان 

  .ومواجهة بائسة فرنسا

مساندتهم للجبهة والتصدي لساسة فرنسا لتفرقة الشعب توحيد الجزائريين و

ختلفة حيث يعد هذا انتصار كبير للجبهة في المناطق الريفية فمعظم الجزائري وفئاته الم

1.السكان الذين حشدوا في هذه المراكز هم من سكان الريف

  :وجه آخر لبشاعة االستعمار التالمعتق-و

 1955أفريل  30بعد أن صادق البرلمان الفرنسي على قانون حالة الطوارئ يوم 

الصالحيات في اعتقال وسجن ومحاكمة كل  والذي يخول للسلطات االستعمارية كل

شخص يشتبه فيه أو ينتمي أو يتعاطف مع الثورة ومصادرة الممتلكات والصحف الوطنية 

  .واإلحالة على المحاكم العسكرية وفرض اإلقامة الجبرية

الف من الجزائريين بكافة المعتقالت تستقبل المئات واآلحيث أصبحت السجون و

  .هةحتى لمجرد الشبالتهم و

فكانت السلطات األمنية والعسكرية تجمع المناضلين والمواطنين البسطاء في 

centres(المحتشدات  de tri (التعذيب إلى السجون ثم يحولون بعد االستنطاق و

  :والمحاكمة وكانت هذه اإلجراءات القمعية تهدف إلى

.إبعاد المواطنين عن اإلسهام الفعلي في الثورة-

على المواطنين ...) تجويع، تعذيب(القمع واإلرهاب  الضغط القوي عن طريق-

.لتكسير المعنويات

.الجهويةنشر التفرقة السياسية و-

Les: فیدیو على الیوتیبب عنوانھ -1 camps de concentration de la France en Algérie MEBTOUX
1979 youtube.
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1.تهيئة المواطنين الضعفاء وغسل أدمغتهم لكسبهم ضد الثورة-

) ايزبغاد(بقرية  1931أبريل  03نورد هنا شهادة بقي عبد الرحمان من مواليد   

  .بلدية سيدي عيش

 إلى فأتوا بي م1956أوت 7ل بهذه الناحية ألقي علي القبض في عملت كمسب" ... 

فعذبت بها عذابا شديدا بالضرب والكهرباء والتعليق من رجل  -)لصاص سيدي عيش(

 8مكثت بهذا السجن أكثر من شهرين إذا اعتقلت بصفتي مسبال في .. واحد لفترة طويلة

  .م1956أوت 

ثم األعضاء الحساسة في باألسالك  يربطويبي بالتهديد بالقتل بالكهرباء، وتم تعذ

ضرب ألفقد الوعي وتسيل الدماء غزيرة من فمي وأنفي بالغطس في حوض ماء قذر بعد ُأ

.ربط أيدي وأرجلي

.التعليق برجل واحدة أشد أنواع التعذيب-

-2..."بالسجارة بالكي

فكار اخترقت جبهة التحرير الوطني المعتقالت نظرا لخطورتها بحكم أن ملتقى األ

وكان من باب الحيطة اإلطالع  ،واإليديولوجيات واالتجاهات المثقفين والمصاليين

والسيطرة على مجريات األمور في المعتقالت إضافة إلى التأثير المباشر لإلدارة الفرنسية 

  .وكان هذا اإلشراف عن طريق مجموعة من لجان

لسياسة تتكفل بالتوعية لجنة التنظيم تتكفل بالقادمين وتسير شؤون السجون لجنة ا-

.واإلعالم واالتصال والربط بين المعتقلين وأسرهم

.نشر التعليم وفتح مجال التعليم أمام األميين: لجنة التعليم-

  .373-372ص ص ،المرجع السابق حسن بومالي، -1
مجلة  ن والمعتقالت ومراكز التعذیب وضحایاھاالسجو.مدینة سیدي عیش تعید دفن رفات شھدائھا ،عبد الحمید السقاي -2

  .56م، ص 1988أكتوبر /سبتمبر 96/97العددان  أول نوفمبر
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تقدم اإلعانات للفقراء وكانت األموال تجمع باقتطاعات بسيطة من :لجنة المساعدات-

.المنح التي تأتي للمسجونين

.كالمصارعة ،األثقال،كرة القدم تدريبات بدنية: لجنة الرياضة-

.كاالحتفال بأول نوفمبر والمناسبات الدينية: لجنة االحتفاالت-

  .الفصل في الخالفات والشجارات: لجنة االنضباط-

لقد كان دور جبهة التحرير الوطني قياديا رياديا في كل المجاالت حيث أشرف 

.1وة والتضامن بين المعتقليناألخر المناضلون على التعبئة والنوعية داخل السجون ونش

بهذه األساليب وغيرها استمر المساجين السياسيين في خوض الكفاح وراء 

الجدران، والقضبان الحديدية وفي السجن كانت تكتمل شخصية المواطن ويصبح يشعر 

وبذلك  .اتجاه شعبه ووطنه عليه واجبا مقدسا، مطالب بتأديته بالمسؤولية الوطنية بأن

النضال والوحدة خاليا المقاومة ون داخل الوطن وفي فرنسا محطات لأصبحت السجو

2.الثورية تحت راية جبهة التحرير الوطني

  .44م، ص1987لمؤسسة الوطنیة للكتاب، مین ولخضر جودي، لمحات من ثورة الجزائر،  اطمصطفى بو -1
  .385أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  -2
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  :الفصل الثالث

واقع المجتمع الريفي في ظل السياسية االستعمارية وظروف حرب 

التحرير

  .المجتمع الجزائري في الريف: المبحث األول

  .األسرة الجزائرية إبان حرب التحرير المباركة: المبحث الثاني

  .واقع الصحة في الريف الجزائري إبان الثورة التحريرية:  الثالث المبحث

.دور المرأة الريفية في حرب التحرير: المبحث الرابع
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  المجتمع الجزائري في الريف: المبحث األول

وتختلف في  نقاطجموعة من الخصائص، تلتقي في اتصف المجتمع الجزائري بم

  .عن التواجد التركي، وعرفت تحوالت خالل الفترة االستعمارية الفرنسية ا، ورثهأخرى

وطبقة .مالت مع القبائل فقد حافظ المجتمع على المصلحية في التعا

األرستقراطيين المتمثلين في المالك الكبار، إضافة إلى الطرقية التي مارست نوعا من 

  .الهيمنة الروحية على  المجتمع الريفي

:الجانب االقتصادي: األولالمطلب 

ما النشاطات التجارية طابع الزراعي الرعوي على اإلنتاج االقتصادي، أغلب ال

كانت تقليدية يدوية، مثل ا، قتصادي السائدكانت مكملة للنشاط االوالصناعية التي 

أن هذه  د، صناعة الحلي، صناعة النسيج، حتىصناعة األدوات الفالحية وصناعة الجلو

في المدن الكبرى، بشكل كبير، وتوفرت في المقابل في  أيضارت توف الصناعات

  .األرياف والقرى والمداشر، مثل قرى جبال القبائل

كازه على االقتصاد ولعل أبرز ما ميز االقتصاد الجزائري التقليدي، هو ارت

األسرة وأفرادها هم من  أن أيعلى التموين واالكتفاء الذاتي عتمد المنزلي الذي ي

.يقومون بتوفير االحتياجات من المادة األولية والمنتوجات الزراعية

رأس المال، وهو المتحكم في ت بذلك األرض هي مصدر الثروة ووأصبح

.العالقات االجتماعية والسياسة في المجتمع

-جامعة أبو بكر  2005/2006األسرة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، في ظاھرة التغیر في العالقات : سلیمان دحماني

  .18بلقاید، تلمسان، ص 
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  :الجانب االجتماعي: المطلب الثاني 

النواة األساسية للمجتمع الجزائري،  )العائلة(ائل والعشائر واألسر شكلت القب

وخضعت األسر في عالقاتها لقانون المذهب المالكي، إضافة إلى األعراف والتقاليد 

  .والعادات المتوارثة، من األجداد عبر الزمن

علم، في الريف الجزائري مركز ال ك المساجد والزوايا التي كانت تمثلزد إلى ذل

لزاوية في العهد االستعماري دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية والثقافة، حيث  لعبت ا

في الكتاتيب المنتشرة في ممارسة التعليم العربي  الوطنية واللغة العربية عن طريق

ساهمت في تعزيز التي  ، الشاذلية، القادرية جانية، السنوسيةيمن أهمها التو األرياف

جتماعي بين أفراد المجتمع لتوافق االواكما ساهمت في نشر السلم ، الجانب  الثقافي 

1.ئري ونبذ الفتنالجزا

حيث  .الخرافات والركود العلميفي  لكن هذا ال ينفي عنها انغماس بعضها

يقول عبد المجيد مزيان في هذا واستعملها االستعمار فيما بعد ألغراض سياسته 

ن قبل م تحارب كانتمن المالحظ أن الطوائف الدينية والزوايا :"... الخصوص ما يلي

 ألنهاالذي كانت تقوم بين المريدين  النضال الثقافي والسياسي، االستعمار  بسبب

والخرافات  إذ أصبحت للتنويم .في احيان كثيرة وقد فقدت صفتها .جماهرية بالطبع 

صا في هذه الظروف ونقول أن وظهرت طبائعها اإلقطاعية خصو.والروح االتكالية 

إلى األدوار السياسية  ، انتبهمية في هذا التحول ألن االستعمارالتاريخي له أه العامل

وكانت .العشرين رها تسخيرا متقنا ابتداء من القرنالتي تلعبها مثل هذه الحركاتـ، فسخ

القوانين  تفرضو .يلالدولة العثمانية قد قامت بإصدار تنظيمات قبل ذلك بوقت طو

إحالل القوانين األوربية في المجاالت ة وألحوال الشخصيالشريعة فقط على ا الفرنسية

  .91، ص1999مطبوعات جامعة منتوري،  قسنطینة ،   مختصرات في تاریخ الجزائر الحدیث،: عمیراوي أحمیدة -1
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لكن تبين لها أن الخلل ليس في  .ظنا منها أن ذلك سوف يصلح األوضاع األخرى

فكرية  جعلت سالمية وإنما في أسباب نفسية واجتماعية وتطبيق األحكام الشريعة اإل

.1العالم اإلسالمي يعيش تخلفا شامال

  :الثقافيالجانب : المطلب الثالث

كانت صورة المجتمع الجزائري الريفي تنحصر في النموذج الروحي المتعلق 

في صورة تقترب من  ،وفقه العبادات فهم تعاليمو بالدين اإلسالمي، وحفظ القرآن 

وسيطرت على عقول  .يةعلوم العقلية، فعمت األفكار الطرقلى الالصوفية منها ع

حقق هذه الغاية عن طريق الشيخ الفقيه، أو تئريين بشكل واسع وكانت الزوايا، الجزا

المرابط أو الولي الصالح الذي يشفي بمجرد لمسة يد، أو دعاء يقرب المريض إلى اهللا 

سبحانه وتعالى، وانعكس هذا على التفكير المجتمعي بل كان الناس مقتنعون بهذه 

إقامة عالقات سمحت تعاليم الدين اإلسالمي بو الشرعية الروحية ويخضعون لها طواعية

 صلة األقارب واإلحسان إلى الوالدين و          المتبادل االحترامأسرية مبنية على 

ذي يحمي الفرد و يؤمن له األمن ، حيث أصبحت األسرة السياج الوحسن تربية األوالد

  مهِماحرتَو مهادوفي تَ ينالمؤمن ُلمثً" :يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلمالراحة ، و

 هرِبالس  سدالج ائرس ى لهداعا تَضوع ى منهتكَا إشْإذَ دالواح دسالج ِلمثَكَ همفطَعاَتَو

والحمن كَ: "وقال كذلك .2" مىان يؤمباهللا و نيوم فلَ رِاآلخُليص رواه  -" رحمه

 .مسلمالبخاري  و

"اإحسانَ نِو بالوالدي اهإال إي بدعأال تَ كى ربقضو : "تعالى قال اهللا سبحانه وو

.233سورة اإلسراء اآلية 

  .29.م ، ص1981-ھـ  1402مالك بن نبي ، وجھة العالم اإلسالمي، دار الفكر ، دمشق، ط -1
أخرجھ مسلم في صحیحھ بن النعمان بن بشیر في كتاب البر والصلة واألدب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم  -2

  .20، ص 8وتعاضددھم صحیح مسلم، ج
  . 23القرآن الكریم ، سورة اإلسراء اآلیة  -3
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  األسرة الجزائرية إبان حرب التحرير المباركة: المبحث الثاني

  :األسرة الجزائرية في الريف: األولالمطلب 

وبنيتها التقليدية التي تكونت عبر عقود من الزمن لم تسلم األسرة الجزائرية 

  .من آثار السياسة االستعمارية الغاشمة، لقد تم استهدافها بشكل مباشر، وغير مباشر

بمجموعة من اإلجراءات التي رسمتها السياسة االستعمارية االستيطانية، وترسانة  أما

خصية شال لباألحواة القوانين التي وجهت إلى الشعب الجزائري كالقوانين الخاص

  . الفرنسي لتمسيح والتعليماوالمصادرة والتهجير و

ت حروب والعمليات العسكرية والسياساعن طريق االنعكاسات الوخيمة لل وأ

سندان تحت رحمة المستعمر وكانت األسرة الجزائرية بين المطرقة وال .االقتصادية

الوطنيين الغيورين على الشخصية لوال الوقفة الصلبة لنخبة من المصلحين  .الفرنسي

إصدار اإلدارة  ومثال ذلك .ر كانبالوطنية والهوية العربية اإلسالمية لكانت في خ

إبعاده لفصل منطقة القبائل عن الجزائر وفي محاولة م 12/08/1922الفرنسية مرسوم 

.1عن الهوية اإلسالمية عن طريق النظام القضائي في بالد القبائل

ة الجزائرية من الصعوبات والتهميش والبطالة، وانخفاض انت األسرع لقد

حيث ظن . الندماج في المشروع الجديدمستوى المعيشة، مما أدى إلى رفض ا

االستعمار أن مشروع تفكيك األسرة الجزائرية يسهل تنفيذه، لكن أخطأ الظن إذ أن 

حول بعضها البعض دعت أفرادها إلى االلتفاف .عمليات اإلبادة والقهر والتسلط عليها 

قيم  كاثفت الجهود للرد القاسي، وتنامتتفكك األسرة ت لوالوقوف ضد المستعمر، فبد

  .145، ص3، ج 1981التوزیع ، الجزائر، و براھیمي، الشركة الوطنیة للنشرآثار محمد البشیر اإل -1
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بين األسر والتمسك باللغة العربية، والقيم الثقافية الوطنية، وتعليم  طف والتضامن ماالتعا

1.األطفال اللغة العربية والقرآن في الزوايا والجوامع

ي أثرت في األسرة الجزائرية وعالقتها بسياسات هذه العوامل والمتغيرات الت

بإمدادها ساهمت األسرة الجزائرية  ، عجلت بقيام ثورة التحرير والمستعمر اإلبادية

عمدت األسر في الجزائر إلى أمل االنبعاث مرة أخرى، إذ  حيائهابعوامل التحرير وإ

المستعمر، ودفعت بهم هم ضد تاستقالل البالد فعبأ في تحقيقجمع همم األطفال أمال 

سنة رسوله ساجد حافظين لكتاب اهللا وعاملين بللشوارع متظاهرين وإلى الكتاب والم

الكريم صلى اهللا عليه وسلم متمسكين بثوابت هويتهم العربية اإلسالمية، رافضين 

  .أساليب التنصير والعيش في اطمئنان في كنف المستعمر

وجاء  م1954نوفمبر  1ة الجزائرية يوم الثور لألم الجزائرية ما أرادت في وكان

تحظى و التقديرتتمتع باالحترام و  'قبل الثورة قد كانت .هابعدة مكاسب لاالستقالل،

ركوب الخيل قبل و حرثفي ميادين الحياة من زراعة وتشارك الرجل  .الكافية بالرعاية

الها استعم ومحاولته .االستعمار وتقف في وجه. أن  تنخرط في معركة التحرير

المرأة  استهدافإلحاقها بالمرأة األوربية ألن و في مخططاته التغريبية وإسقاطها

  .بالفشل الذريع .لكنه مني  2الجزائرية هو استهداف للمجتمع الجزائري

  :السكن الريفي :المطلب الثاني

 التي كانتمجموع السكنات  يرة السكنية في الجزائر هوظإن ما يطلق عليه الح

  .ساكنة الجزائريةباقي المناطق التي تتركز فيها الموجودة في الحواضر الكبرى، و

  .146آثار البشري اإلبراھیمي ، المرجع السابق ، ص -1
ھـ  1394رمضان ذو القعدة ، ذو الحجة ، ،  22زھور ونیسي، مساھمة المرأة في  صنع النصر، مجلة األصالة ، العدد  -2

  .وما بعده 153: م، ص1974أكتوبر نوفمبر 
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سنة حوالي  132بلغت الحظيرة السكنية خالل الفترة االستعمارية، أي خالل 

وحدة سكنية أنجزت خالل العشرية  950.000و م1945وحدة سكنية قبل  850000

1.م1962-م1954ا بين وحدة سكنية في الفترة م 148000و ) م1954-م1945(

فقد انتهجت فرنسا سياسات سكنية غير واضحة المعالم فأغلبية الجزائريين 

يقطنون سكنات متواضعة ال تتوفر على شبكة المياه وال الكهرباء، بل يسكنون األحياء 

القديمة ذات الطراز التقليدي، كأحياء القصبة، سواء في العاصمة أو تلمسان، أو 

  .قسنطينة

األرياف والجبال فكانت أوضاعهم أسوأ وكانت المساكن تبنى من  أما سكان

الطوب والخشب، أو ما يعرف بالقوربي، وهذا ال ينطبق على فئات الجزائريين الذين 

  .صحاب الثروة أو البرجوازيةون من ألكون مساحات زراعية ويعديم

دخلت تحوالت كبرى في الريف الجزائري خاصة  1958ومع حلول سنة 

المدن الجزائرية بما يسمى بمشروع قسنطينة الذي جاء به ديغول كمحاولة منه  ومعظم

  .ورةثإلبعاد الشعب عن ال

  :حيث اقترح

.التنمية مقابل االستسالم-

.الثورة مقابل عدم التمرد-

.الرفاهية مقابل االندماج-

من كلمة السید محمد نذیر وزیر السكن والعمران في الذكرى الخمسین الندالع الثورة التحریریة، الموقع اإللكتروني  -1

  .لوزارة السكن والعمران
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أي ما ) مسكن كل سنة 100.000(وكان السكن من المحاور الكبرى بهدف 

من خالل  1الريفي لجموع الفالحين الذين عانوا الواليات أثناء الحربيسمى السكن 

  .ألف مسكن إليواء مليون شخص 200بناء 

يمكن الحديث هنا عن  .ألف هكتار من الراضي على الجزائريين 250توزيع 

االستعمارية التي باشرت  السكن الريفي أبان الثورة التحريرية الكبرى من خالل السياسة

إداري ومراقبة األهالي خوفا  التضييق على سكان الريف بأسلوب إلى ابقة منذ فترة س

سكان الريف رغم  أوضاعمن أي تصعيد ثوري دون التفكير جديا في تحسين 

  .العددية.زيادتهم

مارس  12في األوراس إال أن في  م1955رغم أن أول المحتشدات كانت بدايتها 

leفضح وجودها في مقال جريدة لوموند م1959 monde)(MICHEL Rocard

التقرير كان  (ena)المفتش المبتدئ في المالية، المتخرج من المدرسة العليا لإلدارة 

-Jaques). من ميشال روكان وجاك بونيكوز لفرنسيان هما كل  نتيجة لعمل مزدوج 

bugnicourt).

اد هائلة من عدحيث أعلمه أن هناك أ) المصالح اإلدارية(مالزم في المكاتب العربية 

2.قسرية وفي ظروف قاسية الناس ينقلون يطريقة

كان السكن الريفي متمثال في البيوت الريفية، التي سكن فيها الفالحون في إطار 

للسكان المنعزلين في المشاتي وكان عددهم  االستعمارية والمحتشدات التي بنيتالسياسة 

).3.250.000(حوالي 

  .محمد النذیر ،المرجع السابق -1
2 Rocard Michel 2003- Rapport sur les camps de regroupements et autres textes sur la guerre

d’Algérie, édition critique sous la direction de Vincent duclert et pierre lucreve, mille et mille

nuits, 2002).
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هذه المجتمعات السكانية على أساس وجود  حيث أصبح الجيش الفرنسي يراقب

للتصنيف على  1957ابتداء من  Parlange)(المناطق المحرمة، في عهد الجنرال

  .ومنع مساعدة سكان الريف لهم للجيش FLNالجبهة 

أما السكن  في المحتشد كان عبارة عن  شبه كوخ مبني من وسائل تقليدية ضيقا 

وقد حرم هؤالء  1إسطبالت تجمع فيها العائالتالمساحة أو خيم بالية أو على شكل 

األهالي من مواشيهم، ودواجنهم ثم أصبح األمر فيما بعد السكن الريفي عبارة عن 

  .سكنات يبينها األهالي بمواد مستعملة على شكل أكواخ ال تتوفر فيها أدنى شروط الحياة

أو المراكز االستيطانية وكان األهالي يعيشون  300كان عدد البلديات  1920في 

أما الصحراء فكانت عسكرية .ساحة الجزائرم 1/3بلدية مختلطة أي ما يمثل  79في 

وال يسكنها عدد كبير يسيرها إداري فرنسي يساعده مجموعة من األعوان، قد تجد بينهم 

عددهم  ).الكتابة، إدارة المحاكم، الشرطة(في بعض الجزائريين يعدون على األصابع 

1950.2سنة  )89(ارتفع إلى 

القايد، الباشا، (تضم عدد من القبائل يحكمهم  كانت هذه البلديات المختلطة  

  ).الشيخ

)1950(وجمع الضرائب بمساعدة الجماعة وبلغ عددهم في  باألمنمكلف 

هذا النسيج اإلداري الهش لم يصمد باندالع الحرب التحريرية حيث ).255(حوالي 

900تضاعف عددها، وأصبحت مجالس بلدية منتخبة وتغيرت هيكلتها، إضافة حوالي 

  .لألهالي المتضررين من الحرب مركز تجمع

1 - Pierre Boudieu et Abdemalek Sayad , le déracinement ,Edition de minuit ,28 Mai 1964,
France, PP :28-43.
2 - Planhol xzavier. nouveaux villages algérois, atlas blidéen- chemiria. Mitidja occidentale,
paris, puf, 1961. p :120 publication de la faculté des lettres d’Alger.
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  :ويمكن تمييز ثالث أنواع من السكن الريفية

طانية مدينة سيدي سكنات في البلديات والمدن الموجودة كمراكز استي-1

.بلعباس نموذج جيد

هنا وهناك مبني بمواد بدائية ال يقي من البرد والحر من  متناثر القوربي-2

.الطين والقش من غرفة واحدة

سكنات األحياء القصديرية وتم تزويدها بالكهرباء والماء وبناء المدارس -3

1.بالقرب منها

  في الريف الجزائري  السكان: المطلب الثالث

لمجموع هذا اة منذ بداية القرن العشرين وخضع سكان الجزائر زياد عرف

تزايد ضح عية وهذا نموذج لمنطقة وهران يولظروف السياسية واالقتصادية واالجتما

.1966إلى  1901عدد سكان وهران من الفترة الممتدة من 

1- Claude Batailon, population rurales Algérienne encadrement socio administratifs et
émigrations 1954autour de regroupements de la guère d’Algérie, Cybergére revue
européenne de géographie .
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السكان   السنة

  الجزائريين

  النسبة المئوية  الزيادة

190112276196312%

190616306403015.3%

191117707140114.3%

19211856986112.7%

192625764719517.1%

193132115635120%

1936461771406223.7%

1948822473507033%

1954978951564832.7%

196632527721736298.2%

Djilali: المصدر  sahi la dépossession des fellahs 1830-1962.sned .1975 p 112

من خالل اإلحصائيات نالحظ أن الزيادة في عدد السكان ليس بالوتيرة السريعة 

أي ستة سنوات ازداد العدد ب ( 1954إلى  1948التي بدأت بها بعد االستقالل فمثال من 

ة من نسب 1966أصناف في  3نسمة سنويا في الفترة االستعمارية ليقفز إلى  200

32.7%.

لقد عرفت المدن تدفقا غير مسبوقا زمن الثورة وظهرت بذلك األحياء القصديرية 

على حواشي المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة، ووهران، وقسنطينة وفي مدينة وهران 

الفالحين من أراضيهم  جريدوهذا نتيجة ت .مثالكان هناك حي رأس العين، لبلونتون
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تفاقم مشاكل الحياة و  لىإا اآلالف من سكان األرياف، وأدى والمحتشدات التي وضع فيه

بشكل واسع 1المستوى المعيشي ونقص المقدرات والموارد وانتشار الفقر والبؤس  تدني

عمالة رخيصة ظهرت أهميتها مع بداية  وفي نفس الوقت شكلت هذه الفئات النازحة

في  أصبحتالقرن العشرين وأصبحت مطلوبة في السوق المحلية، وحتى وراء البحر أي 

  .خدمة الصناعة الكولونيالية

  .اقتلع مئات من الفالحين من جذورهم ليزرعوا في مناطق جديدة هكذا

رافية فالزيادة كانت يمكن القياس على باقي المدن والمناطق بالنسبة للزيادة الديمغ

  .رع بعد االستقاللاستبسيطة ثم تباطأت لت

يجب اإلشارة إليها هي ازدياد عدد السكان في المدن الساحلية بسبب : والمالحظة

الزراعة في (ظاهرة النزوح الريفي على حساب المناطق الريفية، والنشاط االقتصادي 

  ).تلك المناطق

  :ظهور طبقة العمال -

في منطقة  1500فرد من بينهم  5000الفترة أظهرت اإلحصائيات أن مع بداية 

حيث جذب قطاع الصناعة ) say) (ساي(مرسيليا كما في ناحية باريس خاصة مصنع 

  .آالف الفالحين الذين تحولوا إلى طبقة عمالية رخيصة في خدمة االقتصاد الفرنسي

  .....الميترو– omnibusأهم الصناعات التي كانت مشروع أومنيوس 

وقد بدأت حركة هجرة العمالة الجزائرية إلى فرنسا تزداد حدة ابتداء من الحرب 

  .العالمية األولى وارتفع الطلب عليها

1- Apprenant : Rapports villes campagnes dans le maghreb : l’exemple de l’Algérie Revue

Tunisienne des sciences sociales 1968, n° 15 pp,191-216.
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القاضي بمنح  1876الذي يسمح بتفعيل أمرية  1914جويلية  15وجاء قانون 

  .الجزائريين رخصة السفر إلى فرنسا للعمل

  المشروع الثقافي االستعماريم في التعلي :المطلب الرابع

لقد عمقت الثورة التحريرية التنافر الواضح بين الثقافة العربية اإلسالمية ذات 

فقد كرس  .بين الثقافة الفرنسية المفروضة والغريبة عن الجزائريينو الجذور البربرية،

االستعمار الفرنسي سياسة ثقافية تزامنا مع العمل العسكري إلفشال الثورة وإبعاد 

  .الوطنيريين الملتفين حول جبهة التحرير الماليين من الجزائ

التحاق جموع الطلبة بالثورة رغم تكوينهم في ومما ميز السياسة الجديدة  

والغلق وكانت أعداد لمراقبة تعرضت معظم المدارس إلى  ا المدارس الفرنسية حيث

 الجزائريين المصدر البشري، الملم للجبهة،كبيرة من طلبة جمعية العلماء المسلمين

.19561الجامعات الفرنسية عام وبعدها جاء دور خريجو المدارس و

وفي تلك السنوات األولى للثورة أخذت جبهة التحرير الوطني تعمل على إعادة 

وتعميم استعمالها على سائر وحدات جيش التحرير وحتى على االعتبار للغة الوطنية، 

وقع االنحراف  1957، فأتت أكلها ولكنها ابتداء من 1957المعتقلين والسجناء إلى غاية 

على حساب  الفرنسيةباللغةحيث تبنى الكثير زعماء الثورة الحديث  2.عن هذا الخط

  .اللغة العربية، وتجلى ذلك في التمثيليات والمكاتب الدبلوماسية عبر العالم

):1962-1958(خطة الجنرال ديغول برومسيون الكوست -

ط، شركة دار األمة، للطباعة والنشر .التعریب في الجزائر، كفاح شعب ضد الھیمنة الفرانكفونیة، د: عثمان سعدي -1

  .33، ص 1993والتوزیع، الجزائر، 
  .34، ص السابقالمرجع  -2
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يتمثل هذا المشروع في توسيع مراكز التدريب اإلداري للشبان الجزائريين وتخريج 

ضمان استمرار الهيمنة الفرنسية اآلالف منها الستالم اإلدارة الجزائرية بعد االستقالل و

نسبة للوزير الفرنسي برد موسيون الكوست (من خاللها وكانت هذه المدارس تسمى 

تلميذ إلى  )438.995(المقيم في الجزائر مما جعل عدد التالميذ الجزائريين يرتفع من 

1.تلميذ وهذا في الصف اإلعدادي والثانوي، ونجح بشكل واضح في الجامعة 735475

 أهدافان خط الحكومة الجزائرية المؤقتة يتماشى بقصد أو بغير قصد مع وك

 وأعضاءالسياسة االستعمارية الفرنسية، حيث أن خريجي المدارس اإلدارية الفرنسية 

إتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين وجدوا أنفسهم في صدام بعد االستقالل من خالل 

.إشكالية استعمال اللغة الفرنسية والعربية كلغة رسمية للتعامل

  :سياسة فرنسا التعليمية  :المطلب الخامس

، أرضهإن فرنسا لم تكتفي بتجريد اإلنسان الجزائري من "اإلبراهيمي  يقول 

شخصيته بل عملت على إفساد األفئدة والعقول، وقد تجلى عملها التخريبي في  ومسخ

كانت مركزا  ألنهاإغالق المساجد، والمدارس التي كانت تعلم العربية وفي هدم الزوايا 

  .لتثقيف الشباب وغرس روح المقاومة في نفوسهم

جميع  وهكذا قضت فرنسا على الثقافة الجزائرية عندما قطعت عن تلك الثقافة

  ." يها وتنميهاذالروافد التي كانت تغ

ة العربية والثقافة الجزائرية  كان بهدف أن موقف االحتالل الفرنسي من اللغ 

الفضاء عليها تماشيا وسياسة الفرنسة اإلدماج، وقد عمل االستعمار على تلقين اإلنسان 

ى أن أحدهم من السلوك حتة في التفكير ودلفرنسية عادات جديالجزائري في المدرسة ا

إن أحسن وسيلة لتقييد الشعوب " ذو النظريات الخاصة في التعليم االستعماري يقول

، المعیار، العدد العاشر، المشروع الثقافي االستعماري الفرنسي في الجزائر خالل ثورة التحریر المباركةیوان، سعید عل -1
  .257- 256، قسنطینة، ص ص2005
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البدائية في مستعمراتها وجعلهم أكثر والء وأخلص في خدمتهم لمشاريعنا هو أن نقوم 

هالي منذ الطفولة وأن نتيح لهم الفرصة لمعاشرتنا باستمرار وبذلك بتنشئة أبناء األ

بعاداتنا وتقاليدنا فالمقصود باختصار هو أن نفتح لهم بعض المدارس لكي يتأثرون 

نخبة الفرنسي على تكوين  تتكيف عقولهم حسبما نريد ومن هذا المنطلق عمل االستعمار

مزيفة من المثقفين مقطوعة عن الجماهير الشعبية من حيث التنكر للتقاليد واالقتداء 

.1سب اإلبراهيميدائما ح ...".باألجنبي وتقمص شخصيته

وفي نفس السياق يقول مصطفى األشرف أن من بين اآلثار السلبية المترتبة عن 

عملية االحتالل والغزو الثقافي وجود شخصية الفرد األصلي، في حالة عدم توازن، ذلك 

لثقافي الذي استلمه من الماضي، أن هذا الفرد ال يستطيع التوفيق بين التراث ا

ضها عليه السيطرة االستعمارية في الحاضر ويالحظ أن هذه الممارسات التي تفرو

السيطرة ال تنم عادة إال عن طريق المدرسة التي تعلم الفرد قيم المستعمر وبهذا فإن 

لعمل بالدرجة األولى على إدخال تغييرات واسعة في كل المجاالت ولعل  االستعمار

.2تحل محلها أولها هي أبعاد اللغة عن مكانتها الحقيقية وجعل لغته

 حالة االقتصاديةمثل هذا الوضع المتردي لل ن يؤديمن الطبيعي أإنه 

هذه والشك أن . لثورةواالجتماعية في الجزائر إلى تبلور الحركة الوطنية واندالع ا

بين البنية السياسية الفرنسية والقهر  وقع التناقض عندما حدثفي الجزائر  اكلحرا

على فئات  السلطات االستعماريةمارسين من قبل االقتصادي واالضطهاد االجتماعي الم

لى الجانب الصراع من الجانب االقتصادي إ فعن طريق تحويل التركيز  على .الشعب

.السياسي

الشیخ اإلبراھیمي، عرف بمواقفھ التاریخیة من الثورة التحریریة ومن سیاسات فرنسا للقضاء على الشخصیة والھویة  -1
  .العلماء المسلمین الجزائریینإطار مواقف جمعیة 

جوان أبعاد  11/12أحمد صغیري، البعد االجتماعي الثقافي للثورة الجزائریة، التعلیم نموذجا ، الملتقي المغاربي  -2
  .71، ص2003الحضاریة للثورة الجزائریة، 
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ي ومع ذلك لى القهر السياسعالجزائرية إلى حد ما ردا  كانت النزعة الوطنية 

بالوضع االقتصادي العام للجزائر وكانت تتطور  غالبا ن كانت تتعلقيب الوطنيفإن مطال

فقد كانوا  .فكارواأل وفق لذلك ولم يكن الوطنيون بأي حال مجموعة متجانسة من األفراد

يعتنقون وجهات نظر مختلفة بشأن مستقبل الجزائر كما كانوا يدافعون عن مصالح 

المجتمع الريفي وتداعيات السياسة االستعمارية عليه ومدى التحول الذي  أما1.متباينة

.. الوطني لديها الطبقات الشعبية وتبلور الشعور عن يقول مصطفى األشرف .عنه نجم

إن النزعة الوطنية كان مصدرها الطابع الريفي ألن مصدرها األرض ففي نطاقها 

وكان  على المستوى الوطني المحلي بدأت في الريف لتتوسع إلى جميع األراضي

االهتمام هو االحتفاظ بالحقل والملكية وغيرهما وهي من القضايا التي هددها الغزو 

حياة أو موت بالنسبة  ثير  من الناس هي قضيةاألجنبي والشك أن األرض في نظر الك

.2إلى الفرد والجماعة واألمة على حد السواء

الثورة الجزائرية طرحت من جديد كل وفي اإلطار نفسه، يرى فرانس فانون أن 

وكذلك القضايا المتعلقة بواقع المجتمع فالمجتمع  القضايا المرتبطة بالفلسفة االستعمارية

القضاء على المستعمر البد أن يكون مدركا أنه من أجل الوصول إلى تحقيق غاياته في 

يقوم ببذل  أنئرية، النظرية االستعمارية، وبناء االقتصاد الوطني، وتجسيد األمة الجزا

جهد معتبر في مغالبته لنفسه وأن يفهم الشعب أنه من خالل مجرى الحرب مجبر على 

، تطلعاته يخلق من األجزاء المتفرقة مجتمعا جزائريا جديدا ولكي يحقق إنسان الجزائر

3.متناسقينبغي أن يكون متماسكا وأن يتوافق مع إيقاع 

  :الجانب الجزائري- أ

لسیاسي ترجمة سمیر كرم، مغنیة األزرق، نشوء الطبقات في الجزائر دراسة في االستعمار والتغییر االجتماعي وا -1

  .70- 69، ص ص1980بیروت، مؤسسة األبحاث العربیة، 
  .112-105، ص 1981، 2ط،  الجزائر، ط.و.، ش1956، 1931تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة،  -2
  .100-99، ص ص 1970ط، بیروت، دار الطلیعة، .فرانس فانون، سوسیولوجیة ثورة ترجمة دوقان قرط، د -3
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االستعمارية يشعر بأن التعليم  مواجهته للسلطةائري في كان المجتمع الجز

الفرنسي يمس شخصيته فرفض هذا التعليم اإلجباري الذي فرضته فرنسا في إطار 

  .التقليديه، لكنه حافظ على النوع الثاني التعليم الرسمي ضمنيا حيث تعامل مع

ذلك كشأن  ها فيهذه المؤسسات الدينية قامت بدور هام في مواصلة التعليم شأن

، المدارس القرآنية الخاصة، فسمحت ألقلية من األطفال الجزائريين من الزوايا، المساجد

كل جيل من اكتساب معرفة رغم بساطتها ثمينة وحيوية للحفاظ على التقاليد، فقد قدم 

1.رغم مستواهم المحدود خدمة جليلة للمجتمع ينشطون ويحيون تقاليده) الطلبة(

رة وموانعها انتشر تعليم اللغة العربية تدريجيا وبدأ نوع من رغم عراقيل اإلدا

اللذان يمثالن تياران ).التقليدي المحافظ(و) التقدمي ياإلصالح(ين النزاع ب أنواع

  .متنافران

بتشجيع من اإلدارة االستعمارية التي كانت تريد زرع الفتنة وإبعاد الشعب عن 

  .الجهل والظالمية في الوعي الحقيقي باألمور إنما االنغماس 

تتم على جبهتين الحركة الوطنية والوعي السياسي والنضال  'وكانت العملية

  .في وضع الركائز للمجتمع الجزائري وأهميتهضد المستعمر، وجبهة التعليم العربي، 

فيما يخص المدارس التي كانت تنشط تحت عنوان التعليم العربي، مدارس 

لون بكل النفقات الالزمة لتسييرها وقامت جمعية يتك ئت بمبادرة من األهالي الذينأنش

ولم يتعدى المستوى ) الشعبحزب (العلماء بالدور الرئيسي بمساعدة الحركة الوطنية 

  .المدارس كانت تضمن مستوى الثانوي لطلبتها أن أي .الثانوي

أحمد مھساس، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر، من الحرب العالمیة األولى على الثورة المسلحة، منشورات الذكرى  -1
  ).411-410ص ص (، 2002األربعین لالستقالل، 
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مؤسسة ابن باديس فلكم تكن (أما المستوى الجامعي فكان فقط في قسنطينة 

.1غالبة إنما عددها كان يحسب على رؤوس األصابع هناك نخبة

  السنة  عدد الطلبة  الجامعات 

1954  )تونس( 1000  الزيتونة

1954  )المغرب( 120  القرويين

1954  )مصر( 150  األزهر

5891954  الجامعات الفرنسية

421أحمد مهساس المرجع السابق ، ص:المصدر     

وجمعية  الشعبالريف الجزائري لم يستفد من هذه الجهود التعليمية لحزب 

العلماء المسلمين الجزائريين حيث كانت نسبة التمدرس حسب مهساس تصل في الريف 

.2إلى طفل واحد من بين خمسين أو سبعين وكانت نسبة األمية مرتفعة جدا

عليمي في الحفاظ على قيم انطالقا من األهمية التي يكتسيها الجانب الثقافي والت

المجتمع وجذوره، والتمسك بالهوية العربية واإلسالمية فكان من األولويات أن تكون لها 

سياسة واضحة في التعليم وكيفية التصدي للسياسة االستعمارية الثقافية التي كانت قد 

  .قطعت أشواطا كبيرة في تجسيدها ومحاولة فرضها بكل الطرق

  .412أحمد مھساس، المرجع السابق، ص  -1
  .412، ص السابقالمرجع  -2
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نظرا لضيق الوقت وقلة اإلمكانيات والهياكل وبحكم وكانت المهمة صعبة 

  .ئيةوالمداشر والجبال والمناطق النا التواجد في األرياف

في البداية كانت الجبهة تعتمد على المؤسسات القائمة والموجودة مثل الكتاتيب 

حزب تابعة لجمعية العلماء المسلمين والقرآنية والمساجد والزوايا والمدارس الحرة ال

  .ة عبر الحدود لتعليم الالجئينعب الجزائري زد إلى ذلك المدارس الخاصالش

 تتوجه إلى معاهد الزيتونة والصادقية بتونس والقرويين  والبعثات التي كانت

وتمثل البرنامج التعليمي  .صر وبغداد والكويت بهدف تحضير إطارات ما بعد الثورةمو

  :الريف الجزائري فيما يليوطني في تحرير الالذي أشرفت علية جبهة ال

  :ةأهم المواد المدرس-

.قواعد النحو والصرف-

.المواد الشرعية-

.القرآن الكريم-

.مبادئ التربية اإلسالمية-

.الحساب-

  .التاريخ والجغرافيا-

وكانت هذه الدروس تقدم في مدارس الثورة للناشئين وتبعث الحماس في النفوس 

  .وترتكز على تاريخ الجزائر

الكشافة اإلسالمية بدور فعال في غرس حب الوطن في نفوس وقد قامت -

  .األطفال
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أقرت جبهة التحرير الوطني إجبارية التعليم وأوساط الجيش في مدارس -

متخصصة ومتنقلة وتكفل بذلك الملتحقين بالجيش من المثقفين حيث عملوا على تعليم 

  .ي واألريافالناشئين ومحو األمية في أوساط الجماهير الشعبية في البواد

كانت تفرض على األب الذي يمتنع عن تعليم أبنائه أو بناته عقوبات أو كما -

1.غرامات من طرف الجبهة

لتوظيف المعلمين  .اتبعت جبهة التحرير الوطني نظاما سمي باللجان الشعبية

 - حيث يشرف على التعليم -وهذا النشاط يكون بالتنسيق مع مسؤولي القرى واألحياء

بمساعدة الطلبة المتحصلون على قدر من العلم والمعرفة مع األخذ بعين االعتبار 

د المنطقة قائ ما قام به ظروف الحرب، حيث ساند هذه المهمة قادة المناطق وأمثال ذلك

مدرسة التربية والتعليم اإلسالمية بقسنطينة ل بتقديم مساعدة مالية.د يوسف  الثانية زيغو

خمسة ماليين فرنك قديم من أجل (مبلغا ماليا يقدر  )م1956مدرسة بن باديس سنة (

 أمدتويعتبر مبلغا كبيرا في تلك الظروف الصعبة وكانت هذه المدرسة قد  )إتمام بنائها

  .ها وطالباتهاالمنطقة الثانية بأفواج من طلبت

للمنطقة الثالثة بقيادة عميروش على اتصال مستمر باللجنة المسيرة  تكما كان

التي كان يستمد منها المعلمين األكفاء ) لجنة التعليم العليا(للتعليم بمدينة الجزائر 

بواجبهم الوطني في صفوف جنودها وقد أصدر القائد عميروش أمرا بتجنيد 

ر وكانت جبهة التحرير الوطني ألموجوب امتثالهم لوالمواطنين المؤهلين للتدريس 

2.منح مرتبات للمعلمين تتراوح بين خمسة آالف وعشرة آالف فرنك قديمت

  :اللغة العربية اللغة الرسمية للتمدرس-

من  %96و %94 1954أن بلغت نسبة األمیة سنة  1955في الجزائر سنة  حسب إحصائیات فرنسیة بلغت نسبة األمیة -1
  .النساء

  .343-342أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  -2
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اختار بيان أول نوفمبر لغة الدولة الجزائرية في المستقبل وذلك عندما أكد على 

ار المبادئ اإلسالمية حيث أن الجزائر دولة ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية داخل إط

تعلم الكثير من الجنود اللغة العربية لكن هذا لم يمنع من استعمال اللغة الفرنسية في 

  .الظروف االستثنائية

استعملت اللغة العربية في المعامالت واإلدارة والتقارير والمراسالت والتخاطب 

فرنسية يتلفظ بها هذا سنتيم على كل كلمة  20وكانت عقوبة من يتكلم بالفرنسية دفع 

.الجندي

المسبل، الفدائي، :ة العربية بالتعامل اليومي منهاوتداولت عدة مصطلحات باللغ

مسؤول  الشرطي، الدركي، مسؤول عسكري،ر، المجاهد، مسؤول المشتة، مجلس الدوا

، االشتراك، التقارير، االشتباك، الكمين، ساعي البريد، التموين، الشهيد، سياسي، 

إلخ وتنافست المناطق في إنشاء المدارس ...المعركة، الهجوم، الحراسة، الفرقة، الوحدة

.1م1957مدرسة في نهاية  120فكانت المنطقة الرابعة مثال تتفاخر بإنجاز 

من طرف  االمتحاناتفي تقسيم التالميذ، فبعد إجراء  اوكانت المدرسة تتبع نظام

  .تفوقين إلى المشرق للدراسةاللجان، كانت تصحح، ويبعث الطلبة الم

نجد أن الثورة لم تقف في : "يذكر لخضر بورقعة أن عدد التالميذ كان مضاعفا

عملية النهضة بالمواطن عند حدود الجوانب المادية لكنه اهتم وحرص على التوعية 

  .والتربية والتعليم

دة العظيمة حيث اهتمت الجبهة بالتعليم ألن اإلنسان الجزائري استثمار يعود بالفائ

  .على دولة المستقبل المنشودة

  .67لخضر بورقعة، مرجع سابق، ص  -1
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المدارس في المداشر والقرى ولم  لألمية في الريف وساكنته وانتشرت تصدت

تلميذ في المدارس الفرنسية  269.000يكن عدد التالميذ المتمدرسين في مطلع الثورة 

مليون  02في الوقت الذي كان فيه العدد الرسمي المؤهل للدراسة يصل إلى حدود 

1.من نسبة التالميذ %86تلميذ،وقد غطت جبهة التحرير حوالي 

التكوين حتى داخل سجون في إطار التنظيم الثوري  ليم والجبهة التعوقد وفرت 

لمطالبة بوقت او ذلك لتوفير الكتب  و 1956ومام بعد مؤتمر ص  حيث ظهر هذا جليا

شراء الكتب و رفع عدد المجالت  بهدف  محو األمية  إمكانيةإضافي  للمطالعة  و

إبتدائي متوسط وثانوي ية عامة المتفشية خاصة في الوسط الريفي ووضع برامج تعليم

.2توسيع المعارفو

  :الجانب الفرنسي-  ب

تعمارية الشاملة جزءا من السياسة االس الإتكن السياسة التعليمية الفرنسية لم 

المجتمع الجزائري وطمس هويته، ويتجلى ذلك في منظومته  والهادفة إلى تغريب

الجزائري فلم يكن العدد  حيث أن فرنسا اعتمدت التجهيل لالنسانالتربوية 

  :في المؤسسات التعليمية يعكس العدد الحقيقي لألطفال في سن الدراسة ينالمتمدرس

1960و  1905وضعية التعليم االبتدائي من 

  النسبة  المجموع  النسبة  األوربيون  النسبة  المسلمون  السنة

190124.97517.77115.67682.23140.551100

1 - Gylbert Meynier histoire intérieur du FLN, opcit ,p :503.
2 - Patrick Kessel et Giovanni, Perilli, peuple Algérienne et la guerre lettres et témoignages

d’Algériens,1954-1962 , Paris, masepérou , 1962, p :459 .
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1945108.66345.05132.54354.95241.206100

1960714.77485.08125.30514.92840.079100

ضئيل في بداية القرن حتى بعد الحرب العالمية  المالحظ أن عدد المتمدرسين

الثانية بعد إعالن ديغول مخطط قسنطينة اإلصالحي، انعكس ذلك على التعليم، واألرقام 

، نسبة 1962عام  %85أن نسبة األمية بلغت حوالي وهذا ال يمنع من  :تدل على ذلك

.1عند النساء%98عند الرجل و  %94األمية في اللغة الفرنسية ، 

  :وضعية التعليم الثانوي

  نسبة الجزائريين  المجموع  األوربيون  المسلمون  العام

1954981038.9184872820.13%

196128.24447.7407571437.30%

المعمرين ولم يحض سوى  على العالي من التعليم فقد كان حكراأما المستوى 

تميزت السياسة التعليمية  2العاصمة في جامعة الجزائر. 1962طالب أحصوا عام  2000

  .الفرنسية بالعنصرية والتفرقة، والتنسيق الممنهج لخدمة المعمرين وفرنسا االستعمارية

عبد الكریم بن أعراب، المنظومة التربویة للجزائر المستعمرة، مقال للملتقى الوطني حول المشروع الثقافي االستعماري  -1

  .10، مجلة المعیار، عدد 2005ماي  10- 9رة ،وتأثیراتھ المعاص 1982-1830في الجزائر 
تونس، مصر، : كان ھناك عدد كبیر من الطلبة الذین واصلوا دراستھم الجامعیة في الدول العربیة والدول الصدیقة -2

  ...سوریا، روسیا، أوربا
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  ةيالجزائري إبان الثورة التحريرالصحة في الريف واقع  : المبحث الثالث

  تحت إشراف جبهة التحرير الوطنيفي الريف التنظيم الصحي : األولالمطلب 

بدأت جبهة التحرير الوطني الكفاح المسلح ولم تكن الهياكل األساسية قد تم تهيئتها 

بشكل كامل ومن بينها قطاع الصحة الذي كان يعاني نقصا كبيرا، واألفراد العاملين في 

واستمر الحال إلى غاية .الميادين تكوينهم كان بدائيا ال يفي بالغرض إال النذر القليل 

والتحاقهم بصفوف الثورة حيث أعطوا نفسا قويا  1956ماي  19إضراب الطلبة في 

.1لقطاع الصحة من خالل التحاق العديد من طلبة الطب والصيدلة والتمريض

شرعت جبهة التحرير الوطني في تنظيم وترتيب بيتها وكان الملتحقون بالجبهة من 

عالج في الريف مسؤولية العناية وال هم أول نواة لقطاع الصحة، حيث تحملوا الطلبة

فيما يسمى بالمستشفيات الميدانية،وتقديم الالزم من ...الجبال والمناطق الغابية(الجزائري 

العالج واإلسعاف للجرحى من المجاهدين في ميدان الحرب وحتى األهالي من سكان 

حسب تقرير المنطقة   .المتردية األرياف وتفقد أوضاعهم الصحية ومتابعة حالتهم الصحية

 ثية أمام نقص، إن الوضعية الصحية كار 1957أكتوبر 28عة للوالية الخامسة في الراب

.2اإلصاباتكثرة األمراض وفادح في األدوية و

حيث انتشرت العملية بين كل الواليات في القرى .أخذت العملية طابعا وطنيا 

تونس والمداشر واألرياف وتوسعت العملية لتشمل الجرحى والالجئين على الحدود مع 

والمغرب وهذا بفضل المستشفيات الميدانية المتنقلة كما سبق وأسلفنا وكانت إستراتيجية 

ناجحة، سمحت بالتنقل مع المعدات دون الوقوع في يد القوات االستعمارية التي كانت 

تستهدف هذه المقرات إلضعاف الجبهة،واالستحواذ على المعدات والتجهيزات الطبية،وقد 

  .220:محمد عباس ، المرجع السابق ،ص -1
2 - Mohamed harebi et Gybert Meynie ,Opcit p :743.
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يدالنية صفرنسية الحراسة على الحدود لمنع تسرب المواد الطبية والشددت السلطات ال

.1للتضييق على الثورة

  الهالل األحمر الجزائري : المطلب الثاني

وتأسيس هذا التنظيم اي .هيكلة القطاع الصحي كان ضرورة ملحة  م1956بعد 

للوقوف في وجه السياسة االستعمارية الفرنسية والتعريف  الهالل االحمر الجزائري 

لقيام بدورها الوطني ل. ب الجزائري المزرية امر بالغ االهميةبالثورة وأوضاع الشع

اللتزام بخط جبهة التحرير الوطني في الرؤى لحرب واواإلنساني في ظروف ا

.واإليديولوجية

.التعريف بمأساة الشعب الجزائري المستعمر-

.معاناة الشعب الجزائري إلى شعوب ومنظمات العالمنقل -

.1957جعل طنجة بالمغرب مقرا لها ثم تونس سنة -

2.فضح جرائم االستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري-

Comité(قامت لجان مساندة للمسجونين  de Soutien aux détenus(

العملية اختالالت كثيرة بمساعدة األهالي وعائالت المجندين المسجونين والقت هذه 

1959-1958كعدم صرف التعويضات أو عدم وصولها إلى أصحابها في المدة ما بين 

3.وسياسية التضييق المطبقة من طرف السلطات االستعمارية

1 - Gilbert Meynier, Histoire intérieure du Fln, 1954, 1962 pp 496.
في جلسة افتتاحیة .م وبعث بالئحتھا إلى قیادة الثورة1956أكتوبر  15بدأت فكرة إنشاء الھالل األحمر الجزائري في  -2

ثم ولد الھالل األحمر  وكان مركزه في طنجة، م1957جانفي  8عقدت بإشراف األستاذ بوكلي أول رئیس للھالل في 

حیث اعتبر عند االستقالل جمعیة إغاثة .1960الجزائري تحت إشراف الحكومة المؤقتة الجزائریة في اتفاقیات جنیف 

م 1963جویلیة  4اعترف بھ رسمیا من قبل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في . تطوعیة مستقلة   تساعد السلطات العمومیة

  .الدولیة وأقر عضوا في االتحادیة
3 - Gilbert Meynier, Histoire intérieure du Fln, 1954 —196 2, édition casbah 2003 p 495.
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الصحة في صورة منظمة تابعة تنظيميا إلى  تهيكلت. وكما سبق وذكرنا

)CICR(1/. تتكون من  م1957ائري في خريف اللجنة المركزية للهالل األحمر الجزهي

  :األعضاء التالية أسماؤهم

ني يقرموح، مصطفى بن باحمد، تيجي بن تامي، عمر بوكلي حسن، مولود جيالل(

بفضل التضامن التونسي مع الشعب  و).عبد السالم هشام، الدكتور نقاش محمد الصغير

بالضحايا الجزائريين في الجزائري فقد كانت تتم عمليات العالج والعناية والتكفل الصحي 

من ويالت الحرب من طرف المحافظة  )مستشفى حبيب  (مستشفيات تونس ومثال ذلك

إلى وزارة  م1958السامية لالجئين حيث تحول الجهاز االجتماعي للجبهة في سبتمبر 

سكان (من الجزائريين الشؤون االجتماعية ودورها األساسي كان يتمثل في التكفل باآلالف 

الذين نزحوا بالتعاون مع الهالل األحمر الجزائري  ) والمشاتي، والقرى ، والجبال،األرياف

CRA . في التجمعات السكانية المالحظ أن الوضعية الصحية كانت أكثر ترديا  وضعفا  و

2. المحتشدات الجبرية  و

  حيث بلغت أعدادهم بتونس حوالي 

  م1959و م1957بين عدد الجرحى في المستشفيات التونسية : جدول     

1957123.620

1959160.000

14/06/1959بتاريخ  44العدد : المجاهد: المصدر 

1 -CICR : comité international de la croix Rouge A Genève.
  .2، ص06/1959/ 14تاریخ  44المجاھد، العدد  -2
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طة الهالل األحمر اسحت رعاية هيئة األمم المتحدة وبوالجهود الدولية ت تظافرت

حيث قامت عدة .الجزائري لمساعدة النازحين والالجئين والمساجين في المحتشدات 

.1األماكن مثل سويسرا إيطاليا، الفاتيكان، إنجلترا، هولندا، الصينات لهذه بزيار دول

خالل هذه المعطيات نستنتج أن آالف من سكان الريف الجزائري من ويمكن 

قمع  بسبب.عانوا الويالت من جراء الحرب اإلبادة والنزوح المستمر نحو الحدود 

الثورة، وتجفيف كل مصادر  فرنسية ومخطط شال الذي زاد من خنقالسلطات ال

  .والمساعدات اإلنسانية حيث تدخلت الهيآت الدولية إلغاثة الجزائريين التموين

  :التأطير وأهم الهياكل الصحية: المطلب الثالث

وارتفاع عدد الهجومات والكمائن واالشتباكات  مع تطور وتيرة الحرب

التنظيم الصحي  تواجد  صبحوالمعارك وخاصة القصف الجوي للمداشر والقرى، أ

  .لحا أكثر من أي وقت آخرم

ة للفتيان والفتيات ييإلى تخصيص دورات تدريولجأت جبهة التحرير الوطني 

الثانويات تحت إشراف األطباء لتقنيات التمريض وكان منهم طلبة  ا خاصاوتلقينهم تكوين

، وكانت لغة الشظايا، التضميد، إخراج الرصاص يخص اإلسعافات األولية، الحقن وهو

  .التعليم اللغة العربية

ممن يعرفون  الشبانوأنشأت على هذا األساس مراكز طبية يعمل فيها عدد من 

  .القراءة والكتابة

  :وكانت عدة مشاكل تعترض هذه المهمة الصعبة منها

.صعوبة الحصول على األدوية ألنها كانت تخضع للرقابة-

  .2المجاھد المرجع نفسھ، ص -1
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الخفيفة واستعمل في المقابل أدوات صعوبة اقتناء وسائل الجراحة -

.بدائية كالشفرة والمنشار وبقايا الطائرات لتثبيت أعضاء المصابين

.صعوبة نقل الجرحى-

.تقص كميات الدم والمستشفيات الميدانية-

.1االعتماد على األعشاب الطبية وجبر الكسور بالطرق التقليدية-

كنت قد نظمت  1956ماي  19في يوم :" ....... وتدرج شهادة يوسف الخطيب 

لم ....فرقة ببعض الطلبة الجزائريين المخلصين الذين شاركوا في العام عن الدراسة

تكن تقتصر مهمتنا في معالجة جنود جبهة التحرير الوطني وإنما كنا نقوم بالمهمة نفسها 

في أوساط الجماهير داخل القرى والمداشر، وبفضل جهود الجبهة أصبح لكل ناحية 

لكل قسم ممرض للعناية الصحية بالسكان في األرياف والقرى والمداشر طبيب و

.2النائية

وهي عبارة عن مصحات سرية في األرياف في الجبال : المستشفيات-

... والغابات والكهوف تحت األرض في شكل مخابئ بالقرب من نقاط الماء

سنتمتر على عمق عمودي طوله متر  40وهي عبارة عن فتحات قطرها 

حتى ال تسقط عندما تمر الدبابات تتسع إلى أن تصل إلى  أو مترين ونصف

عيدا وتغلق قاعة مستطيلة للمرضى، والتراب المستخرج من الحفر يؤخذ ب

حتى ال  DTT3يستبدل دوريا وترش مادة الفلفل أو  الفتحات بالنبات و

، تتخذ للطهي 4تكتشف الكالب المدربة للعدو هذه المخابئ، كما كانت القرابى

  ....واإلقامة

.359ص  1962- 1954التجنید والتعبئة الجماھیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة أحسن بومالي، أدوات  -1
  .55ص  70عدد  1985یوسف الخطیب في حدیث لمجلة أول نوفمبر الصادرة بالجزائر في  -2
3-DTT مادة كمیائیة  یستعملونھا الفالحون للعنایة بالزرع  
  .ن والخشبالقرابى، جمع القربى، مسكن من الطین والتب -4
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ريف الجزائري في خضم تأطير الطبي في الللإن تواجد هذه الهياكل الصحية 

جعل سكان األرياف يستفيدون من .العمليات العسكرية واالشتباكات والعمل المسلح 

جانب العناية الصحية، فقد تكفلت الجبهة بالعالج والتلقيح لجموع السكان الذين كانوا 

اهير من العالج في منعت الجمووأوضاع صحية مزرية ون تحت فقر مدقعحيرز

ومثال عن  .على المواطنين الذين يقصدونها كانت تفرض عقوباتمكاتب الصاص و

  :ما يلي..المستشفيات الميدانية.بهمالتكفل الصحي 

1حمد اعشابو  أمستشفى سیدي -

 الجانب الصحي  الثورة بعناية كبيرة منذ اندالعها أولتهاالمرافق الهامة التي  أهممن 

ككل و .المناعة لها أسبابتوفير هذا الجانب في دعم الثورة و بأهميةدراكا منها إوهذا 

مرت فقد واجهت الثورة في الميدان الصحي ظروفا صعبا للغاية و األخرىالميادين 

ض الحاالت عانعدم في بالطبي و اإلطارولتين حيث قل بفترات عصيبة في السنتين األ

تعقيدا  غير انه زاد المشكلة حدة والذي  األدويةكذا نقص الممرضين و أو األطباءسواء 

تضمن عالج  أنوتصميمها  إرادتها رغم هذا الوضع الذي مرت به الثورة تمكنت بفضل

مناطق ال  ولو في جانبه البسيط للمجاهدين وحتى للمواطنين الذين كانوا يعيشون في

  . الثورة هنا وهناك في الجبال والوهاد امتهاأقالمستشفيات التي  بفضلوهذا .محرمة ال

الثورة خالل الكفاح المسلح داخل  أقامتهاالتي  . ن خالل المستشفيات المتنقلةم

قد يتصور البعض من حيث الموقع  كماو اآلنالوطن ليست بالصورة التي نعرفها 

والمساعدين  بمختلف تخصصاتهم األطباءو. والتجهيزات الطبية المختلفة المبانيو

           .الخ...والممرضين

  .1988سنة  98شھادات حیة من مجلة أول نوفمبر العدد :المجاھد برجي عبد الرحمان ومعزة المجاھد معزة رابح -1
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 أو األرضتحت  زماتك أوعبارة عن مخابئ  إالمستشفيات الثورة ما هي  أنبل 

الخشب كما هو مصنوعة من الطين و" أكواخ" عبارة عن قرابى  أوالجبال  فيكهوف 

   . موضوع حديثنا المستشفى  إلىأن بالنسبة ش

:1ى فالمستش إنشاءتاريخ -

الصالحين  األولياء حدأ إلىحمد اعشابو بتبسة أى بسيدي فالمستش إنشاءيعود تاريخ 

رنسي بناحية لفوهذا اثر معركة وقعت بين فوة جيش التحرير ضد العدو ا. 1956عام  إلى

رية التي حملت نفس والق .كلم 15الشرقي وعلى بعد بني لعالم بنفس المنطقة في الجنوب 

رب من شئت بالقأ .من بعضها البعض اربةقمنازل مت والتي تتكون من عدةعشابو أاالسم 

  .ح جبل يسمى جبل ايغزر ففي س.  حمد اعشابوأالضريح الخاص بالولي سيدي 

والصخور وبه شعاب تكثر  باألشجاروهو جبل شديد االنحدار وعر المسالك مغطى 

           والمستشفى عبارة عن غرفة واحدة مبنية بالحجارة مساحتها  .بها المياه في فصل الشتاء

  .امتار4على  أمتار 4

ونصف  وعلى بعد حوالي كيلومتر القرية في سفح الجبل شرق تحتل موقعا جيدا

كان  ع جيدة منها ماقتوجد شعبة وعلى جانبي الشعبة موا ريةقوبالقرب منه باتجاه ال

استعملت كمخزن  واألخرىالثورة بالناحية ومنهم الشهيد عميروش   مركزا لمسؤولي

  . لألدوية

ا ذوه ذكرناوأن كما سبق  1956المستشفى في عام  أنشئ :العمل بالمستشفى-

 أنوهذا بعد  .المدعو سي احميمي فاضل احمد من مسؤول الناحية المجاهد بأمر

  .1988سنة  98شھادات حیة من مجلة أول نوفمبر العدد :المجاھد برجي عبد الرحمان ومعزة المجاھد معزة رابح -1
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 .خذت تشتدأالتي  وسط المجاهدين بسبب العمليات العسكرية اإلصاباتكثرت 

بعد ذالك صارت المنطقة ضمن  .المناضلي حدأ إلىعليه  باإلشرافوعهد 

كانت تجرى به بطريقة  أنفتغيرت   طريقة العمل يه بعد .المناطق المحرمة 

حسب   أولياعالجا  أخرى بأمراضالمصابين  أومتواصلة  حيث يتلقى الجرحى 

يقوم بعالج حتى السكان  األحيانوفي بعض . نوعية الطبيب والوسائل المتوفرة

  . ينمجاهد أربعة إلى لوكان عدد الجنود يص .كانت الحالة خطيرة إذا

1.األدويةية حصول المستشفى على فكي-

 كان يخضع للظروف من حيث الكمية والنوعية ويكفي هنا األدويةالحصول على 

 ددعوأن  معظمه من مدينة البرج يأتيللمستشفى كان  األدوية ن جلبأذكر أ أن

 حيث صار، بالناحية األوضاعتغيرت م، و1957في نهاية  تقلص يات المتنقلةفالمستش

فتيش واسعة ذالك قيام العدو بشن حمالت تالتواجد االستعماري شبه دائم وترتب على 

حتى يستجيب  لظروف الحرب . عيد هيكلة النظام الصحيأف .النطاق بجبال الناحية

  .وكان لكل فرقة ممرض يسهر على عالج المرضى  .وتطوراتها 

:عملوا في هذا المستشفى  أطباء-

 األطباءشرف في البداية الممرضون على العالج في هذا المستشفى وبعد توفر أ

حمد بن أسي و .من بينهم سي السعيد بوشغوف .صاروا يشرفون على عالج المرضى

قام العدو الفرنسي بحملة واسعة النطاق بجبال  ...في تاريخ المستشفىحداث بارزة أ .عبيد

. المنطقة وتصادف وجود عدد كبير من المجاهدين الجرحى والمصابين بجروح مختلفة 

نقلهم في مكان  إلىحيث تفطن الجنود  يكتشف وجودهم لوال عناية اهللا أنوكاد العدو 

  سري 

  .1988سنة  98شھادات حیة من مجلة أول نوفمبر العدد :معزة رابحالمجاھد برجي عبد الرحمان ومعزة المجاھد  -1
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  .األمرولم ينكشف .يبعد حوالي سبعمائة متر 

  دور المرأة الريفية في حرب التحرير: المبحث الرابع

ظهر دور المرأة في حرب التحرير بشكل بارز بعد مرور سنتين على الثورة 

التحريرية، فتحول دورها من مجرد مشاركة تلقائية في العمل الثوري بالطبخ 

حضار الماء، ونسج المالبس إوتحضير كميات هائلة من األكل، وعجن الخبز أو 

دور كبير يتسم  إلى .ما يعتبر عمل طبيعي ويومي  الصوفية للمجاهدين وهذا

.1واتساع النشاط باالحترافية

:مواكبة المرأة لألحداث: األولالمطلب 

الذين ضاقوا  كما سبق وأسلفنا أن جيش التحرير كانت نواته األولى من الفالحين

فالمرأة .بعد خسارة ممتلكاته ومحاصيله  درعا بتصرفات المستعمر القهرية والقمعية

الجزائرية الريفية كانت األم والزوجة واألخت واالبنة لهذا الفالح الذي رهن نفسه 

ضرار نفسية أللكفاح المسلح والمضني بين الشهادة أو االنتصار وما ينجر عن ذلك من 

.ومادية على عائالت الجنود

1 Amrane Djamila, les femmes Algériennes dans la guerre , Paris ,plon, 1991,p : 247
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فأصبحت المرأة هي المسؤولة األولى أمام أسرتها تربي وتحافظ على لحمة 

األسرة، وتتحمل تداعيات الحرب الجهنمية التي شنتها القوات االستعمارية على المداشر 

  .والقرى تدفع بالرجل إلى ساحة الوغى وتبقى صامدة وفخورة به أمام الجميع

تعدى دورها إلى التجند في صفوف الجيش وحمل السالح حيث أشاد مؤتمر و

لحركة السياسية على العمل الباهر الصومام بمساهمة المرأة في الثورة وثمن دور ا

المقدم لجيش التحرير وجبهة التحرير الوطني الذي قدمته هذه األخيرة كمجندة في 

الجبال وكزوجة تحمل األبناء وكانت قناعتها أن الثورة ستنتهي ال محالة بالحصول على 

يما دور المرأة ف م1959االستقالل وقد حصر مؤتمر الصومام في تقريره الصادر سنة 

  : يلي

.مؤازرة جنود جيش التحرير عسكريا ومعنويا-1

.مقت الوشاه واحتقار الجبناء -2

والتموين وإعداد المدد حتى  المساهمة في الجانب اإلعالمي واالتصاالت -3

.اإلعانات للثورةتقديم 

كما تجلت مساهمة المرأة في المعارك التي قادها جيش التحريرية القوات 

وذلك بتموين  1955الفرنسية في جميع المناطق والواليات ونذكر معركة الجرف الثانية 

 ونسجل .اعتراض قوافل العدو الفرنسي جنود جيش التحرير ودفع األطفال الصغار إلى 

  .داءأسماء الكثير من النسوة في قوائم الشه

 ،غالب فاطمة ،نذكر منها بوقرة زرفة، جابري العارفة، بن نجوع الخامسة

2.منسل خديجة ،براهمية الشهبة، منصورية عائشة، ليتيم صالحة

 1996منشورات المتحف الوطني للمجاھد  1956تقریر مؤتمر الصومام.  
 55أوت  20موقع جامعة  1922-1954الجزائریة إبان الثورة التحریریة حفظ اهللا بوبكر، مقالة الدور العسكري للمرأة 2

  .سكیكدة



واقع المجتمع الريفي في ظل السياسية االستعمارية وظروف حرب التحرير.......:الفصل الثالث

186

لقد القت المرأة الجزائرية في الريف كل أنواع التنكيل الجسدي والنفسي من قبل 

المتكررة  فعالاألتصاب من الجنود الفرنسيين وجنود اللفيف األجنبي وكانت سياسة االغ

كنا نقول " :عن هذه الجرائم  يقول أحد الضباطو .التي تلجأ إليها القوات الفرنسية

مل يعد جزءا ل سرية ودون إفشاء األمر فهذا العافعلوا ذلك بك اغتصبوا لكن: للجنود

تحت إمرة كبار  وهذه السياسة كانت تحدث" د أن تكونال بو نامن غنائمنا بل مستحقات

3."الضباط، دون عقاب أو تثار كجانب أخالقي داخل الجيش الفرنسي

صحيح أن المرأة الجزائرية سجلت حضورا في العمل الميداني اللوجستي للثورة 

بعمليات التموين، المؤونة، اإليواء، لكن برز دور آخر ال يقل أهمية عن التضحيات 

  .األخرى، وهو دورها في التمريض

49أن سجلت وجودها منذ الوهلة األولى للثورة حيث بلغ عدد المشاركات فبعد 

من المجموع العام  %05مجاهد أي ما يعادل حوالي نسبة  1010امرأة من أصل 

كما كانت حاضرة في اجتماع مكتب طلبة مدينة الجزائر  1المشارك في عملية االنطالق

بعد أن دخل اإلضراب  م1956ماي  25لإلتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين يوم 

  .يومه السابع

إن ازدياد الحاجة إلى الخدمات الصحية في صفوف جيش التحرير جراء 

لعالج المصابين في  اإلصابات العديدة والخطيرة جعل الثورة تتصل ببعض الممرضات

  .الجبال

فكان فرصة أمام العديد من الفتيات  م1956ماي  19وجاء إضراب الطلبة في 

المتعلمات لاللتحاق بسلك التمريض والعمل به بعد الحصول على التكوين الالزم،وفي 

  .30ص  1954كفاح المرأة الجزائریة سلسلة الملتقیات مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 3
لتاریخیة الثانیة، المنظمة الوطنیة محمد تومي شھادة في الملتقى الجھوي األول للصحة أثناء الثورة التحریریة الوالیة ا1

  .1996نوفمبر  16-15-14للمجاھدین، جیجل، أیام 
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هذا المجال حيث أكدت الممرضة أنيسة بركات في هذا السياق أنها التحقت رفقة 

تلمسان كانتا تدرسان معها في الثانوية الثعالبية بالجزائر العاصمة وقد زميلتين لها من 

...."قررت مقاطعة الدراسة وااللتحاق بالمجاهدين

وفي شهادة للسيد محمد التومي يقول أنه عندما كان بالقاعدة الشرقية أي قبل 

الوحدات التحاقه بالوالية التاريخية الثانية كطبيب رأى العديد من الفتيات ضمن 

بنت وكان منهن المرشدات اللواتي كن يمارسن  400إلى  300وجد أكثر من ... القتالية

ومن هؤالء  2الطب بين أوساط المواطنين وفي نفس الوقت يمارسن التوعية السياسية

وكانت نموذجا للحيوية والنشاط  1956التي التحقت بالثورة في نهاية  "مسيكة عزيزة"

مسؤولة عن مركز صحي في منطقة محرمة بأعالي القل وقد  واالستماتة بحيث كانت

قائد الوالية  "علي كافي"ضربت المثل األعلى في التضحية والفداء بشهادة العقيد 

لقد رأت هذه  م1961وسبتمبر  م1957التاريخية الثالثة في الفترة الممتدة من أفريل 

قت الذي كانت فيه الممرضة الدخان يتصاعد من المستشفى الذي تعمل به في الو

طائرات العدو تحلق فوق المنطقة في إطار دورتها التفتيشية فأسرعت غلى إجالء 

المرضى والجرحى والعتاد والتموين رفقة مساعديها دفعت مقابل ذلك حياتها نتيجة 

.لمحاولتها الرجوع ألخذ محفظتها التي نسيتها والتي كانت تحوي وثائق هامة

الجزائري  إبان الثورة انفتح على ظاهرة جديدة عليه، وعليه نستنتج أن الريف 

وهو التعامل مع المرأة في مجال غير المجال الذي تعودت عليه، فبعد أن كانت الزوجة 

أصبحت المرأة تعمل بجانب  'في إطار محدود أسري وعروشي والبنت واألخت والكنة

 .سي جنبا الى جنب الصحي، والمجال السيا الرجل في الميدان العسكري وفي المجال

  شھادة محمد التومي المرجع السابق2
-  ،دار القصبة للنشر والتوزیع، 1962-1946علي كافي،مذكرات علي كافي، من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ،

  .158،ص 1999الجزائر، 
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في معادلة الكفاح والنضال  قدرتها أو قيمتها، بل كانت عامال ناجحادون انتقاص من 

الوطني حيث تعددت مهامها فلم تكن مثال ممرضة فحسب  بل كانت مرشدة اجتماعية 

تقدم النصائح واإلرشادات لألسر لتحافظ على مقومات المجتمع بل تساهم في الوقاية من 

شر التوعية الصحية بين النساء فيما يخص النظافة والتربية والوالدة األمراض ون

وهذه النشاطات كانت ضرورية في األوساط الريفية  .والحمل وأشياء أخرى ذات صلة

  ...المتعلقة بطبيعتها ومحافظتها

  للمرأة في العمل الثوري تلقائيةالالمشاركة  :المطلب الثاني

في  )دزاير شايب(أول شهيدة تكتب اسمها من ذهب اآلنسة المعروفة باسم 

22 معركة دارت بين فرقة من المجاهدين بقيادة مختار باجي أحد أقراد مجموعة

في مزرعة والدها الواقعة في ناحية سوق  1854نوفمبر  18والجيش الفرنسي في 

أصابتها شظية قنبلة في الرأس أهراس حيث كانت تقسم الماء والسكر على المجاهدين 

1.دتها قتيلةرأ

لقد القت المرأة الريفية كل أنواع االنتهاكات الجسدية والنفسية فكلما كان 

المجاهدون يحققون انتصارات ضد العدو الفرنسي يكون ردها بشن هجومات معاكسة 

  .ترف والحرمالشعلى سكان األرياف، تتخللها اإلهانات والسلب واالعتداءات على ا

لهذا هي المرأة الريفية فلم تتوقف عن استضافة جيش وأول من كان يتصدى 

التحرير وإطعامه وإيوائه وغسل مالبسه وعالجه فمجال تحرك المرأة في الريف أوسع 

2.منه في المدن

، ص 79، عدد 1986مجلة أول نوفمبر الصادرة بالجزائر في تاریخ،  ،)دزایر شھیدة في أول نوفمبرشایب (علي عیاشي، 1

41.
  .420احسن بومالي، المرجع السابق، ص  2
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مرور سنة وتطور توسع النشاط الثوري للمرأة الجزائرية بصورة واضحة، بعد 

تتغير وكانت الصورة جديدة على  جعل األمور.األوضاع على الساحة الجزائرية 

نفسه وابتعاده المجتمع الجزائري المحافظ نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري المنغلق على 

  .واإلدارة الفرنسية عن االختالط بالعدو

 صعوبة اقتحام المرأة في خضم المعركة العتبارات كثيرة وهي االغتصاب

.والتعذيب

رأة سواء كانت في المدن والريفنقص الخبرة العسكرية للم.

 تطور األحداث جعل الحرب شاملة تشارك فيها كل فئات الشعب على قدم

  . المساواة

 ثم األرامل والمطلقات ثم فتح باب التجنيد للنساء فكانت البداية بزوجات المناضلين

وزعت مناشير تدعوا إلى تحضير المرأة للعمل الثوري و توعيتها  1957في بداية و

1بواجبها الوطني في الشرق القسنطيني

  :واضطلعت بعدة مهام منها

.االتصال بين الخاليا ونقل الرسائل واألموال والمتفجرات-

.عقد االجتماعات في منزلها إلعداد التقارير وكتابة الرسائل-

المناشير، الرسائل التقارير، (التحضير اللوجستيكي لكل ما هو ذو عالقة -

.االشتراك

التوعية ونشر روح الكفاح والنضال في صفوف النسوة في األرياف -

..... والتوعية الصحية والنصائح واإلرشادات األسرية

  أشكال العمل النسوي في الجزائر : المطلب الثالث

1 Amrane Djamila ,Opcit ,P :254
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هن من سكان الريف وهنا نسجل حالة التمرد على عادات  :مجندات في الريف-1

وتقاليد األسرة والمجتمع وفي أحيان كثيرة التصادم في األسرة بسبب التغير 

2.المفاجئ في سلوك المرأة الريفية

  كلفت بمهمة إيواء الجنود، إطعامهم إعالمهم بتحركات العدو، العالج، التمريض، 

السر في القرى  ومربيات، إلقاء الدروس فيمرشدات، كما عملت الكثيرات ك

 'واألرياف والدواوير، كانت كل فرقة تضم مسبلتين أو ثالثة ال تحمل السالح

  .إضافة إلى المجاهدات مع جيش التحرير في الميادين والمعارك

في كل دوار أو مشتة توجد مسؤولة ونائبة لها تقوم  :المناضالت في الريف -2

عات واإلعالم والتوجيه والتربية السياسية وتقصي بجمع اإلشتراكات والتبر

.أخبار العدو

 في األرياف والقرى الالئي ساندنالعاديات،هن النساء  : المتعاطفات مع الثورة-3

الثورة وجبهة التحرير والجيش وكن يستعين للمساندة والمساعدة والتفاخر 

وعند الضرورة ... واألعيادغاني الشعبية في األعراس بالثورة وإن كان ذلك باال

  .كن يتخلين عن حليهم الذهبي والفضي فداء للوطن

لقد أشادت الثورة بدور المرأة  في الكفاح البطولي المسلح في مؤتمر 

كانت مساعدة الطلبة والطالبات كبيرة النفع السيما في الميدان السياسي "...  .الصومام

  ...."والميدان اإلداري والميدان الصحي

توجد في الحركة النسائية إمكانيات واسعة تزداد وتكثر باطراد، وإننا "وكذلك 

الباهر الذي تضربه الفتيات والنساء والزوجات  نحيي بإعجاب وتقدير ذلك المثل

  .44فرانس فانون، المرجع السابق، ص 2
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واألمهات في الشجاعة الثورية إننا نحيي جميع أخواتنا المجاهدات اللواتي يشاركن 

.1..."المقدس من أجل تحرير الوطننشاط كبير بالسالح أحيانا في الكفاح ب

جندية (لقد كانت المرأة في الموعد قامت بالواجب كامال غير منقوصا في الجبال 

، شقت ستار )والعالج، معلمة طاهية، وصاحبة بيت للمأوى ،مقاتلة مرشدة وعين للجيش

تحملت ب في مهمة مقدسة ال تشوبها شائبة، و، ورافقت الرجل جنبا إلى جنالحجاب

  .التعذيب في المعتقالت والسجون

ولم تكن األعمال التي تقوم بها المرأة الريفية جديدة عليها فهي عبر الزمن تقوم 

باألعمال اليومية، وتساهم في الزراعة وتقليب األرض، وتنسج الزرابي والمالبس لكن 

امها اتجاه من خالله حبها والتزاإلطار الجديد للمرأة الريفية هو إطار أكثر وطنية أثبتت 

لوطن وتفانيها في بذل الغالي والنفيس فقد أطلقت الزغاريد عندما استقبلت أخبار ا

وتاتي شهادات بعض المجاهدات لتوثيق .استشهاد الزوج أو االبن أو الخ ولم تغير تغييرا

  .ابان حرب التحرير'العمل الثورى النسوي 

1شهادة المجاهدة شراد يمينة -

بمدينة سطيف   1936أفريل  03مواليد  بناصر يمينة : اإلسم : بطاقة  تعريف 

1947تنتمي إلى عائلة متوسطة ، تحصلت على شهادة اإلبتدائية باللغة الفرنسية 

ة واصلت دراستها إلى غاية السنة الرابعة متوسط ، غادرت على إثرها  مقاعد الدراس

كممرضة متخصصة التحقت  م1953ها تخرجت منالتحقت بمدرسة التمريض  و 1950

   . م1956في أفريل بصفوف جيش التحرير

  .ع الجزائري من  نصوص میثاق الصومام ، القسم الخاص بالفئات المكونة للمجتم 1
  .1983سنة 62شھادة مستقاة من مجلة أول نوفمبر العدد -1
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بعد تخرجي من  عملت كممرضة بمستشفى سطيف المدني"...  تقولتتحدث و

بدأت عالقاتي األولى مع المجاهدين حين كنت أقدم لهم المساعدات مدرسة التمريض و

  .الضرورية عندما يحضرهم العدو إلى المستشفى للعالج خاصة التزود بالدواء 

ة بطرق مختلفة نعطيها زميالتي  كميات كبيرة من األدويوكنا نخرج أنا و

ذات يوما ة حولنا وحيث  كانت الحراسة مشدد'آثار ذلك شكوك العدو تجاهي للمسبلين و

البيت أطلق عليا الجنود النار وفهمت أنها عملية  من المستشفى إلى ةعندما كنت عائد

قررت االنضمام إلى صفوف الجبهة واتصلت بالمجاهد بوزديرة الطاهر إنذار فتهديد و

بناحية  م1956أفريل  16كان ذلك في وهو طبيب أسنان  وكنت أعرفه  معرفة جيدة و

  .أول ممرضة إلتحقت بهذه المنطقة  و كنت. طقة األولى الوالية الثانية ميلة من المن

: ا مثل األعمال التي كنت أقوم بها أول األمر زودت بوسائل طبية بسيطة جد... 

الجرحى في الوالية المالقط وكنت أستقبل المرضى ومقصات، شفرات الحالقة، و

كنت المجاهدة الوحيدة إلى غاية و. تي صعبة جدالى والثانية األمر الذي جعل مهماألو

يدتين مريم بوعتورة ومسيكة بي مجموعة من الفتيات منهن الشه تالتحقم  1957

سامية، الزروق خيرة، بن  أخريات من مدرسة ابن باديس بسطيف مثل كوغلعزيزة، و

بعد ازياد اوح بين اإلرشاد والتمريض وكان عملهن  يترسمرة فطيمة وخرشي مليكة و

أقسمهن  على المناطق األخرى تحت حت أقدم دروسا في التمريض ون أصبعدده

  .إشراف جبهة التحرير الوطني 

كنت أستعمل المنشار الخشبي :" تقول وعن ظروف العمل القاسية تتحدث و... 

  "  يد بالتيزانة يكنت أعالج التيفوولبتر العضو المصاب بعد اإلصابات بالشظايا من القنابل 
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خطيرة عندما يقوم العدو بعمليات التمشيط حيث اسية ووكانت ظروف تصبح ق

بقيت أبكي في بعد إعالن اإلستقالل ، وكان لزاما علينا  تنقل الدائم حتى اإلستقالل 

    .لزمت الفراش ليومين كاملين بسبب صدمة الفرحةالبيت طوال اليوم و

1مربم باجب الشهيدة  مسعودي باج المعروفة -

في ثورة التحرير المظفرة مشاركة فعالة، فقد كانت شاركت المرأة  الجزائرية 

لهم األكل وتغسل  باإلضافة إلى كونها ربة بيت، تسهر على تقديم الدعم للمجاهدين تحضر

جندية تخوض المعارك الطاحنة لهم المالبس وتقوم بمهمة اإلستطالع واإلتصال فدائية و

ن، فأثبتت خالل ذلك شجاعة إلى جانب إخوانها المجاهدين ضد جحافل الغزاة المستبدي

الفتيات اللواتي كان لهن شرف وإيمانا كبيرا، وذكاء فائقا، ومن النساء و          نادرة 

طائرات ين القتال، وهن يواجهن دبابات ومصفحات واإلستشهاد في ميادو         الجهاد 

خالل الثورة المدعوة " مسعودة باج"قوى الحلف األطلسي الشهيدة عدو اإلستعماري وال

هيدة مريم التي لم تعرف الراحة نحاول فيما يلي التعريف بالش، و"مريم"التحريرية 

  . اإلستقرار منذ نعومة أظافرها فمن مقاعد الدراسة إلى صفوف جيش التحرير الوطنيو

ولدت الشهيدة مسعودة باج المدعوة خالل الثورة التحريرية مريم  :نشأتهاو مولدها

 بمدينة الشلف، حيث نشأت بين أحضان أسرة ميسورة الحال بين م1933ماي  07خالل 

مدرسة  لما بلغت سن السادسة من عمرها أدخلها والدهاو) أربع بنات وإبن(خمسة أشقاء 

نجحت و االبتدائيةا حصلت على الشهادة لمراسة بها وتابعت الدإبتدائية بمدينة الشلف، و

دينة البليدة لمواصلة إنتقلت إلى ثانوية الفتح بمفي مسابقة الدخول للسنة األولى متوسط 

لما لم توفق في الحصول على شهادة البكالوريا قصدت مركز تكوين دراستها، و

لفوج  انضمتأثناء تكوينها بالعاصمة لتتخرج ممرضة و) ت إديرمستشفى آي(الممرضين 
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فوج المذكور والتي التي كان يقدمها الالكشافة اإلسالمية بحي القصبة،  من خالل األنشطة 

المزري الذي آلت إليه بالدنا، وكذا  مسرحيات تعالج الوضعتتمثل في أناشيد وطنية و

تعرفت  إتسعت مداركها، وين على الفوج، نما وعي الشهيدة ونصائح المشرفتوجيهات و

اإلضطهاد التي يقوم بها جالدوا اإلستعمار الفرنسي ضد أبناء الشعب على أعمال القمع و

.1ري، ال سبب إال أنهم جزائريون عرب مسلمونالجزائ

تنتظر منها شعلة تتحفز لألخذ بالثأر و جعلما أثر في نفسها تأثيرا كبيرا و هذا

  .الفرصة المواتية بفارغ الصبر

أقبلت الشهيدة على اإلنضمام  م1954الثورة المسلحة ليلة أول نوفمبر  اندلعتلما 

إليها غير أن السرية التامة التي عرفت بها الثورة لم تسمح لعائلتها و لزميالتها بالتعرف 

  .على نوعية النشاط الذي كانت تقوم به

قد إتفق معظم الذين عرفوها أن معاملتها لزميالتها و أفراد عائلتها درس في 

  .ا كانت الظروفكانت شجاعة تقول كلمتها مهماألخالق، و

:2الوطني إلتحاق الشهيدة مريم باج بصفوف جيش التحرير-

وطني لإلضراب لنداء جبهة التحرير ال االستجابةبعد  م1956في أواخر جوان عام 

لثانويات بصفوف جيش التحرير الوطني االعام عن الدراسة وإلتحاق بعض طلبة الجامعة و

إتجهت رفقة الدراسة بالعاصمة، ون باج مقاعد ، غادرت مريم1956ماي  19يوم 

ضمت إنمدن موزايا، العفرون، المدية، و مناضلين يقودونها نحو جبل تمزقيدة الذي يتوسط

بمحكم تكوينها كممرضة عينت بالفرع الصحي الذي لصفوف جيش التحرير الوطني، و
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، وباشرت أعمالها رغم نشأ ألول مرة بالناحية تحت إشراف العقيد حسن يوسف الخطيب

  :التي تتمثل فيصعوبتها و

.المرضى من المجاهدينعالج الجرحى و-

.فحص الجنود-

.القيام بعملية التوعية في أوساط السكان-

.عالج أبناء المواطنين-

.العناية بهمألمهات فيما يخص نظافة أبنائهن وتوجيه نصائح ل-

  .حث النساء على مناصرة الثورة و تقديم يد المساعدة لها-

  .بيوت المواطنينتنتقل ما بين المركز الصحي ووحدات المجاهدين وانت بهذا فقد ك

السياسي للدوار يجمع المواطنين لتسهيل مهمة الفرع الصحي كان المحافظ 

يخبرهم بقدوم الطبيب فيحضرون بدورهم جرحاهم ومرضاهم و قد ساعد على تأدية و

  :مهام القسم الصحي عدة عوامل منها

.العالجوفرة األدوية و وسائل -

.قلة العمليات التمشيطية الكبرى-

  .وجود السكان بالمناطق الجبلية -

إستدعيت الشهيدة رفقة حسن الخطيب إلى مقر  م1956في شهر جوان عام و

ات المتوفرة الوالية الرابعة بالعمارية حيث تم التطرق إلى الحالة الصحية واإلمكاني

طلبت قيادة  ه قائد الوالية سليمان أدهليسخالل هذا اللقاء الذي ترأسبالوالية الرابعة، و

زكار الونشريس (حسن يوسف الخطيب التوجه نحو المنطقة الثالثة الثورة من الشهيدة و

في آخر لجزائر، نتجه حيث أراد النظام، واقاال نحن متطوعان في سبيل اهللا وف) تنس
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 م1956تمبر عام لحظة أخبرتهما القيادة أنهما سيوجهان نحو جبل الزبربر في بداية سب

سي علي خوجة، سي محمد بوقرة، سي : حيث تعرف على عدد من قادة الثورة منهم

.1لخضر

بمركز الزبربر، ضمن كتائب جيش التحرير الوطني و وواصلت الشهيدة مهامها

ش فيما بعد، وادالمجاهدة فريدة حرم الدكتور حمش ووادتعرفت الشهيدة على الدكتور حم

بعد الممرضات الذين إلتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني وعدد من الممرضين و

سعيا من قيادة الثورة في مواصلة اإلضراب، طلبت من اإلضراب العام عن الدراسة، و

هم في المعاهد الطلبة الموجودين بصفوف جيش التحرير الوطني أن يكتبوا إلى زمالئ

غيرها من المجاهدين رسائل الثانويات يطلبون منهم مواصلة اإلضراب، فكتبت الشهيدة كو

لما تضاعف عدد تطلب منهن عدم مواصلة الدراسة، وإلى زميالتها في الدراسة 

إشراف العقيد حسن  الممرضين رأت قيادة الثورة إنشاء مركزيين صحيين أحدهما تحت

وش ومعه ادمالشهيدة مريم باج، واآلخر تحت إشراف الدكتور حمعه يوسف الخطيب و

بناءا على هذا قصدت الشهيدة مريم و المجاهد حسن يوسف الخطيب و المجاهدة فريدة، 

كان المركز الصحي في مثل هذه ون نواحي بوكرام لتواصل عملها، ومركز بوخلف

هي تؤدي واجبها نت الشهيدة وكانزل أحد المواطنين وسط الدوار، والظروف عبارة عن م

لبيوت وتعمل على توعيتهن صائح والتوجيهات لربات اتقصد بيوت األهالي فتقدم الن

حسب اإلمكانيات المتوفرة تقديم الدعم للثورة لتزام جانب الحذر واليقظة وإوحثهن على 

يأخذون جرحاهم من تمشيط للمنطقة ينصرف المجاهدون وعندما يقوم العدو بعملية و

العدو تعود  انصرافركز الصحي ويتجهون نحو الجبال وحيث الغابات الكثيفة وبعد الم

د كان لوجودها بلباسها العسكري قللمركز الصحي وتستأنف عملها، و من معهاهيدة والش

الغابات ة تقضي زهرة شبابها وسط الكهوف والجبال ومن المدين قادمةهي بنت العشرين و
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قد كان حافزا لعدد كبير من الشباب لإللتحاق بصفوف جيش التحرير نى، وأكثر من مع

.1الوطني

ة إنتقلت رفقة العقيد حسن يوسف الخطيب إلى المنطق م1956ديسمبر  15يوم و

قصدت المركز الصحي بعدوية دائرة مليانة بجبال زكار، و) زكار الونشريس تنس(الثالثة 

المدعو " عليلي أحد" حيث مقر قيادة المنطقة الثالثة التي كان يقودها آنذاك الشهيد البطل

احية زكار، وقد كان لهذا المركز أسس أول مركز صحي بنفي هذه الفترة تالبغدادي، و

ب دور فعال، في بإشراف سي حسن يوسف الخطيمجهودات التي قامت بها الشهيدة وللو

ين ما هم إال قطاع الطرق الرد على ما يدعيه لصاص من أن المجاهدكسب ثقة الثورة و

التي شهدتها مختلف قرى المنطقة والمتمثلة في فحص وعالج هذا من خالل العمليات و

إنتقلت الشهيدة مريم رفقة المجاهد حسن يوسف الخطيب  م1957في بداية بناء األهالي وأ

رغم الصعوبات التي كان تواجهها فقد تمكنت ى نواحي تنس حيث واصلت مهامها، وإل

بين كتائب جيش  تنتقلن القيام بواجبها تعالج الجرحى والمرضى بالمركز الصحي وم

م بفحص وتقديم األدوية للمرضى والمصابين لتقوبيوت المواطنين التحرير الوطني و

البيوت بهدف الرفع من  تنتهز فرصة وجودها بين األهالي فتقدم ما تراه مناسبا لرباتو

إطالعهن على ما يجري داخل البالد من أحداث، و تشجعهن على مواصلة مستواهن و

  .هائيايطرد الغزاة نن المجاهدين حتى تتحرر الجزائر والوقوف بجانب أخوانه

ام، وبنفس العزيمة إنتقلت إلى زكار في نفس المه م1957في شهر فيفري و

عائلتها في  بزكار تقابلت مع شقيقتها فاطمة المدعوة العالية التي غادرت منزلواإلرادة، و

كانت رفقة حوالي ئيا بصفوف جيش التحرير الوطني، وإلتحقت نهانفس الشهر المذكور و
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في هذه الفترة تكون أول قسم للخياطة بالوالية ختلفة، وشر بنات أقبلن من نواح مع

  .الرابعة، فكانت الشهيدة العالية ممن عملن به

:1الوالية الخامسةبنحو المنطقة السابعة الشهيدة توجه 

لوالية الرابعة المجاهد سي حسن أخبرت قيادة ام 1957في شهر جويلية عام و 

و من عدم وجود مراكز بالوالية الخامسة تشكالشهيدة مريم أن قيادة المنطقة السابعة و

جه المجاهد طلبت منهما التوجه نحو المنطقة المذكورة فوافقا، على هذا إتصحية بها، و

يمة الذي لم يتجاوز عمره لالمجاهد بن حيدة مريم باج والشهسي حسن يوسف الخطيب و

السابعة أول مركز صحي بالمنطقة ست عشرة سنة نحو تيارت، حيث تم إنشاء 

المواطنين فقد التي قاموا بها وسط المجاهدين و الفحصالج وعباإلضافة إلى عملية الو

قد باشر الطلبة ض، وكونوا عددا من الطلبة الدين إلتحقوا بصفوف الثورة في التمري

بعد شهرين من العمل الجاد رضين بمراكز صحية أنشئت حديثا، والمذكورين أعمالهم كمم

يد سي حسن يوسف والخطيب والشهيدة مريم والمجاهد بن حليمة إلى العق المتواصل عاد

التي تكونت ممرضة بمركز تيارت  ران يمينةممعهم المجاهدة الشهيدة عالونشريس و

في أكتوبر بمرافقة الشهيدة مريم فوافقت، و طلبت من قيادة المنطقة السابعة السماح لهاو

تجه المجاهدان حيين بنواحي الونشريس فإكونت قيادة المنطقة الثالثة مركزيين ص م1957

بقيت الشهيدة مريم ويمينة  حسن يوسف الخطيب وبن حليمة إلى دوار عمرونة و

  .بالونشريس

:2الشهيدة مريم باج استشهاد
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ودات قررت قيادة الوالية الرابعة إرسال بعض البنات الموج م1957في نهاية 

في طريقها إلى ضمن هؤالء الشهيدة  مريم باج، و منوسط المجاهدين إلى الخارج و

الفرنسي كان من نتائجها القضاء  االستعمارقوات مغرب وقعت معركة بين المجاهدين وال

من ضمن د من جنود جيش التحرير الوطني، وعد واستشهادعلى عدد من جنود العدو 

أما  استقاللهاوئر ة شبابها في سبيل حرية الجزاهؤالء الشهيدة مريم باج التي قضت زهر

 استشهدتشقيقتها المدعوة العالية فقد واصلت عملها كممرضة بناحية الونشريس إلى أن 

  . م1960في شهر جانفي 

من مجلة أول نوفمبر  ،مجاهدين من أفواه ةنماذج من شهادات مستقا :المطلب الرابع

:المسيلةفي مراكز التعذيب بالدشمية بشاعاتها و حول  الحياة في المعتقالت 

المواقف الثابتة الشجاعة التي وقفها أبناء الجزائر والضربات الموجعة المتتالية التي 

 وجهها أبطال جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحرير المظفرة لعساكر العدو جعلت

ذيب وانتهاك جأت إلى تحويل المدارس قاعات للتعلحكومة فرنسا تفقد زمام األمور ف

فتك والقتل وجعلت من ساحات اللعب مقابر للشهداء ومن المراحيض الو ،حروماتال

  !!الخ...زنزانات 

 تالتحويل مدرسة الدشمية التي تحولومن بين المئات المدارس التي شملها عملية 

متر  500وهي تقع شمال البلدية تبعد عنها بحوالي  م1956إلى مركز للتعذيب في عام 

تتوسد سفح منحدر تتكون من غرف واسعة بنيت خصيصا للتدريس،وقاعات صغيرة 

مجاورة لها منها مسكن المدير والمكتبة كما كانت تتوفر على غرفة واسعة من طابق 

ل تحول الاألرضي عبارة عن دهليز كان يستعمل لوضع األدوات الزائدة وبعد االستق

وندرج شهادات لمجاهدين كانوا معتقلين في هذه المراكز   ،مركز التعذيب إلى مساكن

.يصفون حجم المعاناة فيها'
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  :شهادة المجاهد-

بالدشمية دائرة سور الغزالن بدا نضاله  م1924ولد عام : سالم عبد القادر

مركز الدشمية اعتقله العدو في نفس السنة المذكورة وزج به في م 1956السياسي عام 

فر من السجن البليدة والتحق بصفوف  م1962حيث تعرض للتعذيب الشديد وفي عام 

  :جيش التحرير الوطني وعما تعرض له من عذاب بمركز الدشمية قال مايلي

قام العدو بعملية تمشيط للناحية التي أسكن فيها بعدما تبين له أن عدد من سكانها 

هم وعلى اثر هذا ساقني جنود العدو ليال لمركز الدشمية كنت من بين ..(يعملون من الثورة

حيث وضعت بداخل مسبح عمقه مترين وعرضه حوالي مترين ونصف متر، فبت بداخله 

وكان الفصل شتاء والبرد قارصا وعند منتصف نهار اليوم الثاني أخذني الجنود القاعة 

 الهراوات، العصي،/لتعذيب الملطخة بالدماء ووسائل االعذاب انتباهي عند دخولها جدران 

  .الخ....رباءمقابض الفؤوس،الحبال،خيوط كه

وعلى أثر دخولي القاعة طلب منى جالدو العدو نزع مالبسي ففعلت ثم تقدم مني 

جندي وقيدني بشكل محكم، وخالل هذا تعرضت لعدة ركالت ولكمات ثم ربطت خيوط 

يت في صراع معه لعدة ساعات الكهرباء بأجزائي الحساسة وأوصل التيار الكهرباء فبق

كان يتوقف خاللها أحيانا ثم يتواصل، وأثناء هذا كان احد جنود العدو يصب الماء على 

جسدي لتكون شدة التيار أقوى واشد، ولما تأكد قادة المركز من أن مثل هذه الوسائل لن 

د تجدي نفعا حولوني لحوض به ماء قدر وصابون تنبعث منه روائح كريهة ثم شرع اح

  .فيجنود العدو 

وضع راسي بداخل الحوض لمدة ثم يخرجه وعندما يغمى علي يتركني ملقى  

وسط القاعة ريثما أفيق، فيعيدني للحوض من جديد بعد ما تتكرر على األسئلة ويزداد 

الوعد باإلفراج عني أن أنا قلت الحقيقة وبالوعيد أن أنا لم أقل الحقيقة، وتواصلت عملية 
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ا، ولما يئس جالدو العدو من حصول على ما الغطس لمدة فقدت خاللها وعي تمام

يريدونه نقلوني إلى مسبح بجوار قاعة التعذيب وأنا مقيد اليدين والرجلين ثم وضعوني 

بداخله فقضيت على هذا الوضع مدة ثالثة أيام متتالية وخالل هذه المدة كان جنود العدو 

لإلصابات الخطيرة  سبح، وتجنبامأحدهم حجرا، ويلقي به داخل ال ذمن حين ألخر ياخ

  ...).انزويت وبقيت في مراقبة ما يلقى على من أعلى

  :شهادة المجاهد جمال العربي-

حيث عمل  1956بالدشمية دائرة سور الغزالن بدأ نضاله عام  م1907ـولد عام 

مركز  إلى، أعتقله العدو ونقله م1960مسؤول سياسيا على مستوى الدوار وفي سنة 

  :تعرض له من عذاب قال ما يلي التعذيب بالدشمية، عما

ني بلباس وقصد جنود العدو منزلي الواقع بالدشمية، عند منتصف الليل وأخرج.(..

أدخلوني غرفة بداخلها الكالب  النوم وساقوني لمركز الدشمية المقابل لمنزلي، حيث

ت الليل في عراك معها هذا ينهشني من جهة واألخر ينهشني من جهة ثانية فتمزقت يضفق

بسبب ذلك مالبسي وأصيبت بعض أعضائي بجروح، وعلى هذا الوضع المزري قضيت 

الليل وجزاء من النهار والدماء تنزف من جسدي، وفي صبيحة اليوم الموالي وقد تملكني 

العياء من شدة ما لقيت وعانيت استدعيت لقاعة التعذيب فكانت بالنسبة لي أحسن من قبل، 

مني ونزع عني مالبسي ثم قيدني بشكل محكم ووضعني وعند دخولي القاعة تقدم جندي 

وصابونا ثم  األ بطني ماءتأنبوب وصب الماء حتى ام ةسطاعلى ظهري ثم فتح فمي بو

لية صعد فوق بطني وبدأ يقفز والماء الممزوج بالدم يسيل من كل ناحية وتواصلت العم

  .ستأنف العمليةيلمدة ساعتين يتوقف قليال ثم 

 لوضع لمدة أربعة أيام، ولما تأكد جالدو العدو أن وسائلهم تلك الوبقيت على هذا ا 

تجدي نفعا بللوا جسدي بالماء بعدما ربطوا خيوط الكهرباء بأجزائي الحساسة ثم واصلو 
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التيار الكهربائي فبقيت في صراع معه لمدة فقدت خاللها وعي، وتواصلت عملية التعذيب 

يزيدني ألما وحزنا كبيرين أن جنود  على هذا المنوال لمدة أسبوع، ومما كان

ثم يغادرون المركز ونحن  .يهددننا نحن المعتقلين باالعتداء على شرفنا) الحركية(العدو

الى القرية المقابلة لمركز التعذيب وبعد دقائق معدودة يبدأ ون يصلنتابع أثرهم حتى 

صراخ النساء واألطفال داخل البيوت، فيتمنى الواحد منا لو مات قبل هذا ولكنه القدر 

  ...). وكانت هذه الجرائم تتكرر باستمرار

  :عرف هذا المركز أنواع التعذيب اآلتية

.الضرب بالهراوة ومقابض حديدية-

.اءاستعمال الكهرب-

. بالماء ملء البطن-

.إطالق الكالب على المساجين-

.التعليق-

  ارمي المعتقل داخل المسبح شتاء-

، سواء كانوا لمعتقلينيختلف التعذيب باختالف أنواع المعتقالت وباختالف أنواع ا

معتقلين سياسيين أو أسرى المعارك أو من المواطنين المتعاطفين مع الثورة الذين ثبتت 

  .التعامل مع جبهة التحرير الوطنيضدهم تهم 

  :اختالف أنواع التعذيب داخل المعتقالت والمحتشدات-

د ال شجر فيه وال كان جحيما ال يطاق بالحر الشدي، م1955في شهر ماي 

قاحلة، نصبت فيها خيام، وتزداد بازدياد الوافدين إليها من شرق ر،في صحراء طم

من معتقلين يفترشون الرمل تحت وهج الجزائر عامة، وكل خيمة يوضع فيها عشرة 
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هب،تزعجهم العقارب بكثرة ر الملتبون عرقا ال ينامون من شدة الحالشمس الالذع، يتصب

طراف النهار،ال يسلم من وجوههم أثناء الليل وإلفح وتمر بينهم وتعلو أجسادهم وت طوافها

 .أوتاد الخيم وأهدابها إال القليل ووقاهم اهللا من شر صوالتها وجوالتها منطقة من تهاوخزا 

ويوميا تجد لها ضحايا يلدغون ويحملون على عجل إلى العيادة وقاية من الموت المنتظر، 

بهم األقدار إلى هذا  ارسلتعلى اصطياد من .ي بينها وبين حراس العدو كان اتفاقا امض

 وما أدراك ما الجحيم ورمى بهم المصير إلى ملعب العقارب، على أديم صحراء شالل،

شالل يخالف مسماه الجغرافي، وعوض أن تنبع منه المياه العذبة صار تنبعث منه السموم 

حيث تلحق أضرارا بالغة بالجهاز الهضمي للمساجين والمعتقلين نظرا لتردي األوضاع 

  .في المعتقالت

وبما يشربون من ) جير الزفتطنا( ما يتناولون من طبيخل اهمنهك قويالتعب  فكان

ماء في األواني التي يرمي بها الجيش الفرنسي ويقذفها في مرمى المزبلة وصحون األكل 

  .العطشىرواء إلللغسل و بالرمل ألن الماء ال يكفي  ونهايغسلالتي 

عون في هذا الجحيم خمس مرات في اليوم، ويوجهون إلى الشمس ويصطف المجم

 هم، نكاية بهم وإحراقا لسحنتهم، ويساق الشباب منهم إلى تنقيةلتنعكس أشعتها على وجوه

  .من األحجار واألعشاب يوميا)وادي اللحم(

ونذكر بمناسبة هذا العذاب األليم الذي يتعرض له المعزولون من كل شيء أن 

تكرم سكان مدينة مسيلة بالكرم الحاتمي في العيد األضحى تضامنا مع إخوانهم وذويهم 

  .على المعتقلين ) الدالع(ي وللحم والكسكسوأشقائهم با

لكن اإلدارة الفرنسية التي تنتسب إلى الحضارة وتعتز بالمسيحية وتنادى باإلنسانية 

ء، وفي المساء راطاء في العمكشوفة بدون غمأكوالت كلها للشمس يوما كامال وتركت ال
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 يبصأتعفنت بالجراثيم فكان أن  و المضطهدين بعد أن اختمرت المعتقلين على وزعت

  .أغلب المستضعفين بالتسمم

سقطوا فيه بالعشرات تلو العشرات أثناء االصطفاف وال ترى إال .فياله من يوم 

  . الطبية للمعتقل الحملة يهرولون بالساقطين في الصفوف إلى العيادة

تصارع األوجاع واآلالم الحادة التي تفتت األمعاء  يؤوتركت األغلبية لإلسهال والتق

تعلو وجوههم فرحة على المصابين يتفرجون والحراس المحرضون  حمة وال شفقة،بال  ر

ي بالدهم يؤسسون جمعيات الرفق فالم الغير، فآب ونذذلتيوتتراقص عيونهم استبشارا 

جهاز واإل اسم اإلنسانية،بالحيوان، وفي بالد المسلمين يعدون جيوشا الرتكاب المجازر ب

  ).له اهللا محمد رسول اهللاإال ( يقول الذيخر اآلعلى 

استقبلتهم في هذا الجحيم بالضرب والسب والشتم والتفتيش وأخذ الثمن هذا رغم و

  .منهم بالقوة لكي يغرس في قلوبهم الرعب والخوف من اإلدارة الفرنسية

 يةكيفل اخرآ اصفنذكر و .وبشاعة سلوكهم . الفرنسيينسوء تصرف  إلى وإضافة

اهللا تخفيفا على المستضعفين في نهاية شهر جويلية من ة يانبع) شالل(معتقل اء مهام انته

  .م1955في شهر أوت ) الجرف(وكيف فتح معتقلم، 1955

نه في اليوم اشتدت فيه الحرارة حتى أصبحنا نلهث من قلة األكسجين وندرة أذلك 

تيا من آنا من بعيد سحابا اسود اللون مشوبا بالحمرة يتراكم ويتزاحم وقد رأي الماء،

  .الشمال

 تجبرمقدمات الزوابع تشتد ثم تطغى وتقترب من المخيمات وبإال دقائق فإذا  ما هي

وكانت لحظة  المخيمات، الدخول إلىبرمالها الالذعة كل المنتظرين من المعتقلين إلى 
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فأصبحنا في الحين ) تدمر كل شيء بأمر ربها( القرآن العظيمتذكرنا بما ورد في  ،رهيبة

 75لنرى شيء ولم ندر كيف مرت وال كيف هجمت، حيث مزقت كل الخيم البالغ عددها 

البيوت ف سقو ىح القصديرية التي اقتلعتها من علخيمة وال تسمع إال صفير الصفائ

يق من أمتعة المنكوبين، الخشبية التي يسكنها الحراس حاملة كل ما اعترضها في الطر

وتداخل الرجال في أحضان بعضهم خاشعين متضرعين إلى اهللا يجارون بالدعاء ويطلبون 

ويرى  النجاة من الهالك، وال أحد يستطيع أن يرفع رأسه قيد شبر على وجه األرض،

أمتعته يحملها الهبوب القوي، ولكنه ال يقدر أن يمد يده وال أن يرفع رأسه، وقد أشتد 

  .األرض وتحصد كل ما أمامهاب الملتصقةشياء التي تمر فوق الرؤوس ر األصفي

فيا ويح من سولت له نفسه أن يتحرك أو ينفصل عن أخيه أو ينفك عن أحضانه أو 

  .يحاول االلتفات ولو إلى أخد ورقة يمسكها من مهب الريح

كم استغرقت من  ومن هول الصدمة والفاجعة التي نزلت بالمعتقل لم ندر

الوقت،الن المنظر كان على أثرها رهيبا فترى فيها كأنهم إعجاز نخل خاوية ووجوههم 

عليها ثياب مشوهة ونظرات متكسرة وأرجل حافية ملطخة بالوحل،  أجسامهمعليها غبرة و

وكل واحد ينظر حوله ويتفقد أمتعته ويبحث عن جاره وصاحبه وصديقه سائال له 

  .السالمة

بغتة الكارثة حتى أن بعضهم كان يهول ويصيح  ختلت بعض العقول مناوقد 

بأصوات ال تفهم مصحوبة بالدموع المنهمرة فترى الجميع يحاول إسكات الجميع والتماس 

  .العزاء والصبر كأنهم في يوم الحشر ينقصهم الكتاب اليوم الحساب

وقد توجه الجميع يبحثون عن حقائبهم فوجد البعض منها على بعد عشرات  

  .األميال
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ولما استرجع الجميع وتعارفوا من جديد كان لقائهم ما كان إال في تلك 

  .الساعة،أطلق الحراس صفارة فذهب كل واحد إلى مكان خيمته إلجراء عملية اإلحصاء

وغداة ذلك نقلو جميعا إلى معتقل الجرف الذي يقع شرق مدينة مسيلة بحوالي 

هو عبارة من مجمع من شقق منفصلة كلم، وقد بنى كما قيل الحرب العالمية الثانية و12

عن بعضها تسع كل واحدة ما يقارب من عشرة أشخاص وأحيطت بأسالك شائكة وفرض 

على المعتقلين الذين أنجاهم اهللا من عذاب الشالل أن يحفروا خنادق في الناحية الشرقية 

وعلى حافة المجرى الصغير كمراحيض، وأما الماء فيؤتى به في صهاريج من مدينة 

  .سيلة،واستمر الوضع كذلك مدة شهر، ولم ندر عن مصيرنا شيءم

م وصلت إلى المعتقل عشرات من الشاحنات العسكرية 1955سبتمبر  9وفي ليلة 

لى أهبة االستعداد، وال نعلم أنها عمدججين بالسالح رأيناها مصطفة و مملوءة بجنود

  .جاءت لحملنا إلى مصير مجهول

يع الفرق العسكرية على الشقق، وكل غرفة تحمل وعند منتصف الليل فوجئنا بتوز

قائمة أسماء من سينتقلون من إعطاء مهلة لالستعداد ال تتعدي ربع ساعة، وودع الراحلون 

  .المقيمين بالبكاء على فراق إلى المصير مجهول ال ندري وراءه أين المستقر

االتجاه حلون في شاحنات مغطاة بغطاء ال نرى من بداخله شيء، وكل رمونقل ال

فالفوج األكبر نقل على متن الطائرات : فوجينر الديسة من ثم توزع الجميع على إلى مطا

وفوج يتكون من ، )بوسوى(في الشاحنات إلى المعتقل ومنه) معسكر(العسكرية إلى مطار

  ).افلو(خمسين معتقال توجهوا به في الطائرة العسكرية أيضا إلى معتقل
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راس ألوانقلت فرنسا مجموعة أخرى من ) شالل(معتقل تهديم وغلقوقبيل 

ويقع قرب دائرة تالغ جنوب سيدي بلعباس في ) نطاماجا(بالخصوص إلى معتقل صغير

  ).الجرف(و) شالل(معتقل  م قبل نهاية1955شهر جويلية 

المعتقل األكبر من بين ) بوسوى( وقد أغلق نهائيا ونقل من كانوا به إلى معتقل

الرجال وتجميد العقول واألفكار وتقييد نشاط  ذاللفتحها العدو إلمعتقالت الجزائر التي 

  .فتوة الشباب

ال في السنة األولى من من أشد المعتقالت عذابا للرج) الشالل(وإذا كان المعتقل

قرب مدينة وهران ال يقل أهمية عنه، ويتسم باالستمرار في ) أركول(ن معتقلإالثورة، ف

  .الستقاللتسليط العذاب وكان ذلك لغاية ا

ه، وقد جعله العدو الفرنسي معبرا لكل من يؤتى به من الشرق ب فيا ويح من مر

من معتقل  أو ينقل) سيدي ألشحمي( عتقلم إلى )أفلو( الجزائري أو ينتقل من معتقل

  ).سيدي بلعباس(في جبال الضاية جنوب) بوسوى(إلى المعتقل األكبر) أرزيو(

مرون برفع األيدي ويضربون من الخلف يستقبلون بالمشي على الركبة ويؤف

بالضرب العنيف ويحتم عليهم أن يجيبوا بألفاظ الخضوع والذل والمسكنة اإلهانة، 

ويمنعون بعد نهاية المطاف في المراقد من الذهاب إلى المراحيض ليال، كما يمنعون من 

لوقوف أمام لمن تأخر عن اوالعقاب  اء النوم بالقيام اإلجباري، الصالة، ويفاجئون أثن

  .السرير

أما اللكمات والصفعات والركل باألحذية فتنهال على الجميع بال توقف، ويستمر 

الوضع على هذا المنوال لغاية ما يفرج اهللا باالنتقال ويكون الخروج عسيرا كالدخول ال 
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ك هل المعتقل، وكثير منهم يتراقل كثغم ثقل األمتعة التي تريسلم أي أحد من الضرب 

  .ن أبطأت به قدماهإ، وفرارا من اإلهانة أمتعته فرارا من الضرب بعضا من

ويسلسل الجميع بسالسل مثنى مثنى، وحينها يركبون في شاحنات يسدل عليهم 

الحراب وأسنة الرماح، وال أثناء الطريق، يحرسون بالكالب و الستار فال يرون شيء

خر أو آل هو إلى معتقل يء عن االتجاه وهيعلمون عن مصيرهم شيء، كما ال يعرفون ش

منه أو إلى ثكنة عسكرية أو إلى مرمى اإلعدام  االرجوع إلى السجن، لمن كان قد خرجو

فهو بحق مصير المنتظر، وال سلوى إال بهم بالنسبة لمن كانوا في مثل هذا الحال من 

بر ويعت .الحياة السياسية،مجتمع والرادة، ومن االنفصال عن حرية واإللل انعزلة ومن فقد

معبر صعبا لتليين الرجال وإرهاب أصحاب العقائد وإفشال ) ركولأ(معتقل

  .للمناضلين المتمسكين والمؤمنين بالقضية الوطنية.العزائم
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  :الفصل الرابع

انعكاسات سنوات الثورة على الريف الجزائري وآفاق االستقالل والتنمية

  حصيلة الكفاح المسلح و تأثيره على الريف الجزائري: المبحث األول

  موضوع الريف في النصوص الرسمية: المبحث الثاني

  آفاق التنمية في الريف الجزائري: المبحث الثالث

التحدياتاإلمكانيات وية  االقتصادية المستقبلية  في الجزائر بين التنم:المبحث الرابع 
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  الجزائري المسلح و تأثيره على الريف الكفاححصيلة : المبحث األول

استرجعت الجزائر سيادتها وخرجت من نير االستعمار الوحشي العسكري 

  .سنة132عد باالستيطاني 

رب لم تشهدها اإلنسانية، استنزف وشهد جرائم حواتير دفع الشعب طيلتها أثقل الف

الشعب في مقدراته الطبيعية والبشرية ونال استقالله وسيادته بعد صمود ومقاومة 

  .أسطورية

المجال االجتماعي: األولالمطلب 

فقد رفض سكان  ,ذلك لم يكن الثمن بسيطا وكان الريف الجزائري أول من دفع 

بقاء في المناطق المحرمة في جبال األرياف التخلي على أرضهم، وتحملوا مخاطر ال

الغابات  أعماقفضلوا الهروب إلى بني شقران والونشريس والقبائل واألوراس فقد 

وصبروا على قساوة  ,واالحتماء بالمغارات الطبيعية على االمتثال ألوامر الترحيل

  .الظروف الطبيعية وثبتوا أمام قساوة الجوع والعطش

لثوار، وأبانوا على عبقرية في الصمود والتأقلم لقد كانوا أحسن عون للثورة وا

مع البيئة واألوضاع غير العادية، حيث حولت المغارات والصخور واألشجار إلى 

كما كان لسكان المدن دور ...مخابئ طبيعية للسالح والمؤونة والعالج وتصليح السالح

.كبير في العمل الثوري

وساط حضرية تحتوي على كانوا في أقد قساوة فقلوإن كانت الظروف أ 

افرت الجهود بين كل حيث تظ.مرافق، وأسباب التمدن وتوفر اإلمكانات في ذلك الوقت

  وكانت هذه المكاسب التاريخية التي تحققت هي .جل هدف واحدالجزائريين أل

تحرير في رحلة البناء والتشييد بعد أن وضعت المنيرة التي سارت عليها جبهة الالنقاط    

  .ارهاالحرب أوز
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د سياسي واجتماعي تمثل في جبهة تجسيد توح نجحت جبهة التحرير في: أوال

التحرير الوطني وجيشها الذي اتخذ صفة الجبهة التي اتسعت إلى كل التيارات 

  .واإليديولوجيات والحساسيات تحت شعار الوطنية واالنتماء إلى الجزائر

اعية والسياسية وانخراط كل التأكيد على وحدة الجزائر الترابية واالجتم :ثانيا

  .في العمل المنظم والمؤطر .فئات الشعب

تاريخي  أساسإفشال محاوالت فرنسا في تقسيم الشعب الجزائري على  :ثالثا

  .وأنتروبولوجي

ميالد الدولة الوطنية الجمهورية الديمقراطية الشعبية كما جاء في بيان أول : رابعا

.19541نوفمبر 

الدولة الجزائرية أن أخضعت  لم توجد من العدم فقد سبقتهازائرية إن الدولة الج

حمل وزرها الشعب في كل  والحصيلة ثقيلة .لكن الثمن كان باهظا¡2المتوسط بأسطولها

عن االستقالل طفت على السطح جملة من المشاكل والعراقيل  اإلعالنفبعد  .المجاالت

 وأخرت .ة البناء والتشييدعرقلت عملي.بعد الحرب ةوالتي هي نتيجة حتمية وطبيعي

  :ومن بين هذه المشاكل.القيادة  إليهاسيرورة التنمية التي كانت ترمي 

عدد هائل من األهالي كانوا تحت خط الفقر حوالي : ظاهرة الفقر والبطالة

.مليون عاطل عن العمل ونصف مليون عاطل في الريف الجزائري

ة وطرقات رافق صحيكن وماياة في الريف من مسكل أشكال الح انعدام

.ومنشآت تحتية جراء الحرب الضروس التي خاضها الشعب بكل أطيافه

ن والصحةتدهور كلي في قطاع السك.

  .1954من بیان أول نوفمبر  -1
  .86-85، ص ص 1999، المصدر العدد الثاني، الثورة الجزائریة ومكاسبھا الباقیةالعربي ولد خلیفة، محمد  -2
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 انتشار األحياء القصديرية والصفيح واألكواخ على حواشي المدن جراء

.أراضيهم وممتلكاتهملساكنة األرياف المهجرين قصرا من النزوح الجماعي 

يفي والهجرة إلى خارج الجزائر حيث سجل حوالي انتشار النزوح الر

يذكر الرئيس روزفلت خالل زيارة  نسافر ألف إلى 400ألف مهاجر منهم  700

.1للجزائر أنه رأى بؤسا ال يمكن وصفه في دولة غنية كالجزائر

لقد كانت الوضعية متردية جدا لجموع السكان خاصة سكان الريف الذين ورثوا واقعا 

  .الحرب هاءانتمزريا بعد 

فرنك لكل فرد ،  350.000(الدخل السنوي للفرنسيين المقيمين بالجزائر يفوق 

وهذا المعدل ال ) فرنك 50.000(بينما يقل معدل الدخل السنوي بالنسبة للجزائريين عن 

التي تعيش في القطاع التقليدي  األمر يتعلق بالفئات إذا كان) فرنك 20.000(يصل مبلغ 

لعواقب االجتماعية تظهر في عدم دمج مليونين ونصف مليون جزائري كما أن ا .الريفي

عاطل عن العمل في المدن  990.000في دائرة النشاط االقتصادي حيث أنه يوجد 

ومليون ونصف مليون عاطل في األرياف وهي تتجلى في الهجرة الريفية وفي هجرة 

  .بالتحديد2ري إلى فرنسائجزا 400.000

سنوات  6من األشخاص الذين تفوق أعمارهم  4/5ثر من إضافة إلى األمية فأك

  .ال يعرفون القراءة وال الكتابة

 .آت في األرياففقد أتت الحرب على معظم السكنات والمنشتدهور قطاع السكن 

  .وتردي الوضع الصحي والخدمات العالجية

، وثیقة مكتوبة بخط العقید لطفي،  13، الجزائر ، صAnep ،2010نظرة العقید لطفي المستقبلیة للتنمیة االقتصادیة  -1
   .تاریخ الثورةقامت وزارة المجاھدین بطبعھا  وجعلھا في خدمة الباحثین في 

  .31المرجع نفسھ، ص -2
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  :المجال االقتصادي:المطلب الثاني

حطما هشا وغير متناسق يقوم على ورثت الدولة الجزائرية الفتية اقتصادا م

  :قطاعين

موجهة  فالحة  اقتصاد رأس مالي عصري يمثل ركيزة لالقتصاد الفرنسي : األول

–النقل قطاع   -لألسواق التي تنشط في المدن وأخرى مخصصة للتصدير مثل الخمور

كولون كانوا كبار الأما المالك . فقط التواجد الجزائري اليد العاملة فيه الخدمات يمثل

   .والرأسماليين الفرنسيين

قتصاد استهالكي ال يعتمد على البسيطة، حتفظ بصورة  اقتصاد تقليدي ي :الثاني

على ي للمنظمة السرية قبيل االستقالل الهجوم الوحشكما تسبب  ..وسائل مكننة حديثة

  .في خسائر كبيرة  سب للجبهةين كل ماأمالك الجزائريين الزراعية و

رع والوظائف والنشاطات رة ما يقارب مليون معمر تاركين المزامغادإضافة إلى 

وكان هذا هو  .عامل مهني 100.000/إطار متوسط  35.000 /ساميإطار  5000

 أن إالفكان منها  .حربسنوات من ال 7بعد لحقيقي للحكومة الجزائرية الفتية التحدي ا

زائريون بإمكانيات بسيطة جال حيث سدلرفعه،  واتخذت كل التدابير الالزمة  .قبلت به

.غ الخطيركل هذا الفرا 1رالتكوين والتأطي رغم نقص

500خروج رؤوس أموال ضخمة من الجزائر قدرتها الدراسات حوالي -

750مليون فرنك فرنسي شهريا وفي جوان من نفس السنة حوالي مبلغ 

مليون فرنك فرنسي عبر البنوك وعن طريق التهريب المباشر وهذا األمر 

.ن كارثيا على العجلة االقتصادية بغياب السيولة النقديةكا

1 - source exposition l’ uNC , la guerre d’Algérie une exigence du vérité . sans date.
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توقف اآللة االقتصادية واإلدارة العمومية واالستثمارات المبرمجة في -

مشروع قسنطينة حيث سجل تراجع في النشاط االقتصادي ما عدا قطاع 

.المحروقات

.63-62مابين سنة مؤسسة صناعية  100غلق حوالي -

مؤسسة ناشطة في  2000صناعية من مجموع مؤسسة  1400توقف نشاط -

.الميدان

.63في نهاية  %55و) 63-60(في سنة  %3.5سجل انخفاض نسبته -

.من العمال %70ارتفاع نسبة البطالة بحوالي -

.مليون جزائري تهددهم أوضاع متردية للغاية 12إلى  11-

-Swafاستمرت عدة شركات المتعددة الجنسيات في العمل مثل- Allumaf-

Renault- Berliet- Philips-Cabat.

:أما في مجال الصحة فحصيلة ما كان موجودا هو التالي-

.سرير 2000مستشفى  01-

.سرير 1000مستشفيان مركزيان  02-

.مركز صحي 23مستشفى متعدد الخدمات و  112-

  .سرير 1000مستشفى واحد لألمراض العقلية والنفسية  14-

.ية متخصصة مؤسسات استشفائ 05مؤسسات خاصة  9-

.1894مؤسسة باستور، الجزائر العاصمة أسست  01-
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1.سة نقل الدممؤس 01-

  :باألرقام حصيلة الحرب: طلب الثالثالم

لم تكن هناك  .إن الحديث عن حصيلة الحرب مهمة صعبة للغاية بالنسبة للجانبين

ا كتاب كتب عن حصيلة رسمية حقيقية رغم األرقام الموجودة والتقارير التي ال يخلو منه

حيدة هو أن هناك الجزائر وعن الثورة التحريرية واالستعمار الفرنسي لكن الحقيقية الو

.2سياسيةو أخالقيةتصادية وحصيلة بشرية واق

Guyالمؤرخين الفرنسيين يشككون في األرقام مثل صاحب كتاب  أنرغم 

pervilleLa guerre d’Alger 1954/1962

queمنشورات  sais- je إلى  250.000ويقول أن عدد القتلى ما بين  ?

في صفوف الفرنسيين بينهم ) قتيل 25.000(قتيل في صفوف الجزائريين و  300.000

  .جريح) 65000(قتلوا في المعارك و )  15000(

مسلم وقامت المنظمة ) 16378(أوربي مدني قتل من طرف الجبهة و ) 2788(

1062جريح  5148أوربي و 239ئري منهم جزا) 1622(بتقتيل حوالي  OASاإلرهابية 

.3جريح أوربي

1 - exposition inc . opcit.
 سفیر إلىبعثھا محمد خیضر مسؤول الشؤون السیاسیة  1954أول تقریر لضحایا الحرب  منذ اندالعھا في أول نوفمبر  -2

حسب تقریر آخر  بعثھ أحمد توفیق المدني برسالة إلى الجامعة ألف قتیل و 1000وذكر  1956الھند بالقاھرة ، في ماي 
ألف قتیل    600لجزائریة  بلغت بعد تشكیل الحكومة المؤقتة األف قتیل  و 500قدر عددھم  1957 مارس 02العربیة  في 

رة ملیون شھید و أبقي على ھذا الرقم و زاد لصبح ملیون ونصف ذكرت جریدة المجاھدة عبا 1960في منتصف أوت و
  ملیون شھید

3 - Guy pervillé la guerre D’Algérie 1954-1962. PUF.
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  :المجال التعليمي-

109.300تلميذ منهم  844.744المجال التربوي كان مؤهال الستقبال  1961

  .متوسط/ كوليج 24/ ثانوية  24مسلم  735474/ أوربي

Hydraulique: المجال الهيدروغرافي-

  .سد للسقي والطاقة 14

  :المجال الصناعي-

  .الفوسفات -الرخام -الحديد -الزنك - الرصاص-دنالمعا

  :المواصالت-

  .كلم من الطرقات 88000

  .كلم من السكة الحديدية 4400

  .ميناء 23

  .السانيا وهران –، الدار البيضاء بالعاصمة مطار 02

  :الطاقة-

ساعي -الكهرباء مليار كيلوات.

 مليون طن 9إنتاج الغاز والبترول.

95%  تأتي من البترولمن مداخيل الجزائر.  

.1هذه اإلحصائيات من مصادر فرنسية يبقى التحقق من صحتها:مالحظة

1-Une exigence de vérité "La guerre d’Algérie, opcit.
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حرب .ضرورة الحقيقة(تحت اسم L’UNCمعرض منظم من طرف  :المصدر

.)الجزائر
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  موضوع الريف في النصوص الرسمية : المبحث الثاني

  : لريف في الخطاب الرسمي عشية اإلستقالل ا: األولالمطلب 

ولة ألنها الجهة المخ.لخطاب الرسمي  في نصوص جبهة التحرير الوطني يتمثل ا

ومثال ذلك موقف الجبهة من الحكومة  .بالتحدث بإسم الشعب الجزائري

...وسياسة مانديس فرانس.الفرنسية

إلى التعهد بوقف العنف، وحل معضلة الجزائر أمام الرأي  1نسذهب منديس فرا

اإلقطاعيات اإلدارية والمالية واإلفراج لى منازلهم وتحطيم ، وإعادة الجنود إالعام الفرنسي

 شدات، وكان ممثل جهة المفاوضات  كل منعن المعتقلين السياسيين وإغالق المحت

لقد ظل االعتراف بالشخصية الجزائرية قوال مبهما ال  .والكوست 2بورجيس مونوري

ن باختصار لم يكن ينطوي على مسعى حقيقي ملموس دقيق، والحل السياسي الذي أعل

، ولم بواسطة انتخابات حرة ووقف القتالمشاورة الجزائريين : قائما إال على مبدأين اثنين

ال يبالي بها أحد، هي  ئية الطفيفة إال كالصرخة، في واديكن إعالن اإلصالحات الجز

لجزائري، تمثيل الجزائر في البرلمان بصيغة مؤقتة، وحل المجلس ا إلغاءترمي إلى 

وتعيين المسلمين في الوظائف العمومية في بعض المناصب  .ير الشرطة الفالحيةوتطه

اإلدارية واإلصالح الزراعي، واالنتخابات في هيئة ناخبة واحدة، واليوم تعلن حكومة غي 

 .الجزائر الذي تكون خطته األساسيةوجود ستة أو سبعة مشاريع لوضع دستور  3مولي

والثاني اقتصادي مع حكومة تتألف من وزراء أو هي إنشاء مجلسين أحدهما تشريعي 

.مندوبين ويرأسها وجوبا وزير من أعضاء الحكومة الفرنسية

  .1955فیفري  05إلى  1954جوان  17رئیس حكومة فرنسا   1982- 1907: مندیس فرانس -1
  .1957سبتمبر  30إلى  1957جوان  12رئیس حكومة فرنسا   1993-1914: نوري بورجسمو -2
  . 1957ماي  21إلى  1956جانفي  30، - 1975-1905رئیس وزراء فرنسا : غي مولي  -3
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الرأي العام بفرنسا بفضل جهاد الشعب  تحول وهذا يدل على التطور الذي وقع في

لساسة الفرنسيون حتى كما يدل على الحلم الجنوني الذي ال يزال يحلم به ا الجزائري

خيب مساعي العدو التجرير الوطني سترضى بتواطؤ مخجل كهذا، وجبهة ه سييعتقدون أن

.كما خيبتها في الماضي

هذا ما كانت تهدف إليه جبهة التحرير الوطني لتنظيم وقيادة ماليين الرجال للكفاح 

.العظيم

إن اإلتحاد الروحي والسياسي الجزائري الذي التحم وتوطد في الكفاح المسلح قد 

حقيقة تاريخية وهذا االتجاه القومي الوطني المناهض لالستعمار هو القاعدة أصبح اليوم 

1.األساسية للقوة السياسية والعسكرية للمقاومة

لقد خصت جبهة التحرير الوطني للريف وللفالحين بالتحديد جزءا من تعبئتها في 

الجو  بعد عامل تصفية ادة ماليين الرجال للكفاح قي"فيما يخص .(نصوصها الرسمية 

).2تحويل السيل الشعبي إلى طاقة خالقةوالسياسي 

:حيث جاء فيها مايلي: الحركة الفالحية-أ

والنسبة  .إن األغلبية الساحقة للفالحين والخماسين والعمال الزراعيين في الثورة( 

التي يمثلونها بين المجاهدين والمسبلين في جيش التحرير الوطني قد دل داللة بالغة  يةالقو

)3.ى الصفة الشعبية التي تتصف بها الثورة الجزائريةعل

قسم اإلعالم  -وثیقة حزب جبھة التحریر الوطني 1962-1954النصوص األساسیة لحزب جبھة التحریر  الوطني -1

  .31- 30ص  ص -والثقافة
31-30 ، ص صالمرجع نفسھ -2
  .62-54 نفسھ، ص صالمرجع  -3
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التجنيد يكون "... (:رير التالي قدم مسؤول الوالية الثانية التق 1959في عام 

إننا نحصي ستة من الفالحين مقابل واحد من  .، الكثير من جنودنا من الفالحينمونامض

)"1المدنالكين ومناضلوا وراعيون فالحون و صغار المالمدنين في أعدادنا فهناك عمال ز

. يذكر عبد القادر جغلول انه وقع انقالب حقيقي في السياسة االستعمارية

بالخصوص على اغتصاب أراضي األوقاف 'فبينما كانت هذه السياسة مؤسسة 

¡)1946و  1945(واألعراش والمالك وقد استمرت إجراءات نزع الملكية إلى غاية 

اليوم إلى إصالح زراعي وتوزيع قسم من األراضي  أصبحت الحكومة الفرنسية تدعو

ظف كبير من حبرا على ورق، العتراض مو تان الذي ال يزالالمسقية بتنفيذ قانون مار

ر وهذا ال كوست ذاته يحرض على التفكير في إجراء تدبي .عليه خدام االستعمار الجبان

2.ارمالك الكبهو نزع الملكية من بعض الو ثوري

بشكل عنيف اإلقطاعية وامتداداتها التحرير الوطني جبهة ت عارضبالمقابل 

لم تقم بمجهود واضح للتخلص من اإلقطاعية من كيانها كقيادة لشعب لكنها االجتماعية، 

ب ظهور اإلقطاعية مكافح ضد االستعمار في غياب للثقافة السياسية التي كانت من أسبا

.وجهمختلفة األفي أشكال كثيرة 

طاعية أمرا يتعلق فقط بطبقة اجتماعية معينة ذات سيطرة تقليدية ليست الروح اإلق

في البالد  ها حقيقةأن .غير شرعية تستمدها من ملكية األراضي، واستغالل الغير بصفة

  .اريخي بائداإلفريقية واآلسيوية كبقية من بقايا عهد ت

عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر والمغرب العربي تر فضیلة الحكیم و فیصل عباس ، ذاكرة الناس ، المجلد األول ،  -1

  .288:، ص2013
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 انطالقة إنما هو نقط فالحية عفوية أو تمرد انتفاضةاألول من نوفمبر ليس بداية 

.1لسيرورة ثورية جديدة حددت الكيفيات واألحداث

ية وجدت إقطاعية زراعية يمكن وجود إقطاعية سياسية ومجموعات فوضو مثلماو

والسبب في ذلك هو عدم التربية من الزبائن واألشياع، من القادة ورؤساء وفرق متحزبة 

وزيادة على روح  الديمقراطية في صفوف المناضلين وبين المواطنين على العموم

المغرب منذ انتهاء القرون الوسطى في الميادين  بالد  اإلقطاعية التي طالما صبغت حياة

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية والتي عجزت جبهة التحرير عن القضاء عليها

يظهر ذلك في نزعة الحكم المتظاهر بروح األبوية المترفعة، وهي نزعة تشكل 

ة عند المناضل والمواطن، السياسي والمبادرة الواعية الخالقطيل حقيقي للتكوين عنصر تع

وهي تتمثل في نوع من السلطة البالية المتصفة بعطف زائف مناف للروح الشعبية ومن 

شأنه أن يحدث مفهوما صبيانيا للمسؤولية، إن الخلل الذي اعترى القيم الثورية كان من 

كوين السياسي سلوك مظهري يتمثل بالشكلية وهكذا نتائجه أيضا أن عوض نقص الت

نزعة   تغلب عليها'لغلو والتهجم أصبحت الثورية والوطنية، مواقف مظهرية تتصف با

إلى تضخيم البطوالت الذي يتنافى مع طباع شعبنا  فوقية تافهة وميول غير سليمة

ها إهمالهم للعمل المتواضع والبعض يغتنمون هذه النزعة الشكلية كفرصة كاذبة يبررون ب

الثوري الذي تؤديه الجماهير الشعبية بروح من المثابرة، والتواضع خالل مجهوداتها 

ساطة كما تواجه العراقيل بنفس الروح بالعملية الملموسة ومهامها التي تؤديها في 

.2المتواضعة

  :المحتوى االجتماعي لحركة التحرير الوطني- ب

.287:جع السابق  ،ص، المرعبد القادر جغلول -1
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أنه ظهر منذ غرة نوفمبر : "رير الوطنيجاء في النصوص الرسمية لجبهة التح

وهو بعد  التي بقيت راكدة حتى اآلن،'بعد جديد في حياة المجتمع الجزائري  1954

الكفاح الوطني ودخوله فيه، إن هذه الحركة بالحركة التي يحددها االلتزام الجماعي للشعب 

وطرحت مشاكل من حيث عمقها وامتدادها قد أعادت النظر في كل قيم المجتمع القديم 

  .المكونة له الشعبية الفئاتو مقومات االجتماعية لهذه الحركةالمجتمع الجديد، فما هي ال

:الفالحون-1

ية والتحديد والتمركز ا أساسا ضحية لنزع الملكية العقارالفقراء الذين ذهبو

تعلق بالفالحين الدائمين كبارهم وصغارهم أو ستغالل من طرف المستعمر واألمر يواال

.1وسميين والخماسين الذين قد يضاف إليهم صغار المالكينالم

2:البروليتاريا-2

والمنتمون إليها قليلون وما تحت البروليتاريا المكتظة أعضاؤه  في المدن، 

ونجدهم في أغلب األحيان من الفالحين الذين طردوا من ملكيتهم المنزوعة، واضطروا 

يث حتى إلى الهجرة إلى فرنسا اف بل وحإلى البحث عن العمل بعيدا عن األري

  .الشاقة بأبخس األجور يستعملون غالبا في االعمال

:متوسطة فئة اجتماعية-3

الصناعات التقليدية والمستخدمين الصغار والمتوسطين وهي فئة أصحاب 

والموظفين وصغار التجار وعددا من أصحاب المهن الحرة كلهم يكونون ما يسمى 

  .ت السياسيةبالبرجوازية بتقديم اإلطارا

  .من نصوص جبھة التحریر الوطني ، وثیقة بدون تاریخ  -1
ضمن كتاب بیان حزب الشیوعي لكارل ماكس وفریدك أنجلو، یشیر فیھ إلى  19مصطلح ظھر في القرن : البرولیتاریا -2

  . احتكاري طبقة التي تتولد بعد تحول اقتصاد العالم من اقتصاد تنافسي إلى اقتصاد



وات الثورة على الريف الجزائري وآفاق االستقالل والتنميةانعكاسات سن.......:الفصل الرابع

222

:الطبقة البرجوازية-4

الصناعات وقليل من رجال  تتكون من رجال األعمال وكبار التجار وأصحاب

ويضاف إلى هذه الطبقة من بعض كبار المالك العقاريين وأعيان اإلدارة  السياسة

هاتين الطبقتين االجتماعيتين قد شاركتنا في الثورة دوريا، إما عن إيمان  عناالستعمارية، 

وطني أو بصفة انتهازية وأنه يتعين أن نستثني منهم اإلقطاعيين اإلداريين المعروفين 

.1والخونة الذين انضموا انضماما كليا إلى االستعمار

لفالحين والعمال على وجه التحرير يبين أن ا إن تحليل المحتوى االجتماعي لثورة

لشعبي أساسا، أعطوها الطابع اهم الذين كانوا يشكلون القاعدة العاملة للثورة والعموم 

صفوف الثورة قد جذب إليهم من بعد فئات الوطن االجتماعية الجماعي  في  فانخراطهم

األخرى، وأثار ظاهرة هامة هي التجنيد الكامل للشباب الجزائري مهما كان أصله 

ازية االجتماعي، وبهذا الصدد يتعين المالحظة بأنه غالبا ما كان التزام الشباب من البرجو

.بقضية االستقالل هو الذي أدى بهذه األخيرة إلى االنضمام إلى القضية

في نظرته إلى الريف الجزائري وسياسته المستقبلية لقطاع  هواري بومدينيقول 

.الفالحة

صحيح أن مستوى الوعي في الريف أقل منه في المدن، نظرا للتفاوت في الدرجة "

الريف أكبر وأعمق بسبب ما يعانيه من استغالل الثقافية، لكن يظل الحس الثوري في 

.وفقر، وبالتالي فإن جسم الثورة الحقيقي في بالدنا ريفي

وغالبية العناصر القيادية تخرج بوعيها المستنير من المدن، ولكن هذه العناصر 

سطة وثورة صالونات ى السطح ويتحول عملها إلى مجرد سفالقيادية تظل عائمة عل

  .287-286:عبد القادر جغلول ، المرجع السابق ، ص ص -1
- 73، ص المرجع نفسھ.  
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لت عن جسم الثورة ومنبعها ومن هنا يجب أن تحافظ دوما على صلتها ومقاهي إذا انفص

.الخالصة.وروحها الشعبية .الصحيحة بجسم الثورة

وال تخلع جذورها أبدا من المنبع والصلة العضوية بين القيادات المثقفة الواعية 

د حركة صغيرا نسبيا في حدو اكم تمثل  .وبينه في الواقع مثل واقعنا حيث الطبقة العاملة

نقابية، هل ننتظر عشرات السنين على الثورة حتى تنمو الطبقة العاملة حجما ووعيا 

ال مفر من التعامل ... وحركة سياسية وهل يسمح لنا األعداء بهذا الوقت إذا ما العمل

بتعبير آخر ليس أمامنا من طريق إال خلق ما .... 1الثوري مع معطيات الواقع الخاص بنا

به نبدأ محاصرة المدن التي تترعرع فيها نواة ". ع الريفي الثوريالمجتم" أسميته

البورجوازية، البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية غير المنتجة والتي تشكل خطرا داهما 

المدن في بالدنا العربية وفي العالم الثالث متأثرة حتى النخاع .... ومتصاعدا على الثورة

احتقار العمل ... االستهالكية ، السلوك، السوقبأوربا الغربية في كل شيء القيم

فضال عن أن المدن بالمعنى الحديث نشأت في المجتمع الجزائري من ... إلخ...دويالي

.خالل االستعمار االستيطاني وظلت متأثرة به حتى بعد اقتالع االستعمار

 تفجير ثورة التحرير الوطني، وكما دلت تجربة السنوات السبع ونصف السنةن إ

قدراته ال حدود ريف الجزائري في الثورة طويل وأن نفس ال ظهرتأ من الكفاح المسلح

دنا أن نمضي بالثورة الجزائرية التحريرية على طريق وبالتالي إذ أر. لها كصالبته

االشتراكية فليس أمامنا من خيار العودة إلى المنبع بمفهوم عالمي ووعي ثوري وقيادات 

بل الثورة الجزائرية في مرحلتها الجديدة يتوقف في الجوهر على اشتراكية ولهذا فإن مستق

.2نجاح الثورة الزراعية

ورة وبالثورة حوار مع بومدین من منشورات التجمع الجزائري البومدیني اإلسالمي ثلطفي الخولي، عن الثورة في ال -1

  ).174/175(بدون تاریخ الطبع ص ص 
  .73:المصدر نفسھ ، ص -2
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  :موقف األقدام السوداء :المطلب الثاني

لم تكن األمور سهلة في مرحلة االستقالل األولى، كانت عبارة عن مرحلة 

، والقوة التحديات الكبرى أمام السلطة الوطنية، وكانت تتطلب كما هائال من الكاريزما

  .والصرامة والجرأة السياسية

والرفض القاطع لالستقالل والتفريط في  1ومن أهم التحديات موقف األقدام السوداء

  .كما كانوا يؤمنون ويعتقدون" الجزائر الفرنسية"

خروج آالف المستوطنين األوربيين المسيطرين على مفاصل االقتصاد الجزائري 

كتارات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، ونسبة والذين خلفوا وراءهم ماليين اله

  . مليون جزائري 02مهولة من البطالين تزيد عن

حيث أصدرت السلطة الوطنية قانون يقضي باعتبار جميع األراضي والمؤسسات 

والمساكن التي ال يعود أصحابها من المستوطنين إلى الجزائر لتشغيلها قبل السابع من 

من حق الدولة الجزائرية االستيالء عليها وإعادة  كا مهجورة شاغرة،أمال 1962أكتوبر 

  .تشغيلها بواسطة عمالها الجزائريين

مارست السلطة السياسية الجزائرية  1971إلى  1962إن الفترة الممتدة من 

بصورة مستمرة سلسلة من التأميمات تتضمن مجموع المواد األولية لوسائل اإلنتاج و 

ل ير الذاتي من قبيالجالء المكثف للمستعمرين  من الحركة التلقائية للتس بعد 1963تحقيقه 

القطاع  األراضيقد أصاب التأميم مجموعة  العمال خاصة العمال الزراعين و

مجموعة غير متالحمة من المؤسسات التحويلية كالتبغ مليون هكتار و 2.7االستعماري

.2الكبريت، المطاحن

piedsالسوداء األقدام  -1 noirs األوروبیین الذین استوطنوا الجزائر وسیطروا على أجود یطلق على المعمرین  اسم
  .األراضي الزراعیة

  . 344عبد القادر جغلول ، المرجع السابق ، ص  -2
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لذي قام به المستوطنون الحاقدون عمليات بيع صورية شمل كذلك العمل التخريبي ا

أو حقيقية وتهريب مبالغ هامة إلى الخارج والمشترون كانوا الجزائريين البرجوازيين 

.1وهذا اإلجراء كان بغرض اإلفالت من قانون األمالك الشاغرة

وجاء إجراء قانوني أوقف هذا التحايل بإصدار قانون ينص على إبطال جميع 

وهو تاريخ  1962الت التجارية بين المستوطنين والجزائريين منذ أول جويلية المعام

  .االستفتاء على االستقالل

حيث بدأ العمال الصناعيون والزراعيون بنشاط إلى حرث األراضي المهجورة 

تصدت  التي القيادة إشرافل المصانع والورشات المتوقفة تحت وزراعتها وإعادة تشغي

  .لمؤامرة العودة

الب اليمين بإعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها ألنهم أقدر على تشغيلها، وط

مليار فرنك فرنسي  150وحاصر السلطة الوطنية، بمنع المساعدات المقدرة سنويا ب 

وبدأت حالة من التجاذب بين بعض  ،قانون األمالك الشاغرة لغاءوطالب بحق إقديم،

لميول اليمينية لتسهيل عودة األقدام السوداء القيادات الثورية والشخصيات الوطنية ذات ا

في إطار االتفاقيات التي تمت بين الطرفين، لكن العمال والفالحين في المزارع بقوا في 

  .مناصبهم رافضين أي تحرك لصالح االستعمار الجديد

وحرصت السلطة الوطنية على إصدار قانون ينهي هذه الحالة من الفوضى 

الك الشاغرة للشعب الجزائري ولم تعد محصورة في المزارع والتوجس وهو قانون األم

والمؤسسات المهجورة بل ضمت كذلك كل مؤسسة توقفت عن النشاط وال تستثمر بطريقة 

  .عادية

تي كانت و المتعلق بتأمیم اآلراضي ال 1963أكتوبر  01المؤرخ في  63/،388قانون األمالك الشاغرة بموجب المرسوم  -1
  .تابعة للمعمرین و إعادتھا للجزائریین 
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أما اإلجراء الثاني الذي اتخذ في هذا اإلطار فهو أن كل الفرنسيين الذين كانوا 

وأمالكهم، ونشاطاتهم قبل أكتوبر  يعيشون في الجزائر وغادروها ولم يعودوا إلى عملهم

تم تأميم كل  1968تصبح أمالكهم شاغرة وتتكفل الدولة بإدارتها، وبدأ من سنة  1962

الممتلكات وفي هذا اإلطار يشدد بن تومي أن أولئك الذين يريدون اليوم المطالبة بأمالكهم 

1.ات إيفيانمن األقدام السوداء ليس لهم أي سند قانوني يعتمدون عليه في اتفاقي

والجدير بالذكر في هذا السياق اإلشارة إلى الفوضى التي عمت نظرا للظروف 

السائدة الخروج من الحرب واالستقالل، والمرحلة االنتقالية ومن صورها، ما حدث 

ألف هكتار  800ماليين و  3وهي حوالي  فالحية الجزائرية التي تم تاميمهالألراضي ال

ة الموجودة، حيث سلمت للفالحين الذين كانوا يعملون مع من أحسن األراضي الفالحي

ألف هكتار فقط أعطيت للمجاهدين، ألن أغلبيتهم لم يعودوا إلى األرض،  100الفرنسيين و

، وقد استمر الوضع مع الثورة الزراعية لمعسكرات ودخلوا المدن والكثير منهم بقي في ا

.2الل ثم اآلن عقود االمتيازأين استفادوا منها نفس األشخاص ثم عقود االستغ

في حوار مع أول وزير عدل في الجزائر المستقلة المحامي عمار بن تومي أجرته 

أنه كان ضد اتفاقيات إيفيان في شطرها المتعلق :".... معه جريدة الخبر صرح بما يلي

زائر بالعدالة التي تجعل من الفرنسيين الذين يختارون الجنسية الجزائرية والبقاء في الج

لب الذي طمأن مهندسها سعد دحو مواطنين فوق العادة، مضيفا فيما يتعلق بالمفاوضات 

هؤالء الفرنسيين غير وارد كما أن القوانين يمكن تغييرها مستقبال مذكرا  بالقول أن رجوع

  ".أننا فضلنا التنازل في هذا الميدان على أن نتنازل في قضايا أهم منها تخص اإلقليم

موقع  03/06/2010عبد الرزاق محمد الطائي، تحوالت قطاع الزراعة الجزائري في عھد االستقالل ، منشور بتاریخ  -1

  .دنیا الوطن
 27ر بتاریخ مقال الخبر، حوار صحافي مع أول وزیر عدل في الجزائر، عمار بن التومي ، مسعودة بوطلعة جرید الخب-2

  .ھــ1431شوال  18وافق لــ  2010دیسمبر 
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مي أن الهاجس األكبر بالنسبة إليه هو كيف يحول دون بقاء وأوضح بن تو

الفرنسيين في الجزائر مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا ما كان يراهن عليه ديغول هو 

يملك لفرنسا عن طريقهم التدخل في الشأن الجزائري، ) ألف فرنسي 500(بقاء أكثر من 

إيفيان والتي حددت من السيادة  ومن ضمن هذه اإلجراءات التي تحدثت عنها اتفاقيات

الجزائرية خاصة في العدالة حسب التومي، هي المواد الخاصة باألقلية الفرنسية في 

الجزائر وتتمثل في إنشاء مجلس الضمانات، وجمعية الحفاظ على حقوق الجزائريين ذوي 

  .األصل الفرنسي

هذه الجمعية وللوقوف ضمن هذه اإلجراءات قال بن تومي أنه أخر وعرقل إنشاء 

4رغم إلحاح الجانب الفرنسي حيث تردد عليه السفير الفرنسي أكثر من  .وهذا المجلس

مرات إلتمام هذا األمر، لكن ابن تومي تعامل مع الفرنسيين الباقين في إطار عام وليس 

حسب اتفاقيات إيفيان، وكان تبريره للجانب الفرنسي، دائما أن الجزائر حديثة االستقالل، 

1.بصدد وضع أسس العدالة والقضاء على الفوضى لضمان أمن الجميعوهي 

كما عرف القطاع الزراعي عدة تنظيمات زراعية، لم تكن في مجملها ناجحة، 

  .نذكر منها التسيير الذاتي نظرا لعالقته المباشرة مع قانون األمالك الشاغرة

  :الصورة العامة حول القطاع الزراعي كما يلي

ألف مستعمر فرنسي وأوربي على  22000كانت سيطرة أكثر من  قبل االستقالل    

مليون هكتار من األراضي الخصبة والتي تشكل خمس مساحة  2.725.000أكثر من 

األراضي الصالحة للزراعة وتستثمر بالوسائل الحديثة فيما بقت األربعة أخماس في عهدة 

ل فالح جزائري من هكتار لك 20فالح جزائري أي ما يعادل ) ألف 600(أكثر من 

  .األراضي الفقيرة

  . عمار بن تومي، المرجع السابق -1
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ومنذ االستقالل تغيرت األمور بقوانين وتنظيمات من شأنها االستغالل األمثل 

حيث يسير  التسيير الذاتيللموارد الطبيعية والبشرية لتطوير الزراعة ومثال ذلك 

ير الفالحون األراضي التي تركها المستعمرون ويكون الفالحون كأجراء وطبق نظام التسي

  .الذاتي على مراحل متعددة

تم االستيالء على األمالك الشاغرة بشكل فردي أو جماعي من قبل  1962فمنذ 

إلى حماية هذه  1المنظمات الوطنية مما دفع بالحكومة الجزائرية تحت رئاسة بن بلة

المزارع ومنع تهريب اآلالت الزراعية، وحافظت على الوحدات الزراعية الكبرى، 

  .أصبح نصف المزارع الشاغرة مسيرة ذاتيا 1963وبحلول 

إعالن عن تطبيق مرسوم التسيير الذاتي وبدأت عملية  تم 1963مارس  23أما في 

تأميم األراضي الزراعية، وأنشئت الهيئة الوطنية لإلصالح الزراعي التي تمثلت في تأميم 

وتقدر مساحتها  مزرعة 127الوحدات الزراعية لكبار المستعمرين الفرنسيين والتي بلغت 

  .ألف هكتار 200

تأميم كل  1965-1962قرر الرئيس الجزائري أحمد بن بلة 1963وفي أول أكتوبر 

األراضي التابعة للمستعمرين، ووضع جميع المزارع المسترجعة تحت تصرف التسيير 

تخدمين في األراضي، فيبلغ الذاتي، أما عدد العمال والفالحين الذين كانوا مس

إشتراكي، ) عامل 150.000(عامل دائم، وبعد التأميمات بلغ عددهم ) 80.000(عددهم

مليون  3  وأصبحت مساحة األراضي التي تحت شعار لجان التسيير الذاتي أكثر من

  .من األراضي الزراعية 1/3هكتار والتي تمثل 

  مكانة الريف في برنامج طرابلس: المطلب الثالث

 19إلى  1963أكتوبر  15، أول رؤساء الجزائر  بعد االستقالل حكم من 2012أفریل  11،  1916دیسمبر  25بن بلة،  -1
  . والتصحیح الثوري. بعد انقالب وزیر الدفاع ھواري بومدین 1965یونیو 



وات الثورة على الريف الجزائري وآفاق االستقالل والتنميةانعكاسات سن.......:الفصل الرابع

229

ل االستقالل لقد كان عمليا مسرحا لحرب دفع الريف الجزائري ضريبة باهظة مقاب

ضروس، أتت على األخضر واليابس، سكانها عانوا من ويالت الحرب، ولم يتأخروا في 

تقديم الروح والمال وكانوا الحصن الذي لجأت إليه الثروة والقضية الجوهرية التي كانت 

والحرب توشك  سنوات من الكفاح المسلح 7بعد و. تصبو اليها والمتمثلة في االستقالل

  .كان السؤال الذي يطرح نفسه.على وضع أوزارها

كيف تبنى الدولة الجزائرية الفتية، وما هي الخطوط العريضة الختيارات الشعب 

  .والحكومة

جوالت الحوار والتفاوض بين جبهة التحرير الوطني والطرف الفرنسي  في إطار

  .لينتهي بتوقيع اتفاقيات إيفيان

  .رظروف انعقاد المؤتم- أ

عبارة  -همةبوثيقة م حيث انتهى– 1962انعقد مؤتمر طرابلس الثالث في جوان 

.1962ر شامل لما ستكون عليه الجزائر بعد إعالن عن برنامج متكامل وتصو

تقييمية لألوضاع السائدة أي أن مؤتمر طرابلس الوثيقة عبارة عن وقفة  كما كانت

  .ات إيفيانكانت خطوة أساسية يجب أن تكون لما بعد اتفاقي

كانت سنة اتفاقيات إيفيان في ماي ثم توقفت لتعود لتستمر بشكل علني  1961

1.رسمي بمدينة إيفيان الفرنسية

مشروع الحمامات ثم تحول إلى ميثاق طرابلس بعد تعديله والتصويت  شةمناقت بدأ

تحت رئاسة محمد بن يحي في البدء، وتمت  1962ماي  28بدأت المناقشات في  .عليه

هيئة (راءة تقريره من طرف الحاج بن عال وأهم المشاكل التي تتخبط فيها القيادة ق

1- Gybert meynier, opcit p 630.
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والجمود الذي حل بالهيئات وضرورة إيجاد حلول ) األركان، والحكومة المؤقتة الجزائرية

  .مستعجلة للوضعية الخطيرة والتحضير لالستفتاء الخاص بتقرير المصير

)OAS(المنظمة السرية العسكرية كما تطرق إلى الجرائم المرتكبة من طرف 

  من لجنة  نيتكوتقرر  بعد النقاش،  ، وجوان 1ماي و 30-29وتواصل النقاش ثالثة أيام 

:أعضاء وهم 5

أحمد بن بلة، أحمد بومنجل، علي هارون، قايد أحمد، أحمد يزيد، وعضوين 

هواري مساعدين آخرين بن عال، عبد الحميد مهري، وكانت هذه األسماء من اقتراح 

.1بومدين

وقد التقرير النهائي بكل المالحظات والتوجيهات تمت المصادقة على برنامج 

طرابلس الذي كان عبارة عن المحاور والخطوط العريضة للدولة الجزائرية المستقبلية 

  .والشعب الجزائري بكل فئاته بشكل شامل سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا

  :أهم محاور ميثاق طرابلس- ب

  :أوال-

تقرير مفصل وصورة كاملة عن الوضعية الجزائرية باإلشارة إلى مفاوضات إيفيان 

واالتفاق التاريخي بوقف إطالق النار الذي يعد انتصارا للشعب الجزائري والثورة 

  .التحريرية التحريرية وأهمية االستفتاء الشعبي لتتم الفرحة باالستقالل

  :ثانيا-

سته الغاشمة في حق االستعمار الجزائري تمحور حول االستعمار الفرنسي وسيا

والحرب الطاحنة التي دمرت كل شيء وطبيعة النظام االستعماري الذي واجه الثورة 

  .215، ص 2003عیسى كشیدة، مھندسو الثورة، منشورات الشھاب، الجزائر،  -1
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الفرنسياالستعمارحقيقةعنالشعبكفاحكشفلقد،شيةالجزائرية بطريقة إبادية وح

القديمالنظاممنالهبانتقالثورةسحقفييترددلم.دكتاتوريانظاماوكونهصلية،األوطبيعته

مواردهاوإيقافالثورة،لفصلقسنطينةكمشروعاإلصالحاتطريقعنالجديدالنظامإلى

الوطنيالتحريرجبهةبهايمدكانالتيوالمساعداتالشعبيةالجماهيرفيالمتمثلةالحيوية

.1الذريعبالفشلالمساعيهذهكلانتهتالوطني،التحريروجيش

  :ثالثا-

الل هو المحور الرئيسي لهذا الجزء، واتفاقيات إيفيان التي كانت ضربة االستق

قاضية للمعمرين والمنظرين لالستعمار وللجزائر الفرنسية، حيث كان رد الفعل عنيف جدا 

وعدم االعتراف باتفاقيات إيفيان ومحاولة عرقلة إجراء ) OAS(بإنشاء المنظمة السرية 

  .االستفتاء، واالستقالل

ألة المستوطنين والممتلكات والضمانات التي قدمتها جبهة التحرير الوطني إثارة مس

بيد أن الدولة الجزائرية  .لهم، وهي بهذا تتعارض مع المرامي األساسية للثورة التحريرية

المستقلة بإمكانها إدخال إصالحات جوهرية في نطاق سيادتها الداخلية باالنطالق في البناء 

2.ت عاجلة تقتضيها المرحلة االنتقاليةوالتشييد واتخاذ قرارا

  :رابعا-

تمثل في دراسة تحليلية نقدية لجبهة التحرير الوطني ومعالجة النقائص بتسليط 

  .الضوء عليها

المؤهالت الثورية العميقة للشعب في األريافبجهل - أ

  .135، ص 1998أحمد بن نعمان، جھاد الجزائر حقائق التاریخ ومغالطات، دار األمة، الجزائر،  -1
الجزائر،  -الوطني المجلس"للثورة مجلس وطني  أولوتشكیل " مؤتمر الصومام" محمد لحسن زغیدي، مجلة النائب -2

.4ص،2004عدد خاص، 
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كانت من بين األسباب الرئيسية لقلة الوعي المناف للثورة، الذي سيطر على جبهة 

واالبتعاد عن واقع  .زاوية التحرير ير الوطني بنظرتها إلى الكفاح المسلح منالتحر

فبالرغم من أن جبهة التحرير الوطني ظهرت كنزعة  1،في األرياف البسيط  اإلنسان

طالئعية متجاوزة أساليب ومفاهيم ومناهج الحركات السياسية التي كانت قائمة قبل اندالع 

رابس يرى أنها لم تتجاوز الهدف الوحيد المسجل في الثورة التحريرية فإن برامج ط

.البرنامج التقليدي للحركة الوطنية

  :النفسية البرجوازية-

سيطرت الذهنية البرجوازية على عقول وتصرفات عدد كبير من اإلطارات 

  .والمناضلين

أن  اا كثيرهالتي تشبه اإلقطاعية وأوشكتال حصر له،  أدت إلى إحداث خراب

برنامج طرابلس هذا المشكل إلى العمل الحربي قبل  وأعاددحا بالثورة، تحدث ضررا فا

  ).الحضر(الثورة وانتماء معظم الناشطين فيها إلى المدن والتجمعات العمرانية الكبيرة 

  :لقيادة عن الجماهيراانفصال -

وجود هوة بين القيادة والجماهير في خضم الحرب التحريرية ومعركة تمثل في 

  . االستقالل

ذكر عبد القادر جغلول أن األزمة السياسية بدأت تتوضح بعد مؤتمر طرابلس ي

 بنضال التحرير الوطني، وبين المؤمنة بالضبط، حيث بدأ تفكك تحالف القوى االجتماعية

لقد ... اغتنوا من الغنيمة االستعمارية الكبيرة البرجوازية الوطنية والصغيرة الذينممثلي 

1.وتربطهم مصالح وشبكات عائليةاتخذوا مكانا داخل الحكم 

.سیأتي التفصیل في ھذه النقطة الحقا -  1

.298عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص  -  1
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  :الوعي الجماعي وممارسات جبهة التحرير-  ب

 التي  كان بعيدة عن ممارسات جبهة التحرير الوطني، إلىمؤتمر طرابلس  أشار

مشيرا الى  .في نصه  الوعي الجماعي النابع من واقع معاناة الجماهير وهو ما عبر عنه

اتصاله بالواقع من جهة، وبين ممارسات بين الوعي الجماعي، الذي نصح ب تباعد خطير

  .انتهى النص...." جبهة التحرير الوطني في كل المستويات من جهة أخرى

ويرجع هذا ألن جبهة التحرير بقياداتها وهياكلها القائمة على العملية السياسية 

2.والعسكرية لم تبذل أي جهد في هذا اإلطار

 بقية أطياف لجماعي بصفوفها شجعاالطابع الشعبي للثورة المظفرة بالتحاقهم 

الشعب على االلتحاق بها، وكان األجدر بالقيادة االلتفات إلى هذه الجماهير التي بذلت 

الغالي والنفيس باالهتمام والتركيز على توفير باإلنسان الجزائري إلى تنمية شاملة تحقق 

3.األمن الرفاهية والحياة الكريمة

خارج الحدود مثل وجود لجنة التنسيق والتنفيذ لمدينة فوجود القيادات وهياكلها في 

في تونس بعد معركة الجزائر من شأنه إضعاف الثورة، وإلصاق االتهام  1957الجزائر

  .والشبهات التي هي في غنى عليها

إن انفصال القيادة عن الشعب وغياب اللحمة بينهما، ال يؤسس لوجود حزب 

1.ثوري

  : خامسا-

  :الشعبيةالثورة الديمقراطية -

، سنة 1یحي بوعزیز، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، دار البعث، الجزائر، ط - 2
.158،ص1،ج1980

.80مرجع نفسھ، ص یحي بوعزیز، ال -  3
.105محمد لحسن زغیدي، المرجع السابق ، ص  -  1
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باعتبار مهام .ثوري للدولة وللمجتمع إال ببناء  .االستقالل ال يتم بالنسبة للشعب

  .ق التنمية والتطوروتحقي .الثورة الديمقراطية الشعبية تتطلب تحليل الموضوعية للواقع

إن الجزائر رفضت الممارسات االقطاعية والممارسة اإلمبريالية واستغالل الشعب 

ية الكبرى هي الحل القتالع االستعمار من جذوره وتحرير الشعب والثورة التحرير.

حين والعمال البسطاء الذين ضحوا من الجزائري منه نهائيا، وكل هذا قائم على جهود الفال

المدى الثوري للكفاح  أنمن  وبين برنامج طرابلس أنه على الرغم .االستقالل اجل

جماهير الشعبية تدركها وتشعر بهما أكثر من نجد أن ال .واألصالةعلى الجدية  قائم الوطني

  .اإلطارات واألجهزة المسيرة

 حرصنا على يقول سعد دحلب لم نكن نرمي إلى فرض أي اختيار على الشعب بل

الح ، وهذا حتى يشعر الف2إعطاءه حرية االختيار مع إخطاره بتفضيلنا للخيار االشتراكي

  .ك في بناء الوطن، بل سوف يشارأنه لم يقدم التضحيات بالمجان

  :سادسا-

جاء فيه أن مهام الثورة في تقوية المواطن وإعادة له الكرامة التي مسخها 

االستعمار الفرنسي والعمال والشباب والمثقفين الثوريين وإسناد هذه النخبة مهمة الفكر 

.3السياسي واالجتماعي في إطار الثورة الديمقراطية الشعبية

ق إال بالقضاء على األساليب الليبرالية التقليدية ال يتحق :بناء اقتصاد وطني-

وخلق تغيير جذري لكل مناحي الحياة للمجتمع اإلنساني، الهياكل االقتصادية، 

.ويكون بثورة زراعية تشمل إصالح زراعي

:تاريخية لتقارير رسميةقراءة -

.171، الجزائر ، ص )منشورات دحلب(سعد دحلب، المھمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر  -  2
.119، دار ھومة، الجزائر، ب ت، ص 1954مصطفى ھشماوي، جذور نوفمبر  -  3
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ن مسؤولي صدرت عن .1وضعية الريف المأساوية إبان الحربهذه التقارير تظهر 

ة في األرياف األوضاع المتردية للجماهير الشعبيينقلون  ن مناطق عدة من الجزائر،م

  .جبهة التحرير الوطني ألجهزةالعمل الميداني  طارفي إ ).، القرىالمشاتي، والمدارس(

  .هرانو /5من مفتشية  الناحية   :التقرير األول-

  .مترجم من اللغة الفرنسية إلى العربية 1958ربيع -

.الشعب يظهر مستعمر كليا، الخيانة تعم: السعادنية-

.وضعية سيئة- الشعب سلبي غير معاون: السيافة-

.الشعب سلبي وغير متعاون: بال هجة-

قبض على رجل .م يعد الشعب إلى المناطق المحددةعين تالوت رغم األوامر ل-

خونة نساء  10سلبية بشكل عام، النظام لم يسيطر على األوضاع  2معلومات ديسكار

.رجالو

 السلبي واإليجابي، ال يمكنهم رؤية النظام، إذ توقفت اإلعدامات : بلدية السانيا-

  .التراخي ستزيد حالة

1959الشمال القسنطيني أوت  1الناحية الثانية: التقرير الثاني-

في األيام األخيرة، الحظنا أن العديد من الشباب من المشاتي بدؤوا في االختفاء 

يشاركوا في عمليات  لم انهم إلى فرنسا أو إلى العاصمة حتىوا شيئا فشيئا نصفهم ذهب

2..."التخريب من جانب النظام وتحمل أي مسؤولية 

 184المرجع السابق ، ص 1962-1954یني ،الجبھة وثائق و تاریخ التقریر مصدرھا كتاب  محمد حربي و جلبار م -1
  )عنوان المرجع مترجم إلى العربیة (
  .كلم جنوب غرب بادیس 43منطقة ابن بادیس دسكار،  -2

.منطقة فرج مزالة، میلة 213التقریر الثاني من الناحیة  -  1
2 Mohammed harbi, Glbert Meynier- Le FLN documents et histoire 1954-1962, édition
casbah 2004 p 184.
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.1960جانفي  15وهران  57مجلس المنطقة : التقرير الثالث-

الشعب في المجتمعات متعب منهك، الموارد في تناقص مستمر، إنه صعب 

  .المراقبة، لكنه بصفة عامة ال يزال متمسك بالثروة ويدفع شهريا االشتراكات

الشعب يبقى منظم ومنضبط ومطيع للمسؤوليات المدنيين والعسكريين بالنظر 

على مقدراته من طرف  أنه تعرض للتفقير واالستيالء...للوضعية االقتصادية الضعيفة

  ...".العدو

  .منطقة البليدة/ 1960المحافظ السياسي حمود أكتوبر : التقرير الرابع-

الريف رغم أنه قليل التعلم، ويتابع السياسة الدولية، والقضية  يأن الشعب ف

  .الجزائرية، ويظن أنه سينتصر من هذا المنطلق

خبار الدولية والقضية أما الشعب في المدن بالعكس فهو ذكي جدا يتابع األ

الجزائرية ولكن تصرفاته تحتاج إلى إعادة النظر أن هذا األخير ال يهتم بالثورة 

التواجد لجيش التحرير  صالداخلية، وال يمارس الشعائر الدينية وهذا ناتج عن نق

  .الوطني، في المدن

د إن الشعب الذي يتصل بالجيش له سلوك مثالي، متدين جدا، ثوري يحب التواج

المستمر للمجاهدين، ويحب رؤية السالح بين الخطابات والتشجيع المستمر ، ينضم إلى 

  ...".ساعد المحتاجين وضحايا الحربيصف جيش التحرير  و

  :استنتاج

  :من خالل قراءة متأنية للتقارير األربعة نخرج بمجموعة من المالحظات أهمها

ن من الناحية البشرية أو أن الريف كان مهد الثورة وشريان حياتها سواء أكا

  .اللوجستيكية أو العسكرية وهذا ليس بالشيء الهين
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جعل كل الفئات الشعبية بمختلف ) النظام(التواجد المستمر للجبهة، وجيش التحرير 

أنواعها تتجند تحت لواء الجبهة طوعا أو كرها وهذا يترتب عليه التزامات كثيرة في 

  .ل هذه الطبقات الهشة والمنهكةأغلب األحيان فوق طاقة وقدرة احتما

الوضعية االقتصادية السيئة للساكنة في الريف أو لمعظمها جعل نمط معيشتها -

متواضع زد إلى ذلك الوضع الصحي والثقافي والحياتي بصفة عامة متدهور 

.إلى حد كبير مقارنة بالساكنة في المدن

لى فئات الفالحين وحزمها كان بمثابة وزرا ثقيال ع) الجبهة(صرامة النظام، -

ألنهم وجدوا أنفسهم بين القوات الفرنسية  شبابا مال شيوخا كانوا أو نساء أووالع

االستعمارية من جهة وبين جبهة التحرير الوطني وكان الواجب الوطني والديني 

جبهة التحرير الوطني كممثل وحيد وهذا ما جعل  بيملي عليهم الوقوف إلى جان

.ستويات قياسيةفاتورة التضحيات تبلغ م

معاناة الشعب من معاملة القيادات والكوادر النضالية العنصرية إن صح هذا -

القول المعاناة من النظرة العلوية واالحتقارية لهؤالء اتجاه الفئات البسيطة من 

  .الريفيين

 هذه األمراض لم تختفي مع الفعل الثوري إنما بقيت حاضرة في الذهنيات وهي

الثقافة الديمقراطية، وطغيان ذهنية الجهوية  لتاريخية، ونقصنتيجة التراكمات ا

  .والبرجوازية، القاتلة التي ما فتئت تشعل الفتن والخالفات، والتذمر من القاعدة إلى القمة

ا، إنما انطالقا من شهادات تاريخية، والتقارير الصادرة ونحن ال نقول هذا اعتباط

  .ا إليها من سكان األريافعن النواحي، وحتى الشهادات التي استمعن

، األمية ، الجهل والمرض في األرياف، فاق كل الجهود التي بذلت تشار الفقران-

من طرف الجبهات االستعمارية أو من طرف جبهة التحرير الوطني، حيث 
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حققت نسبة نجاح متفاوتة، إن لم نقل أنها تنعدم في أحيان كثيرة، وال أدل من 

، والهضاب العليا، والمناطق الجبلية التي مستها ذلك المناطق شبه الصحراوية

  .عجلة الزمن وتوقفت فيها عقارب الساعة

إن هذه المالحظات تم اإلعالن عنها في اجتماعات رسمية لقادة الثورة، وتم التنبيه 

لها في مناسبات كثيرة، والحث على إيجاد حلول جذرية لها، لتفادي تداعيات مؤسفة في 

  .المستقبل

المستمر لدور الريف في العملية الثورية والنضالية بشكل عام على ين التهو إن

ويظهر هذا في مؤتمر الصومام، ومؤتمر  .متكررا أمرا أصبحالمستوى الرسمي، 

بعض السياسات التي أجحفت بحق  ث أن اإلشارة إلى دور الريف، وانتقادطرابلس، حي

ى إلى حجم المعاناة والتضحيات الريف وساكنته، لم تكن في المستوى المطلوب، وال يرق

المقدمة، والدور الجوهري الذي لعبه الريف في سنوات النار، وحتى نكون موضوعيين 

فإن الحقيقة التاريخية التي أشرنا إليها اآلن، تم التدليل عليها في السنوات التي تلي 

.االستقالل إلى يومنا هذا
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  :جزائريآفاق التنمية في الريف ال: المبحث الثالث

  :لخطوط العريضة لالختيارات الشعبيةا: األولالمطلب 

  :اقتصاديا-

للمرة األولى بعد االستقالل استقرت سلطة وطنية مقتدرة للجزائر تمكنت من أن 

تمسك بعلمها الوطني بقوة وهي تقف أمام مفترق الطرق التاريخي التي تجد كل ثورة 

تختار مسارها نحو المستقبل بصورة جذرية وطنية نفسها فيه بعد التخريب وكان عليها أن 

  .أحد الطريقين إلعادة بناء الوطن الذي أصابه الخراب

الطريق الرأسمالي التقليدي البطيء الحركة والمفتقر إلى اإلمكانيات الرأسمالية 

والفنية الوطنية والذي يتيح لطبقة ممتازة فحسب أن تستولي على مكاسب الحرب 

  .ن الجماهير الشعبية صانعة الثورة والحياة معاالتحريرية وتضحياتها دو

خطواته السريعة الحركة والشاملة  لالرأسمالي المتجه نحو االشتراكيةوالطريق ا

للتطوير والتي تضمن التنمية المستقلة مع توزيع المكاسب توزيعا عادال على الجماهير 

  .الشعبية دون تمييز طبقي

اوج خاللها بحكم حتمية المية الثانية تزالحرب العوقعت بعد  وككل ثورة قومية 

الظروف التاريخية هدف التحرير الوطني بهدف التقدم االقتصادي واالجتماعي اختارت 

الجزائر نظريا وسياسيا الطريق المفتوح نحو االشتراكية، وكان شعار برنامج طرابلس قد 

راطية الشعبية،، ممارسة الثورة الديمق"سجل هذا االختيار وكشف عن أسبابه، تحت شعار

أن طموح شعبنا إلى التطور االقتصادي ورفع مستوى معيشته طموح عميق "... قرر 

راسخ في كل مكان وفي البلدان الحديثة االستقالل ال يسمح باللجوء إلى أساليب االقتصاد 

.بالتحول الحقيقي للمجتمع) الرأسمالي(الحر التقليدي 

- 45لطفي الخولي، عن الثورة في الثورة وبالثورة، المرجع السابق ص.  
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ويدعم التبعية االقتصادية إزاء االستعمار  فهو يزيد من انتشار الفوضى التجارية

ويجعل الدولة مؤسسة لنقل الثروات إلى أيدي األغنياء ويغذي نشاط الفئات االجتماعية 

 المتطفلة على الحياة االقتصادية والمرتبطة باالستعمار ، إن البرجوازية المحلية تخلق

منتجة، وتكدس الثروات، وأما األجنبي بالتدريج في القطاعات االقتصادية غير ال التواجد 

الشعب فيبقى في البؤس والجهل، إذ ضعف الدخل القومي واالدخار الخاص وخروج جزء 

كبير من األرباح المجنية من البالد وتوجيه رأس المال المحلي نحو المضاربات والبحث 

اليد العاملة غير المستعملة ، كل هذه عوامل تدعو إلى  لكسب التجاري وزيادة عن ا

  .معارضة الطريق الرأسمالي للتطور

1962سبتمبر  28في الجلسة االفتتاحية التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي في 

قدمت الحكومة بيانها األول، وقد ركزت فيه على أن تنمية الجزائر لكي تكون تنمية 

 يجب أن تتسم في إطار .سريعة وموجهة نحو سد احتياجات الشعب االقتصادية الضرورية

  .النظرة االشتراكية وفي إطار الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج والتخطيط العلمي

تشييد :" وحين جاء الدستور، قنن رسميا هذا االختيار، وقرر في مادته العاشرة أن

ديمقراطية اشتراكية ومقاومة استغالل اإلنسان في جميع أشكاله، تمثل أحد المهام الرئيسية 

  ".الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 

والواقع أن هذه البلورة النظرية الختيار الطريق الصاعد نحو االشتراكية لم ينبع 

جاء وليدا شرعيا للثورة الجزائرية  د لبضعة رؤوس تعيش أحالمها، وانماعن فكر مجر

 توليها  وطبيعتها الجماهيرية، وكحل حتمي للمشاكل المعقدة التي ورثتها الثورة عند 

.حكم بعد االستقاللال

-  47لطفي الخولي، المرجع السابق، ص.  
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تميزت بطابع التطوع الجماعي الشامل لجماهير  1954فثورة الفاتح من نوفمبر 

الشعب التي انصب عليها اضطهاد واستغالل االستعمار ومستوطنيه ومن الفالحين الفقراء 

أساسا ثم عمال ) الخماسة(الذين اغتصبت أراضيهم والعمال الزراعيين الدائمين والمؤقتين 

وفي الورش والمصانع المملوكة للمستوطنين ومن المثقفين الوطنيين والثوريين  المدن

اإلذالل والفقر معنويا  ازية الصغيرة الضعيفة والقوا اصنافالذين نبتوا في صفوف البرجو

من هذه المنابع األصلية ... لجماهير الشعب مردوا على طبقتهم وانحازوا وماديا، فت

عدة الثورة الجزائرية وغطاؤها الشعبي وقواتها الضاربة لإلنسان الجزائري تكونت قا

عسكريا وسياسيا على السواء وتدفقت دماء المليون شهيد تروي شجرة الكرامة والحرية 

.والمستقبل في أرض الجزائر

ومن أجل استحداث تنمية اقتصادية في البالد يجب مراجعة العالقة مع فرنسا 

7ياة الريفية خاصة وأنها دفعت الثمن غاليا طيلة وإدخال تغيير جدري على هياكل الح

سنوات وأكثر من الحرب والدمار والنار، وكانت هذه المهمة الصعبة أمام الحكومة 

الجزائرية الفتية التي اجتهدت في عدة اتجاهات لتغيير األوضاع جذريا بإحداث ثورات في 

  .عدة مناحي تكمل ما بدأته ثورة السالح

  :اإلصالح الزراعي- أ

لقد توجه هذا اإلصالح إلى فئة الفالحين والذين كانوا القاعدة العاملة خالل حرب 

التحرير وحملوا العبء الثقيل منها بغرض االستجابة لهم بتوفير حاجاتهم المادية والثقافية 

واالجتماعية تنمية ريفية ورفع كميات اإلنتاج وفتح أسواق لتوزيعها وإعادة االستقرار 

  .بعد التصدع الكبير الذي عرفه للريف الجزائري،

- 47المرجع السابق، ص.  
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وكانت البداية بإجراء إصالح زراعي يقضي على القواعد االقتصادية االستعمارية 

السائدة وتحديد الملكية العقارية وإقامة نظام تعاوني الستطالع األراضي وتقسيمها على 

  :الفالحين وفق مجموعة من المبادئ منها

ل اإلنتاج الفالحي وإيقاف كل أشكال إيقاف الصفقات المتعلقة باألرض ووسائ-

.البيع والشراء

.تحديد الملكية حسب نوع المزروع ومردوده-

الذين ال أرض لهم  لكية في األراضي التي يعمل فيها الفالحونالم شرط نزع-

.أو الذين ال يملكون مساحات كافية

.تنظيم ديمقراطي للفالحين ضمن تعاونيات اإلنتاج-

مة في جزء من األراضي، التي تنزع ملكيتها ويشارك إنشاء قرى تابعة للحكو-

العمال في التسيير واألرباح، وهذه المزارع من شأنها تسيير العمل في السوق 

.وتشكيل قاعدة انطالق لتكوين اإلطارات والفالحين

.حظر بيع أو تأجير األراضي الموزعة لتفادي تكوين الملكية الكبيرة-

.إلغاء ديون الفالحين الخماسين-

.1تقديم الدولة مساعدات مادية ومعنوية-

تطور الزراعة التقليدية لزيادة حجم اإلنتاج الزراعي وتنوعه : تحديث الفالحة-

.2كذلك إدخال األساليب الحديثة وتطهير تربية المواشي

ف في ما یخص العقار تدخل ھذه اإلجراءات في إطار التنظیمات الزراعیة التي تلت االستقالل والتي غیرت وجھ الری -1

  .الفالحي وھي ما یعرف بالثورة الدیمقراطیة الشعبیة
قسم اإلعالم  1962- 1954وثیقة حزب جبھة التحریر الوطني، النصوص األساسیة لحزب جبھة التحریر الوطني  -2

  .88ص . والثقافة بدون تاریخ
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  :المحافظة على العقار الفالحي وتوسيعه -

قلة حديثا بحماية العقار كان من األمور المستعجلة أن تقوم الدولة الجزائرية المست

  .الفالحي، وتوسيعه، بعدة إجراءات ميدانية

.استصالح األراضي المتعرضة لإلنجرافات المستمرة-

تشجير الغابات وتشجير أراضي جديدة لحماية طبقات التربة الهشة في المرتفعات -

.وعند حدود الهضاب العليا

لموجودة واالهتمام بالسدود توسيع األراضي الزراعية المروية باستغالل الموارد ا-

.والثروة المائية

.استصالح أراضي جديدة تضم  الى الحظيرة العقارية الوطنية-

مشاركة سكان األرياف في خدمة األرض والعمل على التفاعل مع اإلجراءات -

.التنظيمية المتكررة للتخلص النهائي من االستعمار الفرنسي وتغيير الهياكل الزراعية

:اد الوطنيتطوير االقتص-

االعتماد على ما تركه االستعمار الفرنسي من منشآت قاعدية كالطرق والسكك 

الحديدية وتطويرها واستغاللها لتسوية المنتجات الزراعية عبر التراب الوطني واقتراح 

  .مشاريع جديدة في هذا اإلطار

فتح مخازن في المراكز الريفية لتجميع وتخزين المنتوج الزراعي والتصرف 

.العقالني لكيفية توزيعه على األسواق الداخلية

- 89 نصوص حزب جبھة التحریر الوطني، المرجع السابق ، ص.  
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  :اجتماعيا-  ب

  :رفع المستوى المعيشي والثقافي للسكان-

إن مزايا التحسن التدريجي لظروف معيشة الجماهير الواسعة في األرياف، 

والمشاتي، والمناطق المعزولة، والقضاء على البطالة بترشيد النفقات والمصاريف بتحقيق 

تسمح للجميع بتذوق طعم االستقالل نكران التصرفات والعادات الموروثة  عدالة اجتماعية

  .من الزمن الماضي وضمان حقوق طبقات العمال والفالحين

الحفاظ على الهوية الوطنية الحضارية العربية اإلسالمية للشعب الجزائري -

.عملت عليه جبهة التحرير الوطني في سنوات الحرب

التعريب التدريجي للتعليم اعتمادا على أسس علمية استعادة الثقافة الوطنية و-

.وهذه مهمة ذات صعوبة كبيرة

.الحفاظ على التراث الشعبي-

.توسيع النظام المدرسي وتطوير كل مستويات التعليم-

.جزأرة البرامج التعليمية-

محاربة األمية وتعبئة الجماهير والتنظيمات الوطنية للقضاء على الجهل ونشر -

.يف عمق الجزائرالتعليم والر

  .تكوين إطارات جزائرية فنية وإدارية لتسيير دواليب الدولة-

  :السكن-

سواء في المدن أو الريف فقد كانت حالته تعكس الحالة االقتصادية واالجتماعية 

إلعداد واسعة من الجزائريين الذين اضطرتهم الظروف إلى ترك منازلهم وأمالكهم بفعل 

مليون فالح تنقل وترك   02حيث أحصت الدولة حوالي  العمليات العسكرية الفرنسية
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الريف نحو حواشي المدن وتجمع فيما يسمي بالبيوت القصديرية واتخذت إجراءات 

مستعجلة لإلسكان والبناء بشكل مخطط ومدروس بتشجيع عدد الفالحين إلى أراضيهم لكن 

ي جيش التحرير إلى هذه الخطوة اصطدمت بواقع مغاير تمثل بدخول الفالحين المجندين ف

مما خلق اختالالت خطيرة ) استراحة المحارب(المدن بأعداد هائلة كنوع من االستراحة 

في الريف الجزائري وساكنيه وفتح المجال ألهداف كثيرة الستغالل الوضع واالستيالء 

  .على األراضي مما جعل الفوضى تعم لمدة من الزمن، وقد سبق وأشرنا إلى ذلك

  :الصحة العامة-

كان الهدف هو تأميم الطب والمنشآت الصحية وفتح مجانية العالج للجميع في كل 

  .وقت يعد هذا مكسبا من مكاسب الثورة التاريخية

تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية وجعلها في خدمة المواطنين وتشجيع حمالت 

ف الجزائري تطوعية لمكافحة األمراض واألوبئة، وتلقيحات دورية لجميع األسر في الري

  .في المناطق النائية والتي شاركت فيها قوات الجيش

  :ترقية المرأة-

لعبت المرأة الجزائرية دورا تاريخيا في حرب التحرير وبالخصوص المرأة الريفية 

التي كسرت القيود واألعراف، وصاحبت أخوها الرجل بنفس العزيمة والتصميم على 

  .افتكاك الحرية

إثبات جدارتها مجتمع رجولي منغلق و المسؤوليات أمام  لم يكن سهال عليها تبوء

مركب نقص في الحفاظ مرأة الدور المنوط بها بدون ال معركة البناء والتشييد وقد لعبت في

1.على الشخصية الوطنية

  .142، ص 2010لمیلي ، فرانز فانون والثورة الجزائریة، دار الكتاب العربي، محمد ا -1



وات الثورة على الريف الجزائري وآفاق االستقالل والتنميةانعكاسات سن.......:الفصل الرابع

246

  التحديات اإلمكانيات و بين في الجزائر المستقبلية  االقتصاديةالتنمية  :المبحث الرابع 

من كل سيطرة  ر الوطني في مستقبل للجزائر متحررتحريلقد فكرت جبهة ال

الحجر األساس  في التنمية  .يث يعتبر النمو االقتصاديسياسية إدارية أو اقتصادية ح

.1962جويلية  05السياسي الذي تحقق في  االستقاللالشاملة التي تكمل 

ن إو ،جديد تحت مسميات عديدة استغاللي اقتصاديالتخوف من نظام  في ظل 

ادته  التي قينبثق من قناعات الشعب الجزائري وتوجهات إقتصادية صحيحة ت اختيار كان 

  .ملموس أهدت له النصر المظفر شيء

الوطنية  ديةاالقتصاوقد كان للعقيد لطفي إسهام ممتاز في تصور الوضعية 

.1من دراسة معمقة قام بها اانطالقللجزائر  االقتصاديالمستقبل  استشرافو

منا في توضيح الرؤية  إسهاماالدراسة  هذه من جزءا  نخصص ارتأينا أن والتي

.ندرجها في هذا السياق.للجزائر للتنميةالمستقبلية 

وفير جبهة التحرير الوطني في رفع المستوى المعيشي للمواطن لت  اجتهدتلقد  

 رشيالقضاء خاصة على النظام األوليغاالعمل والقضاء على الجوع والفقر والمرض و

OLIGARCHIE
بسياسة  وااللتزامللدخل  وضع الحكم بين أيدي الوطنيين  بتوزيع عادلو1

  .المتبادل   االحتراممبنية على   خارجية

بتلمسان زاول تعلیمھ   1937ماي  07ولد العقید لطفي المسمى دغین بودغن بن علي في   1960- 1937: العقید لطفي -1
وجدة إلكمال تعلیمھ ثم عاد في  انتقل إلى 1948في  االبتدائیةتحصل على الشھادة .1947إلى  1954بالمدرسة القرآنیة من 

كان الشھید منذ صغره مولعا بالمطالعة و السیر العظیمةـ انخرط في خالیا . 1950والتحق بالمدرسة في تلمسان  1949
إن ابنك قد التحق بالجھاد "... مودعا والده بقولھ في رسالة كتبھا  1955أكتوبر 27جبھة التحریر ثم في جیش التحریر  في 

 1956عین على رأس الجبھة الجنوبیة في جویلیة . ساھم في تفعیل النشاط الثوري و الفدائي في تلمسان ". وطنلتحریر ال
عین مسؤول على  1957.  1956أكتوبر  02أشرف على عدة معارك كمعركة جبل عّمور  في  إبراھیمتحت  اسم سي 

رك في أعمال المجلس الوطني للثورة الجزائري المنعقد في شا.  1958المنطقة الثانیة بالوالیة الخامسة برتبة نقیب ثم عقید 
أستشھد و ھو في طریقھ للعودة للوطن في منطقة  1960مارس  27أستشھد  في منطقة بشار في .  1960-1959طرابلس 
  .1960مارس  27بشار في 

.خیرات البالد  استغاللحكومة  أولغرشیة  تھیمن  علیھا جماعة صغیرة نافذة ھمھا  -1
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 الجزائر في حالة شلل تام و لقد تطمع للعودة مجددا لقد تركت فرنسا اإلستعمارية 

قويا  اقتصاد المتالك على أحد ما تزخر به  الجزائر من مقدرات طبيعية تؤهلهوال يخفى 

الكبرى   االختياراتحسب .الصناعة قائما على أسس سليمة  متناسقة محددة في الزراعة و

.لصالح الشعب الجزائري فلقد عانت الدولة الجزائرية الفتية من التخلف اإلقتصادي  

لقد قيمت كل الجهات المختصة، وحتى منظمات هيئة األمم المتحدة الجزائر على 

قاله الرئيس األمريكي  القد استشهد العقيد لطفي  في كتابه بمو  .أكثر الدول تخلفا أنها من

رأيت البؤس  ..."قبل وفاته لها  عندما علق على حالة الجزائر في زيارة " روزفلت

، هذه الوضعية لم تأت من العدم، وإنما هي "الإلنساني في بلد غني كغنى كاليفورنيا عندنا

2.ية ممنهجةنتيجة سياسة استعمار

  :خصائص السياسة االقتصادية :األولالمطلب 

كان بداية قرن من الفقر وحرمان الجزائريين حيث عمل االستعمار على  1830-

.سلب الثروات وسفك الدماء

)  ااستعماريا اقتصاد االقتصاد الجزائري كان  أن إلى هنا اإلشارةيجب -

ن سياسة خاصة وأ .ا لمنتجاتهاوجعل الجزائر سوق.اتطوير اقتصاد فرنس  إلىف يهد

ومثال  ،وإبادتهي الشعب الجزائر إفناءاعتمدت على فكرة  ألنها ،فشلها أثبتت ناالستيطا

.القطاع الفالحي عن ذلك

إن استغالل األراضي الخصبة في منطقة المتيجة من طرف كبار المعمرين -

موجه  صاداقت، فهو إذن وكل األراضي المتبقية كانت عرضة لإلهمال والتهميش

 لقد جعلت فرنسا  جهودها تنصب  حول فكرة أن الجزائر هي سوق كبير  ،للتصدير

لكنها .مخزن لليد العاملة الرخيصة و مصدر لثرائها  لما تحتويه من خيرات لمنتجاتها و

  13، ص االقتصادیةالعقید لطفي ، نظرة مستقبلیة للتنمیة  -2



وات الثورة على الريف الجزائري وآفاق االستقالل والتنميةانعكاسات سن.......:الفصل الرابع

248

600العدو حوالي  حصىأفقد دائمة في الجزائر، إحداث  تنمية شاملة ولم تفكر في 

قيقة كانت معظم هذه المؤسسات عبارة عن ورشات للتبذير مؤسسة منتجة لكن في الح

50(واالستغالل الفوضوي للثروات، بلغ عدد العمال في القطاع الصناعي حوالي 

مرسوم  في ميدان العمل الذي جاء فمثال  عامل في ظروف مخزية جدا،) ألف 100و

رنك في ف 362إلى  290عمال الزراعيين بين ال أجورالذي حدد   1958جانفي  25

.فرنك 64حين كان الكيلو الواحد للخبز حوالي 

يعملون في  630.000إلى  60.000ما بين  170.000عدد الخماسين اليوم -

.هكتار 5-1أراضي أصبحوا مالكا لها مساحتها بين 

  .منصب عمل 700.000القطاع االقتصادي يوفر حوالي -

ب من جيب الجزائريين النظام المالي الجائر الذي يفرض دفع الضرائ ىإلإضافة 

فيما يخص  الفالحة فإن األوضاع السائدة ، وحسب رؤية العقيد لطفي .1بشكل غير عادل

توتر بالظروف الخارجية هش سريع ال اقتصادتنم عن  االستعماريةأو الموروثة عن فرنسا 

ة لجوفية المتوفرالمياه اة في األراضي الزراعية في شمال وهذا رغم اإلمكانيات المتمثلو

ب يمكن تحضير أراضي د احتياطات التربة والمياه ال تنضبوجوبكثرة في الجنوب

بسهولة إذا ما تحقيق  الطفرة في الميدان الزراعي  يمكنو¡2هكتار 1500.000بمساحة 

 باستصالح URSSالوسائل الكفيلة بذلك مثلما فعل اإلتحاد السوفياتي اعتمدت األساليب و

و المناطق المستهدفة لهكتار الواحد و تتركز اإلمكانيات في رفع نسبة مردود ااألراضي و

هي أراضي الهضاب العليا، تبسة خنشلة باتنة الحضنة، بسكرة، شمال الجلفة، الشط 

.3الشرقي حوالي مليار متر مكعب تصب في هذا الشط دون اهتمام

  .41العقید لطفي المرجع السابق ، ص -1
  .1958جانفي  28اعتمد الكاتب على الجریدة الرسمیة للجزائر المؤرخة في  -2

3 - J. GRECO érosion la défense et la restauration des sols, le reboisement en Algérie .Alger
1966,p54.
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بناء لى ضرورة إإضافة ،استغالل الثروة المائية بين الحدود التونسية الجزائرية

 واالستثماراتدر أخرى للثروة  محاولة خلق مصاتعتمد على ما هو موجود و ثروة جديدة

  .هكتار 500000البرنامج الثوري لإلصالح والتنمية وإعادة تشجير المصالح في إطار و

، ماليين شجيرة واسترادها من إسبانيا 4جرار،  500حوالي يكون بتوفير عتاد 

وتكييف الفالحة توسيع األراضي .كنية حية الجديدة والسة والمراكز الفالتوسيع الزراع

لى إحتاج وهذا ياألقاليم والظروف المناخية ، وية وتنويع المحاصيل الزراعية حسبالمر

إلى  08قنطار في الهكتار تصبح  5-4مخطط خماسي ثاني، حيث نضمن زيادة اإلنتاج 

  .قنطار في الهكتار 10

تربية األبقار الحلوب لزيادة رؤوس ،ف الزراعاتإحياء تربية المواشي، تجديد مختل

  .األموال ومناخ البحر المتوسط يوفر الظروف المالئمة لذلك

مراكز تربية المواشي  أما في المناطق الصعبة يجب أن توفر الحماية وتبنى

يمكن وهذا  .رأس مليون 17إلى  16وبالتالي جلب عدد كبير من السكان حيث يصل غلى 

  .من حيث الترتيب بعد أسترالياتكون  أنر يسمح للجزائ أن

سنوات  05مليار وسوف يتضاعف في  190القطاع الزراعي حوالي  يعد

كانت  استرجاع اٍألراضي التيو مليار 300 إلى 250في اإلمكانيات  بحوالي . باالستثمار

.1للكولونملك 

إلى  300االستثمار في إنتاج القطن كالتجربة المصرية وبذلك يمكن فتح حوالي -

.فرصة عمل 400.00

:ماليين هكتار مستغلة حاليا مقسمة كالتالي 6الملكية حوالي وضعية -

.كولون 25000دد عهكتار في المناطق الغنية ل 2.750.000-

  .87-86، ص ص 1976المیثاق الوطني  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -1
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المناطق الضعيفة الفقيرة .(جزائري  3250.000لحوالي  هكتار 110الملكية  -

.)لكل فرد هكتار 6متوسط ب

هذا لكل فرد جزائري قدرا من الكرامة  والرفاهية و أن يضمنيجب  االستقاللإن 

  .سيكون في سياسة جبهة التحرير الوطني مكسبا من مكاسب الثورة التحريرية الكبرى

تحقيق االستقالل يضمن الرفاهية وتحسين المستوى المعيشي وتحسين الكمي 

دارة قد سبق ذلك جهود اإلو .والكيفي لإلنتاج الفالحي وتبني إصالح زراعي ناجح

1948سنةسنة إبتداءا من  20لتهيئة  بعض األراضي  في مشروع يمتد إلى  االستعمارية

  :ودائما حسب العقيد لطفي 1951.1لكن توقف المشروع في 

فرنك للجزائري  8000إلى  7مليار سنويا أي  50المدخول الحالي والمتمثل في  

  .فرنك 400.000فرنك ولألوربي  12000إلى  10ومن 

تتحقق كدخل سنوي أي دخل فردي   أنيمكن ) مليار 320(اإلصالح الزراعيوبعد 

2.للفرد 85.000

أن حيث ذكر  .في دراسته االستشرافية.هناك إشارة إلى الصيد البحريكما كانت 

 .للدولة الجارة المغرب األقصى 120.000مقابل ) ألف طن 30(سجل اإلنتاج السنوي 

  .شأنه تنمية اإلنتاج البحري بإدخال اإلصالحات لهذا القطاع منو

إن االهتمام الواضح بقطاع الزراعة من شأنه المساهمة في تحقيق تنمية سريعة 

  .سنوات 10سنوات و 05ومدروسة في 

سنوات  05يمكن لإلنتاج الصناعي أن يتضاعف أربع مرات في  :القطاع الصناعي

زدهر ت ارهازدهبفضل ألنه قطاع حيوي  و.سنوات 10مرات في  10وأن يتضاعف 

ي فاإلمكانيات الهائلة للجزائر أما الجانب الصناع قطاعات أخرى تعمل بالموازاة معه

  .92المرجع السابق ، ص ،العقید لطفي -1
2 - Djillali Sari , la déposition des fellahs , opcit , p133.
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 االقتصاديحتى دول البحر المتوسط و تحقيق اإلقالع اإلفريقية و للدول  تخولها لتصدر

  . عدة شروطنظرا لتوفر  

.الموارد الباطنية واإلمكانيات الطاقوية الهائلة-

.الطبيعي الطاقة المائيةالغاز  - النفط-الفحم-

   المنتجات الحديدية وغير الحديدية-

إن الجزائر بالتأكيد أغنى دولة في إفريقيا الشمالية بل في البحر األبيض المتوسط 

  .بما يملكه باطنها من موارد طبيعية يجعلها دولة مصنعة

طن من منجم  300.000مليون طن يشغل العدو حوالي  250حوالي  :الفحم-

مليون طن سنويا وننافس ألمانيا  05وكسيكو ويمكن الوصول إلى  القنادسة

.نيااوبريط

ال يوجد فقط في الصحراء بل في الشمال كذلك كمنطقة مستغانم ،  :البترول-

)cfpa()cpa(تندوف، حاسي مسعود، وهناك اكتشافات مهمة بواسطة الشركات 

(creps ( مليون طن من البترول 50يمكن إنتاج.

لى المواد الحديدية وغير مليار متر مكعب إضافة إ 20حوالي  إنتاج :يعيالغاز الطب-

   .الحديدية

 باالعتمادهذا اج المحلي وتحسينه وترقية اإلنتإلمكان تحقيق التنمية المنشودة وبا

الصناعات الثقيلة، ( . خماسية  لتحديد األهداف الصناعية بدقةعلى مخططات رباعية و

إصالحات في المناطق وإدخال جة حزمة من المشاريع وبرم).والصناعات التحويلية

قصيرة ومتوسطة المدى كما سبق  إدراج مخططات إلى إضافة .الصناعية كبشار وتبسة

  .والزيادة في االستثمارات .تضم مشاريع للبنى التحتية  أشرناو
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1واالهتمام لتمكين األعداد الهائلة من البطالين إليجاد عمل فتح مناصب العمل -

خاصة تحسين رير الوطني  وهي من أهداف جبهة التحنسان ضرورة قصوى وباإل

.المستوى المعيشي للفالح  في الريف بعد التضحيات الجسام التي قدمها 

صالح االجتماعي إب تحسن الدخل الوطني والفردي حل مشكل التوظيف-

  .مليار 7.3الميزانية للجزائر  1954في  واإلنجازات الثقافية االجتماعية

  .التنمية البشرية:المطلب الثاني

من ال تكون إال بحل مشكل التشغيل الذي كان  ،التنمية البشرية المرجوة إن

لفتح مناصب عمل في القطاع الزراعي و .2مباشرة االستقاللالسلبيات التي ظهرت بعد 

400.000مليون فتح  1.35سنوات  05والصناعي يجب تحقيق التنمية الشاملة في 

  .للنساء 50.000و منصب للرجال 350.000منصب 

  .فتح مناصب عمل في اإلدارة-

  .حماية العامل الجزائري، ضمان األجر المحترم، الحقوق والواجبات-

  .تشريع قانوني للعمل-

.القضاء على البطالة وإعادة توزيع الدخل الوطني-

شروط النجاح، إذا لم يكن هناك حرية اقتصادية واجتماعية إنسانية مع الحرية -

2.لوطنية ال مجال للنجاحا

  تنظيم النظام المالي

  .اإلدارة االقتصادية السياسية االقتصادية -

  .148العقید لطفي المرجع السابق ، ص -1
  .172العقید لطفي المرجع السابق ،ص  -2

  85- 84وثیقة النصوص األساسیة لجبھة التحریر الوطني ، المرجع السابق ،  2
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  .الوزارات المتخصصة -

  .التجارة الخارجية -

هذه اإلجراءات االقتصادية تخضع لسياسة محكمة وحكيمة من شأنها التغلب على 

  .المعيقات المختلفة وتحقيق التنمية

مة األمقومات في تدمير االقتصاد الجزائري و  اجتهد يالفرنس االستعمارفرغم أن 

 ضافأ  1954الجزائرية، حيث قتل حوالي مليون جزائري في قرن من الزمن، وبعد 

  .اآلالف من الموتى

.المنشودة يجب أن نحرر الطاقة البشرية لتحقيق التنمية-

 األخرى،الجزائر المستقلة لن تكون منعزلة عن العالم، سوف تمد يدها إلى األمم -

تكوين اإلتحاد المغاربي، وفي المجال االقتصادي سوف تشارك مع األمم  مثل

اإلفريقية واآلسيوية ومع دول أوربا مع احترام السيادة والتعامل على قدم 

.كما تصور العقيد لطفي.المساواة

.توفر طاقة بشرية شابة طالئعية من شأنها قيادة معركة البناء-

نظرة المستقبلية المتفائلة لألوضاع بعد االستقالل، اإليمان القدرة على اإلشراف وال-

.بنهاية الحرب واستقالل الجزائر

ظر تحقيق تنمية تمن خالل المخططات المستقبلية التي وصفها العقيد لطفي فإنه كان ين

قد أهملت  الدراسةهذه  أنوالمالحظ  .سنوات كأقصى حد 10و أسنوات  05شاملة بعد 

ائج المنتظرة بثقة زائدة واكتفت بذكر النت.والسياسية  شريةة والبالمعيقات الطبيعي

  .االستقاللفي السنوات التي تلت لكن الواقع كان عكس ذلك ومتحمسة، 
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أن الجزائر مباشرة بعد اختيارها لالتجاه االشتراكي وبدأ عمليات البناء  حيث

تي تم حالم الوالتشييد ظهرت مستجدات وأحداث وعراقيل غيرت الكثير من هذه األ

   .تصورها

فنحن نتساءل هل العيب كان في االختيارات أو في طريقة التطبيق أو في الرجال 

!؟.الذين وقفوا على التنفيذ

لكن  .المجال الزراعي والصناعي عرف عدة ثورات وكانت االنطالقة ه عملياألن

تحقق التنمية ولم تهنا، ت العجلة لعدة أسباب واعتبارات ال يسع المقام لذكرها توقف

حتى وإن كانت اإلدارة االستعمارية قبل ذلك قد اقترحت  .في الريف الجزائري المنشودة

عبارة عن مجموعة من اإلصالحات  هووالذي  مشروع قسنطينة من طرف ديغول،

  .واإلجراءات تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في الميدان االقتصادي

يس الوزراء قبل انتخابه رئيسا ئل رأعلن عنه الجنرال شارل ديغو الذيالمشروع 

وهو  1958أكتوبر  03مخطط قسنطينة من ساحة البريش في  هو 1958ديسمبر  12في 

آفاق العشرية التي من دراسة  العريضة هستمد خطوطي) 1963-1959(مخطط خماسي 

وضعت في األيام األخيرة من عهد الوزير المقيم روبير الكوست والذي انسحب بعد 

  .ماي وسقوط الجمهورية الرابعة 13انقالب 

وكان يهدف كما يذكر معظم المؤرخين إلى اإلبقاء على المصالح الفرنسية في 

  .الجزائر ومنع الجبهة عن الشعب

  .ترقية الحياة االجتماعية للجزائريين: من أهدافه

.تقسيم األراضي الزراعية على الفالحين الصغار-

.مشاريع صناعية-

.لية ومد أنابيب البترول من حاسي مسعود إلى بجايةاستغالل الطاقة البترو-
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.إنشاء أقطاب صناعية-

.بناء ألف قرية ريفية، استصالح األراضي الزراعية-

  .فتح أبواب التشغيل في اإلدارات الفرنسية-

 ، صناعية،قامت بثورات في عهد هواري بومدينالمالحظ أن الجزائر المستقلة قد 

  .وزراعية وثقافية

من المشاريع التنموية المشابهة لما جاء في مشروع قسنطينة، كمشروع فيها الكثير 

كمشروع  االستغاللمن لكن بروح وطنية خالية ...األلف قرية مثال األقطاب الصناعية

شتراكية االإن القيامة بالثورة "...  :األقطاب الصناعية فيقول هواري بومدينألف قرية  و

اعدة جماهرية من منظمات الشباب تند إلى قسال بد من وجود حزب طليعي إشتراكي ي

 على أعتاب مرحلةالفنانين نحن يوم والطالب والنساء ونقابة العمال وإتحاد الكتاب و

التعايش مع القطاع م  وسياسي يجب تطوير قطاع العاجديدة يجب إجراء فرز اجتماعي  و

ير األجور تطوذلك بو  هذا الفرز يعني  تغيرات عديدة في هيكل المجتمعوالخاص 

الوحدة اإلنتاجية  نحن نسعى إلى تحسين المستوى المعيشي العام واإلنتاج القومي العام  و

زية الوطنية ستجد اإن البرجو... ، الفساد، الرشوةوالقضاء على األمراض االجتماعية

.1"للوطن نا مادمت تقدم خدمات ــــالحماية م

 إقالعايحقق  أندون  ،ات العلياالتوجه االشتراكي غلب على اختيارات القياد إن

أي دولة حديثة القتصاد  وأساسياحقيقيا في المجال الفالحي الذي يعد مجاال حيويا 

كان يسير  ألنهنسبيا في التنمية الريفية استغرقت سنوات  تأخراوسجل بذلك االستقالل، 

  .ولم يواكب المستجداتبوتيرة بطيئة 

لطفي الخولي، عن الثورة في الثورة وبثورة  حوار مع ھواري بومدین منشورات تجمع الجزائري بومدین اإلسالمي،  -1
  .دار الھدى عین ملیلة بدون تاریخ 
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  خاتمــــــــة

بعد إنجازنا هذه األطروحة والخطوات التي دأبنا على إتباعها بهدف تقصي 

الحقائق وإبراز الدور الحقيقي الذي لعبه الريف الجزائري في الثورة التحريرية وما 

مدى التحوالت التي طرأت عليه في مدة زمنية حددناها بالثورة التحريرية الكبرى 

  .إلى مجموعة من النتائج فلقد توصلنا) 1954-1962(

نرتكز عليها مستقبال لتكون منطلقا لدراسات أخرى مساهمة متواضعة منا في 

  :كتابة تاريخ الثورة بكل اجتهاد وتفاني أهمها

أن الريف الجزائري والطبقة الفالحية هي القوة األساسية والرئيسية في -1

مع دفعت بالنضال صحيح كانت هناك قوى أخرى في المجت.معركة التحرير الوطني 

السياسي إلى األمام بالجزائر والمتمثلة في البرجوازية الصغيرة، لكننا نقف على 

حقيقة مفادها أن الطبقة الفالحية تحملت الجزء األكبر من الحرب التي دامت أكثر من 

.سبع سنوات ونصف

لم يظهر الفالح الجزائري في إطار منظم كباقي الفئات األخرى من -2

تي شاركت في الحراك الوطني والثوري كالتنظيمات النقابية المجتمع وال

والجماهيرية، لكنها كانت الصدر الذي تلقى أكبر الضربات والدليل على ذلك أن 

المنظمة الوطنية للفالحين الجزائرية تشكلت بعد االستقالل عكس العمال والطلبة أو 

.النساء

ر الصومام، حيث غياب الريف في الخطاب الرسمي الجزائري منذ مؤتم-3

  .جاء الحديث عن اإلصالح الزراعي لرفع بؤس الفالح وكفى
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أما في مؤتمر طرابلس فقد اتضحت الصورة أكثر بتحديد مضمون اإلصالح 

انتصار * الزراعي وتحديد مبادئ ملكية األرض وخدمتها فكانت المبادئ تتمثل في

  .األمة الجزائرية على االستعمار

.تكاراتانتصار العمال على االح -

  .انتصار الطبقة الفالحية على االستعمار وكبار المالك -

في تضرر  1962مساهمة الظروف السياسية التي سادت بعد صائفة -4

.1971الريف الجزائري بشكل مباشر حيث تأجل اإلصالح الزراعي إلى 

عدم هيكلتها في تنظيمات جماهرية كما سبق وذكرنا جعلها تعجز عن -5

د االستقالل مباشرة إضافة إلى النزيف البشري الذي المطالبة بحقوقها بع

عرفته بما يسمى بالهجرة الريفية وتفريغ للريف على موجات بدأت من 

وظروف الحرب ثم الهجرات نحو الحدود والمحتشدات القصرية ثم  1954

نحو المدن للعمل مما تسبب في تأخر مشاركة الطبقة الفالحية والريف 

مارس  15سياسية الرسمية للقوى الجماهيرية حتى بصفة عامة في الحياة ال

والذي يشترط وجود تمثيل  2004جاء القرار الرئاسي رقم 'حيث  1972

للفالحين في الجمعيات على المستوى البلدي بنسبة النصف من العدد 

الموجود ثم أدى إلى تأسيس االتحادات الفالحية ثم اتحاد وطني للفالحين 

..الجزائريين

ائري والطبقة الفالحية بشكل عام كانت الخزان البشري لجيش الريف الجز-6

التحرير الوطني فقد خاض الفالح الجزائري معركة السالح ضد االستعمار 
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ومعركة النضال السياسي للتموقع داخل المجتمع والنضال اإليديولوجي 

ضد الظالمية االقطاعية كما يقول عبد القادر جغلول إال أن المسؤوليات 

طى وتحتكر إن صح القول من طرف البرجوازية الوطنية كانت تع

.والصغيرة على مستوى اللجنة الوطنية للثورة الحكومة المؤقتة

إن الريف الجزائري عرف تحوالت عميقة خالل الحرب وبعدها سواء -7

على مستوى البنى االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية وهذا من خالل 

خالل الحرب التحريرية فالقوة الحضرية االحتكاك الطبيعي الذي حصل 

حيث خضعت  كبيرا، ومثلها القوى الريفية كانت موجودة وكان لها دورا

في القضية الوطنية والنضال المسلح، جعل  عملية انصهار إلىكليهما 

العقليات والذهنيات تتأقلم مع الوضع الجديد وتفرز ثقافة التالحم الشعبي 

.حيث ال فرق بين ابن المدينة وأين الريف

أن ثورة أول نوفمبر حققت تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية، وثقافية -8

لفت كل القوى الوطنية حيث تحا. ألنها كانت تتسم بالشمولية والوحدة

البرجوازية واألثرياء والطبقة العاملة، والفالحين البسطاء، لهدف واحد 

وكان للفالحين الريادة في العمل العسكري . وهو االستقالل الوطني

.المسلح

واعتبرت الهوية الوطنية والدين اإلسالمي واللغة العربية بمثابة الحصن -9

إذ يظهر هذا جليا في نص  . ر الوطنيالمنيع الذي تحصنت به جبهة التحري

. نداء أول نوفمبر حيث أشار إلى العمل في إطار المبادئ اإلسالمية

كما برز الخطاب الديني في أوساط المجاهدين . وثوابت األمة الجزائرية
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المتمسكة بمبادئ وقوانين الشريعة ) األغلبية من الطبقة الفالحية المحافظة(

.اإلسالمية

ات الفرنسية الحتواء الساكنة في الريف نظرا لنضجهم فشل كل السياس-10

السياسي وانخراطهم الالمشروط في المشروع الوطني التحرير رغم 

.تواضع المستوى الثقافي لمعظمهم

تحمل الريف الجزائري أثقل النتائج والتداعيات للحرب التي كان عمليا -11

وعلى المستوى فقد خاللها كل ما يملك على المستوى المعنوي . مسرحا لها

المادي، كتجريده من األرض حيث ال يخفى على أحد الوضعية الكارثية 

التي وجد عليها الريف بعد أن وضعت الحرب أوزارها وكانت الهجرة 

1963الريفية والبيوت القصديرية كنتيجة حتمية لها مدة زمنية امتدت من 

.تاريخ الثورات الزراعية الصناعية والثقافية 1971إلى 

جة الريف المستمرة إلى عمليات اإلصالح والتنمية المدروسة واقتراح  حا-12

من شأنها تنمية الوعي السياسيو االجتماعي لدى . سياسات ميدانية مالئمة

سكانها ، بتشجيع  القراءة والكتابة والتعليم والتكوين المتخصصين 

في والمشاركة في التنمية واالستماع إلى انشغاالت الفالحين والناشطين 

القطاع، وهذا يعد أمرا مستعجال وأولوية ألنه قطاع حي ويساهم في 

وأي تراجع له يؤثر في التنمية االقتصادية . االقتصاد الوطني بشكل فعال

.المباشرة 

كتابة تاريخ الثورة يحتاج منا إلى االبتعاد عن الكتابة اإليديولوجية -13

يقول الدكتور رابح الوطنية التي تواجه اإليديولوجية االستعمارية كما 



 ................................................................................................................................خاتمة

260

لونيسي واللجوء إلى إضفاء الشرعية على كل الحقائق التاريخية وطمس 

.بعضها للحفاظ على الخط اإليديولوجي بات من الماضي

أصبح اليوم من الواجب علينا الكتابة التاريخية المسؤولة ألنها موجهة -14

ين، إن علينا للجيل الجديد واالبتعاد عن التمجيد والتقديس أو التشويه والتخو

كتابة ودراسة تاريخ الثورة وفهم حركية المجتمع ومختلف العوامل المؤثرة 

ومدى العالقة بين الريف والمدينة والتجانس الفعلي بين قوى كل الطرفين 

وقدرة العقل السياسي الجزائري واألنتلجانسيا الجزائرية في تحقيق كل 

ائهم والقادة األبطال الذين األهداف والمشاريع التي حلم لها الشهداء ألبن

  .خططوا للجزائر المستقلة القوية

المتواضعة هاته في كتابة تاريخ الثورة تأتي من إيماننا الراسخ  مساهمتنا إن

وحب مخلص لجزائرنا الحبيبة لقد في الحياة واالنبعاث  باستمرار،  بقدرة هذا الشعب 

  .اجتهدنا وبذلنا كل ما استطعنا في سبيل ذلك

سالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وال   

.وبركاته
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  :فهرس الوثائق األرشيفية

رسالتين بنمط جيد من المجاهدين، تبين طبيعة االتصال أثناء  :01الملحق 

  .الثورة بين الواليات والمناطق

 13تقرير حول الحالة النفسية والمعنوية للجنود الفرنسيين  :02الملحق رقم 

  .1957ماي 

مجموع التقارير واألمريات الصادرة عن اإلدارة الفرنسية لوالية  :03الملحق 

  .1958-1956-1954وهران شهرية لسنة 

ANOMالمصدر األرشيف الوطني الفرنسي -

  -هدالمجا -قصاصة جرائد، الديبيش اليومي : 04الملحق رقم 

  إعالن إشهاري إلضعاف الثورة

  المصدر األرشيف التونسي-

/sasبطاقة تصدرها مكاتب الشؤون اإلدارية المتخصص  :05الملحق رقم 

  .خاص أرشيف

خاص ببلدية الطابية أرشيف-

:06الملحق 

.للسكان في المحتشدات... صور فوتوغرافية -

.جرائم الجيش الفرنسيصورة-

.صورة لحركى مجندين-
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médiathèqueالمصدر مكتبة مركز- De L’iremam.

  :07الملحق رقم 

.هيكلة جمعية شعبية-

.خريطة فدرالية جبهة التحرير في فرنسا-

.1957مشروع تقسيم الجزائر -

.1961مخطط تجميع المستوطنين لسنة -

.تقسيمات جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير-

.1956الواليات حسب تقييم مؤتمر الصومام -

 1962إلى  1954أهم أحداث الثورة الجزائرية  :08لحق رقم الم

  منشورات 

  .المتحف الوطني للجيش

عبارة عن خرائط مرسومة باليد للعقيد لطفي  أرشيفيةوثائق : 09الملحق رقم 

.حول النظرة المستقبلية للتنمية االقتصادية للجزائر



قائمة المصادر والمراجع



 ......................................................................................................قائمة المصادر والمراجع

334

  ــعائمــــــة المصادر و المراجـق  

  .القرآن الكريم-

  :المصادر-أ 

 ج.تعاضدهم و باب التراجم المؤمنين ،ة واآلدابوالصل البرصحيح مسلم كتاب -

08.

 ، طبعة خاصة وزارةوثيقة للعقيد لطفي االقتصاديةنظرة مستقبلية للتنمية -

  .الثورة التحريرية  الندالع 55المجاهدين بمناسبة الذكري 

الرسمية والوثائق األرشيفية  البيانات  

.قسم اإلعالم والثقافة 1962/ 1954النصوص الرسمية لجبهة التحرير الوطني -

.1954نوفمبر  أول بيان-

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الطباعة الشعبية . 1976.الميثاق الوطني-

.للجيش 

. 1996للمجاهد منشورات المتحف الوطني ، مؤتمر الصوماموثائق -

.لبيان جبهة التحرير الوطني ،جريد المجاهد-

.1954نوفمبر  02 ،جريدة صدى الجزائر-
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 رنسيةفباللغة ال األرشيفيةالمصادر  

Anomاألرشيف الوطني الفرنسي -

  الملف الخاص بالتنظيم والمعلومات -

- Organisation des renseignements .Fr.Anom.G.G.A.3R573

- Note sur la recherche et transsmission.des renseignement par la gendarmerie

.Anomاألرشيف الوطني الفرنسي -1

.االقتصادوالمالية بالملف الخاص -

- Budget et crédits .Fr. Anom. G.G.A.3R.547.

- Instruction générales circulaires.18 mars.1958.

- Instruction générales. circulaires .1048/F/B/9 juillet 1959.

Anomاألرشیف الوطني الفرنسي -2

- G.G.A.série R.AR.Ancien Militaires R2.S.PD.N.

- R. Cabinet militaire.

Aاألرشيف الوطني الفرنسي -3 nom

- FRA N nom G.G.A.3R.255 Réquisition domaniale.

- FRA N nom G.G.A.3R.433 Réquisition domaniale.

- FRA N nom G.G.A.3R.433 SAS. Circulaire.

- FRA N nom G.G.A.3R.541 SAS. Rapport.
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- FRA N nom G.G.A.3R.315 Série.R.81/F Rapport.

- FRA N nom G.G.A.3R.410 HARKAS/ forces supplétives.

- Revue statistique. Agricole. ministre de l’agriculture et de la reforme.

Agraire, décembre 1968.

:األرشيف الوطني التونسي-4

  1959-08-29قصاصة من جريدة ال يظهر اسمها مؤرخة -

- Tract. diffuse par le bureau d’action psychologique avant le référence

d’un. constitutionnel du 28.septembre1958. document SHAT.14/93/Di/T.

  األرشيف الخاص بصاحبة األطروحة-5

- République Française.

- instructions .préfectorales hebdomadaire.année.1954 département. d’Oran.

- Instructions préfectorales Hebdomadaires département d’Oran 1958.

- Instructions préfectorales Hebdomadaire département d’Oran 1959.

بالتالمقا  

جزائر السابق بالعراق و عضو سفير ال، محمد صباغ مقابلة شخصية مع -

المجموعة التي قادت السالح إلى الجزائر انطالقا من اإلسكندرية بتاريخ 

جامعة ، صباحا لمناسبة اليوم الدراسي ليوم الشهيد 11الساعة 18/02/2015

  .قسم التاريخ/اللي اليابسيالج

 .غربي مصطفى التصال،وا االستعالمات ة مع الضابط السابق فيمقابلة شخصي-

  .قسم التاريخ/جامعة الجياللي اليابس .صياحا 11الساعة  18/02/2015اريخ بت
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الشهادات:  

نوفمبر  أولمجلة ، خيرة حسيب إعدادبتصرف من  .شراد يمينةشهادة المجاهدة -

  .1983السنة /62/العدد/

 ،القاهرة ،شهادة الرئيس هواري بومدين في حوار مع لطفي الخولي-

  .1975بريلأ

  .مذكراته، علي كافي شهادة المجاهد-

  .مذكراته، شهادة العربي الزبيري-

لمجلة أول  ،1996شهادة محمد التومي، الملتقي الجهوي للتاريخ الوالية الثانية -

  .70عدد ، 1985نوفمبر 

ديسمبر  27عدل في الجزائر، جريدة الخبر  وزيرر بن تومي أول هادة عماش-

2010.

  .قائمة المراجع باللغة العربية  - ب 

أدوات التجنيد و التعبئة الجماهيرية أثناء الثورة التحريرية  –بومالي  حسنأ -1

.2010 –دار المعرفة -1956-1954الجزائرية 

دار األمة الجزائر  –جهاد الجزائر حقائق التاريخ و مغالطات  –أحمد بن نعمان  -2

1998

 –منشورات المتحف الوطني للمجاهد  –اإلعالم الثورة الجزائرية و -ديأحمد حم-3

.1995الجزائر 
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.1997،آثار البشير اإلبراهيمي، دار النشر اإلسالمي. أحمد طالب اإلبراهيمي-4

من الحرب العالمية  –الحركة الوطنية الثورية في الجزائر  –أحمد مهساس -5

: ترجمة – لالستقاللمنشورات الذكرى األربعين  –األولى إلى الثورة المسلحة 

.2002محمد عباس  –مسعود مسعود 

 –دار القصبة الجزائر  –حرب الجزائر حسب فاعليها الفرنسيين  –شيد أعيسى ر-6

2010.

دار  -1962 -1956في الوالية الرابعة  االستعماريةرشيد زوبير جرائم فرنسا -7

.2010الحكمة 

منشورات دحلب  –الجزائر  المهمة المنجزة من أجل استقالل –سعد دحلب -8

.2003، الجزائر

دار طالس  -4:ط –ئرية الثورة الجزا –سام بالعسلي طالس مصطفى و-9

.2003الترجمة دمشق للدراسات و

اعة الجزائري في عهد تحوالت قطاع الزر –محمد الطائي _ عبد الرزاق -10

.المطبوعات الجامعية الجزائر  ،2010، االستقالل

فضيلة الحاكم : ترجمة –العربي  المغربتاريخ الجزائر و –القادر جغلول  عبد-11

.2013األول :المجلد  –اس ذاكرة الناس فيصل عبو

الحميد عبد : ترجمة –الهجرة الريفية في الجزائر  –هو نشأعبد اللطيف بن -12

.الديوان الوطني لإلحصائيات –يقي التطب صاديةاالقتمركز األبحاث  – إيناس

 -مصطلحات الثورة الجزائرية –المعجم الموسوعي  –عبد المالك مرتاض -13

.1983 –زائرطبوعات الجامعية الجدار الم -1962- 1954
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دار  – الفرانكفونيةالتعريب في الجزائر كفاح شعب ضد الهيمنة  -عثمان سعيد-14

.1993الجزائر  –و -ن-األمة ط

منشورات القصبة  –من النضال السياسي إلى القائد العسكري  –علي كافي -15

.1997-الجائر 

دار البعث  –قسنطينة  –ل األو: الجزء  –ملحمة الجزائر الجديدة  –عماد قليل -16

1991.

الشركة  -2:لية طدراسة تحلي –العمال الجزائريون في فرنسا  – شبوحو رعما-17

.1979التوزيع الوطنية للنشر و

مطبوعات جامعة  –مختصرات في تاريخ الجزائر الحديث  –عمراوي حميدة -18

.1999منتوري قسنطينة 

دار الفكر  –وطن العربي قضايا إعالمية معاصرة في ال –عواطف عبد الرحمن -19

.1997العربي القاهرة 

غرناطة للنشر  -1958 -1954ئرية الثورة الجزافرنسا و –غالي غربي -20

.2009التوزيع الجزائر و

دار الحكمة للترجمة  –الجزائر  شاهد على اغتيال الثورة –لخضر بورقعة -21

.1990النشر و

 –ار مع بومدين وح –الثورة وفي الثورة و بالثورة عن  –لطفي الخولي -22

.بدون تاريخ ، عين مليلة –منشورات التجمع الجزائري البودييني اإلسالمي 

 .1981/ه-1402دار الفكر دمشق  –وجهة العالم اإلسالمي  –مالك بن نبي -23
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- 1954كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية  –آخرون محمد العربي الزبيري و-24

ثورة حث في الحركة الوطنية وبالنشورات المركز الوطني للدراسات وم - 1962

.2007الجزائر  -1954أول نوفمبر 

: الجزء -1992-1942تاريخ الجزائر المعاصر  –محمد العربي ربيري -25

.الجزائر  –دار هومة  –الثاني 

 - 2010 –ر الكتاب العربي دا –الثورة الجزائرية  ،انونف فرانس .ميليالمحمد -26

.الجزائر

 –شخصية وطنية دار هومة  17دات شها –ثوار عظماء  –محمد عباس -27

.2003الجزائر 

.الجزائر  –ر هومة بال ثمن الثورة الجزائرية دا صرن–محمد عباس -28

ي الثورة التحريرية الوطن تطورمؤتمر الصومام و –وزغيديأن محمد لحس-29

.2005التوزيع دار هومة للطباعة والنشر و -1952- 1956

الثورة التحريرية الوطني مؤتمر الصومام و تطور  –غيديمحمد لحسن ز-30

.1989للكتاب الجزائر 

المؤسسة  –لمحات من ثورة الجزائر  –ودي جلخضر  –مصطفى بو طمين -31

.1987الوطنية للكتاب 

:المراجع باللغة الفرنسية-ج 

1- AGERON(Charles) : « Histoire de l’Algérie Contemporaine de

l’insurrection. de 1871 au déclanchement de la guerre de libération

1954.tome 2.puf .1979
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2- AMRANE (Djamila) : « les femmes algériennes dans la guerre ». Paris.
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Administrative et émigration autour de regroupements ». Guerre

d’Algérie, revue européenne de géographie.

4- BEDJAOUI (Mohamed) : la révolution Algérienne et le droit. Edition
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2000.
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PUF.2008.
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le reboisement en Algérie». Imprimeries administratives/Alger .1966.
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  :الرسائل الجامعية-د 

  :باللغة العربية-

مدينة الجزائر  1954- 1945بن الشيخ حكيم، المجتمع الجزائري ما بين -1

قسم التاريخ جامعة الجياللي اليابس، سيدي . دكتوراهنموذجا، أطروحة 

  .2011- 2010، السنة الجامعية بلعباس
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بلعباس، قسم التاريخ، الجياللي اليابس، سيدي بلعباس، السنة الجامعية 

2007-2008.

ة التغيير في العالقات في األسرة الجزائرية، رسالة سليماني دحماني، ظاهر-3

  .2006-2005ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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قسم  .دكتوراه أطروحة المنطقة الحدودية، نموذجا 1962- 1954

  .2011-2010التاريخ،جامعة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 

  :باللغة الفرنسية-

- Pierre Guichard, les problèmes Ruraux en Algérie, institue politique

de Lyon 1962- document dactylographie.

- Roger le Guy, l’agriculture en Algérie. maitrise faculté des lettres.

Nanterre .juin 1970 France.

  :الدوريات والمجالتمقاالت في -د 

 زهرة زرقين، سياسة التغريب واإلدماج في المشرع الثقافي االستعماري، في-1

، الملتقى الوطني حول المشروع الثقافي االستعماري 19الجزائر، القرن 

.2005ماي  10-9أيام  1962- 1830
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عبد الرحمن شوبل، الحركة الطابور الذي تنكر للوطن ووقف في وجه الثورة، -2
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.1987أوت 
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.62للمنظمة الوطنية للمجاهدين العدد 

، 92/93محمد الطاهر عزوي، المعتقالت في الجزائر، مجلة أول نوفمبر العدد -8

.1987محمد سيف اإلسالم، 
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.1981الصادر بتاريخ  52مجلة أول نوفمبر العدد -

.1984الصادر بتاريخ  68مجلة أول نوفمبر العدد -

  .1987 92/93مجلة أول نوفمبر العدد -
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  .1988الصادر بتاريخ  93/94مجلة أول نوفمبر العدد -
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  :المعاجم-ه 

  .19/2010ط.المطبعة الكاثوليكية' واإلعالمالمنجد في اللغة -

- Dictionnaire encyclopédique 2000-Larousse Bordas 1999.
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  :مواقع اإلنترنت-و 

Ar.wikipédia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا -

- http://www.1 Novembre.54/ dossier.20 grandes opérations militaires

française.html.
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