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      مقدمة

 بمختمف مراحميا و أطوارىا ليعد منالجزائرية إن الحديث عن الثورة التحريرية 
أن نوليو األحداث التاريخية لتاريخ أمتنا فمدراسة ىذا الموضوع البد من  أبرز و أىم

اليامة مراحمو ن تمكننا من تعميق الدراسة عمى تفاصيل أاألىمية القصوى التي من شأنيا 
 و الحاسمة من تاريخ أمتنا العريق خاصة و أننا في زمن يحتاج منا ضرورة اإلعتزاز

 .نتمائنا لماضينا المجيد بإ

بال شك عدة تطورات و مرت بجممة من المراحل  و الثورة الجزائرية قد عرفت ف
التي كان ليا أثرىا البارز عمى عموم مسارىا الذي تراوح في إجمالو بين حالتي الفعل و 
رد الفعل خاصة في إطار التعامل مع اإلدارة اإلستعمارية التي كثيرا ما كانت تسعى في 
ظل التطورات السياسية الحاصمة عمى مستوى أنظمة الحكم الخاصة بيا و التي كثيرا ما 

رتباط ويق بتطورات األوضاع الحاصمة بالجزائر خاصة في مرحمة الجميورية إكانت ذات 
الفرنسية الخامسة التي كان قد جاء عمى رأسيا الجنرال ديغول بما كان يحممو من رمزية 

 و ما كان يعر بو من مسؤولية تجاه األمة الفرنسية التي كانت قد عمقت عميو فرنسالدى 
أعرض اآلمال في التعامل مع القضية الجزائرية التي يبدو أنو لما جاء لمحاولة وأدىا و 
القضاء عمييا وتجفيف منابعيا معتمدا في ذلك بصورة مركزة عمى أىمية سياسة التجزئة 
و الفصل عمى الخصوص بين طرفي الجزائر التي كان قد تعامل معا من منطمق كونيا 

. كانتونا مقسما بين شمال وجنوب

إن موضوعا بياتو القيمة التاريخية و األىمية البحثية قد طرح : ختيار الموضوعإدواعي 
أمامنا رغبة البحث فيو و اإلطالع عمى أىم جوانبو المتصمة بتاريخ ثورتنا المجيدة خاصة 

إضافة . منيا ما يتعمق بتاريخنا المحمي الذي يستوجب عمينا ضرورة البحث و التعمق فيو
إلى رغبتنا في إفادة المكتبة المحمية بيذا النوع من الدراسة الذي نأمل من خاللو أن 

فتقار المكتبات إكما ان . ستزادة التوسع و التعمق فيوإنساعد عمى فتح الباب لغيرنا ألجل 
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القريبة منا من ىذا النوع من الدراسة قد أوجب عمينا نوعا من المسؤولية التي عمقت من 
. رغبتنا في ضرورة تناول ىذا الموضوع ألجل اإلسيام في تجاوز ىذا الواقع

 :اإلشكـــــــالية

من خالل ما تم التعرض إليو أعاله، جاءت إشكالية ىذا الموضوع متمحورة حول 
 بخاصة في ما يتعمق بالتعامل ةإبراز أىم أنماط السياسة اإلستعمارية في المرحمة الديغولي

مع ممف الصحراء الجزائرية و الذي ستزداد شراسة التعامل معو بعد اإلكتشافات العممية 
. التي أكدت وجود الموارد الطبيعية بيا في وقت الحق

كيف تعاممت الجمهورية الفرنسية مع : و من ىنا يمكننا أن نطرح اإلشكال التالي
نتهجتها في إ و ما أهم السياسات التي ؟الصحراء الجزائرية خاصة الوالية السادسة

برز األدوات أ و ؟إطار ذلك كمحاولة من محاوالتها الرامية لمقضاء عن الثورة التحريرية
 ؟ستخدمت في ذلكاو األساليب التي 

و نأمل أن تكون ىاتو اإلشكالية قادرة عمى اإلحاطة و لو بالجوانب الرئيسة لمموضوع 
محل الدراسة 

: مخطط العمل

و نحن في إطار ىذا العمل الذي تمحور حول سياسة الجنرال ديغول في الوالية 
السادسة التاريخية ، سنعمل عمى محاولة اإلجابة عمى ىذا اإلشكال من خالل الخطة 

جتيادنا بأىم الجوانب التي إالتي كان لنا فييا رأي أنيا ستكون مممة إلى حد ممكن حسب 
من شأنيا تذليل بعض جوانب الغموض التي يكتنفيا ىذا الموضوع الذي نرى فيو أنو من 

ستدامة الوعي تجاه إاألىمية بمكان خاصة في ظل ما ىو قائم من تطورات تستدعي منا 
و أىم الجوانب التفصيمية لمخطة المتبعة يمكننا إيرادىا عمى . قضايانا الوطنية الرئيسة

: النحو التالي
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عتمدنا تمييدا حاولنا من خاللو تسميط بعض الضوء إحيث أننا و بعد المقدمة لمموضوع 
عتبارىا المجال الجغرافي محل إعمى شخصية الجنرال ديغول و عمى الوالية السادسة ب

. الدراسة

  جاءت حسب مقتضى الحال موزعة بينأربعةبعدىا قسمنا الموضوع إلى فصول 
الجانب العسكري الذي كان يمثل األداة الضاربة أو ترجمان سياسة العصا المنتيجة من 

قبل الجنرال ديغول الذي يبدو أنو لم يكن قادرا عمى اإلنفكاك من السمطة العسكرية 
المستحكمة فيو ،ثم تعدينا لممجال اإلقتصادي الذي لم يكن ىو األخر بمعزل عن سابقو 
بإعتباره رافضا أساسيا متمما لو ال يمكن اإلستغناء عنو بأي حال من األحوال كما ىو 

  . بالنسبة لمشأن السياسي واإلجتماعي 

وفي ثنايا كل ذلك ما من شك أننا سنحاول أن نأتي في كل ما مرة عمى محاولة 
استكشاف الموقف المعبر عنو من قبل الثورة التحريرية التي لم تكن عمى ما يبدو مجرد 

مستقبل لمفعل، بل إننا نجدىا كما في كل مرة قادرة عمى إن تترجم مواقفيا في صورة ردود 
. أفعال إلى جانب صور الفعل المتأصمة فييا باألساس

اعتمدنا في انجازنا ليذا العمل عمى المنيج التاريخي الوصفي القائم : المنهج المتبع
 .بصورة خاصة عمى االطالع عمى مضان المادة التاريخية و إيرادىا في إطارىا المناسب 

  :مصادر الدراسة و مراجعها

ونحن في انجازنا ليذا العمل وفقا لمخطة المرسومة قد استعنا بجممة من المصادر 
و التي كانت بالنسبة لنا . والمراجع ذات الصمة المباشرة منيا و غير المباشرة بالموضوع 

 .رغم محدوديتيا داعما رئيسا لموصول ألىم النتائج التي حاولنا الوقوف عند أبرزىا

من أبرزىا مذكرات األمل لمجنرال ديغول التي أفادتنا في التعرف عن الشخصية 
كما أفادنا بصورة خاصة مؤلف . من صاحبيا، إلى جانب االستفادات الجانبية ذات الصمة
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تاريخ الثورة الجزائرية لصالح بالحاج في توسيع االطالع عمى المجال السياسي لمموضوع 
كما كان لزغيدي محمد . إلى جانب كتاب اليادي درواز عن الوالية التاريخية السادسة 

لحسن من خالل كتابو عن مؤتمر الصومام إفادتو الواضحة التي مكنتنا من التعرف عمى 
. أىم التفاصيل المرتبطة بالتنظيم اإلداري الذي عرفتو الثورة من خالل ىذا المؤتمر

إال إن ما ىو مالحظ عموما و نحن ننجز عممنا ىذا، ىو محدودية المادة التي 
تناولت المناطق الصحراوية إجماال ، خاصة ما تعمق منيا بدراسة الجوانب ذات الصمة 

و ىو ما أوجد أمامنا تساؤال ميما لما لم يكن خاصة في ىاتو . بالموضوع محل الدراسة
أم أن الكتابات قد اندرست . المرحمة اليامة من عمر الثورة الكتابات عن الوالية السادسة 

. و ىو أمر محير بالنسبة لكل دارس.

كما أن الدراسات التي استطعنا االطالع عمييا من شأنيا تأكيد ىذا المنحى، إذ 
اتسمت ىي األخرى بجانب كبير من المحدودية التي غابت عنيا في إجماليا الشمولية 

التي تستحقيا الوالية السادسة العتبار ما كانت تمثمو من رصيد لمثورة الجزائرية المسمحة 
 .في عموم البالد

 :صعوبات العمل

ولعل ىذا الذي أشرنا إليو أعاله قد مثل لنا أىم المشاكل و الصعوبات التي 
واجيت عممنا ىذا وحالت دون قدرتنا عمى تحقيق أكبر قدر من اإلحاطة بالجوانب 

إلى جانب ذلك فان طبيعة . الرئيسة ذات الصمة التي كنا ننوي الوصول إلى معالجتيا
الموضوع بحد ذاتو كانت صعبة المنال إذ ليس من السيولة بمكان التعرض لمثل ىكذا 

 لنا الكثير من المصاعب و وا قد ذللم بتوجيياتوعيد المة إال أن وجود أستاذ. مواضيع
ل بعممنا ىذا إلى المستوى الذي نعتقد فيو أننا أنجزنا ما يمكن أن يكون و في الوصوناأفاد

نطالقة لموصول إلا  فيو إضافة لبنة إلى المكتبة الجامعية التي ستعين غيرنا عمى تجديد
. لما لم نستطع نحن الوصول إليو
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وفي األخير ال يسعنا إال أن نشير إلى أن موضوع السياسة الديغولية بالوالية 
السادسة إلى جانب التأكيد عمى جديتو و بالغ أىميتو لم ينل من القدر و الدراسة التي 

تعكس تمك األىمية التي تترجم حجم ما كانت عميو الوالية السادسة التاريخية من رمزية 
لعموم الثورة التحريرية، وىو بال ريب ال يزال يمثل أرضية خصبة لمدارسين و المتيمين 

بالتاريخ المحمي و الوطني ألجل استنطاق الشواىد التاريخية من أجل الوصول إلى 
. الجانب من الحقيقة التاريخية التي كانت عمييا ىاتو الوالية التاريخية 

 اإلىتمام ىو بال شك يتصل في عمومو بتاريخنا الوطني و ذاكرتنا ذاثم إن ه
الجماعية التي تستحق من الجميع بذل كل ما في المستطاع ألجل اإلسيام في المحافظة 

. عمى موروثنا التاريخي و تأمينو من اإلندثار

وأممنا أن نصل من خالل تناولنا ليذا الموضوع إلى أن نجد بعض اإلجابات لما 
. طرح من إشكال يتمحور حولو مسار الموضوع محل الدراسة
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:  الجنرال ديغول رئيسا لمجمهورية الخامسة :المطمب األول 

قبل أن نغوص في دراسة موضوعا سياسة الجنرال ديغول في الوالية السادسة البد 
. أن نمقي نظرة خاطفة عمى حياة ىذا الجنرال وثقافتو السياسية 

م في 1890 نوفمبر 22،ولد يوم ( ( CHARL DEGAULLE ىو شارل ديغول 
م، من 1970نوفمبر 12بشمال فرنسا وتوفي في بمدة كولومبي يوم 1(.lille)مدينة ليل 

 HENERI)، تربى عمى يد والده ىنري ديغول 2عائمة متدنية لميبرالية ومثقفة
DEGAULLE) 3،  درس مادة التاريخ 4الذي كان يعمل أستاذا في التعميم الكاثوليكي،

وزود ابنو شارل بمجموعة من القيم التي كان يؤمن بيا وىي الشرف ، التواضع ، حب 
أنظر  5.الوطن والشجاعة وروى إلبنو شارل مأساة ىزيمة فرنسا في حربيا ضد بروسيا

 (.01)الممحق رقم 

م أصبح شارل 1908 وفي خريف 6تأثر شارل منذ صباه بقراءة ديكارت وبرغسون 
العسكرية العريقة المتخصصة  (saint cyr)تمميذا في الصف اإلعدادي بمدرسة سان سير

 وحصل عمى الرتبة الثالثة من بين زمالءه في دفعتو 7في تكوين ضباط الجيش الفرنسي 
. 8(petain)وعين ضمن الكتيبة الثالثة والثالثين لممشاة تحت قيادة بيتان 

شارك في الحرب العالمية األولى ووقع أسير لدى األلمان ثم أطمق سراحو ، بعد 
وعين بعد ذلك عضوا في وزارة  ،1920 ضد روسيا السوفياتيةاذلك شارك في حرب بولند

                                                           
سنوات الحسم والخالص، ،منشورات بونة لمبحوث  ( 1962ـ1958) ـ رمضان بورغدة، الثورة الجزائرية والجنرال ديغول 1

 .152 ،ص1ط والدراسات،  عنابة،
. 93، ص 2010 ـ صالح بمحاج،  تاريخ الثورة الجزائرية، ، دار الكتاب الحديث،  الجزائر، 2
 .152 نفسو،ص المرجعـرمضان بورغدة، .  3
مشروع قسنطينة،  )(1962ـ1958)حنان نصرات وسيام شابي،  سياسة الجنرال ديغول في مواجية الثورة الجزائرية   ـ4

 .7،ص 2012ـ2011،  المركز الجامعي بالوادي، (ومخطط شارل أنموذجا
 .152 نفسو،  صالمرجع ـ رمضان بورغدة، 5
  .93 نفسو، ص  المرجع ـ صالح بمحاج،6
 .152 نفسو، ص المرجع ـ رمضان بورغدة، 7
 .7 نفسو، ص المرجع ـ حنان نصرات وسيام شابي، 8
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 وفي   ،1 (1931ـ1929)ثم عضوا بقيادة األركان الفرنسية في بيروت  المارشال بيتان،
 وفي نفس )  ynonne ven .droux) م تروج من ابنو أحد الصناعيين 1921أفريل 7

. السنة دخل كمدرس في مدرسة سان سير لتعميم التاريخ العسكري فييا 

:  مثل ـ وكان لديغول عدة مؤلفات ألفيا في مجال التاريخ السياسي

(la discorde chez lennemi)  وكذلك كتاب بعنوان حد 19242الذي نشره سنة ،
،وكتابة اإلسراتيجية 3م 1932جويمية 22نشره في يوم  (le file de lèpèe)السيف 

 ،ومذكراتو كتب قسما 1934صدر سنة  (versune armèe du mètier)العسكرية 
 29والباقي بعد إستقالتو األخيرة في  (Mèmoires de guerre)قبل عودتو إلى السمطة 

. 4(Mèmoires d espoire)1969أفريل 

ولقد عرف عن ديغول بأنو وطني فرنسي يحب فرنسا إلى درجة التقديس ويجب 
 18،يمقب ديغول برجل 5الفرنسيين إلى درجة العبادة ولذا سخر حياتو كميا لخدمة فرنسا

م لم يقبل اليدنة واستسالم المارشال ليبتان 1940 جوان 18،ألنو في  (جوان)يونيو
لأللمان في الحرب العالمية الثانية بعد أن احتل األلمان فرنسا فقام ديغول بتوجيو نداءه 
التاريخي من لندن إلى الشعب الفرنسي يحثو عمى الصمود ومقاومة األلمان وفي ذلك 

وتمكن بعد 6إن فرنسا خسرت المعركة لكنيا لم تخسر الحرب :لفرنسيين لالخطاب قال 
م عينو المجمس 1945نوفمبر 05، وفي 7ذلك ديغول من تحرير فرنسا من األلمان

الوطني اإلستشاري رئيسا لمحكومة المؤقتة لمجميورية الفرنسية إال أنو قد إستقال بعد 
، وابتعد عن السمطة وكرس وقتو في الفترة 1946 جانفي 20شيرين من الحكم في 

                                                           
 .93، ص المرجع السابق ـ صالح بمحاج،  1
  .7حنان نصرات وسهام الشابً ،المرجع السابق ، ص .  2
 .154ـ رمضان بورغدة،  المرجع السابق ،ص  3
 .95ـ صالح بلحاج،  المرجع السابق،  ص  4
 .12،ص 1986،  المركز الوطنً للتوثٌق والصحافة واإلعالم، ،الرغاٌة، 2ـ خلٌفة الجنٌدي ، حوار حول الثورة،ج 5

 .44أبو بكر رحال ،ص :،تر(حرب الجزائر وثورتها األولى)ـ فرحات عباس، لٌل اإلستعمار  6
ـ أحمد منصور،  الرئٌس أحمد بن بلة ٌكشف عن أسرار الثورة الجزائر، ،دار األصالة للنشر والتوزٌع،  7

 .218،ص 2،ط2009الجزائر،
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 لكتابة القسم األول من مذكراتو والتجول عبر بمدان اإلتحاد 1958و1946الممتدة بين 
. م 1947الذي أسسو سنة ( R.P.F)الفرنسي ونظم تجمع الشعب الفرنسي 

 ونظرا إلى الحالة التي وصمت إلييا 1وإلشتداد حرب التحرير في الجزائر،
 التي قام بيا 19852 ماي 14إلى 13متدت منإالجميورية الرابعة بعد مظاىرات التي 

القادة العسكريون الفرنسيون مطالبين السمطة لمجيش والدعوة إلى إنشاء لجان السالمة 
. 3العامة و لجان اإلنقاد و رفعوا شعار التآخي بين الفرنسيين و الجزائريين 

 م ،وزار الجزائر 1958جوان  01فعاد ديغول إلى السمطة كرئيس لمحكومة في 
نكب في إعداد مشروع دستور إوفور تسممو زمام الحكم 4. م1958 جوان 04في 

 سبتمبر الذي 28الجميورية الخامسة وبدأ بتشكيل حكومتو في اإلستفتاء  الذي نظم في 
م 1958ديسمبر 12بمتقضاه أصبح ديغول رئيسا لمجميورية الخامسة عندما انتخب في 

. 5م 1959ولم يدخل قصر إليزي إال في جانفي 

ومنذ أول لحظة تولى فييا ديغول الحكم وىو دائم التفكير في قمع الثورة الجزائرية 
 منيا إرضاء الجزائريين بمشاريع حربيةوجرب من أجل ذلك عدة مخططات إصالحية 

جتماعية وىمية لمتخمي عن مساندة الثورة وفي نفس الوقت الضغط عمى الثوار  إقتصادية وا 
 . 6بكل ما أمكنو من قوة عسكرية لمقضاء عمييا في أسرع وقت

 حيث la paisc des braves 7ومن بين مخططاتو اإلصالحية سمم الشجعان 
 خالل ندوتو الصحفية عن أول مبادرة سياسية منو 1958أكتوبر  23أعمن ديغول في 

الوطني لتسميم أنفسيم منذ عودتو إلى السمطة يتمثل مضمونيا في دعوة عناصر جيش 
                                                           

 .94ـ صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  1
، دار القصبة (1962ـ1954)(من المناضل إلى القائد العسكري )ـ علً الكافً،  مذكرات الرئٌس علً الكافً  2

 .184للنشر، الجزائر،ص 
 .129 ،ص 1991، دار البعثة،  الجزائر، 2ـ عمار قلٌل، ملحمة الجزائر الجدٌدة،ج 3
، دار هومة، (1962ـ1954)ـ سعدي بزٌان، دلٌل للباحثٌن والمإرخٌن الجزائرٌٌن وغٌرهم حول ثورة نوفمبر 4

 .94، ص 2009الجزائر، 
 .13ـ حنان نصرات وسهام شابً، المرجع السابق، ص  5
، دار المعرفة 2 الجزائر عامة،ج1962ـ عمار عمورة، نبٌل دادوة،الجزائر بوابة التارٌخ ما قبل التارٌخ إلى  6

 .354،ص2009،الجزائر، 
 .94ـ سعدي بزٌان، المرجع نفسه ص 7



 ديغوللو اواليةل اسادسة:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل التمهيدلل
 

10 
 

ودعوة القيادة السياسية بالخارج إلى تسميم نفسيا في  الدرك أو الشرطة،إلى أقرب مركز 
. 1العاصمة الفرنسية باريس 

 23يوم  وبين مخططاتو كذلك مشروع قسنطينة الذي ذكره في خطابو
 حسب توقعات ديغول 1963إلى 1959م وىو مشروع خماسي ممتد من 1958أكتوبر

عميو المشروع إنشاء مشاريع ومعامل صناعية وتوزيع قطع من األرضي  وأبرز ما احتوى2
 فرصة 400.000كما تقرر إنشاء  الزراعية عمى الفالحين الجزائريين الفقراء لفالحتيا،

، كما تقرر بناء 3لفائدة الجزائريين  (1963-1959)عمل جديدة خالل خمسة سنوات 
 ،(1000)ألف سكن ومجموعة من القرى الزراعية يقدر عددىا بحوالي ألف قرية 400

قامة المدارس  ،وشق الطرق وبناء السكك الحديدية ،وتشجيع التعميم وتحسين 4وتوسيع وا 
 5.إلى ذلك المستوى المعيشي وما

 

     

 

 

 

 

 
                                                           

ـ لخضر شرٌط وآخرون،  استرتٌجٌة العدو الفرنسً لتصفٌة الثورة الجزائرٌة،  منشورات المركز الوطنً  1

 .49،50، ص2007،الجزائر، 1954للدراسات والبحث فً الحركة الوطنٌة وثورة نوفمبر 
 .121ـ صالح بلحاج،  المرجع السابق، ص 2
محمد حافظ : تر(دراسة فً تارٌخ الحركة الوطنٌة والثورة المسلحة)ـ سلٌمان الشٌخ،  الجزائر تحمل السالح  3

 .92، ص (د ط)، 2002الجمالً، منشورات الذكرى األربعٌن لإلستقالل، الجزائر، 
، دار هومة، (1962ـ1958)ـ محمد لحسن أزغٌدي،  مإتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة  4

 .193، ص (د ط)،2005الجزائر،
،  دار الهدى، عٌن ملٌلة، 2ـ ٌحً بوعزٌز، موضاعات وقضاٌا من تارٌخ الجزائر والجزائر والعرب،ج 5

 .412،ص2009
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الوالية السادسة التاريخية  :  المطمب الثاني

: الجانب الجغرافي: أوال 

تعد الوالية السادسة من أكبر الواليات التاريخية التي أقرت في مؤتمر الصومام في 
م من حيث مساحة وأقساىا مناخا وأغناىا معادن فيي تشمل كل من والية 1956سنة 

الوادي بسكرة ،والقسم الجنوبي من والية  ورقمة، إليزي، الجمفة ،األغواط ،غرداية،تمنراست،
 4/5وتكاد تغطي (02) أنظر الممحق رقم  (سيدي عيسى ،بوسعادة ، عين المالح )المسيمة 

من المساحة الكمية لمتراب الوطني ،وقد وضفتيا الدوائر اإلستعمارية ضمن األقاليم 
العسكرية لكل من جنوب عمالة قسنطينة وجنوب عمالة التيطري وذلك بمقتضى قانون 

وبيذه المساحة أصبحت ليا حدود مشتركة مع  العديد من الواليات التاريخية ، م 1902
تحدىا الوالية األولى من الناحية الشرقية،والوالية الثالثة من الناحية الشمالية والوالية الرابعة 
من الناحية الغربية والجنوب الغربي، كما ليا حدود مع دول المغرب  العربي تونس، ليبيا 

مالي والنيجر،وىذا ما جعل الوالية  :إفريقيتانمن الشرق  والجنوب الشرقي دولتان 
السادسة تتميز بالتموج في سطحيا والتنوع في مناخيا والتذبذب في أمطارىا والتخصص 

 1.في الغطاء النباتي

 : الفكرة األولى لتأسيس الوالية السادسة :ثانيا

م بالعاصمة اتفقوا 1954 أكتوبر10 في يوم 2لجنة الستةاجتماع إعندما انعقد 
عمى تقسيم البالد إلى خمس مناطق وتعيين مسؤولييا ونوابيا، أما منطقة الصحراء فمم يتم 

: العوامل إدراجيا كوالية مستقمة بذاتيا و يرجع ذلك إلى مجموعة من

  .قمة الكثافة السكانية بيا التي تشكل عامال رئيسيا في مساعدة المجاىدين -1

                                                           
 3،ط2009،  دار هومة ، الجزائر ،(1962ـ1954)الهادي درواز،الوالٌة السادسة التارٌخٌة تنظٌم ووقائعـ 1

 .20ـ19،ص
محمد بوضٌاف، من االوراس مصطفى بن بولعٌد، الشمال القسنطٌنً دٌدوش مراد، + هم خمسة : ةتاللجنة الس ـ2

قبائل الكبرى كرٌم بالقاسم، الجزائر العاصمة رابح بٌطاط، وهران العربً بن مهٌدي، وتسمى اللجنة التسعة باإلضافة 
أحمد بن بلة، حسٌن آٌت أحمد، محمد خٌضر، عملها تحضٌر المناضلٌن وتهٌئة : إلى ثالث مساعدٌن من الخارج

  . السالح لتفجٌر الثورة 
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 قمة المجاىدين الذين لم يكن باستطاعتيم تغطية ىذه المناطق الشاسعة والمكشوفة  -2
 .من حيث الغطاء النباتي

لكن ىذا لم يجعل ىذه  المنطقة من الوطن متأخرة عن ركب الثورة، بل كانت  -3
مناطق عديدة من الجنوب تمارس العمل الثوري وتابعة لمواليات األولى والرابعة والخامسة 

. م1956 أوت 20 في1واستمر ىذا الوضع حتى انعقاد مؤتمر الصومام

في مارس 2كانت أول فكرة لتكوين الوالية السادسة في إجتماع بقيادة مصطفى بن بولعيد 
تم  فيو عرض  الحالة العسكرية . م ضم مسؤولي الجية الغربية من األوراس1956

والسياسية بمنطقة جنوب األوراس والصحراء وألول مرة طرحت فيو فكرة تكوين 
 3الوالية،وأثناءىا تبادل القائدان مصطفى بن بولعيد وأحمد بن عبد الرزاق حمودة

. التوجييات السياسية والخطط الحربية التي يجب أن تنفد في األوراس والزيبان والصحراء

م انعقد مؤتمر الصومام الذي شيد إنعقاده تغيرات كبيرة 1956أوت20وفي يوم 
ىي :فرضت إعادة النظر في أمور عديدة فقرر تقسيم التراب الوطني إلى وحدات جغرافية

 4.الواليات الست وبذلك تكونت الوالية السادسة عمى نواة المنطقة الثالثة من الوالية األولى

: النشأة الرسمية لموالية السادسة: ثالثا

التي حمت محل  5قبل اإلعالن عن تأسيس الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية 
 قامت اإلدارة السياسية لمثورة بإستكمال التنظيم المسمح ،بداخل 6لجنة التنسيق والتنفيد

                                                           
 م فً قرٌة اٌفري أوزالقن وترأسه الشهٌد محمد العربً بن المهٌدي 1956أوت20انعقد فً : ـ مإتمر الصومام 1

إعادة تنظٌم جٌش التحرٌر الوطنً ـ وضع هٌاكل للجبهة وجٌش ):،وتمخض عنه مجموعة من القرارات أهمها 
 .(التحرٌر الوطنً ـ إنشاء المجلس الوطنً لثورة ولجنة التنسٌق والتنفٌد ـ وتقسٌم البالد إلى ستة والٌات 

ٌلقب بشٌخ المجاهدٌن عضو فً حزب الشعب والمنظمة الخاصة وكان  (م1956م ـ 1917):ـ مصطفى بن بولعٌد 2

 22 والمجموعة السة ،وبإندالع الثورة كان قائد المنطقة األولى استشهد فً حادثة الرادٌو 22ضمن المجموعة ال

 .م1956مارس 
 ح ا ح د ،وكان أول قائد للمنطقة الثالثة للوالٌة األولى 1924ولد بآرٌس سنة  (سً الحواس )ـ أحمد بن عبد الرزاق  3

 .م1956 مارس 29ثم قائد للوالٌة السادسة ،استشهد فً 
، مخطوط،  ص (1962ـ54):علً غنابزٌة، الكفاح السٌاسً والعسكري للثورة التحرٌرٌة بالصحراء الجزائرٌة 4

18،82. 
هً هٌئة وجهاز سٌاسً ٌتكفل بتسٌر مختلف شإون ألجال محددة وغٌر دائمة وفً ظروف :ـ الحكومة المإقتة  5

 .حاصة
هً من قرارات مإتمر الصومام وهً بمثابة حكومة مصغرة للثورة الجزائرٌة تتؤلف من :ـ لجنة التنسٌق والتنفٌد  6

 .خمسة أعضاء ٌترأسهم العربً بن المهٌدي
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م وعين عمى رأسيا سي 1958البالد فأنشأت رسميا الوالية السادسة في شير سبتمبر 
: الحواس وألحقت  بيا المناطق التالية

مناطق قصر البخاري وعين يوسف وعين بسام وديرة وسور الغزالن  :المنطقة األولى
 . والتي كانت تحت الوالية الرابعة

مناطق الجمفة تقع بين المحور بوسعادة ،الجمفة جنوبا وطريق الروكاد  :المنطقة الثانية
. شماال والتي كانت تحت الوالية الخامسة إضافة إلى مناطق والية األغواط

. مناطق بوسعادة وجنوب الجمفة ومنطقة غرداية :المنطقة الثالثة

 1.ورقمة تقرت، مناطق بسكرة، الوادي، :المنطقة الرابعة

 :مشاركة الصحراء في العمل الثوري: رابعا

حيث بدأت اإلتصاالت األولى لمد العمل الثوري بالجنوب منذ األيام األولى 
،لكن في بداية انطالقة الثورة حضرت من الصحراء سوى منطقة الزيبان فقد 2لتفجير الثورة

امتدت العمميات إلى باب الصحراء وشممت خاصة مدينة بسكرة التي وقعت بيا ست 
 وكانت بسكرة من بين المدن 3.اليجوم عمى ثكنة سان جرمان ببسكرة :عمميات نذكر منيا

التي اشتيرت بالتنظيم الفدائي، والتي لعبت دورا ىاما لتعطيل قوات اإلستعمار عن 
التمشيط ،ومنعيا من الخروج إلى الجبال، وظير نفس التنظيم بمدينة سيدي عقبة ،وأوالد 

جالل ،والحاجب ،وطولقة ،عمى يد كل من جالب عبد المجيد وابن سالم لخضر ومن أىم 
م قطع أسالك ىاتفية وحرق حافمة تورنيق بأوماش قام بيا 1955ىذه األعمال في ماي 

 م إحراق مركز بريد سيدي عقبة من طرف اجنايحي 1955عبد الحميد خباش وفي أوت 
 م تم حرق المرافق اإلدارية 1956العقبي ومحمد بن الراىبة، وفي الجمفة جوان 

                                                           
 .25، ص 2001ـ حشٌة عمار،فً األطلس الصحراوي شهادات، دارإفرٌقٌا للنشر،الوادي ، 1
،المركز الجامعً الوادي (1962ـ1958)عبد العزٌز بونقاب وآخرون ،فصل الصحراء عن الشمال ـ2

 .47،ص  (2010ـ2009)،
 .79ـ78علً غنابزٌة، المرجع السابق، ص 3
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 م تم تنفيد 1956اإلستعمارية بقرية المجابرة بقيادة الرويني لخضر وفي األغواط ماي 
. 1بوسعادةـعممية فدائية من طرف محمود بوتشيشة بفندق اطرانزات ب

بأن السيد :الصخري  كما سجمت منطقة الوادي حضورىا كذلك فيقول السيد عمر
محمد ولد الحاج كان موجودا في سوف ويشرف عمى تحضير ألول نوفمبر لكن ألقي 

 الذي قطع الصمة بين المناضمين والقيادة ،وما معركة يءعميو القبض قبل أول نوفمبر الش
 2.سوف إال شاىد عمى ذلكوادي م التي وقعت ب1954 نوفمبر17

 :السالح: خامسا

الوادي ، إليزي ، )نظرا لمموقع الجغرافي لممنطقة الذي جعل معظم أجزاءىا
النيجر ومالي : حدودية مع بعض الدول العربية تونس وليبيا ودولتان إفريقيتان (تمنراست

كانت مناطق وادي سوف وزريبة و ،التي  خمفت فييا الحرب العالمية الثانية  أسمحة وعتاد
حيث كان المستودع الرئيسي 3.الواد،وقبائل الشعانبة والتوارق المورد األساسي لممنطقة
 سالح إيطالي ،اشتريت أثناء 300لألسمحة موجودا في األوراس وىو يحتوي عمى حوالي 

م 1949 في ليبيا وخزنت في بادئ األمر بوادي سوف ثم حولت سنة (م1948-م1947)
ومن نمادج التسميح كذلك 4.إلى األوراس حيث كانت مخبأة في براميل مممؤة بالزيت

ماقدمو أىل وادي ريغ من سالح الذي كان يتم نقمو من تقرت عبر القطار الرابط بين 
تقرت وبسكرة إلى منطقتي مشونش واألوراس بواسطة لخضر بن موسى وعقبة العقبي 
المذين كانا يعمالن في القطار،وقد بادر سكان المنطقة إلى التبرع بأسمحتيم، فكان يتم 

ثم يتم تجميعيا (أكياس التمر)جمع األسمحة من تبرعات المواطنين وتخبأ في القرائر

                                                           
، 1984،الجزائر،1ماي ،ج 10إلى 8الملتقى الوطنً الثانً لتارٌخ الثورة، قصر األمم ، دار الثورة اإلفرٌقٌة ،من  ـ1

 ص 

 (147، 176،185،190). 
المإسسة  (1962ـ1956)زغٌدي ، مإتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة  أمحمد لحسنـ  2

 .77،ص 1،ط1989الوطنٌة للفنون المطبعٌة والنشر،الجزائر،
 .51الهادي درواز، المرجع السابق،ص 3
 .72، دار النعمان ،الجزائر،ص 1954محمد بوضٌاف، التحضٌر ألول نوفمبر 4
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كما يذكر القائد  وتخبئتيا في أعالي وادي ريغ لتنقل عن طريق الجمال نحو بسكرة أو
 2. في جبل بوكحيل حيث كانوا تابعين لو في تمك الفترة1زيان عاشور

 

                                                           
درس علوم الشرٌعة فً أوالد جالل إلتحق العمل السٌاسً سنة . م والٌة بسكرة 1919من موالٌد :ـ زٌان عاشور 1

م عٌنه مصطفى بن بولعٌد قائد على بوسعادة 1955م وخرج  سنة 1954  نوفمبر 1م ، دخل السجن فً 1945

 .م1956فً نوفمبر7والجلفة واستشهد 
ـ رضوان شافو،دور منطقتً وادي رٌغ وواد سوف فً دعم  وتموٌن منطقة األوراس قبٌل وخالل الثورة  2

 .65 ـ 64، ص  2010التحرٌرٌة، مجلة البحوث والدراسات المركز الجامعً بالوادي ،العدد التاسع،مطبعة مزوار،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تمهيد

 القواعد العسكرية : المطلـب األول 

 (موريس) األسالك الشائكة  :المطلب الثاني

 (رقان، عين أكير) التجارب النووية : المطلب الثالث

 خالصة الفصل
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المجال العسكري    -2

 :تمهيد

لقد قاـ االستعمار الفرنسي بعمميات عسكرية عرفت فيو أبشع الجرائـ وأكبر 
اإلنتياكات، نفذت ىذه العمميات مباشرة مع مجيء الجنراؿ ديغوؿ لمحكـ، وتعييف الجنراؿ 
شاؿ قائدا عاما لمقوات العسكرية الفرنسية  في الجزائر، حيث قدـ ىذا األخير مخططات 
عسكرية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية بشف عمؿ عسكري عبارة عف آلة ضاغطة تشف 

بصورة تمشطية عمى كؿ القطر الجزائري وتعتمد عمى بحث عف المعمومات ومتابعة عناصر 
 ألؼ 600 ووضع برنامج مكثؼ ينفذه أكثر مف ،جيش التحرير الوطني ومراقبة السكاف
 إضافة إلى دعميـ بالعتاد وقد عرفت الجزائر أرضا ،جندي مف المظمييف والمشاة وغيرىـ

شاؿ )وشعبا في ظؿ ىذا المخطط أحمؾ  أياميا ووضعت في سجف  بيف خطي الموت 
. (وموريس

القواعد العسكرية الفرنسية بالوالية السادسة : المطمب االول 

بدأ االستعمار يرتب أمره لحرب طويمة، فغير جميع مخططاتو لمواجية الثورة، فحاوؿ 
 وقد قامت ىذه الحركة 1تشكيؿ قوة ثالثة بتدعيمو لحركات مناؤة لمثورة، كحركة بف لونيس

المسمحة بأعماؿ إجرامية إال أف قيادة الوالية السادسة نجحت في التصدي ليا سياسيا 
بالقرب مف بوسعادة، توجو 1958  جويمية19وعسكريا وبعد القضاء عمى بف لونيس في 

عدد كبير مف القوات المسمحة الفرنسية لمصحراء ومف ىنا تغيرت اإلستراتيجية العسكرية 
 قيادة عسكرية خاصة بيا ىي القيادة العسكرية 1985 أفريؿ1 نشئت ليا فيأ إذ ،بالصحراء

 لقد بدأ اإلىتماـ بالصحراء كمنطقة عسكرية ىامة غداة الحرب العالمية 2لممناطؽ الصحراوية
. 3الثانية، إذ وضع مخطط لتنفيذ برنامج إلقامة مراكز عسكرية

 

                                                           
1

. هً حركة مناوئة للثورة جندتهم فرنسا: حركة بالونٌسـ 
 المؤسسة الوطنٌة 1962ـ1956ـ محمد لحسن أزغٌدي ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة  2

 .223،ص1989للفنون المطبعٌة والنشر،الجزائر،
 .203،ص،1،ط1984 ،دار البحث قسنطٌنة،ـ محمد العربً الزبٌري، الثورة الجزائرٌة فً عامها األول ،3



  امجاو  اعسكري                                                     :                                                             الفص  األو  
 

16 
 

: ـ المراكز العسكرية 1

لقد قامت القوات اإلستعمارية مراكز عسكرية لتيريب مصانعيا الحربية حيث أطمؽ 
 أي مناطؽ التنظيـ الصناعي اإلفريقي التي اختيرت ليا منطقة z.o.i.a) (1عمييا اسـ 

كولمب بشار وسمتيا بصناعية وىو إلخفاء ىدفيا الحقيقي مف وراء ىذه المناطؽ المخادعة 
وىو وضع أسس ثابتة لصناعة السالح والتفجرات التقميدية والصواريخ الحربية عمى إختالؼ 

 وقد اختار االستعمار مناطؽ مف الوالية السادسة إلنشاء مراكز عسكرية مطوقا بيا ،أنواعيا
ألف فضاءات ىذه المنطقة مف الصحراء الجزائرية تتوفر فييا كؿ الشروط  ثوار التحرير،

الحرب الحديثة فيي تستطيع إيواء الطيراف اإلستراتيجي ومراكز القيادة ومخازف الذخائر 
 2.إلخ...والعتاد

كما كثؼ اإلستعمار مف إنشاء ىذه المراكز العسكرية ليتمكف مف إحكاـ قبضتو عمى 
المناطؽ الصحراوية ومف أىميا أقاليـ الدفاع أومناطؽ التنسيؽ الصناعي والعسكري وتكوف 

. 3بالقرب مف المنشأت الصناعية لتعزيز األمف وحماية المناطؽ الحيوية

تنتشر في كؿ مكاف مف البالد وبأعداد كبيرة   وقد كانت قوات اإلحتالؿ الفرنسي
تفوؽ عشرات األالؼ بالجنوب حيث وجدت ثكناتو ومراكزه في كؿ المدف الكبرى وبعض 

 43مركز بالوالية السادسة وحدىا حيث كاف في والية بسكرة 200القرى حيث تجاوز عددىا 
 ػ الندوػ الصاب وبعض مناطؽ 4بايناف ػ غوفي ػديغورػ ساف جرماف: مراكز عسكري منيا

ومراكز استنطاؽ والتعذيب بني مرة والقصبة والضمعة جناف بف يعقوب بمدينة بسكرة وبمغ 
 مركزا البرج األحمرػ البورمي المونيس ػ برج 37عدد المراكز العسكرية الفرنسية بورقمة 

النبس ػالقصبة : مراكز3الكومنداه مودي ػ برج التيكس ػ وبرج جيش الليجو، وفي تقرت 
تنكيس لمقاجية ػ البيمو ػ والكاس :مراكز7 أما في والية تمنرانست توجد بيا 400مركز 

                                                           
1

: هً عبارة عن مجمعات صناعٌة كبرى اختارت لها أربع مناطق  :Zane d'organisme industriel Africainـ  

 .األولى فً كولومبا ببشار ،والثانٌة فً الكوٌف بتبسة والثالثة فً غٌنٌا واألخرى فً مدغشقر

 .223،224،225ـ محمد لحسن أزغٌدي ، المرجع نفسه،ص   2

 .274ص 2009،دار الطبع غرناطة للنشر والتوزٌع،الجزائر، 1958ـ1954الغالً غربً، فرنسا والثورة الجزائرٌة  3
 أسر أحمد باي قتل قرب سٌدي عقبة أما األن فهً ثكنة 1949ـ1844ـ سان جرمان هو مسؤول بسكرة العسكري 4

 .للمضلٌٌن ببسكرة
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لمنيعةػ : مراكز10، وفي والية األغواط 1ومراكز الحدود بورتي ػ فكارت أزوارػ تمنراست أراؾ 
متميمي ػ لبرارؾ ػ كورتي ػ أفمو ، وفي تبسة كاف ىناؾ مراكز عسكرية جنوب الماء األبيض 

 .2ومركز عسكري بونزة ومركز غدير قرب البئر العاتر وآخر في نقريف وسوكياس 

:  ـ المناطق المحرمة2

كما اعتمدت السمطات الفرنسية بإنشاء مناطؽ محرمة بالوالية السادسة في مساحة 
،وقد بدأت القوات الفرنسية في إنشاء ىذه ( متميمي والمنيعة،سبكة) كـ مربع 600تقدر

 وىي مناطؽ يمنع السكف فييا أو العبور منيا ألفراد غير 1958المناطؽ في فيفري 
 كمـ وعرضيا مف ثالثيف إلى 400الفرنسييف وقد أفرغت تماما مف السكاف بمغ طوليا حوالي 

خمسيف كمـ ومساحتيا تقارب العشرة األالؼ كمـ مربع تمتد مف الشماؿ إلى الجنوب بالقرب 
 ،وكما تـ الزيادة في عدد مكاتب الشؤوف األىمية فيي 3مف خط موريس في الجية الشرقية

مكاتب خاصة بمراقبة األىالي وممارسة التعذيب واإلستنطاؽ ومتابعة المشبوىيف بمغ عددىا 
متعامؿ مع 1300ضابط صؼ و100 ضابط وحوالي 20 مصمحة يعمؿ بيا 42بالجنوب 

. 4اإلستعمار 

: ـ المحتشدات3

وكإضافة إلى العمميات العسكرية قاـ الجيش  الفرنسي في الجنوب بتيجير مكاف  
 قريبة مف مراكزىا العسكرية  في تضمف الفصؿ التاـ 5.مساكنيـ وتجميعيـ في محتشدات
 ألؼ في 200ا أخد يرتفع عدد المرحميف في الجنوب مف ذبيف الشعب والجيش التحرير وىؾ

 عف 6حيث سماىا المستعمروف بالقرى الجديدة، حيث قاؿ العقيد محمد شعباني1958 سنة
                                                           

، دار الثورة اإلفرٌقٌة للطبع والنشر، قصر 2، مجلد1984 ماي 10 إلى 8ـ الملتقى الوطنً الثانً لتارٌخ الثورة من  1

 .74األمم، الجزائر، ص

، 1986، المركز الوطنً للتوثٌق والصحافة واإلعالم ، الرغاٌة الجزائر، 1ـ خلٌفة الجنٌدي، حوار حول الثورة  ،ج 2

 .550 ص1ج

محمد قنطاري ، استراتٌجٌة السٌاسٌة الفرنسٌة فً محاولة فصل الصحراء الملتقى الوطنً األول حول السٌاسة .  3

. 184  ص2006الفرنسٌة ، ورقلة ،

الحاج موسى بن عمر، بترول الصحراء بٌن حسابات الثورة فً فرنسا ورهانات الثورة فً الجزائر، وزارة الثقافة، .  4

. 219ـ217، ص2008الجزائر، 

 .أماكن  ٌهجر فٌها السكان محاطة بأسالك شائكة ٌحرسها جنود مسلحون : المحتشدات 5
 ببلدة أوماش ببسكرة، كان مساعدا وكاتب 1934 سبتمبر 04اسمه الحقٌقً الطاهر شعبان ولد ٌوم : محمد شعبانً.  6

 رقً إلى رتبة ضابط أول بالمنطقة الرابعة 1958فً والٌة الصحراء، وفً  (سً الحواس)للعقٌد أحمد بن عبد الرزاق

. 1964 سبتمبر 04، توفً ٌوم "بسكرة"
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قتموا العديد مف الشباب الصحراء ومنطقتنا خاصة تحت اإلقامة الجبرية : المحتشدات
والغارات عمى مراكز التجمع المحاطة باألسالؾ الشائكة  التي التخمو منيا قرية بؿ أي 

عرش ونذكر مف ىذه المحتشدات التي أقيمت في منطقة وادي ريغ محتشد لمفرز التمور في 
. 1جامعة

 28ومف أجؿ تركيز الضغط عمى السكاف الصحراء لجأ الجيش الفرنسي في 
 نموذجا 2إلى عممية حصار المدف وتفتيشيا شبرا شبرا، ولقد كانت مدينة القرارة1961أكتوبر

حيا لذلؾ حيث أخرج كؿ الرجاؿ و األطفاؿ الذيف تجاوزوا سف البموغ إلى محتشد خارج 
المدينة وتـ تطويقيـ باألسالؾ الشائكة وتمريرىـ فردا فردا أماـ ذوي الضمائر الرخيصة وقد 

عامؿ مف العماؿ في قطاع 1500 القمع المباشر عمى ما يقؿ االستعماريةاعتمدت السمطة 
. 3البتروؿ في منطقة ورقمة لممحتشدات بالشماؿ الجزائري

:  ـ الجيش الفرنسي بالوالية السادسة4

سترتيجية عسكرية أطرىا الجنراؿ ديغوؿ لفصؿ الصحراء إتبنت السمطات الفرنسية 
. لتعزيز موقعيا األمني وتكثيؼ قدرتيا العسكرية بالمنطقة جندت قوة بشرية ىامة 

حيث زادت مف تعداد جيشيا في الصحراء والوالية السادسة خصوصا بإعتبارىا مأوى 
ألكبر المراكز العسكرية وثكنات لمجيش، حيث تضاعفت بمقدار خمسة أضعاؼ مف 

1956)-1959 .) 

، كما جندت القوات اإلستعمارية 4 جندي1700 الجند الفرنسي حوالي  عددحيث بمغ      
بمحذات الحدود الشرقية الصحرواية مف تبسة إلى غاية عيف الصفراء واحدات مف الخيالة 

 الذيف يمولوف جيش التحرير بالسالح وذلؾ لخنؽ كؿ البدووالمياري لمراقبة الثوار وحركة 
ىذا الفريؽ بإجتيازه كؿ المسالؾ الوعرة ،وكذلؾ وحدات ذات محرؾ  بوادر الثورة حيث يتميز

جتياز الدروب الوعرة  وتسيؿ ىذه السيارات لقطع مساحات صحرواية في وقت قصير وا 
                                                           

. 152،ص 1997محمد العٌد مطمر،العقٌد محمد شعبانً وجوانب من الثورة التحرٌرٌة الكبرى ،دار الهدى، الجزائر،.  1

. منطقة من والٌة غرداٌة : القرارة.  2

الحاج موسى بن عمر ،بترول الصحراء بٌن حسابات الثورة فً فرنسا ورهانات الثورة فً الجزائر ،دار الثقافة .  3

. 219ـ217،ص ص2008،الجزائر،

، دار الثورة اإلفرٌقٌة للطبع والنشر، 2، مجلد1،1984 ماي ،ج10 إلى 8الملتقى الوطنً الثانً لتارٌخ الثورة من . -. 4

 .14قصر األمم، الجزائر، ص 
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والرممية، كما زودت القوات اإلستعمارية بالمضالت والطائرات يتعرضوف لصعوبات عند 
كما تـ اإلستعانة  و تجنيد البدو فيكبير  كاف ليا دور أنوإال،اإلنزاؿ في األراضي القاحمة 
،فوجدت في بسكرة سبعة فرؽ لممياري المتنقمة في صحراء 1بيـ لخبرتيـ كبيرة لصحراء

 وقد تـ تعزيزىا بقوات الطيراف 2لوطاية، تاجموت ،وعيف ناقة ،أوماش ولمغير،جامعة
مستعممة الطائرات العمودية عمى نطاؽ واسع حيث تقـو بتطيير وقصؼ لمقضاء عمى 
المجاىديف تـ صنع ىذه الطائرات اإلستكشافية مصنوعة مف الفرناف وثانية ىيميكوبتير 

مصنوعة مف الزجاج ميمتيا مراقبة أثار األقداـ الصحراء لمتبع الجيش الوطني ، وقد حاولت 
 مضادة لمجيش التحرير الوطني ليركز عممياتو في عزؿ 3(الَحْرَكة)فرنسا تشكيؿ جيش مف

 4...الجنوب الجزائر

ودأبت السمطات الفرنسية إلى إعادة ىيكمة جيوشيا بالصحراء وتعديؿ سياستيا األمنية      
إلى قائد مكمؼ بالتنسيؽ بيف الجيوش 1959الشاممة ىناؾ حيث بدأت في ذلؾ منذ سبتمبر

 حيث تتوزع أغمبية ىذه القوات في منطقة 1959 ألؼ في مطمع 25في الصحراء إلى 
 وجيت نفرا مف جنود الحركة إلى مسجد 1961الشرؽ الصحراوي ففي الخامس مف سبتمبر

 5.مف مساجد ورقمة فداسوا حرمتو ومزقوا المصاحؼ القرآنية والكتب الموجودة في المكتبة

 

 

 

 

 

األسالك الشائكة : المطمب الثاني

                                                           

 .55، ص 2بوطمٌن جودي األخضر، لمحات من الثورة الجزائر، ، دار الطبع المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر،ط -1

 .154ـ محمد العٌد مطمر،المرجع السابق، ص  2
. هم فئة من الشعب الجزائري جندتهم فرنسا مناوئٌن للجٌش التحرٌر الوطنً: ـ الَحْرَكة 3

 551  .  ـ خلٌفة الجنٌدي ، المصدر السابق،ص 4
 .194،217الحاج موسى بن عمر ، المرجع السابق، ص - 5
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 :خط موريس
أدركت السمطات اإلستعمارية الفرنسية األىمية اإلستراتيجية لمحدود الشرقية كمنفذ      

رئيسي لتسريب األسمحة والذخيرة القادمة مف تونس ، وتحولت ىذه المناطؽ كقواعد خمفية 
تموف وتدعـ العمؿ المسمح داخؿ الجزائر مف بينيا واد سوؼ وتبسة وراحت السمطات 

الفرنسية تبحث إليجاد وسيمة لسد ىذه المناطؽ ومنع أي إتصاؿ خارجي، فإىتدت إلى إنشاء 
 (.3)أنظر الممحؽ رقـ .1خط مكيرب شائؾ

 بإقامة سد شائؾ مكيرب 2(André Morice )لقد أمر رئيس الدفاع الفرنسي أندري موريس
 ، 19583بيف الحدود التونسية الجزائرية أطمؽ عميو اسمو ، وقد انتيى مف بنائو في بداية 

ويمتد ىذا الخط مف الساحؿ الشرقي لمدينة عنابة إلى جنوب مدينة تبسة عمى مشارؼ 
 380 مترا وطوليا 1296الصحراء، ويتراوح عرض ىذه الخطوط الشائكة المكيربة حوالي 

كمـ وقد أعد ليا اإلستعمار الفرنسي كؿ الوسائؿ الحربية المتطورة لمراقبة كؿ التحركات التي 
 .3انظر الممحؽ رقـ4تجري عمى مستوى الخط المكيرب

وقد أقيمت الحواجز عمى طوؿ حدود الجزائر مع ):وعف ىذه الخطوط يقوؿ الجنراؿ ديغوؿ 
تونس والمغرب وقواميا منشآت دفاعية محمولة شكؿ دائـ مغطاة بمعوقات مف األلغاـ 

. 5(...والشريط الشائؾ 
قبؿ الخط حقؿ مف األلغاـ ثـ  ) :6وعف وصؼ خط موريس يقوؿ المجاىد الرائد السنوسي

 فولت مزود بجياز إنذار لمراكز المراقبة عمى 1500أسالؾ شائكة ثـ الخط الكيربائي ب 
طوؿ الحدود تشير إلى مكاف قطع الخط ، ثـ أسالؾ شائكة ثـ ألغاـ وما بيف األسالؾ 

الشائكة واأللغاـ ممر تمر فيو الدبابات والمدرعات ،ثـ مسافة الطوؿ داخؿ الحدود 
 7.(الجزائرية

 5000وقد زودت األسالؾ الشائكة بأعمدة بث فييا التيار الكيربائي تتراوح طاقتو بيف 
لى 12إلى  6 فولط بعرض يتراوح مابيف 7000و  متر في المناطؽ الصحراوية 60 متر وا 

                                                           

 .276ـ الغالً غربً، المرجع السابق،ص 1
كان مقوال فً األشغال العامة فً فرنسا وشركته هً التً نالت الصفقة وقدمت األسالك الشائكة : ـ أندري مورٌس  2

 .وبعض ملحقتها األخرى الضرورٌة لإلنجاز المشروع

 .182ـ محمد لحسن أزغٌدي ، المرجع السابق ،ص  3

 .185،ص 2008ـ الطٌب بن نادر ، الجزائر حضارة وتارٌخ ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر  4
 .59 ،ص 1971سموحً فوق العادة ،  دار عوٌدات ، بٌروت،:، تر1ـ شارل دٌغول ، مذكرات األمل ،ج  5
 .كان مجاهد بمنطقة الحدود تبسة وتونس:  ـ الرائد السنوسً حسٌن 6

 .183ـ محمد لحسن ازغٌدي  ، المرجع السابق،ص  7
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نظر لشساعة  المنطقة ،كما زرعت أرضي بقرب ىذه األسالؾ بألغاـ مختمفة تمتد عمى طوؿ 
 1. كمـ20 ألؼ لغـ بكؿ 50الجانبيف بمعدؿ 

ولقد بمغت تكاليؼ إنجاز كيمو متر واحد مف الخط حسب المصادر اإلستعمارية الفرنسية 
. 2 فرنؾ فرنسي2500.000بقيمة 

قاؿ المجاىد . متحاف يتعرض لو المجاىدإأما عف خطورة خط موريس، الذي يعتبر آخر 
االشتباكات المبيدة في الجباؿ والقصؼ بالمدفعية والطيارات وقنابؿ ): الرائد السنوسي حسيف

النابالـ ال تمثؿ إال فترات ممتعة إذا ما قورنت بيذا الحائط الرىيب المشبؾ األسالؾ 
الكيربائية واألعيف السحرية التي تشمؿ أقوى الطاقات وتزرع الموت والخراب، مع ذلؾ وجب 

. 3(عمينا عبورىا وكذلؾ حقوؿ األلغاـ القاتمة، إذ أف كؿ حركة قد تؤدي إلى اليالؾ

وىكذا كاف ليذا الحاجز الرىيب تأثير كبير عمى نشاط المجاىديف إذ قاسوا الويالت والمحف 
ومف ىنا كانت أوؿ . ىتداء إلى السالح الفعاؿ ضدهإلفي تجاوزه ومقاومتو خاصة قبؿ ا

الصعوبات التي واجيت أفراد جيش التحرير وىي كيفية اقتحاـ ىذه الخطوط الشائكة 
والمكيربة، وقد تدرجت التقنيات المستخدمة مف طرؼ المجاىديف الجتيازه فمف طريقة الحفر 

تحت األسالؾ إلى استخداـ المقصات، إلى إيجاد أىـ سالح استخدـ في عبور الخطوط 
 ويتـ تفجيره بواسطة مفجر كيربائي ومشعؿ، حيث يقـو المجاىد بإشعالو ويبتعد 4"البالقالور"

 .5بسرعة

 

التجارب النووية  :المطمب الثالث

                                                           

ـ الغالً غربً ،نمادج من سٌاسة التطوٌق الفرنسٌة خالل الثورة التحرٌرٌة لسلسلة ملتقٌات ،األسالك الشائكة المكهربة  1

 .12،ص 1998،المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة الوطنٌة ، الجزائر،
 .279،المرجع السابق، ص (1958ـ(1954ـ الغالً غربً ،  فرنسا والثورة الجزائرٌة 2
 .184محمد لحسن أزغٌدي، المرجع السابق، ص  -3
م مملوءة بشحنة من مادة البارود تسمى 1.80 إلى 1.40وهو عبارة عن أنبوب حدٌدي ٌتراوح طوله بٌن : البالقالور 4

 . كلغ5 إلى 4البالشٌك الرخو شدٌد اإلنفجار تزن ما بٌن 
جمال قندل، خط مورٌس بٌن االنتصار واالنكسار، مذكرة نهاٌة السنة الثانٌة ماجستٌر، معهد التارٌخ، جامعة الجزائر،  5

 .65، ص1992/1993
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يعتبر ممؼ التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية مف الممفات الشائكة 
والصعبة، ليس لقمة البحوث تناوال بالبحث والدراسة فحسب ،بؿ لسرية الممؼ الذي صنؼ في 

وال  (سري لمغاية)أرشيؼ محافظة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الدفاع الفرنسي تحت اسـ 
يسمح بإطالع عميو إال بعد مرور ستيف سنة مما جعؿ المعمومات متضاربة بيف اآلراء 

الشخصية وشيود العياف القريبة لمحدث ، إف إختيار فرنسا لصحراء  الجزائر لـ يكف بمحض 
متالؾ الصحراء الجزائرية لمموارد الطبيعية إالصدفة  بؿ كاف مدروسا ومخطط لو ، فبفضؿ 

، وكذلؾ بإعتبار أف الجزائر أقرب المستعمرات لفرنسا 1والبشرية الكفيمة بتجسيد المشروع
خاصة مع نياية فترة الخمسينيات وتحرر الكثير مف الدوؿ اإلفريقية كتونس والمغرب وغينيا 

بأكثر مف (مدينة أدرار)،حيث تـ تحديد منطقة رقاف التي تبعد عف عاصمة إقميـ التوات 
 2.كمـ ،وعيف أكير شماؿ تمنراست كأماكف مناسبة لتجسيد المشروع النووي الفرنسي 100

:  تفجيرات رقان النووية -1

بدأت أوال تجييز المركز الصحراوي لمتجارب النووية برقاف التي وقع اإلختيار عمييا 
 بعد إجراء عدة استطالعات عمييا ثـ استقرت بيا الفرقة الثانية لمجيش 1957منذ سنة 

 كمـ كانت ميمتيا تحضير وحراسة 65الفرنسي  ثـ بمنطقة حمودية التي تبعد عف رقاف ب 
 فرنسي ما بيف عمماء وتقنييف وجنود ، 6500القاعدة  إلجراء التجارب حيث  جاء فييا قرابة 

 وىو القاعدة 3(CSEN)فأنشؤوا قاعدة نووية حيث كاف المركز الصحراوي لمتجارب النووية 
 (.4)أنظر الممحؽ رقـ 4.الرئيسية تحتوي عمى مطار لتسييؿ التنقؿ

تمحورت حوؿ  (إدارة التطبيقات العسكرية لمحافظة الطاقة النووية)  وقد كانت مياـ 
جراء :أىداؼ ثالثة  صناعة القنبمة تجييز المنطقة لمختمؼ التجارب ،وعممية التفجير وا 

الدراسات ،لقد تـ صنع القنبمة الذرية عف شراكة وتعاوف مع وزارة الحرب ومحافظة الطاقة 

                                                           

، ،دار الشروق للطباعة والنشر والتوزٌع، ( 1962ـ1956)ـ دحمان التواتً ،الثورة التحرٌرٌة فً أقالٌم التوات 1

 .126، ص 1،ط2008الجزائر، 

 .9، ص 1960، 62ـ مجلة المجاهد ،القنابل النووٌة فً رقان ،العدد  2
 مهمتها األساسٌة مراقبة التجارب النووٌة وأوكلت مهمة بناءها للفرقة Centre Saharien des Nucleaires leـ  3

 .الثانٌة للجٌش الفرنسً 

ـ بوعزة بوضر سابة ،التجارب النووٌة الفرنسٌة فً الصحراء الجزائرٌة وردود الفعل الدولٌة ،سلسلة الملتقٌات ،فصل  4

الصحراء فً السٌاسة اإلستعمارٌة الفرنسٌة ،المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة الوطنٌة وثورة أول نوفمبر 

 124،ص 1954،1998



  امجاو  اعسكري                                                     :                                                             الفص  األو  
 

23 
 

، وبعد إنتياء فرنسا قاعدة رقاف comissariat a le nergie Atomique1النووية 
وتجييزىا بكؿ الوسائؿ التقنية الالزمة ،وبعد توصؿ الخبراء الفرنسيوف إلى صناعة أوؿ قنبمة 

نووية في مختبرات بفرنسا تـ نقميا إلى قاعدة رقاف النووية إلجراء أوؿ عممية تفجير في 
ـ، حيث تشكمت كرة نارية ىائمة سمع دوييا بعد 1960 فيفري 13تاريخ فرنسا العسكري يـو 

، وتمتيا ثالث تفجيرات أخرى تراوحت طاقتيا 2نفجارىاإحوالي دقيقة وثالثيف ثانية مف 
  cerbois beleu كيمو طف، وسميت ىذه العممية باليربوع األزرؽ70ػ10التفجيرية مف

 cerbois rouge. 3 والثالثة باليربوع األحمر cerbois blancوالثانية باليربوع األبيض 

:  تفجيرات عين أكير النووية -2

وعف منطقة عيف أكير في اليقار تـ إختيارىا لعدة اعتبارات جيولوجية إذ أف المنطقة 
صخرية حيث كانت التجارب النووية فييا في باطف األرض ،حيث وجدت مصالح المناجـ 
لمحافظة الطاقة النووية بيا جبال مالئما لإلنفجارت الباطنية في اليقار وجباؿ أفمي شماؿ 

ـ ،وتـ إنجاز نفؽ مف الجية 1959تمنراست وقد إنشاء مركز لدراسة النووية بيا سنة 
الشرقية لمجبؿ ووضعت فيو القنبمة الذرية و ثـ فجرت ،إذ وصمت إلى جباؿ مرتوؾ عمى بعد 

 4. كمـ مف تمنراست 70

وقد بارؾ ديغوؿ لمشعب الفرنسي والحكومة وخاصة القائميف عمى العمؿ ،واعتبر ذلؾ 
إنجاز عظيـ لفرنسا ، ويضمف ليا األمف ويفتح ليا المزيد مف التقدـ العسكري النووي ،ويفؾ 

 5.عقدة النقص التي الزمتيا إلى غاية تمؾ الخطة 

إف منطقة الحرب الذرية ) 1961وذكرت المجمة العسكرية الفرنسية في عدد جانفي 
تعزز دور العوامؿ الجغرافية في الحروب القادمة وأكسب منطقة رقاف وعيف أكير أىمية 
جديدة بؿ أف مفيـو اإلقميـ قد تغير، ألف منطقة الحرب الذرية سيمـز محاولة البناء فييا 

                                                           

ـ الملتقى الوطنً الدولً للتجارب النووٌة الفرنسٌة فً الجزائر دراسات وبحوث وشهادات، المركز الوطنً لدراسات 1

 27.14ت، الجزائر، ص ص.ط، د.، د1954والبحوث فً الحركة الوطنٌة وثورة أول نوفمبر 

حول التجارب النووٌة الفرنسٌة وقواتها وتوارٌخها برقان وعٌن :comissariat a le nergie Atomiqueـ  2

 أنظر كتاب التجارب النووٌة الفرنسٌة فً الجزائر للمركز الوطنً للدراسات عن تارٌخ الجزائر ص  1960أٌكٌر

 .22ـ21
 .129ـ دحمان التواتً ، المرجع السابق، ص  3
 .184،ص 01،1999ـ عبد القادر العبودي ، التجارب النووٌة الفرنسٌة ، مجلة الجزائر العدد  4
 .130ـ دحمان التواتً ، المرجع السابق،ص  5
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وذلؾ يعني وجوب تثبت القواعد وثروات في أوسع ...واإلستمرار في الحياة بعد العدواف الذري
،ويعني بمنطقة الصحراء الحرب الذرية عمى الصحراء الجزائرية التي ىي إقميـ (فضاء ممكف 

 1فرنسي 

وبيذا تحولت صحراءنا الجزائرية إلى قاعدة حربية نووية ضخمة تجري فييا كؿ 
خرى تمثمت في تطوير أسمحة كيماوية أالتجارب الحربية لتتبع ىذه التجارب الحربية تفجيرات 

،ومف أىـ التفجيرات النووية بالصحراء ىي تفجيرات رقاف وعيف 2  بيولوجية وجرثومية يةريبكت
 3.أكير بتمنراست حيث اعتبرت مف أبشع  وأكبر الجرائـ الحربية في حؽ الشعب 

 (العزلة الدبموماسية)ـ في مقاؿ بعنواف 1959جواف  23وقد عمقت جريدة لوموند في 
متالؾ القنبمة الذرية إتنتقد فيو فرنسا التي تعتـز استعماؿ الصحراء لتفجيراتة النووية و

 4.وتفجيرىا في الصحراء الجزائرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9ـ مجلة المجاهد ، المرجع السابق،ص  1
ـ الملتقى الوطنً الدولً للتجارب النووٌة الفرنسٌة فً الجزائر دراسات وبحوث وشهادات، المركز الوطنً لدراسات  2

 .28، الجزائر، ص 1954والبحوث فً الحركة الوطنٌة وثورة أول نوفمبر 
 .68،ص 2007، دار الهدى ،الجزائر ،1954ـ عمار مالح ،محطات حاسمة فً ثورة أول نوفمبر 3
،منشورات وزارة المجاهدٌن ،مؤسسة 1،ج1956ـ1955ـ عبد هللا الشرٌط، الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة  4

 .12،ص1995الشروق لإلعالم والنشر،الجزائر،
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: خالصة الفصل 

ىذه المخططات العسكرية إستراتيجية عسكرية، حيث كرد عف واجيت الثورة الجزائرية 
تـ توسيع رقعة الثورة نحو الجنوب خاصة بعد أحداث مؤتمر الصوماـ بإشادة لموالية السادسة 

 عمى التنظيـ الثوري بالمناطؽ الصحراوية، وكما تـ أيضا فتح جبية عسكرية في ؼتشر
. الجنوب الجزائري والمعروفة بجبية مالي ونيجر غربا إلى حدود ليبيا شرقا 

ولقد وضعت قوات جبية التحرير إستراتيجية لمواجية خط موريس اعتمد فييا التدرج 
عتبارا لكوف المشروع لـ يتـ معرفة أىدافو العسكرية الحقيقية إال بعد بداية إفي المواجية 

. اإلنجاز الفعمي، وشممت إستراتيجيتو أيضا المجاؿ اإلعالمي والعسكري

تكثيؼ : أما عف رد فعؿ الثورة لمؤامرة بف لونيس اعتمدت عمى خطة سياسية أىميا
العمؿ السياسي، تغيير مواقع وطرؽ التمويف بإحداث شبكة جديدة برجاليا ومواقعيا، اإلكثار 

لفضح العديد مف مؤامرات وتدابير اإلدارة  (مناشير)مف الحمالت اإلعالمية المكتوبة 
االستعمارية كما أحكمت خطة عسكرية فكانت الحرب عمى الخونة أعداء األمة، حيث 
حددت المنطقتيف ثانية والثالثة مف الوالية السادسة لمقضاء عمى ىذه المؤامرة أما عف 

 كبير في ا لموالية السادسة فمدينة بسكرة لعبت دوريففدائية التي قاـ بيا فدائياؿاألعماؿ 
 وقعت 1958 ماي 25تعطيؿ القوات اإلستعمارية مف عمميات تمشيط والمداىمات وفي 

. معركة لبرؽ بتقرت سجؿ فييا عدد كبير مف القتمى في صفوؼ القوات اإلستعمارية 



 

 

 

 

 

 

  

 :تمهيد

 البترول و الغاز: المطلب األول

 تشجيع االستثمار األجنبي:   المطلب الثاني 

 قطاع الصناعة و الزراعة:   المطلب الثالث 

   خالصة الفصل
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المجال اإلقتصادي  : ـ الفصل الثاني 2

 :تمهيد 

 كان ييدف من التي لقد حظيت الوالية السادسة بإىتمام ديغول من خالل مخططاتو 
ورائيا إلى عدم انفصال الجزائر عن فرنسا معتمدا عمى ما تزخر بو الصحراء الجزائرية 
من ثروات صناعية وزراعية والبترول والغاز المذان يعتبران رىانا إقتصاديا لفرنسا يمكنيا 

من سد عجزىا المالي  ودخول األسواق األوروبية والعالمية ،واإلستفادة من التقنيات 
 . األجنبية واألمريكيةتالجديدة في ميدان الحفر والتنقيب عن طريق اإلستثمارا

ال يمكننا فيم الوضع اإلقتصادي بعد مجيء ديغول  دون الوقف عمى الوضع 
 العشر التي سبقت الثورة تاالقتصادي الذي كان يعيشو  الجزائريون خالل السنوا

 ن والمصادرة واإلستحواذ عمى موارد الجزائرييل، فسياسة اإلستغال(1944-1954)
الزراعية والصناعية ،حولت شرائح المجتمع الجزائري برمتو إلى أدوات مسخرة لخدمة 

اإلقتصاد الفرنسي  الرأسمالي المنيار بعد الحرب لعالمية الثانية من خالل تحالف أقمية 
من مستوطنين، مدعمين من قبل مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية الفرنسية 

 . 1والعالمية

 

 

 

 

                                                           
  . 25-23، ص 1984عبد الرحمان رزاقً، الحركة الوطنٌة والعمل المسلح مجلة الباحث، الجزائر، نوفمبر .  1
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البترول والغاز : المطلب األول

 مكتب أنشأ1945 وفي سنة 1941بدأ البحث عن البترول في الصحراء سنة 
ثم أنشئت عدة شركات ليا رؤوس أموال ضخمة لمتنقيب عن البترول ,البحوث   البترولية

 :ستغاللو ومنياإو

  أنشئت في  (cn.repal)ستغالل البترول في الجزائرإالشركة الوطنية لمبحث و- 1
  . 1956 مميار فرنك سنة 28 إلىووصل رأس ماليا 1946نوفمبر16

 وبمغ رأس 1953جانفي  27فقد أسست في  (cfpa)الشركة الفرنسية لمبترول بالجزائر -2
.  مميار فرنك1956ماليا في سنة 

بمغ رأس ماليا في سنة ,1953مارس  24أسست في  (cpa)شركة بترول الجزائر  -3
 1.مميار فرنك1956

 وبمغ رأس 1953فريل أ12فقد أسست في  (creps)ستغالل بترول الصحراء إشركة  -4
. فرنك مميار 10ماليا 

  تممك رأس ماليا ال يقل عن 1956وكانت ىذه الشركات األربع في آخر سنة 
مميار فرنك وىو الحد األدنى الذي يحتاج إليو الكشف الجيولوجي في الصحراء  60

 2.الكبرى 

رب ــــة بقـــل برقــرة في جبــق ألول مـــي ينبثــاز الطبيعــــدأ الغــ ب1954ة ــ وفي سن
 بمنطقة أيجمي وبعد  1956ن عين صالح ثم اكتشف حقل أخر لمبترول في مارســـم

 توجيت األبحاث 1956 جوان 12رين وفي تونقأسابيع قميمة،وثم اكتشف في منطقة ت
 متر حقال لمبترول 3300الجارية في حاسي مسعود بالنجاح ، حيث اكتشف عمى عمق 

                                                           
 .327الصحراء الكبرى ،ص, جمال الدٌن الدٌناصوري :تر,رٌمون فٌرون . 1
 .328 ،327صنفسه، .  2
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دفع باإلدارة الفرنسية إلى اإلىتمام بمجال نقل البترول من ا وىذا م1 متر140تبمغ كثافتو 
الصحراء إلى أوربا وذلك عبر الجزائر وكذلك عبر الحدود المجاورة بحيث شيدت سنة 

 ظيور شبكات األنابيب األولى في الواقع أو عمى الورق في شكل تصاميم قابمة م1958
ستغالل أول أنبوب نقل البترول من إ،وكان 2لإلنجاز الفوري أو عمى المدى المتوسط
 كمم ليضخ البترول الذي ينقل عبر صياريج 170حاسي مسعود نحو تقرت عمى طول 

تم تمديده إلى ميناء   ألف طن وقد700القطار نحو بسكرة بمعدل سنوي وصل إلى 
    طن سنة 400000سكيكدة عن طريق السكة الحديدية حيث تم في ىذا المجال نقل 

،وتوصمت البحوث م1959 طن يوميا ،ومميون طن سنة 1800بنسبة م 1958
ستكشافية عن البترول في الصحراء الجزائرية حيث أجريت عدة تجارب مكنت شركتي إلا

CW.REPAL و CFPA 3ذ مخطط لصنع أنبوب غاز يمتد من حاسي الرملـــن تنفيـع  
مرورا باألغواط ـ تيارت ـ غميزان ـ إلى البحر وأنبوب ثاني ناقل لمبترول بين حاسي مسعود 

،وخط 1961ماليين طن سنة 8،ويتم نقل عبره مايقدر ب19584وميناء بجاية خريف 
 إلى جانب خط أخر يربط حقول 1961حاسي العقرب إلى حاسي مسعود أنجز في ماي 

عطاء عممية دفع لنقل النقط تم   االتفاقأوىانت بحاسي مسعود وألجل مضاعفة اإلنتاج وا 
 فور سان إلى منطقة أيجمي الفرنسية بمد أنبوب عمى القدرة من حقل طرابمسمع شركة 

يمر عبر األرضي الفوري فيما يتعمق بأنابيب الغاز فقد طالعتنا في ىذا الصدد صحيفة 
 بمشروع مخطط لنقل الغاز عبر المتوسط إلى أوربا حسب المحطات 1958أواخر أمريكية
 . 5إيطاليا  ـ فرنسا ـقرطجنةسبانيا ـ إ:التالية

                                                           
،دار هومة لطباعة (1962ـ1956)محمد لحسن أزغٌدي ، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة- 1

 259،ص 2009والنشر والتوزٌع،الجزائر،
 .810،ص2007،دار القصبة للنشر،الجزائر،( 1962 ـ1954)ـ محمد عباس ،نصر بال ثمن الثورة الجزائرٌة 2

 
 30الجمعٌة الثقافٌة التارٌخٌة الوفاء للشهٌد ورقلة،قاموس الشهٌد،اآلمال لطباعة،الوادي،ص.  3
، المركز الوطنً للدراسات والبحث فً (1956ـ1980)ـ الحاج موسى بن عمر، تطور السٌاسة النفطٌة فً الجزائر 4

 .202،ص2003ماي 08،عدد 1954الحركة الوطنٌة وثورة نوفمبر 
 .92ـ  الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق،ص  5
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 وقد توغل الجنرال دٌغول بالصحراء بزٌارته حاسً مسعود وتقرت بٌن نوفمبر  

م حٌث نزل بفندق التراتزات الذي ٌسمى حالٌا النخٌل ، وهذا لمراقبة 1958ودٌسمبر 

ومعاٌنة أعمال التنقٌب على الغاز الطبٌعً التً ٌعتمد علٌها فً برنامجه اإلقتصادي وقد 

يجب أن تكون الصحراء منطقة عظيمة من مناطق ):عمى مايمي 1تقرتأعلن فً واحة 
المستقبل بين عالمين ،عالم البحر األبيض المتوسط وعالم إفريقيا السوداء وبين عالم 
المحيط األطمسي وعالم حوض النيل والبحر األحمر وال ريب في أنا فرنسا ميتمة كل 

،وأنظر أنظر القرص المدمج 2(لتعش الصحراء ولتحيا فرنسا... بيذا العمل العظيماالىتمام
 (.05)الممحق رقم

ومن ىذا المنظور نالحظ تركيز سياسة الحكومة الفرنسية في عيد ديغول عمى 
 ىائمة إقتصاديةستغالل ثروات الصحراء بأكمميا، ألنيا تمثل قوة إضرورة التنقيب و

 وصناعتيا إقتصادىالمستقبل الجزائر ،وألن فرنسا محتاجة كثيرا إلى تمك الثروات إلنعاش 
 عمى لمحفاظإننا مستعدون )العسكرية وجاء ذلك عمى لسان الجنرال في مذكراتو بقولو 

 .3(الصحراء والبقاء معيا ميما كان الثمن 

 :  األجنبي اإلستثمار:المطلب الثانيـ 2

لم تكن فرنسا مستعدة لمتخمي عن الصحراء التي بما تشمل عميو من مصادر 
ستقالليا الكامل وفي الدخول إلى أسواقيا األوربية إالطاقة أمميا الوحيد في ضمان 

المشتركة كقوة فاعمة تسيم في رفع مستوى المعيشة لدى سكان أوربا الغربية  وكان 
 ييدف بالدرجة األولى لجعميم الصحراوية األوربيين من الثروات إفادةالترغيب في 

. يستمرون في تأييد الحرب التي تخوضيا الحكومة الفرنسية في الجزائر

                                                           
 .254،ص 1962ـ جون غٌلسً ، الجزائر الثائرة ترخٌرى جهاد، دار الطلٌعة ، بٌروت،1
 .254ـ نفسه، 2
وزارة الثقافة ,بترول الصحراء بٌن حسابات الثورة فً فرنسا ورهانات الثورة فً الجزائر,ـ الحاج موسى بن عمر 3

 .170 ،ص2008,الجزائر 
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وليذا باشرت فرنسا حممة واسعة بواسطة مبعوثيا إلقناع عواصم الغرب لموقوف معيا 
 1 أن تمسكيا بالصحراءبإعتبارلمواجية التحديات المرتقبة بدعميا ماليا وعسكريا 

 مدفع، وىذا واإلقتصاديةالجزائرية ىو في حد ذاتو دفاع عن مصالح الغرب اإلستراتيجية 
الجزائرية يعد في  كتشاف البترول في الصحراءإ...أن): اإلنجميزي إلى القولنكاوثور

ستثمرتو فرنسا في عممية التنقيب إوقد بمغ ما (... حدث في أورباشيءالحقيقة أعظم 
 مميار فرنك فرنسي منذ بداية 450 في األعمال البترولية والغازية حوالي واإلستكشاف

لى إوبتطمع فرنسا إلى التصدير لتغطية  1961 حتياجات السوق األوروبية المشتركة وا 
حتياجاتيا السنوية من الطاقة البترولية والغازية وخاصة إذا ما عرفنا أنيا تنفق إمدى 
 مميون دوالر أي نصف العجز المالي الذي أصاب التجارة الخارجية الفرنسية 500سنويا 

 . 19562في سنة 

 إلى ضرورة اإلتجاه سار الخمسينات لمبترول منذ نياية أوربا حاجيات إلىوبالنظر 
وضع خطوط األنابيب أكبر قطر، استجابة لتطور الحاصل في ىذا المجال والذي سيدفع 

 إزديادإلى تعديالت في البنية القائمة لنقل البترولي في الوسائل التقميدية مما يضمن 
 3.ستيالك البترولإالطمب في 

ير الوزير الفرنسي أنو إلى جانب نقل الغاز الطبيعي يوتوقع السيد موريس لوم
مضاف 4الجزائري عبر األنابيب الذي  يتمكن من تغطية أسواق كل الدول الفرنسية الست

 من تمويل اليونان والسويد والنرويج وفي ستتمكن بواخر نقل غاز الميثان إنترا،لإلييا إنك
 مميار فرنك وأمام ىذه 160 فوري يبمغ غالفو بإستثمار وبسعر تنافسي وذلك ايسمندا

  األوروبي المجمس بإتجاهير ياإلمكانيات الضخمة التي يوفرىا الغاز الجزائري تحرك لوم
جمعية )مقترحا عميو إصدار توصية بيذا الشأن ولقد سعى في ىذا الصدد ومن إنشاء 

                                                           
 .15،ص113،1996والصحراء، مجلة الثقافة ،الجزائر،العدد ...محمد العربً الزبٌري ، دٌغول .  1
 .9، 3الغالً غربً، المرجع السابق، ص ص  2
  .183ص ,ـ الحاج موسى بن عمر،  المرجع السابق 3
 .ـ وهً ألمانٌا الغربٌة، بلجٌكا، إسبانٌا، هولندا، فرنسا، لكسمبورغ 4
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نت ىذه الجمعية مشروع بولقد ت (وطنية من أجل الدفاع عن الصحراء الفرنسية وتنميتيا
ومن جية أخرى أخد ديغول في 1(EORAFRIGAZ)حمل تسمية الغاز األوربي اإلفريقي 

ستغالل  لإل إلى فرنسا الجادةاإلنضمام لمدول المتاخمة لمصحراء الجزائرية إقتراحاتوتمرير 
،وذلك عن طريق مجموعة مشتركة لتنقيب بياستثماراإلثروات الصحراء الجزائرية وتشجيع 

وقد أعمن الجنرال شارل ديغول عن 2.الصحراء الجزائريةعن البترول والغاز في جوف 
خطتو التي ستطبق في الصحراء فكانت أولى خطواتو في حاسي مسعود وحاسي رمل 

:  والتي تنص بنوده عمى مايمي1958وتقرت وبذلك أعمن عن قانون البترول  في 

سنوات ،تتحصل من خالليا الشركات البترولية عمى تخفيض ىام  5متياز لمدة إ منح -1
. في الضرائب 

ترك البحرية لمشركات البترولية في أن تتنافس مع الدولة الفرنسية حول تحديد حقوق - 2
. الجانبين 

ستطاعة ىذه الشركات أن تتولى نقل البترول إلى المكان التي تريده بواسطة إ في -3
. األنابيب

 إعطاء الشركات المشتغمة نصف األرباح أي أكثر بكثير من نسبة األرباح التي تقام -4
. تفاقيات البترول إعمى أساس 

 إذ حدث خالف بين الشركات والسمطات العامة يتولي مجمس الدولة أعمى منظمة -5
. قضائية لفض النزاع

 لمشركات األجنبية الحق في نقل البترول عبر األنابيب، ومن ىنا نمتمس بأن ىذا -6
 رؤوس أمواليا  إيداع وتردد الشركات األجنبية في األقدام عمى  لإلنتظارالقانون وضع حد

                                                           
  .82 ،81ـ الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق ، ص   1
 .190 ـ ـ محمد العٌد مطمر، المرجع السابق ،ص 2



  امجثلل إلقتفثدي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل الثانلل
 

33 
 

وتعيدت الحكومة ورؤوس أمواليا  مع تخفيض ىام في الضرائب واإلمتيازاتفكانت المنح 
. الفرنسية عمى أن ال ترفع نسبة الضرائب البترولية لمدة طويمة 

 فتحت أبواب الصحراء لمشركات الغربية اإلستثمار الالمشروطة في اإلمتيازاتوأمام ىذه 
 1(أمريكية ـ اإلنجميزية ـ إيطالية ـ ىولندية)

وقطعت أي تردد من طرف الشركات األجنبية والداخمية والفرنسية ولمساىمة 
 مدة واإلستخراج وقد أعطتيا الحكومة الفرنسية رخصة البحث إلستثماربأمواليا بالتنقيب 

فسارعت الشركات  ,  سنة من مدة العقد25في % 50 نسبة األرباح ثابتة إبقاءسنة 30
 وغيرىا بالتعاون والتحالف مع المستعمرين من رجال وأرباب األموال واألمريكيةالفرنسية 

كتشاف البترول والغاز إ إلى التكاليف وبأقلبالتنقيب عن البترول والتي توصمت بسرعة 
 2.في حاسي مسعود وحاسي الرمل

ومن أىم المشاريع التي قامت بيا الشركات األجنبية لتنشيط الحركة التجارية مع 
 47  منيا 485تطوير قطاع الخدمات إذ بمغ عدد المحالت التجارية  في ميزاب مثال 

 في مجاالت اإلستثماراتمحال فقط تدبيرىا الجالية اإلسرائيمية واألوربية وفعال لقد حظيت 
من مجموع تجييز تمك % 45الري و الكيرباء والسكن بقروض تصل نسبتيا إلى 

من مجموع ميزانية التجييز عامي % 16.3القطاعات التي لم تكن تحظى إال بنسبة 
 فرنسا لبمدان الغربية في مشاريع إشتراك ، ولقد كان الغرض من (1958-1959)

 في اإلستغالل من رؤوس األموال األجنبية في دفع عممية اإلستفادة ىو اإلستثمار
 من الخبرات التقنية ليذه البمدان في ىذا المجال األوربي حتمت اإلستفادةالصحراء ، وكذا 

يجاد مصالح ليذه البمدان إلستثمارعمى فرنسا إشراك البمدان الغربية   في الصحراء وا 
،تجعميا تحرص وتدافع عنيا دون التفريط في السيادة الفرنسية عمى الصحراء وىذا ما 

                                                           
 .193ـ محمد العٌد مطمر، المرجع السابق ،ص  1
 فٌفري 6و5ببسكرة  (الوالٌة السادسة) 1954ـ مقتطفات من التقرٌر الجهوي الثانً لكتابة لتارٌخ الثورة نوفمبر  2

 .164،ص 1985
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ترتب عنو كل أشكال الدعم المالي والسياسي والعسكري في حربيا مع الجزائر خدمة 
 الموظفة فييا اإلستثمارات وحجم اإلكتشافاتلممصالح األوربية المشتركة ومع تزايد أىمية 

 مدونة النفط الصحراوي لتشجيع إصدارىا وقد تجمى ذلك في اإلحتاللزدادت شيية إدارة إ
قناعو بأن اإلستعماري ،واليدف الحقيقي من ىذا التشجيع ىو كسب المعسكر اإلستثمار  وا 

. من فرنسا الصحراء جزء

 أكثر عين ديغول دولفري خمفًا لمجنرال صاالن عمى رأس المستثمرينولطمأنة 
 إلى باإلنضمامالشؤون المدينة الجزائرية وقد نادى ديغول الدول المتاخمة لمصحراء 

يعمم أن   رد ذلك ضمن مجموعة مشتركة لتنقيب عن البترول والغاز ىواإلستثمارمشروع 
نما كان ىدفو ىو تدويل إلستثمار التممك رؤوس األموال الكافية ضعيفةالدول اإلفريقية  ،وا 

بعادىا عن طموحات  ستغاللقضية الصحراء وا   1. ثرواتيا لمصمحة فرنسا وا 
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:  الصناعي و الزراعي قطاعال: الثالثالمطلب 

  :المجال الصناعي: أوال

بالنسبة إلى ىذا المجال قررت اإلدارة الفرنسية إنشاء مشاريع و معامل صناعية      
قسمت إلى قسمين قسم يخص الصناعة الثقيمة و أخر الصناعة الخفيفة أما بالنسبة 

ا ذونزة فبإمكان هبلصناعة الثقيمة فقد تم إنشاء صياريج كيربائية إلستعمال الحديد 
ستخدام إألف طن من الفوالذ ىده الطريقة أوجدت مشكمة   400المعمل إنتاج حوالي 

ا الفحم ذستيراد هإالفحم الخفيف كوقود بل كمصفى لمحديد الخام مما أدى إلى ضرورة 
 ألف طن سنويا كما أنشئ مولد كيربائي مركزي وكما تم  تحويل 200الخفيف بنسبة 

جزء من اإلنتاج الحديدي إلى أوراق فوالذية متوسطة ودقيقة و إلى جانب ىذه اإلنجازات 
وكذا مصنع  (مصنع المطاط لمعجالت )أقيمت مصانع أخرى مثل عجالت المطاط  

،  أما بالنسبة لمصناعة الخفيفة كان أبرزىا صناعة األغذية (تنمية جبل العنق)لمفوسفات 
، ولقد قيم الفنيون األموال التي تنفق عمى ىذه المصانع فوجد 1الخ...النسيج و مواد البناء 

مميار 22كما تقدم ,  مميار من الفرنكات لمتجييز20 أن عمى الحكومة الفرنسية أن تقدم  
كما ,أخرى لتغطية العجز المالي الذي تعرض لو المعمل في السنوات األولى من تكوينو 

رأى الفنيون أنو من األحسن أن يشارك في إقامة ىذه المجموعة الفوالذية كل من شركة 
ونزه لمحديد و شركات النفط التي تشغل حاسي الرمل عمى أمل أن يتحصموا عمى خصم 

 2.من ثمن الغاز الطبيعي و الحديد 

 

 

 

                                                           
1

 ، شركت دار األمت للطباعت والتوزيع،(1962- 1954)الثورة الجسائريت في الواليت الثالثت، يحي بوعسيس -

. 77،ص2،ط2010الجسائر،
2

 .101 ،ص1986واالعالم ،الرغايت  حوار حول الثورة ،المركس الوطني لتوثيق والصحافت خليفت الجنيدي، -



  امجثلل إلقتفثدي:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل الثانلل
 

36 
 

:  الزراعيقطاعال: ثانيا

من المعموم أن الوالية السادسة تمتاز بواحتيا المشيورة بنخيميا و تمورىا التي تمقى      
رواجا و منافسة في األسواق و خاصة دقمة نور التي تنتشر في واحات الزيبان في نواحي 

 كذلك تنتج ،1بسكرة ووادي ريغ بجامعة و المغير و تقرت و ورقمة ووادي سوف و ميزاب 
في الصحراء الحمفاء التي كانت تصدر لبريطانيا وقد تم إنشاء فرع معمل لمورق في فرنسا 
و الجزائر نفسيا تزود بتمك النباتات كذلك أشجار الدوم التي تستعمل في صناعة األثاث 

ه وحدىا المنافع التي يمكن أن تجنييا فرنسا من ذو زراعة التبغ و غيرىا فإذا كانت ه
ستعمارىا ميما بمغت التضحيات فكيف لو أضيفت إلييا منافع أخرى جمة يأتي في إ

ه األراضي البكر الغنية بمواردىا ذمقدمتيا  دفع المزيد من المستوطنين و الفرنسيين إلى ه
 1.الزراعية و المواد األولية وال سيما بعد فقدان منطقتي األلزاس و المورين 

ه المناطق قرر الجنرال ديغول في مشروع قسنطينة توزيع قطع من ذوإلستغالل ه     
ستصالحيا و قدرت مساحة إاألراضي الزراعية عمى الفالحين الفقراء لفالحتيا و إعادة 

ألف ىكتار إال أن 100ألف ىكتار و تم تعيين لجنة حوالي  250ه األراضي حوالي ذه
غمبيا في منطقة األراضي الحربية بالريف الجزائري و الذي يعد معقال أىذه األراضي تقع 

 من قراىم و مدا شرىم و اجبروا المثوار باإلضافة إلى ما يقارب المميوني جزائري طردو
ا المشروع ذعمى اإلقامة في المحتشدات و بالتالي توزيع األراضي وفق ما تقرر في ه

 . 2يعني إعادة ىؤالء من جديد إلى سكنيم 

ستفادت من ىذا المشروع كما جاء عمى لسان بوعروة محمد إومن بين القرى التي      
 الذي كان من معاصري تمك الفترة قرية عين الشوشة التي كانت يقيم بيا 3بن عيسى

. رض و منزلأأنداك و تحصل عمى قطعة 

                                                           
 81ص 1991.الجزائر .المعهد الوطنً التربوي .جغرافٌا الجزائر و المغرب العربً .عبد العزٌز بوفاٌت و آخرون  1

  .256،ص 1965،مطبعة جامعة دمشق.الوجٌز فً الجغرافٌا االقتصادٌة .أدٌب باغ .صالح الدٌن عمر باشا -2
بالمرارة دائرة جامعة والٌة الوادي بمقر  ( حً إلى ٌومنا هذا1929مولود فً سنة )مقابلة مع محمد بوعروة .  3

 . الساعة الرابعة مساءا. 2014 أفرٌل 24سكناه بتارٌخ 
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وكذلك صرح لنا بو المجاىد رضوان موسى بحيث ذكر لنا انو ومن بين القرى التي 
 قرية المرارة وعين الشوشة 1958ستفادت من مشروع قسنطينة الذي جاء بو ديغول في إ

ك الوقت و قام بتوزيع العديد من لبجامعة و ىبة بوادي سوف و التي زارىا ديغول في ذ
 . أنظر إلى القرص المدمج1األراضي الزراعية عمى سكان تمك المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

بعٌن الشوشة دائرة جامعة بوالٌة الوادي بمقر سكناه بتارٌخ  ( حً إلى ٌوما هذا 1933مولود فً )موسى رضوان .  1

 .الساعة السادسة مساءا، مقابلة شفوٌة . 2014 ماي 03
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 :خالصة الفصل

ذات أبعاد , لقد كانت سياسة ديغول عمى المستوى اإلقتصادي في الوالية السادسة
مختمفة بداية من محاولة استغالل بترول الصحراء وذلك من خالل إنشاء شركات 

لدول لمتيازات إمتخصصة في ىذا المجال وتشجيع اإلستثمار األجنبي عن طريق منح 
لى إوذلك بيدف النيوض باإلقتصاد األوروبي والفرنسي الخصوص باإلضافة , األجنبية

، ورغم ىذا فقد منيت المخططات الديغولية بالفشل ىتمامو بالمجالين الصناعي والزراعيإ
 .بسبب صمود الثورة وتشبث الشعب بمبدأ اإلستقالل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد

 المناورات القانونية و اإلدارية: المطلب األول
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 خالصة الفصل



  الفصل الثالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل المثال السثاسلل
 

40 
 

:  السياسيالمجال- 4

 :تمهيد

  1إن دارس السياسة اإلستعمارية الفرنسية في الجزائر ليست بالفكرة الجديدة  
نما  بدأت السمطات اإلستعمارية تنسج الخطوط األولى لفصل الصحراء منذ إكتشاف وا 

م فسارعت إلى ضرب الحصار والتطويق عمى 1956البترول والغاز الطبيعي عام 
 2.المنطقة وذلك بإصدار قوانين تفصل الجنوب إداريا عن بقية جيات الوطن 

زداد اإلىتمام الفرنسي بمج   الجنرال ديغول الذي استنجد بو رئيس يءوا 
موضوع مسارا جديد أكثر الالجميورية الرابعة روني كوتي ، وبإعتالء ديغول الحكم ،أخد 

حدة وشراسة ،ومناورة ،ووجد ديغول نفسو أمام معادالت صعبة فيو يريد إعادة مكانة 
 ماء وجو الجيش الفرنسي ظفرنسا األوروبية وىيبتيا الدولية وخاصة في مستعمراتيا ويحف

كي ال تتكرر ىزيمة ديان بيان فو في الجزائر وفي نفس الوقت إنعاش اإلقتصاد الفرنسي 
المنيار الذي وصل درجة اإلفالس بسبب الثورة الجزائرية واإلبقاء عمى جوىرة اإلستعمار 

 3.(الجزائر فرنسية ) الفرنسي

:  القانونية واإلداريةات المناور:المطمب األول

م قرار خاص بالتنظيم اإلداري لممناطق الجنوبية التي 1957 ديسمبر7صدر في 
: تندرج تحت إشراف المنظمة المشتركة لممناطق الصحرواية وأنشأ ىذا القرار عمالتين ىما

 4ين جنوبي األطمس الصحراوي،وفي عيد الجميورية الخامسةتوالساورة الممتد الواحات،

                                                           
1

 .281،ص 2009،دار غرناطة،الجزائر،(1958ـ 1954)الغالً غربً، فرنسا والثورة الجزائرٌة  
2

 .48 ،ص 1985 فٌفري 6و5ببسكرة  (الوالٌة السادسة) ،1954ـ مقتطفات من التقرٌرالجهوي الثانً لكتابة تارٌخ ثورة نوفمبر 
3

 .128ص ، 3،ط2009،  دار هومة ، الجزائر ،(1962ـ1954)الوالٌة السادسة التارٌخٌة تنظٌم ووقائعالهادي درواز،  
4

م بمجًء دٌغول إلى السلطة فً فرنسا بعد اإلنقالب الذي قاده مجموعة من القادة 1958وهً الحكومة التً جاءت سنة:ـ الجمهورٌة الخامسة 

 .العسكرٌٌن كان هدفه إرجاع شارل دٌغول إلى السلطة 
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 كاتب دولة لدى الوزير األول LEWIS JUKES1 ))قام ديغول بتعين لويس جوكس
سندت ىذه الوزارة إلى إدارة مركزية بيا أو2.مختص بالقضية الجزائرية وفصل الصحراء

مصمحة الشؤون الصحرواية وتتكون من ثمانية أعضاء إضافة إلى ستة آخرين وىي 
التي تيتم  بالمجاالت 3(ocrs)الييئة العميا لممنظمة المشتركة لممناطق الصحرواية 

اإلقتصادية واإلجتماعية وىي تابعة لإلتحاد الفرنسي تحت إدارة موحدة وذلك لجر دول 
. اإلتحاد في مشكمة  الصحراء 

م أعمن ديغول في خطاب لو عن اعترافو بحق الجزائريين 1959 سبتمر16وفي  
إذا أبقاني اهلل حيا وأنصت ... ):في تقرير مصيرىم في الواليات اإلثني عشر حيث قال

يريد أن يكونوا في :اذالشعب لي بأن أطمب من الجزائريين في المحافظات اإلثني عشر ما
 (...النياية

ستبعاد عمالتي الساورة والواحات أي إومن خالل ىذا الخطاب صرح ديغول عمنا  
الصحراء كما أعمن عن دعوتو لمتفاوض ، ولكسب تأييد الدول األجنبية قدمت فرنسا 

غراءات كبيرة من أجل اإلستثمار في الصحراء،وما يؤكد تعمق فرنسا بسياسة إ متيازات وا 
الصحراء أرض عظيمة لممستقبل بين عالمين ): الفصل ماجاء عمى لسان ديغول بقولو

عالم البحر المتوسط وعالم فرنسا السوداء سنؤمنيا من األن فصاعدا لنصارع رماليا 
فريقيا بل أمام فرنسا وأوربا   4.(المحرقة ،ولنفتح عيدا جديدا أمام الجزائر وا 

                                                           
1

 ،أمٌن عام لوزارة الخارجٌة 1956ـ 1946م تولى منصب مدٌر عام بالخارجٌة سنة 1901سٌاسً فرنسً ولد سنة : ـ لوٌس جوكس 

 وترأس الوفد الفرنسً خالل مفاوضات 1962،ثم وزٌر الصحراء1961ـ1960،وزٌر التربٌة ووزٌر دولة مكلف بالشؤون الجزائرٌة 1960

 .إٌفٌان
2

،مذكرة لنٌل شهادة لٌسانس ،المركز الجامعً (1962ـ1958)ـ عبد العزٌز بونقاب وآخرون، فصل الصحراء عن الشمال، 

 . 18،ص (2010ـ2009)الوادي،
3

 وهً عبارة عن تجمع إقلٌمً ٌتجاوز إطار 1957جانفً 10تأسست : Orgqnisqtion commune des regions saharinneـ  

الجنوب الجزائري وتشمل المناطق الصحراوٌة الوسطى والغربٌة الواقعة بٌن واحات بشار وغرداٌة وورقلة والمناطق التً أكتشف فٌها 
البترول ،وكانت تهدف إلى إشراك األقطار اإلفرٌقٌة المجاورة للجزائر فً الخطة اإلستعمارٌة الجدٌدة ،تحت غطاء تنظٌم إستغالل الثروات 

 .الطبٌعٌة للصحراء لكن لم ٌنظم إلٌها سوى النٌجر وتشاد 
4

 .18،19عبد العزٌز بونقاب وآخرون،المرجع السابق ، ص،-  
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م صدر قرار يحدد ظروف تطبيق النصوص التشريعية 1960 ديسمبر 7وفي  
والتنظيمية، حيث وضعت فيو شروط لمدخول إلى عمالتي الساورة والواحات وبترخيص من 
الحاكم العام اإلداري، وينص في بنده األول عمى أن عمالتي الساورة والواحات الفرنسيتين 
ىما جماعات إقميمية تابعة لمجميورية ،والغرض من ىذه التغيرات اإلدارية ىو اإلحتياط 

لممستقبل والتمييد لفصل الصحراء نيائيا عن شمال الجزائر في حالة اضطرار اإلستعمار 
 1.الفرنسي بإستقالل الجزائر

: ـ وتضم والية الواحات ومقرىا األغواط والدوائر األتية 

. وتضم غرداية وقسم من البيض:ـ دائرة األغواط

. وتضم الواحات وقسم من البمديات المختمطة بالواد :ـ دائرة ورقمة

 2.وتشمل قسم من تقرت وماحوليا  :ـ دائرة تقرت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .64،ص1965 فٌفري 6و5، الوالٌة السادسة،ببسكرة،1954مقتطفات من التقرٌر الجهوي الثانً لكاتبة تارٌخ ثورة نوفمبر-  
2

 .19عبد العزٌز بونقاب وآخرون، المرجع نفسه ،ص- 
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:  الحكم الذاتيات مناور: المطمب الثاني
ا ليذه المؤامرات لجأ ديغول إلى إغراء بعض الشخصيات الصحرواية لكسب ذتنفي 

: تأييدىا لفكرة إقامة حكم ذاتي في الجنوب ومن بين ىذه الشخصيات

: 1الحاج باي أخموك:1

 ومن األساليب اإلستعمارية التي إنتيجتيا اإلدارة الفرنسية في تحقيق ىذا المشروع 
محاولة خمق مجموعات عرقية وفصميا عن الجزائر لتسيل عممية إخضاعيا فيما بعد 

ومن أشير المشاريع الفرنسية في ىذا الميدان نذكر محاولة إستدراج قبائل التوارق 
القاطنين في كل من الجزائر ومالي والنيجر والتشاد وليبيا، لتكوين كيان سياسي وجغرافي 

ميشال دي  وفي ىذا اإليطار تندرج زيارة .2أطمق عميو الجميورية اإلسالمية والصحراوية
 ولقاءه مع الحاج الباي أخاموك في فندق تنيينان بمدينة MICHEL DUPRE) )3بري

تمنراست وخالل ىذا المقاء عرض عميو تنصيبو سمطانا عمى التوارق إال أن محاولتو 
باءت بالفشل الذريع ولم تفقد السمطات الفرنسية األمل فأعادت الكرة لكن ىذه المرة في 

لكن رد أخاموك .باريس، بعد أن أرسمت لو طائرة نقمتو لمقابمة الجنرال ديغول شخصيا 
ولكن الذي أطمبو ىو عدم اإلستقالل عن  ربما قد ال أطمب إستقالل الجزائر):بقولو 
. (الجزائر

بعد فشل محاوالت السمطات الفرنسية مع الحاج باي أخاموك بدأت في البحث  
 4ىذه المرة ،عن شخصية أكثر إستعدادا وقبوال لمدفاع عن مشاريعيا وأىدافيا في المنطقة

                                                           
1

 .كبٌر زعماء التوارق بتنمراست وقف فً وجه المخططات الفرنسٌة لفصل الصحراء:ـ الحاج باي أخموك 
2

 .58 ،ص1985 فٌفري 6و5ببسكرة  (الوالٌة السادسة) ،1954مقتطفات من التقرٌر الجهوي الثانً لكتابة تارٌخ ثورة نوفمبر ـ 
3

 وهو سٌاسً فرنسً شغل وزٌر أول مكلف بملف الصحراء،وكان من أبرز الشخصٌات الداعٌة لفكرة 1912ولد سنة:ـ مٌشال دي بري 

 (.le corrier de la colere)الجزائر فرنسٌة أصدر دورٌة 
4

 .23،ص113،1996مجلة الثقافة ،الجزائر،العدد الصحراء،...العربً الزبٌري ،دٌغولمحمد -  
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 وىو من الشخصيات الداعية 1فوقع إختيارىا عمى أحد العمالء المسمى حمزة بوبكر
. الصيت في خدمة األوساط اإلستعمارية

: حمزة بوبكر- 2

 1959تجدر اإلشارة أن نشاط بوبكر في خدمة ىذه القضية يعود إلى سنة  
عندما وضعت بعض األوساط الفرنسية مشروعا لبتر الجنوب تحت عنوان الجميورية 
الصحراوية المستقمة ولقد كمف حمزة بوبكر بالحصول عمى تأييد الشخصيات المحمية 

 2.لممشروع فاجتمع فعال مع الشخصيات الصحراوية لممرة األولى في األغواط 

تصل إ أجيض العممية و3 من أجل إدخال مشروعو حيز التنفيد لكن الشيخ بيوض      
بالحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية يحيطيا عمما بتفاصيل الموضوع وسيتصدر األوامر 

الالزمة إلفشال مساعي التقسيم ،وبالفعل فإن جبية التحرير الوطني قد وجيت إندارا 
لجميع الشخصيات المعنية وجعمتيا تبدي رفضيا ومعارضتيا لمحاولة التجزئة وذلك 

  4.بالجزائر العاصمة(بولوغين حاليا)عندما إنعقد اإلجتماع الثاني  في حي سانتوجان 

وعاد حمزة بوبكر مرة أخرى إلى تنظيم إجتماع جديد ضم أربعة خمسون شخصية  
م،ولكن اضطر ىذه المرة إلى اإلستعانة بالشرطة 1961من أعيان الصحراء في أفريل 

  .الفرنسية لتجبرىم عمى الحضور، وتم اإلجتماع في بيت والي الواحات بورقمة لكنو فشل 

 

                                                           
1

هو شخصٌة دٌنٌة وعلمٌة من ناحٌة البٌض عرف بموالته لإلستعمار وقد إستخدمه لكسب تأٌٌد الوجهاء واألعٌان :ـ حمزة بوبكر 

بالجزائر العاصمة وعٌن عمٌدا (األمٌر عبد القادر حالٌا)الصحراوٌٌن إلقامة دولة صحرواٌة اشتغل أستاذ لغة العربٌة فً ثانوٌة بٌجو سابقا 
 .لمسجد بارٌس بعد استقالل ومما ٌؤثر له ترجمته لمعانً القرآن الكرٌم إلى الفرنسٌة 

2
 .51 ،ص1985 فٌفري 6و5ببسكرة  (الوالٌة السادسة) ،1954مقتطفات من التقرٌر الجهوي الثانً لكتابة تارٌخ ثورة نوفمبر ـ  
3

م أخد إلى التجنٌد 1921م، حفظ القرآن وأخذ مبادئ الفقه عن مشائخها ،فً سنة 1899أفرٌل 21ولد بالقرارة فً : ـ إبراهٌم عمر بٌوض  

فتح )م رئٌس مجلس العزابة من ماآثره ، قام شرح كتاب 1940اإلجباري،كان عضو فً حلقة العزابة ،عٌن شٌخا للتدرٌس والفتوى، وفً سنة 

،أسس 1931لإلمام نور الدٌن السالمً ،شارك فً تأسٌس جمعٌة العلماء(مسند الربٌع بن حبٌب)وكتاب  (الباري فً شرح صحٌح البخاري

 .م ودفن بالقرارة غرادٌة1980 جانفً 14جمعٌة الحٌاة القرارة،توفً ٌوم 
4

 .17العربً الزبٌري،المرجع السابق، صـ محمد  
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: الشيخ إبراهيم بيوض - 3

حاولت فرنسا التأثير عميو لكونو شخصية عممية تحظى بإحترام الميزابيين وقد زار      
 لتفقد أوضاع 1959جوان 12، في 1الوزير المكمف بالصحراء أوليفي قيشار منطقة ميزاب

الصحراء،ولقد قابل بعض الشخصيات تتمتع بالنفود في األوساط الشعبية كالشيخ بيوض 
  (k.klech)فوقع اإلجتماع بمكتب رئيس الدائرة العسكرية بغرادية الكولونيل كالن كالش

 مخاطبا  (QACHAR OLIVIEN )وحضور رئيس بمدية غرادية فقال قيشار أوليفي
إنني  مبعوث من طرف رئيس الجميورية ديغول لممفاوضة معك بشأن )الشيخ بيوض 

ستقالليا فيي تممك الموارد الضخمة من الغاز والبترول وأعرب لو ... مستقبل الصحراء وا 
عن استعداد فرنسا لتقديم العون لتجييز الدولة وأن خط ديغول الياتفي مفتوح وىو ينتظر 

. (الجواب 

وتوالت البعثات فكانت ىذه المرة دور رئيس الوزراء ميشال دوبيري مرفقا  
من األغواط إلى ميزاب في المجمس الجزائري ونوابو في  (عمي مراد)بالكولونيل الجزائري 

كما .2المجمس العمالي بورقمة ورؤساء بمديات ميزاب السبع فبذل الوفد محاوالت فمم يفمح
ستخدمت بعض وسائل اإلعالم لنشر إشعاعات حول قبول إأن اإلدارة الفرنسية قد 

أن  (liberation)الميزابيين لفكرة إقامة دولة صحراوية ،وذلك ما نشرتو جريدة ليبرسيون
وفدا من الميزابيين قدموا إلى باريس يطالبون بحكم ذاتي وقد طمب من الشيخ بيوض 

. مباركة أو التعميق عن الخبر فكان رده أن الصحراء جزءا اليتجزأ من الجزائر

                                                           
1

 .21ـ  عبد العزٌز بونقاب وآخرون ، المرجع السابق، ص  
2

 .50 ،ص 1985 فٌفري 6و5ببسكرة  (الوالٌة السادسة) ،1954ـ مقتطفات من التقرٌرالجهوي الثانً لكتابة تارٌخ ثورة نوفمبر 
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كما أن اإلدارة اإلستعمارية حاولت تمرير فكرة الحكم الذاتي عمى بعض رجال الطرق 
 بالقوة كزعيم عمى الدولة صحراوية 1الصوفية، بل حاولت تنصيب شيخ الزاوية التجانية

 2.لكنيا لم تنجح في ذلك

: فراحت فرنسا تناور عمى باب أخر وذلك من خالل

: المناورات القمعية: المطمب الثالث

أمام ىذا الرفض الشعبي إلتجأت اإلدارة الفرنسية إلى إتباع األساليب لتغير  
مواقف السكان  الرافضة لفكرة التقسيم ومن بين األعمال التي قامت بيا اإلدارة الفرنسية 
في حقيم تعرض التجار الصحراويون القاطينين في المناطق الشمالية إلى المضايقات 

المالية والتيديدات باإلفالس واختتمت ىذه األساليب بمعاقبة ىؤالء التجار بنسف متاجرىم 
بالقنابل البالستيكية وكانت الحصيمة أكثر من تسعين متجرا في العاصمة لمنسف 

 وازدادت الضغوطات اإلستعمارية عمى السكان ،إذ عمدت اإلدارة الفرنسية إلى نقل أكثر.
من ألف وخمسمائة من العمال في الشركات  البترولية من مناطق ورقمة إلى المحتشدات 
في الشمال، ولزرع الفرقة وروح الفتنة و تأجج الصراعات العرقية بين السكان قام بعض 

لصاق التيمة بالميزاب  3.ينيالعمالء بمياجمة مسجد ورقمة وتدنيسو وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .م وقد زج به اإلستعمار فً السجن بتحرٌض من حمزة بوبكر1979المتوفً سنة  (أحمدالخلٌفة)ـ هو الشٌخ أحمد التٌجانً التماسٌنً  
2

 .21عبد العزٌز بونقاب وآخرون، المرجع السابق ،ص 
3

 .23الغالً غربً ، المرجع السابق،ص 
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 :خالصة الفصل 

من خالل ما تطرقنا إليو في إسترتيجية ديغول سياسيا رأينا بأنو لم يترك سبيل ولم      
تقسيم الجنوب الجزائري إلى عمالتين الواحات :يسمكو ليصل إلى مبتغاه ،وذلك من خالل 

والساورة ، ولم يكتفي بيذا بل حاول إغراء بعض الشخصيات الدينية والسياسية في 
المنطقة مثل الحاج باي أخاموك ،إبراىيم بيوض وحمزة بوبكر لمساعدتو في إقناع الشعب 
بضرورة الفصل ولم فشمت كل خططو انتقل لسياسة القمع في حق سكان الجنوب بنقميم 

. إلى المحتشدات وتدمير محالتيم 

وكرد فعل عمى كل ىذه األعمال التي قام بيا ديغول ،قامت جبية التحرير بتعبئة وتجنيد 
مختمف الشرائح اإلجتماعية والشخصيات الدينية والسياسية لرفض مشروع التقسيم ،وعممت 

كذلك خارجيا لفضح سياسة ديغول وكشفو وذلك بكسب تأييد من طرف حركة عدم 
 .اإلنحياز وىيئة األمم المتحدة 

 



 

 

 

 

 :تمهيد 
 

 قطاع التعليم و الصحة  :المطلب األول

 قطاع النقل و الشغل :المطلب الثاني

 قطاع المنشئات اإلجتماعية  : المطلب الثالث

 خالصة الفصل
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المجال اإلجتماعي   :الرابعالفصل 

 :تمهيد

بعد أن فشمت كل المخططات اإلستعمارية لتصفية الثورة ،لجأ ديغول إلى خطة 
جديدة ،لعمو يحقق بيا ما فشل فيو غيره بدعوى أن الشعب الجزائري إما ثار من أجل 
إصالح وضعو اإلجتماعي تحت ظل اإلستعمار ،وىدا ما كان يدعيو ديغول حيث أنو 
. 1لدى زيارتو لقسنطينة أعمن عن الرقي اإلجتماعي واإلقتصادي كما فعل زمالؤه السابقون

وبذلك سجمت اإلدارة الفرنسية تحوال بارزا في سياستيا اإلجتماعية في الجزائر 
وىذا يعد ما أكد 2م 1960عموما وفي الصحراء عمى وجو الخصوص،وذلك منذ سنة 

ذا ماعمجت ىذه  لديغول ضابط في الشؤون األىمية أن الفقر والبطالة ىي أسباب الثورة وا 
،ليذا قام ديغول بعدة إصالحات في ىذا 3األمور وحسنت حياة الناس ستفشل الثورة وتنيار

المجال حيت ألقى بكل ثقمو الميدان وخصص لو إمكانيات كبيرة مقارنة مع الميادين 
،حيث أن المنطقة المشتركة لممناطق الصحرواية خفضت من 4األخرى من أجل ضمان 

. نفاقتيا عمى التجييز القاعدي لتركز عمى اإلستثمار في البنية التحتية 

 

 

 

 

                                                           
1

،دار هومة (1962ـ1956)ـ محمد لحسن أزغٌدي ،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة  

 .193،ص 2009،الجزائر ،
2

 ـ الحاج موسى بن عمر،بترول الصحراء بٌن حسابات الثورة فً فرنسا ورهانات الثورة فً الجزائر،نشر وزارة الثقافة ، 

 .199 ،ص 2008الجزائر،
3

 .2009،412،دار الهدى ، عٌن ملٌلة ،2ـ ٌحً بوعزٌز ،موضوعات وقضاٌا من تارٌخ الجزائر والعرب ،ج 
4

 .120، ص 2010ـ صالح بلحاج ،تارٌخ الثورة الجزائرٌة ،دار الكتاب الحدٌث، الجزائر  
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 التعليم والصحة : المطلب االول 

 التعليم   قطاع:أوال

حرصت اإلدارة عمى رفع المستوى التعميمي في منطقة الجنوب فقامت بإنشاء        
نشاء بعض مراكز التكوين الميني ، بحيث تم توفير مقاعد تدريس  وتوسيع المدارس وا 

أنظر القرص المدمج 1تمميذ بالمدرسة العمومية بورقمة 1260البنين والبنات ،وتم تسجيل 
 (.6)والممحق 

 : ة الصح قطاع:ثانيا

 الفرنسية بالصحراء  عمى محاولة توفير رةإلداركزت ا  فقدالصحيلقطاع أما ا     
الشروط األولية لمصحة ،وتعتمد في ىدا الصدد عمى حمالت التمقيح في المناطق النائية 

 م إرسال البعثة الطبية الصحرواية ألمراض العيون 1958،حيث تم في منتصف أكتوبر
 عممية 47برمد العيون وأجريت % 89تمر بورقمة لممرة السادسة وتسجيل إصابات بنسبة 

. 3،كما قامت اإلدارة الفرنسية بعدة حمالت تنظيفية األمراض 2لمعيون

فتتاح مستشفى العيون بورقمة الذي قدم خالل شيري إ تم 1961جانفي 16وفي       
. 4 عممية جراحية120 فحص وأجرى 1800جانفي وفيفري 

فتتاح مستشفى العيون بورقمة الذي قدم خالل شيري إ تم 1961جانفي 16وفي 
ة ،كما عرجت جريدة أخبار  عممية جراحي120 فحص وأجرى 1800جانفي وفيفري 

عن إنشاء مستشفى بوالية الوادي   ((NOUVELLES SAHARRIENNESالصحراء 
مع ,ضمن مشاريع جاك سوستيل لترقية قطاع الصحي بالصحراء 1959 نوفمبر6في 

                                                           
1

 .201الحاج موسى بن عمر ،المرجع السابق،ص 
2

 .24ـ15،ص 1، ط2006،قاموس الشهٌد لوالٌة ورقلة مؤسسسة األمال ،الوادي ،(الوفاء للشهٌد)ـ الجمعٌة الثقافٌة والتارٌخٌة 
3

 .202ـ الحاج موسى بن عمر ،المرجع نفسه، ص 
4

 .526، المرجع نفسه،ص (الوفاء للشهٌد)ـ الجمعٌة الثقافٌة والتارٌخٌة 



  امجالل إلجتماعيل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ار بع الفصلل
 

51 
 

تجييزه بالمعدات توفر إمكانيات الالزمة وتجييزات وأطباء فرنسيين وأروبيين لمراقبة الحالة 
 1.الصحية لسكان الوادي

 النقل والشغل : المطلب الثاني

 النقل قطاع:: أوال

ختصرت إفي ىذا المجال قامت اإلدارة الفرنسية بتوفير وسائل النقل الحديثة التي       
المسافات بين أطراف الصحراء الشاسعة ،وبالتالي أصبح البدوي أكثر أوقاتو حاال من 

 تم تعبيد 1958،ففي سنة 3،حيث قامت بشق الطرق وبناء السكك الحديدية 2كونو مرتحال
تمام تعبيد طريق ورقمة غرادية 130طريق ورقمة حاسي مسعود فور اللمان  كمم 190كمم وا 

يطار إنشاء شبكة واسعة من الطرق إ وذلك في 1959التي انتيت بيا األشغال في ماي 
المعبدة والمسالك لتسييل نقل وحدات الجيش من جية واإلستغالل السريع لمثروات 

الباطنية في الجنوب من جية أخرى ،وفي ميدان النقل عرف مطار عين البيضاء بورقمة 
 طنا من 59141 فيما سجل النقل البري 5710 مسافر ومغادرة 6003العسكري وصول 

 4 نحو حاسي مسعود137.007 طنا نحو تقرت و50290البضائع نحو ورقمة و

 الشغل  قطاع:ثانيا 

ركزت إصالحات ديغول في مجال اإلجتماعي في الصحراء عمى توفير مناصب 
شغل مكثفة ،نظرا لظروف المتدنية التي كانت تعيشيا اليد العاممة في القطاعات التقميدية 

سواء في األنشطة التجارية و الحرفية أو في القطاع الفالحي التقميدي بالواحات الذي 
قامة مؤسسات نتجت عنيا  يسير وفق نظام الخماسة ، لذلك تزايد اإلىتمام بالصحراء وا 

                                                           
1
 .nouvelles sahariennes (le nouvel hopital deloued) B.L.S tom n: 37. Mars 1960 p (95.97) 

2
 .201ـ الحاج موسى بن عمر ،المرجع السابق ،ص  
3

 .74ـ خلٌفة الجنٌدي ،المصدر السابق، ص 
4

 .526ـ 523، المرجع السابق،ص ص(الوفاء للشهٌد)ـ الجمعٌة الثقافٌة والتارٌخٌة 
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فرص العمل لسكان المنطقة بعد إكتشاف المناجم المعدنية والشروع في األشغال البترولية 
. 1والغازية 

  المنشآت اإلجتماعية: المطلب الثالث 

ده في مشروع الفصل زدات يمن أجل إمتصاص غضب الشعب وكسب تأي      
قتصادية  السمطات اإلستعمارية باإلىتمام بالصحراء وتأطيرىا بأجيزة ومؤسسات إدارية وا 

 م أشغال إنجاز حي السيميس بورقمة والذي سمي في عيد 1958،حيث بدأت في ماي 
. 2 فيفري ذكرى تأميم المحروقات 24اإلستقالل بحي 

وزير (  jacques soustelle)م قام جاك سوستيل 1959 نوفمبر09إلى 05ومن      
الدولة لمصحراء بزيارة الواحات وكان ضمن برنامج الزيارة وضع حجر األساس لبناء مقر 

نجاز عدة مشاريع عمرانية بورقمة منيا نزل إ تم إنطالق 1960جديد لبمدية ورقمة ،وفي 
ترنزاتالنتيك والممعب البمدي بحي القارة بإعانة من الشركة القومية لمبحث عن البترول في 
الجزائر،ومستشفى العيون والمعبد البرتستانتي والبمدية والسوق الدائري المغطى بالقصر 

نطالق أشغال إنجاز سوق القصبة إ 1961والمسبح البمدي ودار الشباب وفي نوفمبر
. 3المغطى بورقمة

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .199،201ـ الحاج موسى بن عمر،المرجع السابق، ص ص 
2

 .201ـ نفسه ،ص 
3

 (.525،526 ،523)، المرجع السابق ،ص ص (الوفاء للشهٌد)ـ الجمعٌة الثقافٌة والتارٌخٌة 



  امجالل إلجتماعيل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ار بع الفصلل
 

53 
 

 :خالصة الفصل

      من خالل دراستنا لسياسة ديغول إجتماعيا رأينا أن جل المشاريع اإلصالحية التي 
قام بيا كانت إغراء الشعب وإلبراز الوجو الحسن لديغول حيث يمقبو العديد بالرجل المنقد 

،وأىم ىذه المشاريع كانت تابعة لمشروع قسنطينة التنموي الذي أعطى فرص عمل لسكان 
الجنوب لرفع مستوى المعيشة ،وقام بإىتمام المجال الصحي وذلك بإقامة مستشفيات 
وحمالت طبية بالصحراء ،كما وفر وسائل نقل حديثة لربط الجنوب بالمناطق األخرى 

قتصادية ، وحرص عمى النيوض بالمستوى  ،كما قام بتأطير الجنوب بمؤسسات إدارية وا 
التعميمي لألطفال الجنوب بإنشاء مدارس ومراكز التميين ،كما قام بوضع برامج 

قامة قرى فالحية سكانية  . إستصالح األراضي بالجنوب وا 

. 
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ستعراضنا لسياسة ديغول اإلستعمارية في الوالية السادسة يتضح أن مشكمة إبعد 
الصحراء الجزائرية موضوعا ىاما في اإلستراتجية اإلستعمارية الفرنسية بمختمف محاورىا 

العسكرية و اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية حيث اتبع ديغول في سياستو 
تجاه الجزائر عموما و الصحراء و الوالية السادسة خصوصا عدة أساليب إاإلستعمارية 

:  صالحية في آن واحد و يمكن تمخيص سياستو في النقاط التالية إقمعية و 

نظرا ألىمية الصحراء كمنطقة عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية وضعت فرنسا - 
برنامجا إلقامة قواعد عسكرية حيث قامت في كل منطقة من الوالية السادسة مراكز 

عسكرية لتيريب مصانعيا الحربية كصناعة السالح و المتفجرات و الصواريخ الحربية 
 .سمتيا بصناعية 

وعن األعمال اإلجرامية قامت بإنشاء مناطق محرمة و محتشدات لتيجير السكان و - 
 .دعمتيا بأسالك شائكة مكيربة و كل ىذا من أجل تركيز الضغط و خنق الثورة و الثوار

زادت من تعداد الجيش الفرنسي وحاولت نشكيل جيش جزائري بمساعدة الحركة  - 
لمقاومة جيش التحرير الوطني و عن تطويرىا لألسمحة و  (حركة بمونيس)المصالية 

الصواريخ و النتفجرات قامت األلة اإلستعمارية الفرنسية بأبشع الجرائم التي شيدتيا 
منطقتي رقان و عين أكير من خالل تفجيرات النووية فأحدثت أظرار كبيرة في حق 

 .زل عشعب أ

أما في المجال اإلقتصادي استنتجنا من خالل سياسة ديغول أنو حاول تنمية اإلقتصاد - 
الفرنسي و األوربي عموما فتمثمت في العديد من مشاريع إستنزاف الثروات السطحية و 

 .الباطنية 

م فزاد من عمميات التنقيب 1958وبعد إكتشاف فرنسا لمبترول جاء ديغول لمحكم في - 
عن البترول و الغاز و زاد من تمديد األنابيب البترول و الغاز نحوى فرنسا و أوربا أي 

 .إستغاللو عبر الحدود 
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و باإلضافة الى إنشاء شركات من أجل ىذا الغرض قد أقحمت فرنسا دول أوربية في - 
ىذا اإلستنزاف من خالل تشجيع الشركات األجنبية لإلستثمار و اإلستفادة من الثروات 

. الصحراوية 

وكما محاولة لتنمية المنطقة قامت بتوزيع أراضي زراعية عن الفالحين إلستصالحيا - 
نجاز مشاريع و معامل صناعية إلى إستغالل مواردىا الزراعية و إو دفع المستوطنين 

.    إلستغالليا خدمة لممصالح الفرنسية بطريقة غير مباشرة

أما عن المناورات السياسية لإلدارة الفرنسية اإلستعمارية بالجنوب عممت عمى إنشاء - 
 .عمالتين ، الوحات و الساورة ترأسيا مصمحة الشؤون الصحراوية الفرنسية 

وبفشل ىذه األخيرة إتجو الى مناورة الحكم الذاتي التي قام من خالليا ديغول بإغراء - 
بعض الشخصيات الصحراوية كالحاج باي أخموك و إبراىيم بيوض بإقناعيم بفكرة 

الحكم الذاتي في الجنوب و ىو ما رفضو الشعب الجزائري الصحراوي، وعمى إثر ذلك 
 .قامت القوات اإلستعمارية بإتباع أساليب قمعية جائرة

 :أما عن التطورات اإلجتماعية عمل ديغول عمى تحسين الوضع اإلجتماعي

 .فزاد من توفير مناصب الشغل لعزل الشعب عن الثورة - 

و بالنسبة لمقطاع الصحي فقد عمل ديغول من خالل سياستو اإلجتماعية،عمى  -
رسال حمالت صحية وقائية إلى الجنوب   .بناء العديد من المستشفيات وا 

 .ولمنيوض بمجال النقل تم تعبيد العديد من الطرقات و إنشاء السكك الحديدية -
ولتطوير السياسة التعممية في الوالية السادسة و ضمن مشروع قسنطينة و مشروع  -

جاك سوستال لرفع المستوى التعميمي تم بناء العديد من المدارس و إنشاء مراكز 
 . التكوين الميني

ن أصحاب  وبيذه المناورات أراد ديغول أن يقول لمعالم أنو ال يوجد قمع في الجزائر، وا 
 أناس خارجين عن القانون، وما الجيوش الفرنسية في الجزائر إالماىم  (الثوار )الفوضى 

 .ال من أجل األمن إ
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 (01)ملحق رقم 

 1الجنرال شارل ديغول 

 

 

 

                                                           

 رمضان
،منشورات بونة لمبحوث 1سنوات الحسم والخالص، ط ( 1962ـ1958)بورغدة، الثورة الجزائرية والجنرال ديغول  

 .والدراسات، عنابة
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 (02)ملحق رقم 

الوالية السادسة كما أقرها مؤتمر الصومام ورسمت حدودها لجنة 

.1958التنسيق والتنفيذ 
2

 

 

 (03)ملحق رقم 

 

                                                           

 الدرواز الهادي
 .2009، الجزائر 3، دار هومة ، ط1962-1954الوالية السادسة التاريخية تنظيم ووقائع  
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 3(خط موريس )األسالك الشائكة 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الغالي غربي ،نمادج من سياسة التطويق الفرنسية خالل الثورة التحريرية لسمسمة ممتقيات ،األسالك الشائكة المكهربة ،المركز 
 1998الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية ، الجزائر،
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 (04)ملحق رقم 

 4 1962التفجيرات النووية رقان  

 

 

 

 

 

                                                           

بوضرساية بوعزة ،التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وردود الفعل الدولية ،سمسمة الممتقيات ، فصل الصحراء  4
 1998، 1954في السياسة اإلستعمارية الفرنسية ، المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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 (05)ملحق رقم 

 5  1958خريطة لحقول البترول في الصحراء الكبرى جوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1963جمال الين الديناصوري، الصحراء الكبرى،مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ،:ريمون فيرون ،تر
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   (06)ملحق رقم 

 6 واإلهتمام باألطفال1958زيارة الجنرال ديغول لتقرت 

 

 

                                                           

 .مرجع السابق ال درواز الهادي ،
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 :قائمة المصادر
 : المصادر بالمغة العربية: أوال 
الجنيدي خميفة ، حوار حوؿ الثورة، المركز الوطني لمتوثيؽ والصحافة واإلعالـ،   -1

دار  ، 1954محمد ، التحضير ألوؿ نوفمبر بوضياؼ1986الرغاية الجزائر 
 .الجزائر النعماف،

 (مف المناضؿ إلى القائد العسكري)الكافي عمي ،  مذكرات الرئيس عمي الكافي  -2
 .دار القصبة ، الجزائر ،(د ط)، (1962ػ1954)

 .2001حشية عمار، في األطمس الصحراوي شهادات ، دار إفريقيا،الوادي ، -3
سموحي فوؽ العادة ،  دار عويدات ، :، تر1ديغوؿ شارؿ ، مذكرات األمؿ ،ج  -4

  .1971بيروت،

 ، ،دار القصبة( 1962 ػ1954)محمد ،نصر بال ثمف الثورة الجزائرية  عباس -5
 .2007الجزائر،

  .1962دار الطميعة ، بيروت، ، غيمسي جوف ، الجزائر الثائرة ترخيرى جهاد -6
 رأبو بؾ :تر ،(حرب الجزائر وثورتها األولى)فرحات عباس، ليؿ اإلستعمار  -7

 .رحاؿ

 :المصادر بالمغة األجنبية :ثانيا
1- nouvelles sahariennes (le nouvel hopital deloued) B.L.S tom n: 37. Mars 1986           

 :قائمة المصادر الشفوية

بالمرارة  ( حي إلى يومنا هذا1929مولود في سنة )مع محمد بوعروة :شفوية قابمة ـ- 1
 .الساعة الرابعة مساءا. 2014 أفريؿ 24دائرة جامعة والية الوادي بمقر سكناه بتاريخ 

بعيف الشوشة  ( حي إلى يوما هذا 1933مولود في )موسى رضواف مقابمة شفوية - 2
 .االساعة السادسة مساء. 2014 ماي 03دائرة جامعة بوالية الوادي بمقر سكناه بتاريخ 
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 :قائمة المراجع 

زغيدي محمد لحسف، مؤتمر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية أ -1
 .2009،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية والنشر،الجزائر ،1ط ،(1962ػ1956)

دليؿ لمباحثيف والمؤرخيف الجزائرييف وغيرهـ حوؿ ثورة  سعدي، بزياف  -2
 .2009دار هومة، الجزائر،  ،(1962ػ1954)نوفمبر

 .2010 ،تاريخ الثورة الجزائرية ،دار الكتاب الحديث، الجزائر بمحاج صالح ، -3

بف عمر الحاج موسى ، بتروؿ الصحراء بيف حسابات الثورة ورهانات الثورة في  -4
  2008الجزائر،  وزارة الثقافة،

 .2008بف نادر الطيب ، الجزائر حضارة وتاريخ ،دار الهدى ، الجزائر 
سنوات الحسـ  ( 1962ػ1958)بورغدة رمضاف ،  الثورة الجزائرية والجنراؿ ديغوؿ  -5

 .،منشورات بونة لمبحوث والدراسات،  عنابة1والخالص، ط
 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، 2بوطمين جودي األخضر،لمحات من ثورة الجزائر،ط -6

 .الجزائر 

، شركة دار 2،ط(1962-1954)بوعزيز يحي ، الثورة الجزائرية في الوالية الثالثة -7
 .2010األمة ، الجزائر،

حي ، موضاعات وقضايا مف تاريخ الجزائر والجزائر والعرب،  دار  يبوعزيز -8
 .2009،  عيف مميمة، 2الهدى،ج

 ،المعهد الوطني التربوي .جغرافيا الجزائر و المغرب العربي : بوفايت عبد العزيز -9

دار   ،1،ط( 1962ػ1956)التواتي دحماف ،الثورة التحريرية في أقاليـ التوات  -10
 .2008الشروؽ ، الجزائر، 

 . 1991،الجزائر 

األماؿ  قاموس الشهيد، الجمعية الثقافية التاريخية الوفاء لمشهيد ورقمة، -11
 .2006 ، لطباعة،الوادي
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، 3، ط (1962ػ1954)الوالية السادسة التاريخية تنظيـ ووقائع درواز الهادي ،  -12
 . 2009 دار هومة ، الجزائر،

رزاقي عبد الرحماف ، الحركة الوطنية والعمؿ المسمح مجمة الباحث، الجزائر،   -13
1984. 

جمال الين الديناصوري، الصحراء الكبرى،مؤسسة سجل :ريمون فيرون ،تر -14

 .1963العرب ، القاهرة ،

، دار البحث ، 1الزبيري محمد العربي ،الثورة الجزائرية في عامهااألول،ط  -15

  .1984قسنطينة،

منشورات  ،1ج ،(1956ػ1955 )الدولية الشريط عبد اهلل ، الثورة الجزائرية في الصحافة
 1995مؤسسة الشروؽ لإلعالـ والنشر،الجزائر، وزارة المجاهديف ،

سترتيجية العدو الفرنسي لتصفية الثورة الجزائرية،  إ،  خضر وآخروف ؿشريط -16
منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 

 .2007،الجزائر، 1954
دراسة في تاريخ الحركة الوطنية والثورة )سميماف ، الجزائر تحمؿ السالح  الشيخ  -17

منشورات الذكرى األربعيف لإلستقالؿ، الجزائر  (د ط)محمد حافظ الجمالي : تر (المسمحة
2002. 

مطبعة ، الوجيز في الجغرافيا االقتصادية ،أديب باغ ، عمر باشا صالح الديف -18
 . جامعة دمشؽ 

 الجزائر 1962مار ، نبيؿ دادوة،الجزائر بوابة التاريخ ماقبؿ التاريخ إلى  ععمورة -19
 .2009،الجزائر، 1عامة، دار المعرفة، ج

،دار غرناطة (1958-1954)غربي الغالي ،فرنسا والثورة الجزائرية  -20

  .2009،الجزائر،

 . غنابزية عمي ، الكفاح السياسي والعسكري لمثورة التحريرية بالصحراء الجزائرية  -21

  .1991 الجزائر، ،2قميؿ عمار ، ممحمة الجزائر الجديدة، دار البعثة، ج -22
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دار  مطمر محمد العيد ،العقيد محمد شعباني وجوانب مف الثورة التحريرية الكبرى، -23
 .1997الهدى ،الجزائر،

، دار الهدى ،الجزائر 1954محطات حاسمة في ثورة أوؿ نوفمبر مالح عمار ، -24
،2007. 

دار  ،2ط الرئيس أحمد بف بمة يكشؼ عف أسرار الثورة الجزائر، أحمد ،منصور  -25
 .2009 األصالة لمنشر والتوزيع، الجزائر،

 قائمة المذكرات 
نصرات حناف و شابي سهاـ ،  سياسة الجنراؿ ديغوؿ في مواجهة الثورة الجزائرية  -1
،  المركز الجامعي بالوادي، (مشروع قسنطينة، ومخطط شارؿ أنموذجا )(1962ػ1958)
 (.2012ػ2011)
جماؿ قندؿ، خط موريس بيف االنتصار واالنكسار، مذكرة نهاية السنة الثانية  -2

 (.1993- 1992)ماجستير، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، 
،المركز (1962ػ1958)بونقاب عبد العزيز وآخروف ،فصؿ الصحراء عف الشماؿ -3

 .(2010ػ2009)الجامعي الوادي ،
 

  :قائمة الممتقيات
  إلى  8مف  الممتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، قصر األمـ ، دار الثورة اإلفريقية ،1- 
 .1984الجزائر، ،1 ،ج  2مج ماي ، 10
الغالي غربي ،نمادج مف سياسة التطويؽ الفرنسية خالؿ الثورة التحريرية لسمسمة - 2

ممتقيات ،األسالؾ الشائكة المكهربة ،المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة 
 .1998الوطنية ، الجزائر،

الممتقى الوطني الدولي لمتجارب النووية الفرنسية في الجزائر دراسات وبحوث - 3
وشهادات، المركز الوطني لدراسات والبحوث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر 

 .، الجزائر1954
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الوالية ) 1954ػ مقتطفات مف التقرير الجهوي الثاني لكتابة لتاريخ الثورة نوفمبر - 4
 .1985 ، فيفري6و 5 ببسكرة  (السادسة

بوضرساية بوعزة ،التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وردود الفعؿ - 5
الدولية ،سمسمة الممتقيات ، فصؿ الصحراء في السياسة اإلستعمارية الفرنسية ، المركز 

  . 1998، 1954الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر 
قنطاري محمد ،إستراتيجية السياسة الفرنسية في محاولة فصؿ الصحراء ،الممتقى - 6

  .2006الوطني األوؿ حوؿ السياسة الفرنسية، ورقمة ،
 

 :قائمة المجالت 

دور منطقتي وادي ريغ وواد سوؼ في دعـ  وتمويف منطقة األوراس   شافو رضواف ،-1
قبيؿ وخالؿ الثورة التحريرية، مجمة البحوث والدراسات المركز الجامعي بالوادي ،العدد 

 .2010التاسع،مطبعة مزوار،
  .1999دالعد،العبودي عبد القادر ، التجارب النووية الفرنسية ، مجمة الجزائر - 2
 .1960، 62مجمة المجاهد ،القنابؿ النووية في رقاف، العدد - 3
، الجزائر 113والصحراء ،مجمة الثقافة ،العدد ...الزبيري محمد العربي ، ديغوؿ- 4
،1996.  
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