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 سلسلة
 اجلزائر يف خالدة أيام 

 

 1962 جويلية 05
 اجلزائر ستقاللا

 
 من إعداد اللجنة العلمية للمركز الوطني:

 سامية خامس     -أ/
 مريم ماني    -أ/ 

 إيدير سليمة -

 
 منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث 

 1954يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
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 1962 جويلية 05
 اجلزائر استقالل

 

ق الــت
ّ
 :جزائري بالحرية ــشعب الــعل

إذا كان األحرار في كل الشعوب املستعمرة قد تغنوا  

دهم وحفروها في قلوبهم، فإن بالحرية في أشعارهم وأناشي

ا بها ا بالحرية وتمجيدا لها وهيام  الشعب الجزائري أكثرهم تغني  

 ا إليها، لطول ليل االستعمار على الجزائر.وتلهف  

 ىشعب قاس   -نعلم  فيم -وليس بين الشعوب املستعمرة  

 
 
لم االستعمار وجبروته وقهره، وتعسفه ما قس ى شعب من ظ

ة احتالله أطول مدة عاشها االستعمار في الجزائر، فقد كانت مد  

 25الشعوب العربية التي احتلها، فإنه لم يبق في سوريا ولبنان إال 

ا بعنوان االنتداب ولم يبق في تونس إال سنة م   سنة  75موه 

 سنة... 43بعنوان الحماية كما لم يبق في املغرب إال 

ي سنة قض ى الشعب الجزائر  132أما في الجزائر فقد بقي  

هذه املدة الطويلة في محنة ال أقس ى منها، وعذاب ال أشد  منه وال 

أنكى، فإن  الحرب لم تنقطع بينه وبين االستعمار الفرنس ي من 

، تعر ض الشعب الجزائري خاللها لشتى 1962إلى سنة  1830سنة 
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أنواع الحروب من شأنها أن تبيده وتمحو شخصيته فقد كانت 

دة:حروبا قاسية إجرامية في أشك  ال عديدة متعد 

ا  - العقيدة قام بها "الفيجري" واآلباء البيض ملحاولة  ضدحرب 

 تنصيره.

او  - الثقافة العربية قامت بها إدارة التعليم وجامعة  ضد حرب 

 الجزائر آنذاك.

او  - بأن  قرارهاضد الجنسية الجزائرية بإصدار حكومة فرنسا  حرب 

 جميع الجزائريين فرنسيين.

او  -  لجنس الجزائري باضطهاده ومحاولة إبادته.ضد ا حرب 

او  - بإنكار املدرسة االستعمارية وجود أي تاريخ وال  هضد تاريخ حرب 

 أي حضارة للجزائر.

او  - احين ضد أسماء املدن والشوارع بتحويلها إلى أسماء سف   حرب 

  .وأدباء ومفكرين فرنسيين

او  - ن الجزائر فرنسا أ بادعاءعلى جغرافيا الوطن الجزائري  حرب 

 قطعة منها.

فكل حرب من تلك الحروب كافية ألن تقض ي على هذا  

الشعب أو على األقل تقض ي على إيمانه بوجوده، وثقته في نفسه، 

 فيستسلم للواقع الحتمي...
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 :54ودقت ساعة أول نوفمبر 

الح فجر االنعتاق من العبودية  1954في ليلة أول نوفمبر  

 والغطرسة االستعمارية حيث 
 
ة من أبناء الجزائر اضطلعت ثل

فتيل ثورة بدأت بعمليات فدائية هنا وهناك لتتطور  لبإشعا

وتتسع فتكون ثورة عارمة شاملة ألرجاء الجزائر، التف حولها 

ط لها مفجروها ألن تكون ثورة شعب ال ، الشعب بكل فئاته
 
خط

 وا الثورة وقادوا مسارها فيثورة زعامات، لم يكن أولئك الذين تبن  

مستوى عال من العلم والثقافة وال من الخبرة الحربية 

والسياسية، وإنما كانوا نماذج إنسانية رائعة، صنعتهم األحداث، 

دت بينهم الق   يم واملفاهيم، ورأوا أن القدر معهم ألنهم ووح 

 
 
 صوا شعبهم من ربقة االستعمار الغاشم.يريدون أن يخل 

  واإلرادات القوية والعزائم املاضية هي 
 
ر الثورات التي ت فج 

د مصائرها وبانفجار  وتصنع املعجزات في الشعوب، وهي التي تحد 

ثورة نوفمبر الخالدة دوى صوت الحق ليعلن أن عهد االستعمار 

قد انقض ى فهب  الشعب الجزائري يلبي النداء من أجل الحرية 

 واالستقالل.

حارب الشعب الجزائري أكبر قوة في العالم وتحدى الحلف  

طلس ي وصمد للطائرات وقنابل النابالم والتعذيب والقتل األ 

الجماعي والتشريد والتنكيل والجوع والبرد حتى صار كل فرد من 

أفراده يحمل بين طياته قصة كفاح وحكاية نضال وتاريخ صمود 
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إلى جانب إحصاء  ئه، واستشهد مليون ونصف مليون من أبنا

م ناهيك عن خراب اآلالف من معطوبي الحرب واألرامل واأليتا

 املداشر وحرق القرى ونسف أحياء سكنية بكاملها داخل املدن...

 تقالل:ــالن االســـتاء وإعـــتفــاالس

  
 
 كان من نتائج اتفاقيات إيفيان امل

 
 1962مارس  18عة في وق

مثلي الحكومة مثلي الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية وم  بين م  

 الفرنسية أن يتم:

ز وقف إطالق النار بين الطرفين ويدخل هذا اإلجراء حي   أوال:

في  1962مارس  19التنفيذ في كامل التراب الجزائري يوم االثنين 

بن يوسف بن "منتصف النهار. وقد ألقى بهذه املناسبة الرئيس 

ا  إلى الشع "خدة ف ـــميا وقـلن فيه رســـب الجزائري أعـــخطاب 

ديغول" بدوره بإعطاء نفس األوامر شارل  " امــــالق النار كما قــــإط

 للقوات الفرنسية املنتشرة عبر القطر الجزائري.

استفتاء حول تقرير املصير يشمل جميع الناخبين  ى جر ي    ثانيا:

د بـ:   .1962جويلية  01عبر أنحاء الجزائر كافة. وقد حد 

فور  ،تنظيم السلطات العامة بإنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة ثالثا:

الهيئة على حيث تسهر هذه  ،ز التنفيذلنار حي  خول وقف إطالق اد

تصريف الشؤون العامة التي تهم الجزائر وتسيير إدارتها وحفظ 

 املصير وتنفيذه. تقرير  األمن العام وكذا اإلشراف على استفتاء
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جري استفتاءين: االستفتاء 
 
وبمقتض ى "اتفاقيات إيفيان" أ

م في فرنسا يوم 
 
ظ

 
وافق فيه الفرنسيون  1962فريل أ 8األول  ن

الل ـــإيفيان" واستق على مضمون "اتفاقيات % 90.7بنسبة 

اني ـــفتاء الثـــة. واالستـــن فرنسا كدولة ذات سيادة كاملـــزائر عـــالج

ج
 
تحت سؤال )نعم أو ال ، 1962جويلية  1زائر يوم ـــجــالــري بــأ

 زائرية فرنسية".   لالستقالل(؟  وأشرفت عليه "لجنة مؤقتة ج

هيأة حتى كانت جميع األجواء م  هذا اليوم  وما إن حل    

للحدث العظيم، فخرج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه في نظام 

بديع ووعي كامل وحماس رائع وفرح ال مثيل له ليدلي بصوته بكل 

  .حرية على أن ال يقبل بغير االستقالل بديال

  

رع 1962جويلية  2وبتاريخ 
 

في عملية فرز األصوات،  ش

دته 
 
وكانت حصيلة النتائج لفائدة االستقالل بأغلبية مثلما أك

فة بسير
 
كل

 
، فمن 1962جويلية  3االستفتاء صباح يوم  اللجنة امل

رين بـ 
قد 

 
لين امل سج 

 
عين على  6.549.736مجموع امل  15موز 

ر  ،مقاطعة اء تفتــذا االســـن هــبأصواتهم، ونتج ع 5.992.115عب 

 97.3بة ــسـل( أي بنقالـــتـــم لالســعـــوتا بـ )نـص 5.975.581جيل ــتس

 .  %  2.7وتا بـ )ال ضد االستقالل( أي بنسبة ــــص 16.534و  %

رة عن التمسك وهكذا جاءت نتائج التصويت م   عب 

الحكومة املؤقتة  دتحد  باالستقالل باألغلبية الساحقة، و 
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 1962جويلية  5ــوم االستقالل هــــو يـــوم للجمهورية الجزائرية أن يــ

ع ف  ، ور  1830جويلية  5الجزائر في اب هذا اليـــوم يــــوم اغتصــــ ليمحو 

 العلم الجزائري عاليا خف  
 
 املحتفلة بالنصر في حشود الجماهير  ااق

في شوارع املدن والقرى واملداشر في كامل ربوع الجزائر، فكان يوما 

سا في شعب الجزائري بل أصبح هذا اليوم مقد  عظيما في تاريخ ال

ا حمله من معاني العظمة والقوة والكرامة نفوس الجزائريين مل  

 والعزة والحرية والكفاح البطولي الخالد.

 

 كان  1962يلية و ج 5يوم  إن   
 
ا ز  تمي  ا م  ا تاريخي  وسيبقى حدث

 وعزيز  
 
ه ه يوم يختصر في نفسا على الجزائريين والجزائريات.. إن

خصائص قرن وثلث قرن من النضال املرير ويجمع أماني ماليين 

من شهداء الحرية وماليين من املفتونين بالحرية في هذا الوطن 

  العزيز، وإن  
 
فظ لشهدائها األبرار ومجاهديها تح  هذه األمة البطلة ل

األخيار.. في قرارة نفسها كل التقدير واإلعجاب لبطوالتهم 

به الشعب الجزائري املبين الذي يحتفل النصر  وتضحياتهم. إن  

واد العمالقة الذين نع أولئك الر  جويلية هو من ص   5كلما حل  يوم 

ة إلى طريق املجد والسؤدد.    انطلقوا باألم 
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 إلياذة اجلزائر

 الــجزائـريةثورة ــال شاعر  
 رياــــدي زكـــفــم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
رى، ومألنا الدنالنا الو  شغ  

ـــــعــــــشـــــب  ر نر ـ
 
الةـــص  ـــــالـه كـتـــــلــت  

 تسابيحه من حنايا الجزائر


