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عرفان شكر و  
 

 ،ةبنعمة الصحة والعافي عليّ  ومنّ  الحمد هللا العلي العظيم، الذي منحني الصبر والقوة والطموح،

:خص بالذكرأل. تمام هذا العملإل ،عون والمساعدةسخر لي يد الو   

في توجيه النصيحة ومتابعة خطوات  د،جه أي الذي لم يدخر مزهودي مسعودأستاذي المشرف 

.له مني جزيل الشكر واالمتنان،البحث إلى نهايتها  

زيدان هاجر، التي  المكتبية خص بالذكر،ألإلى عمال مكتبة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

.فتمنياتي لها بالنجاح والتوفيق ،ساعدتني كثيرا  

التي   ،بدعمه لي بمجموعة كبيرة من الكتب الذي لم يبخل عليّ  ،إلى خالي عبد العزيز إدريس

.دراسةلل يكانت سندا لي طيلة فترة إنجاز   

.إلى كل أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ  

جامعة محمد  - قطب الجامعي شتمةال -إلى كل أعضاء أسرة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

- بسكرة - خيضر  

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 المقدمة



  ����� 

 

  

  أ

 

فاســتخدم تــارة  المقاومــة الجزائريــة لإلســتعمار الفرنســي تماشــيا مــع سياســته، تنوعــت أســاليب الكفــاح و      

نشـأت قـد ظهـر هـذا األخيـر فـي جملـة مـن األحـزاب السياسـية التـي  ، وتـارة الكفـاح السياسـي فاح المسـلح والك

كفشـل المقاومـة الشـعبية  ؛التـي سـاهمت فـي ظهورهـا جملـة مـن الظـروف في الجزائـر خـالل القـرن العشـرين، و

إلـى غايـة نهايـة القـرن التاسـع عشـر برضـوخها  اسـتمرارها و، 1830المسلحة ضد اإلحتالل الفرنسي منذ عام 

حافظـت علـى ع القضـاء عليهـا لكونهـا على الرغم من ذلك فإنه لـم يسـتط في األخير أمام القوة اإلستعمارية، و

الحرب العالمية األولى منطلقـا  نهاية روح المقاومة وشكلت بذلك رصيدا نضاليا هاما يعتمد عليه،  كما شكلت

اإلســتقالل،  المنــاداة بالحريــة و كحــق الشــعوب فــي تقريــر مصــيرها و لهــا، لمــا أفــرزه هــذا الحــدث مــن مفــاهيم

التـي قادتهـا شخصـيات بـارزة لهـا وزنهـا ورصـيدها  اتضحت المطالـب الوطنيـةسية و بذلك األفكار السيا فتبلورت

نجــم شــمال  :نجــد بــين هــذه األحــزاب التــي فرضــت وجودهــا علــى الســاحة السياســيةمــن  الثقــافي والنضــالي، و

لقـب  و ،بحزب الشعب الجزائري 1937أصبح يعرف منذ عام  ، و1926الذي تأسس في باريس سنة  إفريقيا

ـــوطني حيـــث أن هـــذا المصـــطلح ''ســـتقالليةبالحركـــة اإل'' ـــرة  األخيـــر، التـــي اتســـمت ببعـــدها ال ـــه فـــي فت ـــم يتقبل ل

برنامجــه منــذ  تجــاهاإل ، فلقــد حــدد هــذا1الثالثينــات إال أفــراد قالئــل نعتــوا مــن طــرف عقــالء تلــك الفتــرة بالمجــانين

إلــى  ســعيا منــه. وسياســيةثقافيــة  اجتماعيــة و إقتصــادية و: الــذي تضــمن مطالبــا و 1946إلــى غايــة  1926

إال أن سياســة فرنســا القمعيــة التــي اتبعتهــا  .هــو اســترجاع الســيادة الوطنيــة واســتقالل الجزائــر تحقيــق هدفــه و

عقــم  عنــد الــبعض التــي أثبتــت، 1945مــاي  08خاصــة بعــد مجــازر  و ،ضــده، جعلتــه يتبــع أســلوب المراوغــة

تصــار الحريــات نبتأسيســه لحركــة ا 1946يــة فواصــل حــزب الشــعب نشــاطه الســري إلــى غا. العمــل السياســي

فـي تلـك  األحـزابالتي استطاعت أن تجند من حولها العديد مـن المناضـلين لكونهـا مثلـت طليعـة  قراطيةو الديم

، كان لها جناح سري ممثـل فـي المنظمـة الخاصـة التـي تأسسـت منـذ موازاة مع نشاط الحركة العلني  الفترة، و

ســتقاللي تعــرض للعديــد مــن المشــاكل إال أن التيــار اإل. المباشــرمــل الثــوري بغيــة التحضــير للع 1947 فيفــري

التـي أصـبحت تعـرف بأزمـة حركـة ، 1954-1953إلـى انفجـار أزمـة  لها التي أدى تفاقمها وعدم إيجاد حلول

المـؤرخين فـي تحديـد مسـبباتها،  بعـض المعاصـرين و اتفـاقعلـى الـرغم مـن  انتصار الحريات الديموقراطيـة، و

 قـادت األسـباب التـيحيـث أن  .إلـى غايـة هـذه السـاعة والغمـوض يجوبـه اللـبس زاليـ خفاياهـا مـابعض  أنإال 

النقـاط التـي سـنتعرض لهـا بالتـدقيق  مـن هذه الحركة إلى األزمة بدأت منذ التأسـيس فتمثلـت فـي مجموعـة مـن 

  :وهي خالل هذه الدراسة
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 بـالحزب إلـى اإلنشـقاق بـين مؤيـد و أدت التـي 1948، 1946 اإلستفتاء حول المشاركة في انتخابات .1

 .دحضهم في السجون قمع قادة الحزب وو بالتزوير ت هذه األخيرة تميز و  ،للمشاركة فيها معارض

بإنشاء منطقة موحدة  المنادينوتواطئه مع  ،في خدمة الحزب التقصيرب همااته و أزمة األمين دباغين .2

د انتهى به األمـر بطـرده ق و ،1949سنة التي اصطلح عليها باألزمة البربرية  و باألمازيغية للسكان الناطقين

 .من الحزب

مناضـلين فـي السـجون وتعرضـهم ، ومـا ترتـب عنـه مـن قمـع، وزج لل1950اكتشاف المنظمة الخاصة  .3

 . للتعذيب

 1953 لأفريــ  6،5،4تــه الخلفيــات ســتؤدي بــالحزب إلــى اإلنشــقاق فــي مــؤتمره الثــاني الــذي انعقــد فــي اكــل ه

ثـار حفيظـة مصـالي الحـاج و جعلـه ، و بعث المنظمة الخاصة وهذا ما أوالذي تقرر فيه مبدأ القيادة الجماعية

التـزم الحيـاد،  شـق ثالـث و ،الحـزب إلـى شـقين متصـارعين قسملين يطالب بصالحيات مطلقة إلصالح الحزب،

  : ات كان آخرهامؤتمر  المتصارعين التيارين عقد كل من فقد

و الـذي  1954جويليـة  15 و 13ببلجيكـا مـا بـين  "هرنـو"فـي تمر الذي دعى إليه مصـالي الحـاج المؤ    

القيـادة الفرديـة فمثـل بـذلك  ،الحيـاةرئاسة الحـزب لمصـالي الحـاج مـدى  المطلقة والسلطة  منح  هأسفر عن

 .للحزب

و الــذي كــان  1954أوت  16و  13انعقــد بمدينــة الجزائــر مــا بــين  آخــر لتــرد اللجنــة المركزيــة بمــؤتمر   

مزغنة و مرباح موالي من جميع مناصبهم و وظائفهم فـي  أحمد و الحاج إعفاء مصالي : من أهم قراراته

 .الحزب

الثالث و األخير و الذي مثله تيار التزم الحياد ومحاولـة اإلصـالح بـين الطـرفين إال  أو التيار أما الشق  

و الــذي مثلــه أنصــار المنظمــة الخاصــة و هــم الــذين ســيعملون  ،شــل فــي لــم شــملهم بعــد تفــاقم األزمــةه فأنــ

  ؟ الظروففي ظل هذه  مهمعلى اتخاذ قرار 

محطــة هامــة بالنســبة لإلتجــاه  فــي كونهــا تمثــل أزمــة حركــة انتصــار الحريــات الديموقراطيــة، تكمــن أهميــة     

لذلك ساهمت عوامل عديدة  ،نتقالية في تاريخ الحركة الوطنية بصفة عامةاإلستقاللي بصفة خاصة، ومرحلة إ

  :كمجال للبحث في دفعي إلى اختيار هذا الموضوع 

أن  ، ومنـذ القـرن العشـرين سـتقاللي هـو الـذي لعـب الـدور الرئيسـي فـي السـاحة السياسـيةكـون اإلتجـاه اإل :أوال

لمطامح الشعب الجزائري الذي كان يرغب في إيجاد حلول ترجمة حقيقية  1945تبنيه للعمل الثوري بعد سنة 

  .السيطرة اإلستعمارية الفرنسية نتخلصه م
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صــرين و محاولــة معرفــة خلفيــات وحقيقــة اإلنتقــادات الموجهــة إلــى مصــالي الحــاج مــن قبــل بعــض المعا :ثانيــا

  .دور هذه الشخصية في صنع أحداث تلك الفترة وٕابراز، المؤرخين

لموضوع ما يزال إلى حد الساعة موضوعا شائكا وقنبلة موقوتة، يشوبها الغموض في الكثير لكون هذا ا :ثالثا

 فــي تلــك الفتــرة امســتوى القمــة أو القاعــدة، نتيجــة النعكاســاتهســواء علــى مــن تفاصــيلها، ومحــل جــدل وصــراع 

  .واآلثار المتبقية منها إلى حد اليوم

يم مســـاهمة متواضـــعة إلثـــراء المكتبـــة ، وتقـــدة الجزائريـــةالثـــور  لرغبـــة الشخصـــية فـــي البحـــث فـــي تـــاريخ ا :رابعـــا

  .التاريخية الجزائرية

، ليســت وليــدة 1954 -1953لســنتي  الديمقراطيــةجــذور أزمــة حركــة انتصــار الحريــات  إن خلفيــات و       

تشـــكل منهـــا  إلـــى إيـــديولوجيات مختلفـــة و ،ســـنة أو ســـنتين مـــن النضـــال السياســـي بـــل تعـــود إلـــى ســـنوات عـــدة

 عن حل بعض المسائل التي بقيت معلقة، فـأدى ذلـك إلـى تفـاقم الوضـع و الحزب، باإلضافة إلى عجز قادتها

لتوضــيح هــذه اإلشـكالية أكثــر، يمكــن طــرح التســاؤالت اآلتيــة والتــي  ، و؟علــى المســار الثــوري رهيتــأث و انفجـاره،

  :سأجيب عنها من خالل فصول الرسالة

 ، ومن هو مؤسسها؟الديمقراطيةة انتصار الحريات إلى ما تعود جذور حرك - 

 هي األوضاع السياسية التي انعكست على الجزائر خالل الحرب العالمية الثانية؟ ما - 

 تأثيرها على اإلتجاه اإلستقاللي؟ ، و1945ماي  08هي النتائج المستخلصة من أحداث  ما - 

 ؟1954-1953هي أهم المحطات التي سبقت انفجار أزمة  ما - 

صــبح الخيــار العســكري لتفجيــر الثــورة خيــارا يجــب التعجيــل أو التــأخير فيــه، فــي ظــل الصــراعات هــل أ - 

  داخل الحركة؟

هــي المحــددة بتأســيس نجــم  ، و1954و  1926إن الفتــرة التــي تناولتهــا الدراســة تنحصــر بــين ســنوات       

غنيـة باألحـداث   فترة زمنيـة ثريـة و هي و بالتحضيرات األولية الندالع الثورة التحريرية،تنتهي  شمال إفريقيا و

 1953المواقف التاريخية، على الرغم من أن اإلطار الزماني من حيث مـدلول العنـوان ينحصـر بـين سـنتي  و

انعكاساتها على المسار الثوري، إال أن العودة إلـى جـذور حركـة انتصـار  ، أي سنة حدوث األزمة و1954 و

 ضيح العديد من التفاصيل والمراحل التي مر بها اإلتجـاه اإلسـتقاللي والحريات الديموقراطية كان ضروريا لتو 

 .اإلنتقال إلى العمل الثوريتطلبت منه 

  :المناهج التاليةقد اعتمدت في دراستي هذه على  و    
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 الحقـائق وتحليـل  الوقـائع و علـى ضـوء األحـداث و في دراسة المادة العلمية وظفته :المنهج التحليلي النقدي

   .كانت نسبية أو نهائيةا سواء ،ربطها ببعضها البعض الستنتاج األحكام ونقدها، 

غمــوض بعضــها، فهــو مــا فــرض المقارنــة  تــداخلها وتشــابكها و نظــرا لتعــدد المواقــف و ذلــك :المــنهج المقــارن

  . هااتانعكاس أصدقها لتوضيح مالبسات األزمة و بينها واستنتاج أقربها و

وصفها حسب كل مرحلـة  ترتيبها ترتيبا كرونولوجيا، و و األحداثت عليه في رصد واعتمد :المنهج الوصفي

  .من المراحل الواردة في خطة البحث

مـا  و .إرادة يواجه كل باحث جملة مـن الصـعوبات والعراقيـل أثنـاء إنجـازه لدراسـته، تتطلـب منـه صـبرا و      

 تواجـه الباحـثأن الصعوبات األكبـر هـي التـي  إال مراجعه إال جزء منها، جمع مصادره و اختيار الموضوع و

  :، نذكر منها على سبيل المثالأثناء التحرير

 ،ثرائهــا باألحــداث فــي مختلــف الجوانــب ، و1954إلــى غايــة  1926طـول الفتــرة المدروســة التــي تمتــد مــن  - 

 .لذلك حاولت التركيز على الجانب السياسي الذي يخدم الموضوع

  : كمثـال علـى ذلـك ت، بـاألخص فـي تحديـد اإلطـار الزمـاني لـبعض األحـداث الشهادا تضارب الروايات و - 

 . ما يتعلق بنشأة نجم شمال إفريقيا

 ولسـان حـال نجـم شـمال إفريقيـا المتمثلـة فـي جريـدة األمـة  : صعوبة الحصـول علـى بعـض المصـادر مثـل - 

 .سةهذه الدرافي  سيغطي ثغرات كبيرة التي كان الحصول عليها غيرها من المصادر،

مقدمـة، أربعــة فصــول،  :إلــى هـذه قســمت دراســتيمـن المصــادر والمراجـع، جملــة اعتمـادي علــى مـن خــالل 

  :مالحق و ،خاتمة

 ضـاله بـين العمـل والدراسـة فـي صـغرهن و ،الحـاجإلى الجذور العائلية لمصـالي  تطرقت فيه: الفصل التمهيدي

فرنســا  إلــىنظــرا للظــروف االقتصــادية المزريــة هــاجر  و .1908جنيــده فــي الجــيش الفرنســي ســنة تإلــى غايــة 

 ها على شخصيات مهمة فتحـت أمامـه أبـواب العمـل السياسـي، وو تعرف في ،حيث عمل بها في مهن مختلفة

تأســيس نجــم شــمال إفريقيــا الــذي شــكل فيــه مــؤتمر بروكســل مرحلــة مهمــة مــن مســاره، حيــث  تناولــت فيــه أيضــا

السلطات الفرنسية، حيث  من طرف ، الذي جعله يتعرض للقمع السياسيعرض ألول مرة برنامجه االستقاللي

، ثــم اإلتحــاد 1933 فــي ليظهــر باســم نجــم شــمال إفريقيــا المجيــد ،1929ســنة  شــمال إفريقيــا نجــمحــل حــزب 

 يواصــل و ليظهــر تحــت اســم حــزب الشــعب الجزائــري  ،حــل الــذي 1935 ســنة الــوطني لمســلمي شــمال إفريقيــا
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أي بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة  1946ايـة سري إلـى غوبحله مرة أخر عمل بشكل  ،1939 إلى غاية نشاطه

  .الثانية

بعــد الحــرب العالميــة  قــد خصصــته للحــديث عــن الوضــع السياســي الــذي شــهدته الجزائــر قبــل و :الفصــل األول

 لتوحيـــد صـــفوف األحـــزاب السياســـية و عبـــاس إبـــان نـــزول الحلفـــاء بـــالجزائرإبـــراز مســـاعي فرحـــات  و، الثانيـــة

مـن أجـل إسـماع صـوتهم  .1944ة أحباب البيان والحرية سـنة حرك و 1943بيان فيفري  ؛ من خاللمطالبها

مـن هـذا النشـاط السياسـي المتفاعـل  هذه األخيـرةللحلفاء وكسب تأييدهم في النضال ضد فرنسا، إال أن موقف 

ـــة،  ـــه أجـــل بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثاني ، التـــي فهـــم منهـــا بعـــض 1945مـــاي  08مجـــازر بحيـــث ترجمت

  . المناضلين الذين واكبوا الحدث بتفاصيله، أن فرنسا ال تفهم بالقانون بل بالسالح

 التــي ســتقود الحركــة إلــى تناولــت فيــه المســببات أو جــذور اإلنشــقاقمثــل صــلب الموضــوع، و : الفصــل الثــاني

ف بالحركة التي أسسها مصالي الحاج بعـد عودتـه مـن المنفـى التعري، حاولت من خالله 1954-1953أزمة 

بموجـــب قـــرار العفـــو، هـــذا األخيـــر الـــذي رأى بـــأن المشـــاركة فـــي اإلنتخابـــات شـــيء ضـــروري إلســـماع صـــوت 

، أظـف إلـى ذلـك د ومعـارض لهـذا القـرارنشقاق بين مؤيهذا ما سبب بداية اإل س الفرنسي، والجزائر في المجل

ارتباطها باألزمة البربرية، التي جعلت الحركة  هي أزمة األمين دباغين و أخرى أال وفقد شهدت الحركة أزمة 

تفقد خيرة مناضليها، بسبب هته النزعة الثقافية التـي قادهـا الـبعض رغبـة مـنهم فـي توحيـد منطقـتهم وٕاحساسـهم 

ة الخاصــة نتيجــة اكتشــاف المنظمــ ، إن خــف التــوتر حتــى اشــتعل مــن جديــد مــا بــالتهميش داخــل الحركــة، و

السـجن فـي حـق العديـد مـن المناضـلين و  التـي شـهدت مـن خاللهـا الحركـة حملـة مـن اإلعتقـاالت و و 1950

انعقـد مـؤتمر مـن أجـل حـل  1953فـي سـنة  تفصـيال عالقتهـا بهـذه المنظمـة، و محاولة إنكار الحركة جملة و

  نه كان القطرة التي أفاضت الكأس؟المشاكل السابقة الذكر، إال أ

حيـث حمـل التيـار الثـوري زمـام األمـور  ،1954-1953زمـة والـذي يمثـل انعكاسـات أو آثـار أ :الثالثالفصل 

الـذي لـم تخفـف حدتـه إال بعـد انـدالع الثـورة التحريريـة ، هذا التـوتر في ظل الصراع بين المركزيين والمصاليين

الفصـــل إبـــراز موقـــف  وتحقيقهـــا لنجاحـــات متعـــددة علـــى الصـــعيد الـــوطني والعـــالمي، وحاولـــت مـــن خـــالل هـــذا

  .المركزيين والمصاليين من التحضير للثورة واندالعها، موضحة باألخص موقف الطرف الثاني منها

تعتبر مجموعة من المالحق التي ، و ج و االستنتاجاتبخاتمة تضمنت العديد من النتائ دراستي هذه،ختمة  و

  .تغذية لفصول البحث

  :التي خدمت الموضوع  صادر والمراجعمال ومن أهم    
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  :المصادر

لقـرب مؤلفـه مـن  هامـا، يعتبـر هـذا الكتـاب مصـدرا بن يوسف بـن خـدة و لمؤلفه ،1954جذور أول نوفمبر 

غمـار  مـن خـاض أوائـل لكونـه كـان مـنالخمسينيات،  و األربعينياتتلك الفترة خاصة فيما يخص فترة  أحداث

اعتمـــدت عليـــه قـــد  و. 1962حتـــى الثـــورة الحريريـــة فـــي  القياديـــة اإلطـــاراتمـــن  الوطنيـــة، و الحركـــةب الكفـــاح

موقفـه تحديـد  و الديمقراطيـةباألخص في الفصل الثـاني، لمعرفـة التطـورات السياسـية لحركـة انتصـار الحريـات 

  .1954إلى  1947الحركة من  حدثت داخلمن األحداث التي 

بأجزائـه  ن بـن ابـراهيم بـن العقـونابـد الرحمـالكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر لمؤلفـه، ع

قــد وظفتــه بالتقريــب فــي كــل الفصــول لكونــه يتضــمن حقــائق ال  و ،المعاصــرين بــين والــذي كــان مــن : الثالثــة

لوضع السياسي فـي الجزائـر خـالل ل اباألخص في الفصل األول الذي يشم ،تحتويها بعض المصادر األخرى

  .القرن العشرين

،أي 1938إلـى غايـة  1898مـن  والتـي شـملت سـيرة حياتـه :لمؤلفها مصـالي الحـاج :مذكرات مصالي الحاج

ركــز مــن خاللهــا علــى الحــديث عــن مــرحلتين مهمتــين فــي حياتــه، تأســيس نجــم شــمال إفريقيــا وتأســيس حــزب 

  .في الفصل التمهيدي باألخص ين النقطتينتالشعب الجزائري وقد خدمتني ها

  :المراجع

حتــوى هــذا وقــد ا :الثــاني والثالــث ينالجــزئ ،أبــو القاســم ســعد اهللا خاصــة لمؤلفهــا الجزائريــة الحركــة الوطنيــة

األحــداث  أهــم و شــملتل وبالتحليــل، التــي ذكرهــا بشــكل مفصــالتاريخيــة، المرجــع علــى العديــد مــن األحــداث 

  .الحرب العالمية الثانية أثناءها الجزائر تالسياسية التي عاش

وهـو كتـاب تنـاول  :، لمؤلفـه بنيـامين سـطورا1974-1898الجزائريـة مصالي الحاج رائـد الحركـة الوطنيـة 

د فيــه المؤلــف علــى مــ، واعت1954مــا بعــد  إلــى غايــةمســيرة حيــاة مصــالي الحــاج والظــروف التــي أحاطــت بــه 

 د وظفتــه فــي تتبــع مســيرة حيــاة، وقــالفرنســيةباللغــة  إلــى مذكراتــه األصــلية تقــارير الشــرطة الفرنســية باإلضــافة

كــذلك فــي توضــيح موقــف هــذه الشخصــية مــن  و مــن النشــأة إلــى غايــة تأسيســه حــزب الشــعب مصــالي الحــاج

  .العمل الثوري

يعـد مـن الكتابـات المهمـة فـي رصـد التطـور  :جبهة التحرير الوطني األسـطورة والواقـع، لمؤلفـه محمـد حربـي

وطرحــه للتوجهــات ، 1954إلــى  1947 الممتــدة مــن العســكري لتــاريخ الجزائــر بــاألخص فــي الفتـرة السياسـي و
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، و موقـف التيـارين مـن انـدالع 1953في توضـيح جـذور أزمـة  خدمني .اإليديولوجية لبعض الزعماء البارزين

  .ريةالثورة التحري

كـان  :الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيـا إلـى جبهـة التحريـر الـوطني لمؤلفـه مـومن العمـري

معظم األحـزاب السياسـية بطريقـة واضـحة سـهلة ومختصـرة واعتمـاده  بالنسبة لي مرجعا مهما لكونه تطرق إلى

 منها مقاالت األستاذ رابـح بلعيـد خاصة ،المراجع التي لم أستطع التحصل عليهاالمصادر و  على مجموعة من

موقـف كـل مـن المصـاليين والمركـزيين مـن الثـورة التحريريـة،  لتوضـيحوقد وظفته باألخص في الفصل األخيـر 

  .د عليه في باقي الفصولمذا أني لم أعتوال يعني ه

ماقد يتميز بـه هـذا  باحثين آخرين الستكمالنقطة انطالق ل إليهاأرجوا أن تكون النتائج المتوصل وفي األخير 

العمل من نقائص، حيث يبقى الكمال هللا سبحانه وتعالى، خصوصا وأن موضوع هذا البحث مازال في حاجـة 

     . وخدمة تاريخ الوطنأبحاث إلثرائه إلى دراسات و 
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  : 1926الحاج قبل  لمصالي المسار النضالي .1

 :مولده ونسبه  . أ

 وأمـهمصـالي حمد أوالده الحاج  ،بتلمسانفي حي رحيبة  1898ماي  16حمد مصالي الحاج يوم أولد       

حيـــث كلـــف بحراســـة ضـــريح ســـيدي عبـــد القـــادر  ،تمـــت مســـاعدة والـــده للحصـــول علـــى عمـــل .مـــة صـــارياطف

وفاتــه خــالل شــهر مــارس  وبقــي فــي هــذا العمــل مــدة عشــرين ســنة قبيــل ،1919 الجياللــي وذالــك خــالل ســنة

  . 1922ي ربيع سنة ففتوفيت  أمه أما، 1938

 :طفولته  . ب

 " لفرنســيةا األهليــةلة التحاقــه بالمدرســة مســأ أبــواهكــان عمــر مصــالي الحــاج ســبع ســنوات عنــدما نــاقش      

ينمـا ب ،األولـىثالثـة خـالل السـنوات  أو أسـبوعينجغرافيتهـا لمـدة  هكـذا كـان يـدرس تـاريخ الجزائـر و و ."ديسو

ما يشاهده في  بين ما يتلقاه في المدرسة والفرق  لك االختالف وذ قد الحظ ، وكان تاريخ فرنسا يدرس يوميا

 تـهتربيكمـا تلقـى  .العـائالت المسـلمة ألراضـيانتـزاع المعمـرين  ، و األهـاليالواقع من الصرامة اليومية لقانون 

حيــث يقــول فــي  بتلمســان، بــن يلــس فــي زاويــة الحــاج محمــد الدرقاويــة ةيقــعلــى الطر  أفنشــ ،دينيــة منــذ صــغرهال

 أولالشيخ محمد بن يلـس هـو  إن...عائلتي للطريقة الدرقاوية غلبتنتمي أ« :1938-1898 لسنوات مذكرته

    1. » في تلمسان ةس الطريقأمن تر 

عــن المســتمر انقطاعــه  إلــىهــذا مــا أدى و جــل مســاعدة عائلتــه مــن أ ،بالعمــل منــذ صــغرهانشــغل لقــد  و      

كملصــق كمــا اشــتغل فــي مصــنع للتبــغ  ،ســكافيا ثــم بقــاال وعمــره عشــر ســنواتثــم ا احالقــ، حيــث عمــل الدراســة

تــم  بســبب القــوانين الجديــدة التــي صــدرت وكنــه فصــل عــن العمــل ل ،األكيــاس للطوابــع علــى علــب الســجائر و

التــي حــدد ســنهم بأقــل مــن مــن تشــغيل عمــال صــغار و  العمــل أربــابتمنــع  إحــداها أنحيــث  ،التصــويت عليهــا

 2. هذا القانون مصالي الحاج مس و بذلك ،أربعة عشر سنة

  

                                  
، ANEPمنشورات : الجزائر( محمد المعراجي،: ، ترجمة)تصدير عبد العزيز بوتفليقة(1938- 1898مصالي الحاج مذكرات : مصالي الحاج 1

: الجزائر(الصادق عماري، مصطفى ماضي،: ، ترجمة1974-1898مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية: بنيامين سطورا: ينظر. 9،ص)2007

  . 16 -15ص، )1998منشورات الذكرى األربعين لإلستقالل، 
  . 483، ص1ج ،)2006دار المعرفة،: الجزائر(، 1989إلى  1830تاريخ الجزائر المعاصر من : بشير بالح 2 
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  :جيش الفرنسيتجنيده اإلجباري في ال  . ت

 ،ينيرى ضرورة الخدمة العسـكرية اإلجباريـة للجزائـر  امشروعوضعت الحكومة الفرنسية  1908في سنة       

بـــا فـــي الجـــامع الكبيـــر ابي خطلالشـــيخ جلـــول شـــ ألقـــى حيـــث ،غضـــب العـــائالت و قلقهـــم و اســـتياء ذلـــك أثـــارف

أن الهجرة بـدأت  إال .إلى البالد اإلسالمية للهجرة حرض السكان على رفض هذا القانون و يدعوهم، يبتلمسان

 لــذين طلبــوا جــواز الســفرا  تلمســانيينوبلــغ عــدد ال ،الحــاج حســب مــا ذكــره مصــالي 1908منــذ شــهر ديســمبر

التحــق مصـــالي و بهـــذا  ،ســرية شــخص بطريقـــةهـــاجر مائــة  1910-1909مهــاجر وفـــي ســنة  321للهجــرة 

إلـى  او منهـ وهـران إلـىفنقـل  األولـىالحـرب العالميـة  أواخرفي  أي ،1918سكرية في عام الحاج بالخدمة الع

   .ة بوردو بفرنسامدين

عــاد إلــى تلمســان ليشــرع فــي ف ،بدرجــة رقيــب 1921فيفــري  23يــوم ســرح بعــد انتهــاء الحــرب بســنوات  و      

كانـت مختلفـة نظـرا للقـوانين النقابيـة  العمـل  ظـروف نـه كـان يـرى أن األعمـال متعبـة وأ إال ،البحث عـن عمـل

  1.الهجرة إلى فرنسا قررلذلك  ،التي ال تحترم حقوق العمال

 :هجرته إلى فرنسا  . ث

إتجـــاه الظلـــم  ،نظـــرة معاديـــة ومشـــتركة التـــي كانـــت لهـــا ،بأفكـــار العديـــد مـــن شخصـــيات عصـــره تـــأثرلقـــد      

فيد األمير عبد القادر ح ،2زار األمير خالد 1922في صيف سنة حيث أنه و  . الجائرة اإلستعمارية القوانينو 

اسـتمعوا لرسـالة الذين حضـروا و  ينسمن بين الشباب المتحمترأس تجمعا شعبيا بقاعة البلدية، و كان تلمسان ف

 ، اإلصالح التي حملها، حيث قدم توضيحا شامال عن الوضعية التي يعيشها الشعب الجزائـري فـي تلـك الفتـرة

لبــه عــرض مطا ، وتتزويــر اإلنتخابــامشــيرا إلــى قــانون األهــالي ومعرجــا عــن الفقــر المــدقع والظلــم والجهــل و 

العديـد  فـي هجـرة  تـه األوضـاع المزريـةالقد ساهمت هو  ،السياسيةجتماعية و اإلإلقتصادية و لتحسين الوضعية ا

بحثــا عــن القــوت فــي  ،كغيــره 1923ن فكــان مــن بيــنهم مصــالي الحــاج الــذي هــاجر فــي أكتــوبر مــن الجزائــريي

                                  
    .82،112 -73. 47،53، صسابقال المصدر: مصالي الحاج1
شـبابه، ثـم عـادت أسـرته إلـى الجزائــر بدمشـق حيــث قضـى معظـم  1875فيفـري  20خالـد بـن الهاشـمي بــن الحـاج عبـد القـادر ولـد فـي  هـو :األميـر خالـد 2

رنسـي رقـي وبعـد عملـه داخـل الجـيش الف، اريس، حيـث تخـرج منهـا برتبـة مـالزمأدخله والده المدرسة العسكرية سان بييـر ببـ، وفي السنة الموالية 1892ة سن

و خـرج منهـا بسـبب إصـابته بمـرض السـل، مواليـةشـارك فـي الحـرب العالميـة األولـى بفرنسـا و فـي السـنة ال 1914، و في سنة إلى درجة نقيب 1908سنة 

و قــد قــام بنشــاط  ،كمــا ورد فــي بعــض الدراســات ،بعــد نهايــة الحــرب بــدأ مشــواره السياســي الــذي كانــت بدايتــه تأســيس كتلــة المنتخبــين المســلمين الجزائــريين

مارية إلــى ســوريا حيــث اســتقر هنــاك إلــى أن تــوفي ســنة نفتــه الســلطات اإلســتع 1924و فــي ســنة  ،سياســي مكثــف أثنــاء هــذه الفتــرة و أســس جريــدة اإلقــدام

دار الطليعــة للنشــر و التوزيــع، :الجزائــر(،الحركــة الثوريــة فــي الجزائــر مــن نجــم شــمال إلفريقيــا إلــى جبهــة التحريــر الــوطنيمــومن العمــري، : ينظــر1936

  ). 34، ص )2003
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فاشــتغل فــي مصــنع للنســيج ثــم فــي مصــنع  1933إلــى  1923فــي ســنوات  بهــا عــدة أعمــال مــارسو . فرنســا

آخـــر عمـــل هـــو تجـــارة نـــادق، و فر الحديـــد ليتحـــول إلـــى بـــائع للقبعـــات ثـــم مســـتقبال للزبـــائن فـــي إحـــدى الصـــه

إيميلـي بوسـكان  غداة قدومه إلى فرنسا زواجه بفرنسية تدعىته من بين األحداث المهمة في حيا و 1.الجوارب

ببــاريس،  1930ليــة جوي 8ولــود فــي علــي الم: لــه طفــالن همــا  أنجبــتالتــي  ، و1901مــارس  3مــن مواليــد 

فباإلضـافة  ،إلـى فرنسـا حـاول جاهـدا تكـوين نفسـه بنفسـهتـه ، وعنـد عود19382أفريل  16جنينا المولودة في و 

حيــث ســجل  طالعــه الــدائم بمختلــف المجــالت و الجرائــد، دعــم ذلــك أيضــا بحضــوره لمحاضــرات الســربونإلــى ا

فــي و .3مختلــف األنديــة الثقافيــةل انضــمامهلمحاضــرات معهــد اللغــات الشــرقية و  كــذلك حضــوره و فيــه كمســتمع

الظالمة التي تطبقها  إلى القوانين فيهالذي أشار  4لحاج عليلعبد القادر ا مهرجانا خطابيا حضر 1924ماي 

 اآلراءو  صــداقة متينــة تجســدت فــي تبــادل األفكــار بينــه وبــين مصــالي الحــاجقــد جمعــت  فرنســا فــي الجزائــر، و

ازدادت ثقــتهم بــالحزب الشــيوعي الفرنســي مــن  اإفريقيــكمــا أن مهــاجري شــمال ، اإلفريقــيالشــمال حــول قضــايا 

، تـهفـي خدمخبرته و نضاله ورصيده الفكـري و عالقاتـه السياسـية  الحاج علي عبد القادر لقد وضع و ،خالله

جــل اكتســاب بعــض و ذلــك مــن أ فــي صــفوف الحــزب الشــيوعي الفرنســي مصــالي الحــاج انخــرط هوتشــجيعا منــ

   5.الضرورية لكل مناضلالمعارف 

  

  

  

                                  
 .485، صسابقالمرجع البشير بالح،   1
دار هومه :الجزائر(، وهوشي منه..الوطني الثائر بين غاندي..الحاج مصاليمحمد عباس،  :ينظر .44- 43، صسابقالمرجع البنيامين سطورا ،  2

 .21-20، ص )2011للطباعة والنشر والتوزيع، 
ديوان المطبوعات : الجزائر(، نجم شمال إفريقيا و حزب الشعب 1939-1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين عبد الحميد زوزو، 3

 .58، ص)2007الجامعية،
 1920انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي وكان ينتمي منذ .1911بغليزان،تجنس بالجنسية الفرنسية سنة 1883من مواليد : عبد القادر الحاج علي4

وقد رشحه الحزب الشيوعي في نفس  1924إلى سنة ) المنبوذ( <<Le Paria>>إلى إتحاد المستعمرات مع هوشي منه و قد ساهم في تحرير جريدة  

وساهم في بعث نجم شمال إفريقيا، وقد  الشيوعيو كان هو من شجع مصالي الحاج على اإلنضمام للحزب  ماي لالنتخابات التشريعية،11السنة في 

موفم :الجزائر(،سنوات المخاضالثورة الجزائرية محمد حربي، :ينظر.1931الفرنسي سنة  الشيوعياعتزل السياسة بعد أن طرد من الحزب 

 18، ص)2008للنشر،
  . 22، صسابقالمرجع ال، عباسمحمد 5
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  :1937إلى  1926من  نجم شمال إفريقيا  .1

  :بوادر ظهور نجم شمال إفريقيا  . أ

نجــــم شــــمال إفريقيــــا و  تأســــيسفكــــرة  ن و المــــؤرخين حــــولتضــــاربت اآلراء و اختلفــــت دراســــات البــــاحثي      

الفتـــرة الممتـــدة مـــن بـــأن هـــذا الحـــزب تـــم التحضـــير لـــه فـــي « فهنـــاك مـــن يـــرى ، لـــهول األ المؤســـس الفعلـــي و

و  1،» رفـي بـاريس بمسـاعدة الحـزب الشـيوعي الفرنسـي تحـت إشـراف الحـاج علـي عبـد القـاد 1924-1925

، ولكــن هنــاك ب الشــيوعي فــي تأســيس الــنجم ودعمــهو الحــز  هنــا حقيقــة ال يمكــن أن نقصــي دور هــذا األخيــر

الـذي يؤيـده العديـد  قـرب للصـحة واألو الطـرح . الفعلـي هقاعـدة لتأسيسـالطريـق و التجاهل لفتـرة أسـبق رسـمت 

جذور النجم تعود إلى شخصـية كـان لهـا من المؤرخين أمثال أبو القاسم سعد اهللا و عبد الحميد زوزو، هو أن 

الــذي كــان لــه دور بــارز فــي الجزائــر و  ،هــو األميــر خالــدظهــور بــوادر الحركــة الوطنيــة أال و فــي بدايــة  الفضـل

و سياســـاتها و قوانينهـــا  اإلمبرياليـــةبمطالبـــه ضـــد  او ينـــدد فيهـــ ان يلقيهـــفرنســـا مـــن خـــالل محاضـــراته التـــي كـــا

ين في الحقوق مطالبته بالمساواة مع الفرنسي و ،و أعبائه على المجتمع الجزائري األهاليقانون : القمعية مثل 

خــالل جوالتــه فــي شــرق الــبالد  بأنــه أعلــن بصــراحة عــن مطلــب اإلســتقالل الواجبــات، إال أن الــبعض يشــير و

مصالي الحاج في مذكراته  هيؤكدما ضمنيا في برنامجه اإلصالحي وهذا  أننا ال نجد هذا المطلب إال وغربها،

يطالــب بإلغــاء قــانون  ...  أن البرنــامج السياســي لألميــر خالــد هــو نفــس برنــامج اإلصــالحيين « :حيــث يقــول

الشـيوخ  و ثـالث أعضـاء فـي مجلـس ،مثيـل برلمـان مـن سـتة نـواباألهالي و تحسين الوضعية اإلقتصادية و ت

   2 . » ستقالل الجزائرولكنه لم يتكلم عن مشكل ا

 ،لـم يطالـب بـه أحـد لـب اإلسـتقالل فـي تلـك الفتـرة مطلـبنسـتنتج أن مط ومن خالل مـا قالـه هـذا األخيـر      

معــاملتهم بمســاواة صــيات السياســية البــارزة هــي أن تــتم لكــون أن أكثــر المطالــب التــي كانــت تطالــب بهــا الشخ

باإلستقالل؟ ولعله كان  فإن كان مطلب المساواة الذي نادى به لم يحقق  فكيف يطالب  ،مثلهم مثل الفرنسيين

واردا فقــط فــي رســائله   مصــطلح هـذا نجــد حيــثيجـد فــي مطالبتــه بالمســاواة تمهيــدا للوصـول إلــى اإلســتقالل؟، 

إلى مقتطف ممـا جـاء فـي رسـالته كمثال على ذلك نشير  و ،البارزة ض الشخصيات األوروبيةالموجهة إلى بع

 ناضـل، فأثناء معركة غير متساوية، و لكنها رغم ذلك كانت مشـرفة ألبنائنـا« :1919 إلى الرئيس ولسن سنة

                                  
دار :الجزائر(جمال فاطمي و آخرون،:،ترجمة1954إلى اندالع حرب التحرير  1871الجزائر المعاصر من انتفاضة  تاريخشارل روبير أجرون، 1

 .566، ص2، مج)2008األمة للطباعة و النشر و التوزيع،
  .124، صسابقال المصدرمصالي الحاج،  2
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فــي اســتقالل، الجزائريــون طيلــة ســبعة عشــر عامــا بمثــابرة و قــوة ال مثيــل لهمــا بهــدف رد المعتــدي، و العــيش 

عشــناها تحــت الســلطة  عشــرين ســنة التـيال تســعة والفــي صــالحهم ومنـذ  ولكـن حظــوظ الســالم لــم تكـن لألســف

أنشـأ  1922و فـي شـهر جـانفي مـن سـنة  1.»نابينمـا ازداد المنتصـرون غنـى علـى حسـاب الفرنسية ازددنا فقـرا،

توالت بعد ذلك  التي تعرف به و بأهدافه ، و 2اإلقدامحزبا سياسيا باسم حزب اإلخاء الجزائري وكرس جريدته 

ـــوطن جتماعـــاتاإل ـــه تعـــرض  ،الحاشـــدة التـــي كانـــت تجمعـــه مـــع العمـــال مـــن كـــل أرجـــاء ال لمضـــايقات لإال أن

 األرضجـــد فـــي فرنســـا و ف ، 1923شـــهر جـــوان  تصـــدر فـــي حقـــه قـــرارا بإبعـــاده فـــيهـــذا مـــا جعلهـــا  ،الفرنســـية

قبلـة  (بـوعزيزأصـبح كمـا وصـفه يحـي ع مـن المهـاجرين تشـجي بالتفـاف وو  ،الخصبة إلكمال نشاطه السياسـي

خاصـة أبنـاء شـمال إفريقيـا فـي بالمهـاجرين العـرب و مـن أشـهر لقاءاتـه لقـاؤه المشـهور  و. )المتعطشين للحريـة

 ل فيهاالتجمعات التي اتص مثلت حيث .في قاعة المهندسين المدنيين بنهج بالنش 19243جوان  12باريس 

واإلعـداد لـه  الـنجم تأسـيسل اللبنة األولـى 1924-1923األمير خالد بعمال شمال إفريقيا بالمهجر بين سنتي 

السـيد علـي الحمـامي  و المنـور، الحـاج علـي عبـد القـادر، مصـالي الحـاج ، و عبـد العزيـز: من طرف كل مـن

هـي اإلشـراف علـى  سـب رأيـهة حكانـت مهـام هـذه اللجنـ ، ووغيـرهم بانون أكلـي و المراكشي، و أحمد بهلول، 

وهنـا يمكننـا اإلشـارة 4، وتنظيمهم في شـكل هيئـة إغاثـة للمغاربـة، حيـث اتسـمت بسـمة دينيـةعمال شمال إفريقيا

إلى قول محمد قنانش و هو مناضل مـن الجيـل الثـاني فـي الـنجم و الـذي يؤكـد بـأن نجـم شـمال إفريقيـا تأسـس 

خــــوة اإلســــالمية التــــي أسســــها األميــــر خالــــد ا جمعيــــة اإلالتــــي كــــان يقصــــد بهــــ علــــى أنقــــاض جمعيــــة دينيــــة و

، وقد ارتسمت معالم هذه التجربة المشتركة أعضائها نقوامها التعاطف و التعاون بي و التي كان  19245سنة

ضـم ممثلـين عـن خمسـة و سـبعين ألـف عامـل ، و كـان  ، و1924ديسـمبر  07: في أول مؤتمر عقـد بتـاريخ

  :ية و النقابية للعمال على األسس التاليةهدفه بحث المصالح اإلقتصاد

  .قانون األهالي و غيره من القوانين اإلستثنائية إلغاءالعمل على  .1

  .حرية الصحافة و الكلمة و العمل لنيل حق اإلجتماع .2

                                  
 .89،ص)1994، 2منشورات المتحف الوطني للمجاهد،ط:الجزائر( ،م1954-م1830مظاهر المقاومة الجزائرية محمد الطيب العلوي،  1
ئق و شهادات لدراسة وثا 1926-1937نجم الشمال اإلفريقي محمد قنانش، محفوظ قداش، : ينظر. لإلطالع على  الجذور التاريخية لهذه الجريدة 2

 .45-43،ص)2009ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر(،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية
 ،)2003دار الغرب للنشر و التوزيع، :الجزائر(،1962- 1946من وثائق جبهة التحرير الوطني  20و 19ثورات الجزائر في القرن يحي بوعزيز،  3

 .37ص
 .54-53، صالسابقالمرجع عبد الحميد زوزو،  4
 .55، صالمرجع السابقبنيامين سطورا،  5
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 .أعمال المؤتمرات العامة، و إدراج مشاكلهم في جدول األهاليتنظيم لقاءات دورية في أوساط  .3

 ،تونس ببرقيات تأييدومصر و  األقصىالمغرب  التحرر فيعبر المؤتمرون عن تضامنهم مع حركات  و أخيرا

ي فرصــة للتعــارف فيمــا غيــره مــن اإلجتماعــات التــي جمعــت مهــاجري الشــمال اإلفريقــولقــد كــان هــذا المــؤتمر و 

رصــة اإلحتمــاء كــذلك أتاحــت لهــم ف و ،معيــة سياســية تــدافع عــن مطــالبهمعنهــا فيمــا بعــد تأســيس جبيــنهم تولــد 

و  ،مـن أهـم هـذه األحـزاب الحـزب الشـيوعي الفرنسـي بظل األحزاب المتعاطفـة مـع قضـايا الشـمال اإلفريقـي، و

   1.ة العمل التي أرساها األمير خالدإلتزاما منهم بأرضي اإلنخراط في النقابات المختلفةهذا ما أتاح لهم 

 :1929 -1924نجم شمال إفريقيا  تأسيس  . ب

ر بهــا و إلــى برنامجــه تطرقنــا إلــى فكـرة إنشــاء الحــزب سـوف نســلط الضــوء علـى المراحــل التــي مـبعـدما        

وكمــا اختلــف البــاحثون . خاصــة مــن طــرف الســلطات الفرنســية ،البــه وٕالــى الضــغوطات التــي تعــرض لهــاومط

قـام « :فالعقـاد مـثال يقـول .الحـزب سفـي التـاريخ الفعلـي لتأسـي كـذلك اختلفـوا ،الحـزب مؤسـسحـول  المؤرخونو 

بتأسـيس حــزب النجمـة لشـمال إفريقيـا و جعــل غايتـه الـدفاع عـن مصــالح  1926 -1925مصـالي الحـاج فـي 

أمــا رأي أبــو القاســم ســعد اهللا فهــو علــى العكــس ».2 ...النــواحي الماديــة و المعنويــة  مســلمي شــمال إفريقيــا مــن

  فريقيــا الشــماليةأن أهــالي جماعــة مــ علــى يــدفــي بــاريس  1926أنشــئ الــنجم فــي مــارس  « :تمامــا حيــث يقــول

ئا فقـد الـنجم أعضـاءه ، و لكـن شـيئا فشـيلـه خالـد رئيسـا شـرفيا األميـر عـن أعلن، وقد وكان أكثرهم من الجزائر

ـــدفاع عـــن المصـــالح  ، واربـــة، و أصـــبح منظمـــة جزائريـــة خالصـــةن والمغالتونســـيي كـــان هدفـــه الصـــريح هـــو ال

أن أغلـب المصـادر  أما محمد قنـانش فأكـد علـى».3 تثقيف أعضائهالشمالية و  إفريقيا المادية ألهل ية والمعنو 

جوان المسجل في وثيقة تونس اليوم  20اعتبر و ،كتاريخ لتأسيس نجم شمال إفريقيا  1926اتفقت على سنة 

 ااعتماد و 5.لم تسجل قانونيا 4التأسيسي، و دليله على اإلختالف بين المؤرخين في تحديد اليوم كون الجمعية

مال إفريقيا ن ميالد نجم شفإ :من مصادر محققة بن العقون إبراهيمالتي أخذها عبد الرحمان بن  على الحقيقة

جوان و  20في : في جلسة تحضيرية وفي جلستين متتاليتين 1926مارس  02يوم  تم ،بمدينة باريس بفرنسا

                                  
 .54، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،  1
منشورات :الجزائر(، 1936-1920الفترة األولى ) من خالل مذكرات معاصر( الكفاح القومي و السياسين بن ابراهيم بن العقون، اعبد الرحم 2

   .139، ص1،ج)2010، 3السائحي،ط
 .372، ص2،ج)6،2009دار البصائر،ط:الجزائر(،الوطنية الجزائرية الحركةأبو القاسم سعد اهللا،  3
جمعية،هيئة إغاثة، حركة و في بعض األحيان بمصطلح الحزب،لعل الدليل في ذلك كونه لم يكن حزبا قائما بذاته و : نجد تسميات نجم شمال إفريقيا 4

 .يلكونه يمارس نشاطه تحت ظل الحزب الشيوع
 .26ص ،)1945منشورات دحلب،:الجزائر(،1945ماي  8آفاق مغاربية المسيرة الوطنية و أحداث محمد قنانش،  5
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و  ،األولـى للحـزب القواعـدواضـع  ،خالـد األميـرتولى رئاسته الشرفية  ، استكمل التأسيس و1926جويلية  02

 ،إلـى سـوريا 1924سـتعمارية سـنة الذي لم يستطع إكمال مساره السياسـي بسـبب نفيـه مـن طـرف السـلطات اإل

الكتابـة  ي عبـد القـادر، وتـولى رئاسـته الفعليـة أوال الحـاج علـ و. 1936قر هنـاك إلـى أن تـوفي سـنة حيث است

، وقـد قـدم رابح مساوي، عيمش علي، أحمد بلغول و محمد جفال: العضوية لكل من مصالي الحاج، والعامة 

سـنواته قليال لإلشارة إلى أن نجم شـمال إفريقيـا فـي  فوهنا نتوق 1.له الحزب الشيوعي الدعم المادي منذ نشأته

  :بين تيارين ماتأرجح   األولى

برنامجه في مؤتمر بروكسل وما من جزءا  شكلست و التي  ،خالد و مطالبه اإلصالحية األميرهو تيار و  :أوال

   .بعده

 تجمعاتـه وغيرهـا و إلجـراءفـر للحـزب الشـروط الـذي و  عي ممثال في الحـزب الشـيوعي،هو التيار الشيو و  :ثانيا

  2 .قدم له مساعدات مختلفة

  :اعتمدت على مايليهجت نهجا جديدا و تنا ،إفريقيانجم شمال ل هذا يمكن لنا القول بأن حركة ومن خال     

  .مكائد المستوطنين الفرنسيينضغط و من  مأمنالبالد الفرنسية حتى تكون في  يس الحركة فيتأس �

 اتخاذ المرحلية في التنظيم والتسيير، فقد انطوى أعضاؤها األولون المؤسسون تحت ظل الحـزب الشـيوعي �

العصــرية،  الفرنســي حتــى يتمرنــوا علــى العمــل النظــامي ويســتوعبوا أســاليب النظــام الحزبــي حســب الطــرق

  .ليغطوا نشاطهم في البداية الحرجة  وبالتالي

 ، ابية تدافع عن حقوق العمال و حسبأوال مع اإلستعمار، فأعلنوا بأن المنظمة نق المراوغةاتخاذ أسلوب  �

 هذا ما و3.التقدمية الفرنسية أعلنت برنامجها الثوري بعض الفئاتو على أنصار من العمال حصلت إذا ف

  .المؤتمر الذي حضره و فدها في بروكسل سنالحظه في

  :المنعطف  الحاسم  1927فيفري  15-10مؤتمر بروكسل   . ت

الـذي  و4 المضطهدةجل استقالل الشعوب أجل الكفاح ضد اإلمبريالية، ومن أمن  يعتبر مؤتمر بروكسل     

حضـرته مجموعـة الـذي  و .أكبر حدث سياسـي علـى الصـعيد العـالمي ،1927فيفري  15و  10انعقد بتاريخ 

 ،وغيـرهم هوشـي منـهسـوكارنو و  نهـرو و: ر فـي قـارات مختلفـة أمثـالمن الشخصيات التـي تقـود حركـات التحـر 

                                  
 . 139ص ،1ج،السابق صدرالمن بن ابراهم بن العقون، اعبد الرحم 1
 .34، صالمرجع السابقمومن العمري، 2
 .142ص ،1ج،السابق المصدرن بن ابراهيم بن العقون، اعبد الرحم 3
 .139، صالسابق صدرالممصالي الحاج،  4
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الشـاذلي خيـر اهللا لي الحـاج الكاتـب العـام للجمعيـة و مصـا :همـا ممثالن باسم نجم شمال إفريقيـاكذلك  حضره و 

لقـد كـان لهـذا المـؤتمر الـدور  و 1.مطالـب تـونسالمغرب، وقدم الثاني فقدم األول مطالب الجزائر و  ،من تونس

فــي النقــاط  نجملقــد ارتكــزت المطالــب التــي شــكلت البرنــامج األساســي للــ و .لكبيــر للتعريــف بالقضــية الجزائريــةا

  :اآلتية

 .االستقالل الكامل للجزائر .1

 .جالء الجيش الفرنسي .2

 .طنيإنشاء جيش و  .3

 .اإلقطاعيةات مصادرة األمالك الزراعية الكبيرة للكلون و الشرك .4

 .احترام الممتلكات المتوسطة و الصغيرة للفرنسيين .5

 .و الغابات التي أخذتها الدولة الفرنسية إلى الجزائر األراضيإرجاع  .6

 .اإللغاء الفوري لقانون األهالي و جميع القوانين االستثنائية األخرى .7

  .العفو العام عن الجزائريين الذين كانوا قد سجنوا، أو نفوا، أو كانوا يعيشون تحت الرقابة الفرنسية .8

 للفرنسـيين منحـتالنقابيـة كتلـك التـي الصحافة، و اإلجتماع، والتجمع، ومـنح الحقـوق السياسـية و  حرية .9

   .في الجزائر

  .المجلس الماليالتصويت العام محل مجلس وطني جزائري منتخب بطريق  إحالل .10

   .مجلس بلدية منتخب بطريقة التصويت العام إنشاء .11

  .حق الجزائريين في التمتع بجميع مستويات التعليم .12

  .خلق المدارس باللغة العربية .13

 .تطبيق جميع القوانين اإلجتماعية الفرنسية على الجزائر .14

 2 .زيادة القروض الفالحية إلى الفالحين الجزائريين الصغار .15

هــدفان نــأتي للتأكيــد إلــى  ،ل البرنــامج الــذي قدمــه وفــد نجــم شــمال إفريقيــا فــي مــؤتمر بروكســلومــن خــال      

هــدف و . قالل الكامــل بالوســائل الثوريــةهــو تحقيــق اإلســتو : هــدف بعيــد: الوصــول إليهمــا وهمــا الــنجم ســيحاول 

لـب الـنجم فـي المـؤتمر مـن المالحـظ أن مطا و ،وهو الدفاع عن مصالح عمال شمال إفريقيا في فرنسـا :قريب

                                  
 . 47- 46، صالمرجع السابق، محفوظ قداش، محمد قنانش 1
  . 379 -378ص ،2ج ، المرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  2
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 يمثـــل نقطـــةفكـــان بعضـــها ثوريـــا و . اقتصـــادية و ،ثقافيـــة، اجتماعيـــة، تراوحـــت بـــين مطالـــب سياســـية المـــذكور

جنبيـة، وتكـوين جـيش جـالء القـوات األالـبالد و  ال شك أن استقالل و ،جديدة في طريق تحرير الجزائرانطالق 

نــت أكثــر األمثلــة وضــوحا علــى نقطــة االنطــالق ، و االنتخابــات عــن طريــق التصــويت العــام كامجلــس وطنــيو 

كاإللغـــاء الفـــوري لقـــانون  ،هـــي واضـــحةظـــا ومتـــأثرا بمطالـــب األميـــر خالـــد و كمـــا بقـــي الـــنجم محاف 1 ،الجديـــدة

وبعـد عـودة الوفـد مـن مـؤتمر بروكسـل، عقـد . باإلضافة إلى بعـض المطالـب اإلقتصـادية و السياسـية ،األهالي

وضــحوا بــأن المــؤتمر  ، وهــاجري أفريقيــا الشــماليةاجتماعــا فــي بــاريس و قــدم تقريــرا مفصــال عــن نشــاطه إلــى م

الـذي و  كان خطوة هامـة نحـو الهـدف الـوطني، و أخـذ الكلمـة السـيد الشـاذلي خيـر اهللا الـذي كـان يـرأس الجلسـة

تعمل جميع  الوسائل للوصول إلى تحقيق غايتها و أن المشككين و الخائفين ن الجمعية ستسأب« : عقب قائال

سـتعمار ال مـع اإلخالد الذي لم يدعمه أي نظـام ، و  ميرسيدركون بأن أعمالهم ال تكون ارتجالية مثل حركة األ

زعـيم (التـي و ق) زعيم الحزب الليبيرالي في الجزائر(ابن التهامي: المقنع تحت ستار الدفاع عن المسلمين مثل

يون على حذر أصبح الشيوع ندفاعية الوطنية الواضحةمن جراء هذه اإلو 2،»...)في تونس اإلصالحيالحزب 

فــي  3الكومنتـورن، قـرر فـي مـؤتمر بروكسـل سـنة واحـدة مـن إعـالن الــنجم عـن برنامجـهبعـد لـذلك و  .مـن الـنجم

و أنـه قـد نصـح  ،الشـيوعي الفرنسـيفريقيـا خاضـعا للحـزب إ شـمال مجـأن يجعـل ن 1928 مؤتمره السادس سنة

جبهـة مكافحـة ضـد  يبقـى ، أي أنحـزب قـائم بذاتـهفـي  ممثـل مـن أن يصـبح منظمـة وطنيـة هبمنعـ األخير هذا

و فــي حــديث خــاص 4.فــي أفريقيــا الشــمالية تحــت رايــة الشــيوعية العالميــة ال رايــة الوطنيــة اإلمبرياليــة الفرنســية

اء قــتتــوتر بعــد إلعالقتــه مــع الشــيوعيين بــدأت بــأن  األخيــرا هــذ صــرحقــد فلمحمــد قنــانش مــع مصــالي الحــاج 

تخلي الشيوعيين شيئا فشيئا عن تقـديم المسـاعدة لـنجم  1927سنة شهدت  لذلك 5.بروكسل مؤتمرخطابه في 

أخبرنـي الحـاج علـي أن أصـدقاءنا  1927في ربيـع « : استنادا لقول مصالي الحاج في مذكراته ،فريقياإشمال 

و 6،»... مجـاالت أخـرى اعدتنا فـيو لكنهم سيواصلون مس ،يعد في استطاعتهم مساعدتنا مادياالشيوعيين لم 

                                  
 .119ص، 3ج،المرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا، 1
 .380، ص2،جنفسهمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  :ينظر. 49،صسابقالمرجع المحمد قنانش، محفوظ قداش،  2
هيئة عالمية تضم األحزاب الشيوعية، تعرف باسم األممية الشيوعية الثالثة التابعة لموسكو، وبعد حل منظمة ): (Kominternالكومنتورن  3

مسعود حاج :، ترجمة1954نوفمبر جذور أول : بن يوسف بن خدة :ينظر.1947، تم تعويضه بهيئة الكومنفورم سنة 1943الكومنتورن سنة 

  .71،ص)2010دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع،:الجزائر(مسعود،
 .377ص ،2ج، المرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  4
 . 31ص ،المرجع السابقمحمد قنانش، 5
  .144، صسابقصدر المالمصالي الحاج،  6
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ينســحبون منــه الواحــد تلــو اآلخــر إلــى غايــة أن غــادره آخــر مــا تبقــى منــه فــي المنتصــف الثــاني مــن  بــذلك واأبـد

خالل أعضاءه قد وصلوا باإلضافة إلى ذلك فقد أثبتت تقارير الشرطة الفرنسية بأن  ثالثينيات القرن العشرين،

بـدأ أعضـاءه التونسـيون و  1927مـن سـنة  ابتـداءو  أنـه علـى الـرغم مـن، إلـى ثالثـة آالف عضـو نفس السـنة

  1.التي كان مسموحا بها في بلدانهم خالفا للجزائر ،ينظمون إلى منظماتهم المحليةو  المغاربة ينفصلون

نظــرا للنشــاط الــدعائي الــذي مارســه الــنجم عبــر جملــة مــن العنــاوين التــي نشــرها عبــر جريــدة اإلقــدام و        

 ناشـد الذي ، )جويلية -عدد جوان( الشماليةا فريقيإمن أجل استقالل : و نذكر منها عنوان 1928خالل سنة 

يقتكم الخاصة، و ذلك بتنظيم أن أعدوا أنفسكم لتحتفلوا بمرور مئة عام على احتالل بالدكم بطر « األهالي فيه

تلبيـتهم لنـداء الـنجم  الجماهيري و و نظرا الندفاع باالحتاللو عشية اإلحتفال  .»حركة واسعة ضد اإلمبريالية

ـــــــة لإل و نشـــــــاطاته ـــــــي الفرنســـــــي ، قـــــــررت الســـــــلطات اإلســـــــتعما ســـــــتعمارالمعادي ـــــــنجم فف  20رية أن تحـــــــل ال

بحجـة  ،1935جويليـة  4الـذي ألغتـه هـي بنفسـها فـي  رمحكمة جنح السين ذلـك القـرا اتخذت 1929،2نوفمبر

 مزعماء النجم ومنعت جريدته هداضط 1929و هكذا فإنه نتيجة لقرار سنة  .ما أصدرته أوال كان غير شرعي

  من الصدور، و قد قال نوشي أن الحكومة قد وجدت نشاطات هذا الحزب مضرة بالسيادة الفرنسية في أفريقيا

  3.الشمالية 

ة أنه و بعد قـرار الحـل واصـل الـنجم نشـاطه علـى الـرغم مـن الصـعوبات بـاألخص الماديـة و كانـت سـنإال     

بـذلك  بـدأ الـنجم يتسـرب إلـى الجزائـر، و شـهدت هـذه السـنة حتـى إن حلتحيث ما . إنطالقة جديدة له 1930

للدفاع عن  ،بة األمملجنة سورية فلسطينية لها مقعد في عص خبرا مهما عن الصحافة تناولتة فقد ثا بارز احدأ

فكـان الـنص ينـدد بقـرن  1930،4لهـا فـي جـانفي حيث قام مصالي الحاج بإرسـال مـذكرة .قضية إخواننا العرب

لنشر أخبار النجم  19305كما تم إنشاء جريدة األمة .من اإلضطهاد و اإلستغالل و طرحه لمشكل اإلستقالل

                                  
 .119، ص3،جمرجع السابقالأبو القاسم سعد اهللا،  1
تهدف المساس بوحدة التراب (...)ملغات و بدون فعالية كل جمعية: والتي تنص بما يلي،  1901جويلية  01من قانون  03ة  الحل كان طيقا للماد 2

 .146، صالسابق صدرالممصالي الحاج،  :ينظر ،الوطني
 .382ص ،2،ج سابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  3
 .149، صالسابقصدر مالمصالي الحاج،  4
و كان شعارها أو ...،1930أكتوبر  30و ذلك بتاريخ  ،في باريس في عهد حزب نجم شمال إفريقيا تأسستجريدة ناطقة باللغة الفرنسية : جريدة األمة 5

أما رئيس تحريرها فكان عيمش  ،األمة جريدة وطنية و سياسية للدفاع عن حقوق مسلمي أفريقيا الشمالية، وقد كان مديرها السياسي أحمد مصالي:عنوانها

خيرة هي األخرى امتداد بعد قرار السلطات الفرنسية حل النجم و هذه األ 1929الشمال إفريقية التي ظهرت سنة  اإلقدامو تعتبر األمة امتدادا لجريدة 

في الجزائر والتي كانت اللسان اإلعالمي للنجم  1919سنة  التي أسسها األمير خالد" اإلقدام" ة،الباريسية التي تعتبر امتداد للجريدة األم  اإلقداملجريدة 

  . )4( الملحق رقم :ينظر .38، صالمرجع السابقمومن العمري، :ينظر. 1924بعد نفي األمير خالد إلى سوريا سنة 
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بانضـمام مجموعـة مـن الشـباب  تعـززت صـفوفه 1931وفـي سـنة  1،بـالجزائر من أجل تنظيمهو كذلك  بفرنسا

راجــف : المناضــلين الحــركيين الــذين ســرعان ماغــدوا مــن أبــرز شخصــيات الحــزب فــي فتــرة قصــيرة و أشــهرهم

رزقي، موساوي رابح، و بعد أن خاض الحـزب تجربـة العمـل السـري لمـدة ثـالث عيمش، كحال أ بلقاسم، عمار

مـاي  28صـالي الحـاج إلـى عقـد مـؤتمر الجمعيـة العامـة فـي ، دعى رئـيس الحـزب م 1933 -1930سنوات 

 والـذي انقسـم إلـى قسـمين ،و صـياغة البرنـامج الجديـد لـه تـه،و إعـادة هيكل ،سياسة النجم تم فيه تجديد 1933

  :ط التاليةوقد تمثلت أهم مطالبه في النقا

  :القسم األول

 .  ائيةجميع القوانين اإلستثن وٕالغاءفي الحال محو قانون األهالي   .1

  .ا ، أو وضعوا تحت الرقابة الخاصةالعفو العام عن كل أولئك الذين كانوا قد سجنو  .2

  .الحرية المطلقة في السفر إلى فرنسا وٕالى غيرها من البالد األجنبية  .3

  .حرية الصحافة ، واإلجتماع ، والتجمع ، وتوفير الحقوق السياسية والنقابية  .4

ريق التصويت العام محل المجلس المالي ، الذي ال ينتخب مجلس وطني جزائري منتخب عن ط إحالل .5

  .إال عن طريق التصويت المحدود 

البلديات المختلطة و المناطق العسكرية وٕاحالل محلها مجالس بلدية منتخبة عن طريق التصويت  إلغاء .6

  .العام 

عمل وفي المعاملة حق الجزائريين في تقليد جميع الوظائف العامة دون أي تمييز ، مع المساواة في ال .7

  .للجميع 

وخلق مدارس . ويات في التعليم على جميع المستالجزائريين  كل وحق. التعليم اإلجباري للغة العربية  .8

  .كل األعمال الرسمية يجب نشرها بالعربية و الفرنسية في نفس الوقت .عربية جديدة 

حترام الكامل لآلية ، يجب اإلجزائريين في الجيش الفرنسيبالنسبة لل بخصوص الخدمة العسكرية  .9

  2.». ..ومن يقتل مؤمنا متعمدا  « الكريم

 وحق العائالت الجزائرية في الجزائر . على الجزائريين أيضا  تطبيق القوانين اإلجتماعية و العمل .10

  .تام للتأمينات اإلجتماعية  إلغاء. الحصول على المساعدة من جراء البطالة ، وفي المنح العائلية 

وتطوير وسائل . عقالنية لنظام الري  أكثروتنظيم . دة القروض الفالحية إلى الفالحين الصغار زيا 11

  .، إلى ضحايا المجاعات الدورية المساعدة الحكومية، غير المعوضةالمواصالت ، و 

                                  
 .115ص ،)2007دار المعرفة للطبع و النشر،:الجزائر(،1954-1916الحركة الثورية في الجزائر في الجزائر:أحمد محساس 1
  . )01(الملحق رقم  :ينظر، 439-437، ص3،ج المرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا، 2
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  :وتضمن المطالب التالية: القسم الثاني

  .استقالل الجزائر الكامل  .1

  .جالء تام لجيش االحتالل . 2

  .تكوين جيش وطني  .3

  :حكومة وطنية ثورية 

  .مجلس تأسيسي منتخب عن طريق التصويت العام  .1

  .إلى كل المجالس بالنسبة لجميع سكان الجزائر ) الترشح ( وصالحية  التصويت العام .2

  .ستكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية  .3

البنوك ، والمناجم ، والطرق الحديدية ، ي ذلك فتسليم جميع الممتلكات إلى الدولة الجزائرية ، بما  .4

  .والموانئ ، والمؤسسات التي اغتصبها المحتلون 

تأميم األمالك الكبيرة التي اغتصبها اإلقطاعيون ، حلفاء المحتلين ، والكولون ، والشركات الرأسمالية ،  .5

ٕاعادة األراضي و . واحترام األمالك المتوسطة والصغيرة . وتسليم األراضي المؤممة إلى الفالحين 

  . لة الفرنسيةوالغابات التي أخذتها الدو 

  .على جميع المستويات  حرية التعليم بالعربية وٕاجباريته .6

هي تتعهد بمناقشة  حق االضراب ، و التحالفات ، و تعترف الدولة الجزائرية بحق تشكيل اإلتحادات ، و .7

  .القوانين االجتماعية 

والبذار ، جل شراء اآلالت ، وض للفالحين دون فائدة من أصيص قر المساعدة العاجلة للفالحين بتخ .8

   1.، وتحسين وسائل المواصالت ، الخوالسماد، وتنظيم الري

، كمــا تــم انتخــاب  » جــم شــمال إفريقيــا المجيــدن « تغييــر اســمه إلــىوباإلضــافة إلــى ذلــك فقــد قــام الحــزب ب     

صـب القياديـة و توزيـع المسـؤوليات بـين أعضـاء حيث تم إسناد المنا عضو 30لجنة مركزية جديدة مؤلفة من 

عمار عيماش أمينا عاما  للحزب و رئيسا لتحرير جريدة األمة ، وتـولى بلقاسـم راجـف الماليـة  النجم ، فأصبح

احـــتفظ مصـــالي الحـــاج برئاســـة و  ،، و كحـــال أرزقـــي و بنـــون أكلـــيموســـاوي رابـــح :، وضـــمت اللجنـــة التنفيذيـــة

إلــى غايــة  1927لقــد كــان الــنجم منــذ يمــه اإلداري فبالنســبة لتنظو  .2األمــةريــدة اإلدارة السياســية لج، و الحــزب

  :في  األسسإلدارة نشاطه، و تتمثل هذه  واضحةلنجم شمال إفريقيا المجيد يقوم على أسس و  تأسيسه

                                  
  .)1(الملحق رقم :ينظر.439-437، ص3،ج المرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،   1
منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في : الجزائر(،1954-1830منطلقات و اسس الحركة الوطنية الجزائرية خيثر عبد النور و آخرون،2

 .251ص ،)1954،2006الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر 
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العليـــا و األساســـية لـــه، فهـــي صـــاحبة  وهـــي تعقـــد اجتماعاتهـــا ســـريا ، و تعتبـــر الهيئـــة  :الجمعيـــة العامـــة .1

  .السيادة

  خمسـة وكانـت تضـم فـي الغالـب. وتسمى أحيانا اللجنة المركزية و أحيانا اللجنة التنفيذيـة :اللجنة اإلدارية .2

 المكتــب التنفيــذي و يتكــون مــن خمســة إلــى ســتة أعضــاء، و هــو ينتخــب مــن الجمعيــة.و عشــرين عضــوا

    .يعتبر مسؤوال لديها  العامة

وعلــى إدارة العالقــات مــع الجمعيــات و  األمــةع و علــى جريــدة هــو المســؤول عــن الفــرو  :المكتــب التنفيــذي .3

  1.، وعلى الدعاية و النشراألخرىالمنظمات 

فــإن مطالبــه ال تختلــف كثيــرا عــن مطالــب ســنة  ،1933و بالنســبة لبرنــامج الــذي أعيــد صــياغته ســنة        

التــام و التعلـيم اإلجبــاري باللغــة العربيـة و اعتبارهــا لغــة الـبالد الرســمية، وجــالء  باالســتقاللو المتعلقـة  1927

 و 1933ؤتمره الـذي عقـد ببـاريس سـنة الجيوش األجنبية ، و تكوين جيش قوي و نفس المطالب أكـدها فـي مـ

و  1934لكــن القضــاء الفرنســي تــدخل ســنة  1934.2التــي نشــرتها صــحيفة األمــة الناطقــة باســم الحــزب ســنة 

 24فــي  ، و1934اتهــم الــنجم بالقيــام بنشــاط باســم منظمــة منحلــة قانونيــا، حيــث اســتأنف الحكــم فــي نــوفمبر 

حكمـت محكمـة بـاريس علـى مصـالي الحـاج بالسـجن مـدة سـتة أشـهر و تغريمـه مـائتي فرنـك و  1935جانفي 

  3.و مائتي فرنك على راجف بثالثة أشهر سجنا على عيماش بأربعة أشهر سجنا و تغريمه بمائتي فرنك، و

  :ل إفريقيا المجيد إلى اإلتحاد الوطني لمسلمي شمال أفريقياامن نجم شم  . ث

  :أصبح النجم يزاول نشاطه تحت اسم جديد و هو1935،4فيفري  6 بتاريخفي أقل من شهر و و     

  فيفري 27ه األساسي بدائرة الشرطة بتاريخ فقد أودع مؤسسوه قانون 5،ااإلتحاد الوطني لمسلمي شمال أفريقي

  :هي كالتالي ا ونص عليهه التي بعض مواد هنا إلى اإلشارة وتجدر ،1935

علـى  :المـادة الثالثـة، ونصـت دي و المعنـوي لمسـلمي شـمال أفريقيـاتحريـر المـاالالعمـل علـى  :المادة الثانية 

لسياســـية، أمـــا نـــه ســـيقوم بتـــربيتهم الوطنيـــة و اإلجتماعيـــة و اد يجمـــع كـــل مســـلمي شـــمال إفريقيـــا و أأن اإلتحـــا

                                  
 .126، ص3،جسابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  1
 ،2011- 2010نة ،، جامعة الحاج لخضر، بات1954-1940تطور اإلتجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائريةقريري سليمان،  2

 .75ص
 .124، ص 3،جسابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  3
 ,69، صمرجع السابقالعبد الحميد زوزو،  4
اسم جمعية مسلمي شمال إفريقيا، وكان مقرها  أعطاهفي سجن السانتي و  1934بقول مصالي الحاج أن فكرة إنشاءه لإلتحاد كانت في ديسمبر  5

 .170، صالمصدر السابقمصالي الحاج،  :ينظر. اريسنهج داغير ب 19لإلجتماع 
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و أنـــه ســـيقوم بالدعايـــة  أهدافـــهفأكـــدت علـــى أن اإلتحـــاد سيســـتعمل كـــل وســـيلة لديـــه لتحقيـــق  :المـــادة الرابعـــة

 1فـي  رئيسـه وواصل نجم شمال إفريقيا نشاطه بهذا اإلسـم إلـى غايـة اإلفـراج عـن 1،الضرورية لنفس األهداف

ــذي 1935،2مــاي  فــي حملــة التنديــد بــالغزو  واشــارك نإال أن موجــة القمــع لــم تتوقــف ضــد مناضــلي اإلتحــاد ال

حكــم علــى  1935مــاي  14و فــي 3.األمــماإليطــالي ألثيوبيــا و الــدفاع عــن قضــايا شــمال إفريقيــا أمــام عصــبة 

جنا و مصالي الحاج بسنة سجنا و غرامة مـائتي فرنـك و علـى عيمـاش عمـار و راجـف بلقاسـم بسـتة أشـهر سـ

سـارع بـالخروج إلـى سويسـرا و هنـاك التقـى برائـد النضـال و  لكـن رئـيس الحـزب 4.مائة فرنك غرامة لكـل منهمـا

ســـبة انعقـــاد المـــؤتمر اإلســـالمي األوروبـــي بجنيـــف فـــي ابمن 5الـــزعيم شـــكيب أرســـالن اإلســـالميالكفـــاح العربـــي 

للحكم في  7ووصول الجبهة الشعبية 1935وبعد إقرار السلطة القضائية شرعية اإلتحاد سنة  1936،6سبتمبر

ازداد بذلك نشـاط ف8.من العودة إلى فرنسا اسيين األمر الذي مكنهأصدرت قرار بالعفو على جميع السي 1935

دعــم الــنجم المطالــب التــي تخــدم المصــلحة العامــة  ،الحــزب و تألقــه ، وٕاثــر انعقــاد المــؤتمر اإلســالمي بــالجزائر

ج عنــدما فشــل مصــالي الحــاو  .ة واضــحة إلــى اإلدمــاج و التجنـيسفـي إشــار  رفضــه لمطالــب األقليــة، و للجمـاهير

قــرر والتجنــيس،  بــالتخلي عــن فكــرة تمثيــل الجزائــريين فــي البرلمــان الفرنســي فــي إقنــاع وفــد المــؤتمر اإلســالمي

  9.اإلسالمي الجزائريطع الطريق أمام مطالب المؤتمر لق ،ألول مرة للجزائر منذ نشأته هالحزب نقل نشاط

لنجم بالجمـاهير فـي الجزائـر بالملعـب البلـدي للعاصـمة، حيـث ألقـى لكان أول احتكاك  1936أوت  02و في 

قطـع الـنجم عالقتـه  1936مـع نهايـة سـنة  مصالي الحـاج خطابـه الشـهير و أظهـر الحضـور تفـاعلهم معـه، و

                                  
 .69، صسابقالمرجع العبد الحميد زوزو،  1
 .172، صسابقال صدرمالمصالي الحاج،  2
 .117، صسابقالمصدر الأحمد محساس، 3
 .133، ص3،جسابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  4
و  ،، عمل على خدمة التراث العربي اإلسالمي1946ديسمبر  09و توفي يوم  ،بسوريا 1869ديسمبر  25زعيم عربي إسالمي ولد  :شكيب أرسالن 5

 .39، صسابقالمرجع المومن العمري،  :ينظر. الدفاع عن القضية العربية الكبرى في عصبة األمم بجنيف
 .39، صالمرجع نفسه،مومن العمري 6
الحزب الشيوعي الفرنسي، والحزب اإلشتراكي، والكونفدرالية العامة للعمال، و :يوعيةتل من أحزاب اليسار الفرنسية الشتحالف و تك :الجبهة الشعبية 7

 .69، صسابقالمرجع العبد الحميد زوزو،  :ينظر. الحزب الراديكالي اإلشتراكي
 .69، صالمرجع نفسهعبد الحميد زوزو،  8
هما اتحادية النواب المسلمين الجزائريين و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،و انضم : تجمع يتألف من قوتين رئيسيتين: المؤتمر اإلسالمي الجزائري 9

تلك هي نقاط  ،إما اإلدماج أو اإلرتباط بين الجزائر و فرنسا:و التي كانت تسعى إلى تحقيق هدف مشترك هو.إليه كذلك الحزب الشيوعي الجزائري

تيار اإلصالحيين المعتدلين ممثال في المؤتمر اإلسالمي، و تيار الراديكاليين الثوريين الذي جسده نجم : تعلق بالمواجهة بين تيارين سياسيينالبداية فيما ي

 :ينظر.السياسيةا أو على صعيد مناهجهما معلى مستوى مضمون برنامج مطالبه ااشتد إلى حد القطيعة بينهما سواءشمال إفريقيا إال أن التنافس بينهما 

 .83-82، صالمصدر السابقبن يوسف بن خدة، 
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أعلـن  1936سـبتمبر 30فـي  1،اإلدمـاجيلمشروع بلوم فيوليت  األخيرةمع الجبهة الشعبية بسبب إصدار هذه 

و إثـــر . معارضـــة الـــنجم للمشـــروع و اعتبـــره أداة إســـتعمارية لتقســـيم الشـــعب الجزائـــري صـــراحةمصـــالي الحـــاج 

 26إلــى فرنســا و جهــت لــه عــدة اتهامــات و باإلضــافة إلــى ذلــك تواطئــت حكومــة الجبهــة الشــعبية فــي  تــهعود

استصـدار مرسـوم يقضـي بحـل الـنجم الـذي الـذي نجـح فـي  ،العـام فـي الجزائـر لوبـو الحـاكممـع  1937جـانفي 

ه هــو مــا دفعــ إفريقيــا، وهــذاالــوطني لمســلمي شــمال كــان يمــارس نشــاطه السياســي الســري  تحــت اســم اإلتحــاد 

  2.رفاقه إلى تأسيس حزب جديد هو حزب الشعب الجزائريو 

  :1939-1937حزب الشعب الجزائري    .4

و سرعان ما انعقد اجتماع بنناتير 3،» أحباب األمة«مجموعاتبعد إجراء الحل تحولت خاليا النجم إلى       

 تأسيسـه لحـزب الشـعب 1937مـارس  11مشـارك، و الـذي أعلـن بتـاريخ  ثالثمائـةبفرنسا حضره ما يقرب من 

و ما ميز هذه المرحلة و هو  ،الذي دخل حلبة الصراع بصفته حزبا عصريا مهيكال بطريقة حديثة 4الجزائري،

إلى الوطن األم و ظلت فرنسا لظروفها السياسية و اإلجتماعية ميدانا لعقد مـؤتمرات الحـزب التحول التدريجي 

 18دة مصــالي إلــى الجزائــر فــي و دعمــه مــن بعيــد معنويــا و ماديــا، حيــث بــدأ الحــزب نشــاطه الفعلــي بعــد عــو 

الحصــول علــى األصــوات الالزمــة فــي و باســم الحــزب الجديــد اشــترك أعضــاؤه ألول مــرة فــي  1937،5جــوان

ة لــه بالعربيــة فــي قــد أنشــأ الحــزب أول جريــدو . معروفــا لــدى األوســاط الجزائريــةأصــبح  حيــثالبلديــة  انتخابــات

لفرنســية فــي بــاريس، للغــة اتصــدر با التــي كانــت ، »ألمــةا«باإلضــافة إلــى جريــدة » الشــعب« الجزائــر بعنــوان

 ثـم خلفـه 6،الي الحـاج و يـرأس تحريرهـا أوال السـيد مفـدي زكريـامصـجريدة نصف شهرية يـديرها  الشعب وكانت

 رافعــين العلــم الجزائــري 1937جويليــة  14و قــد قــام الحــزب بمظــاهرات كبيــرة فــي  .عليهــا الســيد محمــد قنــانش

                                  
كان  عضهما لصياغة مشروع يهدف إلى رفع عدد الناخبين األهالي وتعاون مع ب ،مة ليوم بلوم الفرنسيةبعد تولي فيوليت منصب وزير دولة في حكو  1

 سة الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون لتشمل مختلف فئات المسلمين و بالتالير المشروع في البداية يرمي إلى توسيع الحق في مما

، نفسهالمصدر بن يوسف بن خدة،  :ينظر.فتح القوائم اإلنتخابية أمام عشرين ألف ناخب جديد و من ثمة رفع نسبة تمثيل الجزائري في مجلس النواب

 .406-403ص
 .254-253، ص سابقالمرجع الوآخرون،  خيثر عبد النور 2
  .70، صسابقالمرجع العبد الحميد زوزو،  :ينظر. مدة شهر و نصف )أحباب األمة(سم استمرت الجمعية تحت إ 3
 .)3(و)2(النجم الملحق رقم بطاقة اإلشتراك في : ينظر.70، صالمرجع نفسهعبد الحميد زوزو، 4
 .40، صسابقالمرجع المومن العمري، 5
، ولد بوادي ميزاب، بدأ تنظيم الشعر منذ صغره،  لقب بشاعر الثورة الجزائرية، صاحب نشيد )م1976- 1912ه،1396-1331( :مفدي زكرياء 6

   ديوان الشعر،: ونشيد اإلتحاد العام للطلبة الجزائريين، ونشيد اإلتحاد العام للعمال الجزائريين، ومن آثاره ،الثورة الذي صار فيما بعد النشيد الرسمي للدولة

مؤسسة نويهض الثقافية :لبنان(،معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرعادل نويهض،  :ينظر. ضالل الزيتون، توفي بتونس

 .309، ص )1980للتأليف والترمة والنشر، 
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 «: شــعاراتهم المعتــادةمــرددين  و 1،مؤلفهــا شــاعر الثــورة الجزائريــةمــرددين نشــيد فــداء الجزائــر روحــي و مــالي ل

 و 2. »...،جزائــري و الحريــة للجميــع و األرض للفالحــين و مــدارس عربيــة و احتــرام الــدين اإلســالمي برلمــان

ألقى فيها خطابـا هجوميـا  ،قام مصالي بزيارة إلى الغرب الجزائري 1937خالل النصف األول من شهر أوت 

للسـفر إلـى الجنـوب ب فيهـا في اللحظة التي تأه معارضته، والمناضلين الشيوعين الذين جاؤوا لو عنيفا تجاه 

لـدى قاضــي  منعـت اإلجتماعــات و اسـتدعيو الجزائـري انطلقـت عمليـة القمــع و التفتـيش فـي بيــوت المناضـلين 

 مــنبالنســبة لكــل  كــذلك و ،ة إعــادة تأســيس رابطــة منحلــةبتهمــ حيــث تــم توقيفــه 1937أوت  27م التحقيــق يــو 

   .3مفدي زكريا و حسين لحول

حيــث تمــت معــاملتهم   مرســوم بمقتضــىبالســجن لمــدة عــامين  رئــيس الحــزبلــى و قــد حكمــت المحكمــة ع     

ـــك فقـــد . سياســـيين بعـــد احتجـــاج المؤيـــدين لهـــممســـاجين ك حـــزب الشـــعب فـــي عـــدد مـــن أعضـــاء  فـــازومـــع ذل

 إال أن اإلدارة الفرنســية .مصــالي الحــاج و مــن بيــنهم 1938هــم فــي الســجون فــي شــهر أكتــوبر و  ،االنتخابــات

فــي انتخابــات أفريــل علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد حصــد الحــزب  و. مواجهــة الــوطنيينل ها رفضــو  هــاقامــت بتزوير 

و  » البرلمـان الجزائـر«  أنشأ كذلك الحزب جريدةو 4.السيد محمد دوار هفاز مرشح حيث  باهرا نجاحا 1939

و الذي صدر عددها األول بالجزائر في  5،التي كانت تحرر وتنشر من سجن الحراش و تطبع و توزع خارجه

و حســب أبــو القاســم ســعد اهللا الــذي   6،كــوفي و كــان يــديرها كــل مــن أحمــد بــودة و محمــد ، 1939مــاي  18

جريدة وطنية نصف شهرية تدافع عن حقوق الجزائر  فهي ،1939جوان  03طلع على عددها الثاني بتاريخ ا

                                  
  .144، ص3،جسابقالمرجع الالقاسم سعد اهللا،  أبو 1
، 1،ج)201دار األمة للطباعة والنشر و التوززيع،:الجزائر(أمحمد بن البار،:، ترجمة1939-1919تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية :محفوظ قداش  2

 .171-170، ص سابقالمرجع البن يامين سطورا، : ينظر.757ص
إلى أن  بالمدينة،اإلعدادية  زاول دراسته اإلبتدائية و ،1917ديسمبر  17ولد بسكيكدة في  :حسين لحول .171، صنفسهالمرجع بنيامين سطورا،  3

اتصل بالرعيل األول من مناضلي نجم شمال إفريقيا أمثال أحمد مزغنة وابراهيم غراقة، وكان من رفاق  إلى العاصمة، 1933انتقل رفقة عائلته سنة 

لغاية إجراءات ، وقد نقل من السجن إلى محتشدات جيش االحتالل، 1939وسبتمبر  1937مصالي الحاج في سجن بربروس والحراش ما بين أوت 

كان من أبرز . 1951استحدث منصب أمين عام ألول مرة في الحزب إلى غاية ربيع  1948وفي نهاية . 1946العفو العام الصادرة في مارس 

لزعيم التي رأى فيها بعض المناضلين مواجهة ثنائية بين ا 1954- 1953معارضي مصالي في اللجنة المركزية، وقد انتهت هذه المعارضة إلى أزمة 

كان لحول باسم إدارة الحزب على صلة بالعناصر الثورية العاملة في سبيل الثورة المسلحة، وبعد االستقالل شغل منصب مدير عام .وأمينه العام السابق

شخصية  28ات شهاد(، رواد الوطنية محمد عباس :ينظر. 1995توفي بالجزائر سنة  .ديوان السكن المعتدل الكراء، ومؤسسة المنتوجات النسيجية

 .58-57،ص )2009دار هومه للنشر والتوزيع، :الجزائر(،)وطنية
 .146، ص3،جسابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  4
 .178، صسابقالمرجع المحمد الطيب العلوي،  5
 ,115، صسابقال المصدر بن يوسف بن خدة، 6
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واصـل نشـاطه بنشـر آراءه حـول انـدالع  1939أوت  27فـي ولما خرج مصالي الحاج من السـجن   1،العربية

إن وطننا هو المغـرب العربـي ... الجزائر ليست ملحق فرنسية «ن مشيرا إلى أ من خالل هذه الجريدة،الحرب 

و نحن مخلصون له حتى الموت، و إذا كانت إرادتنا في العـيش أحـرار تعـد معـاداة لفرنسـا فـنحن إذن معـادون 

مـن جديـد، كمـا صـدر قـرارا بحـل حـزب الشـعب  رئـيس الحـزباعتقـل  1939أكتـوبر  04 و فـي2.» ...لفرنسـا

فـي و لكـن المحكمـة أصـدرت  .3و بحظـر صـحيفتيه األمـة و البرلمـان الجزائـري 1939سـبتمبر  26نفسه فـي 

، كمــا  و هــي الســجن لمــدة ســتة عشــر عامــا مــع األشــغال الشــاقة 1941مــارس  28أحكامــا قاســية  يــوم حقــه 

ن صدور هذه أحكاما أخرى على عدد آخر من أعضاء الحزب اآلخرين، غير أنه بعد حوالي شهر مأصدرت 

الجبريــة و المراقبــة  اإلقامــةوضــع تحــت  و رئــيس الحــزبأطلــق ســراح  1940 فريــلأ 24األحكــام و فــي يــوم 

سـرية ال مرحلـة حـزب الشـعب الجزائـري ونجـم عـن ذلـك أن دخـل4.المستمرة بقصر البخاري حتى انتهـت الحـرب

     .1945-1939المطلقة التي ستستمر طيلة مدة الحرب العالمية الثانية 

                                  
 .146، ص3،جسابقالمرجع ال أبو القاسم سعد اهللا، 1
 .183- 182، صسابقالمرجع ال سطورا،بنيامين  2
 ,118، صسابقال المصدر بن يوسف بن خدة، 3
السياسة اإلستعمارية من خالل مطبوعات حزب : و يليه 1954-1830الجزائرية من  الوطنية اإلستعمارية و الحركة سياسة التسلطيحي بوعزيز،  4

  .118-117،القسم األول، ص)2009التوزيع،عالم المعرفة للنشر و :الجزائر(،)1954-1830(حزب الشعب الجزائري 
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  :بداية الحرب العالمية الثانية وأثرها في الجزائر .1

ال  فــال حكومــة قويــة و ،، كانــت فرنســا ضــعيفة1939عنــد انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة فــي ســبتمبر       

التي كانـت تتمتـع بهـا فرنسـا علـى حـدودها الشـرقية و المتمثلـة  رغم التحصينات االستعداد، و أهبةجيش على 

فإنها لم تلبث أن انهارت أمام ضربات األلمان، أما في الجزائر فإن فرنسا لم تستطع أن تجد . في خط ماجينو

ســعار فــي ســنة ، ارتفعــت األ1938فبالمقارنــة بســنة  1.حــال للمشــاكل اإلقتصــادية التــي كانــت تنــذر بالمجاعــة

الجزائر  ذلكب ، فشهدت %71نسبة ارتفاعها  1943بلغت سنة  حيث، وبقيت في تزايد  %34سبة بن 1940

كمـــا أثـــرت  2،ســـوق الســـوداء و مصـــادرة األمـــالكفتـــرة  نقصـــا فـــي المنتوجـــات الزراعيـــة و انتشـــار للال هـــذه فـــي

فرنســا  ، حيــث واجهــتركــودشــهدت الحركــة الوطنيــة فتــرة فالحــرب كــذلك علــى الوضــع السياســي فــي الجزائــر 

، فقـادة حـزب الشـعب كـانوا فـي السـجون وحـزبهم قـد صـدر جزائر بوضعها حدا لكل نشاط سياسيالفي الحرب 

، كمــا تــم الســوفياتي األلمــانيقــرار بحلــه، كمــا صــدر قــرار بحــل منظمــة الشــيوعيين مباشــرة بعــد توقيــع التحــالف 

تكـاد تكـون  هذا الحـزب األمين العام للحزب، لقد كانت شعبية بلقاسممن بينهم قدور  هتوقيف عدد من مناضلي

رغـم  و ،منعدمة حيث أنـه لـم تكـن للمسـلمين الجزائـريين أيـة ثقـة فـي حـزب حـارب وطنيـة الـنجم وحـزب الشـعب

حوله أثناء مواصلة عمله السري إال أن الجماهير ظلـت  من تفافللوقوف إلى جانبه واإل ه التي أصدرهانداءات

جمعيــة  و حــزب الشــعب الجزائــري هــي و ،الحركــات التــي كانــت عشــية الحــرب تمثــل تطلعاتهــا متوجهــة نحــو

 مجلة الشهاب تحسبا  4فقد أغلقت بعض مقراتها كما أوقف ابن باديس األخيرةهذه أما  و 3.المسلمين العلماء

                                  
دار هومه للنشر والتوزيع ، : الجزائر(،قبسات من تاريخ الجزائر ،ابراهيم مياسي: ينظر .173، ص3،ج سابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،   1

  .141، ص)2010
كما يرويها المجاهدون ،المقاومة الوطنية والحركات الطريق إلى نوفمبر (1954-1939السياسي في الجزائر بين الوضع : عبد القادر يحياوي 2

 .68، ص1،ج1، مج)1982منظمة المجاهدين، ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(،)1954السياسية حتى ليلة نوفمبر 
 .876،874ص ،2جالمرجع السابق،محفوظ قداش،  3
ي ابن باديس، من كبار رجال اإلصالح والتجديد في ،عبد الحميد بن مصطفى بن مك)م1940-1889-ه1309-1302: (ابن باديس 4

إلى وفاته، ولد بقسنطينة في  1931اإلسالم،والزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية، ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ بدء قيامها سنة 

،وعاد إلى بلده )م1912-1911( ته في جامع الزيتونة التي تخرج منها سنةأسرة مشهورة بالعلم والثراء والجاه، تعلم بمسقط رأسه ثم بتونس حيث أتم دراس

أصدر جريدة  1926فأقام يعلم النشء الجزائري ويعده من أجل المستقبل وفي سنة  1913فدرس بالجامع الكبير، رحل إلى المشرق وحج، وعاد سنة 

عددا، فأصدر بعدها في نفس السنة مجلة الشهاب وقد صدر  18د أن صدر منها، لكنها لم تعمر طويال، فقد عطلتها السلطات اإلستعمارية بعالمنتقد

،وأصدر فيما بعد )م1939-1914(مجلدا تعد سجال حافال لتاريخ الجزائر ونهضتها الحديثة فيما بين الحربين األولى والثانية 15منها في حياته نحو 

لم تعمر طويال، حاولت السلطات اإلستعمارية إغراءه ببعض المناصب فامتنع واستمر  ولكنها أيضا. صحفا أخرى كالشريعة والسنة المحمدية، والصراط

ته لها الكثير من في جهاده، وقد امتد نشاطه إلى بقية المدن الجزائرية كوهران وتلمسان والجزائر العاصمة، وأنشأت جمعية العلماء المسلمين في أيام رئاس

عادل  :ينظر. مجالس التذكير في التفسير،العقائد اإلسالمية، وجواب سؤال عن سوء مقال: آثارهالمدارس، توفي ابن باديس بقسنطينة، ومن 

 .28-27، ص المرجع السابقنويهض،
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  هم اعتقل بعض أعضائها، وعلى رأس ما في صالح فرنسا في الحرب ، و لما ربما تجبر عليه لنشر

قد كان موقف العلماء حياديا من الحرب حيث صـرح ابـن بـاديس  و 2،نائب الرئيس 1الشيخ البشير اإلبراهيمي

 قســام أعضــاءهــذا الموقــف أدى إلــى ان و.  »ال دخــل لهــم فيــه ال تهــم المســلمين وهــذه الحــرب أن  « :قــائال

 »اإلصالح «الذي رأى بأن يصدر جريدتـه  و 3،لعقبيمجلس إدارة الجمعية و خروج أحد أقطابها وهو الشيخ ا

   4.ال طريق الجمعية له ابن باديس وطريقة زمي بذلك لم يتخذفمرة أخرى، 

رجـال الـدين الرسـميين  إال أن ،عن تأييد فرنسا في الحرب اإلعالن هارفضل ،األحزاباب حل سبأعود وت      

 أفتــوا بوجــوب الحـرب إلــى جانبهــا، و والئهــم لفرنسـا، وقــد أعلنـوا عــن ) المفتيـون، القضــاة، العـدول، المــرابطين(

الديمقراطيــة  و كصــيدلي احتيـاطي دفاعــا عـن الحريــة 5تطـوع فرحــات عبـاسف ، النخبــة لنـواب وكـذلك بالنســبة ل

هـاجم فيـه  » األمـة« ة  شـهر مـن خروجـه كتـب مقـاال فـي جريـد، أمـا مصـالي الحـاج فبعـد  ضد ألمانيا النازيـة

                                  
،محمد بن البشير بن عمر اإلبراهيمي، رئيس جمعية العلماء المسلمين، ولد في قصر الطير )م1965-1889ه، 1385-1306( :البشير اإلبراهيمي 1

ن الشهيرة بأوالد ابراهيم بدائرة سطيف، والتي يرتفع نسبها إلى إدريس بن عبد اهللا مؤسس دولة األدارسة في المغرب، تلقى دروسه األولى عفي قبيلة ريغة 

 1917سنة م فأتم دراسته العاليا بها ثم انتقل إلى دمشق 1911أبيه وعمه، ثم في زاوية ابن شريف في شالطة بجبال القبائل، هاجر إلى المدينة المنورة 

م وفي نفس السنة عاد إلى الجزائر وانقطع للخدمة 1921وعمل أستاذا لألدب العربي بالمدرسة السلطانية،شارك في تأسيس المجمع العلمي العربي سنة 

انتخب نائبا للرئيس كان من أبرز مؤسسيها و  1931العامة مع رائد النهضة ابن باديس وصحبه، ولما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

نفاه الفرنسيون إلى آفلوا ومات ابن باديس في نفس السنة، فانتخب لرئاسة جمعية  1940عبد الحميد بن باديس، وفي مطلع الحرب العالمية الثانية سنة 

رحل إلى المشرق وجال في  1952سنة العلماء خلفا له وهو في منفاه، واستمر معتقال ما يزيد على ثالث سنوات، وتولى مسؤولية جريدة البصائر، وفي 

فانتدب من قبل قياداتها للقيام بمهمات لدى الدول العربية واإلسالمية وأحسن  1954أكثر بلدانه ثم استقر بالقاهرة، واندلعت نار الثورة الجزائرية التحريرية 

عيون البصائر طبع منها مجلدان، : د واإلعياء، إلى أن توفي من آثارهوٕاثر استقالل الجزائر عاد إليها وأقام بالعاصمة مريضا فقد هده الجه. القيام بذلك

 .13، ص المرجع السابقعادل نويهض، : ينظر...اإلطراد والشذوذ في اللغة وأسرار الضمائر في العربية ، والتسمية بالمصدر، وكاهنة أوراس
منشورات :الجزائر(، )1945_1936:(الثانيةالكفاح القومي و السياسي من خالل مذكرات معاصر الفترة عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون،  2

 .237، ص2، ج)3،2010ط السائحي،
 دراسة تاريخية إيديولوجية(1945-1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعالقتها بالحركات الجزائرية األخرى عبد الكريم بوالصفصاف،  3

 .167، ص)1992منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،  :الجزائر(،)مقارنة
 .237، ص 2،جالمصدر السابقعبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون،  4
م، ولد في الظهير جيجل، في منطقة عرفت بعنف فالحيها ومناهضتها لكل سلطة، كان مولعا منذ شبابه بالشؤون 1986- 1899:فرحات عباس 5

اباته قبل أن يتم دراسته في الصيدلية، بدأ فرحات عباس حياته السياسية منذ العشرينات كرديف للدكتور بن جلول في فيديرالية السياسية، ونشر أول كت

لكن برنامجه ال يتماشى مع طموحاته وال يصبح زعيما له اتجاهه إال  1938،ليؤسس االتحاد الشعبي الجزائري عام 1937المنتخبين ثم يبتعد عنه سنة 

عندما يتحالف مع العلماء ومع حزب الشعب الجزائري للمطالبة ببرلمان جزائري لدولة مستقلة مرتبطة بفرنسا، ويحافظ على هذا الموقف  1943سنة 

يؤسس حزبه الخاص اإلتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري، لكن المأزق  1946و في ماي .  بعد أن قطع عالقاته بحزب الشعب. 1954حتى عام 

، وأصبح عضوا في المجلس الوطني 1955وعندما تجاوزته األحداث انضم إلى جبهة التحرير الوطني عام . تصرفاته النخبوية تلعب ضدهالسياسي و 

 ، بعد أن أبعده بن خدة يتحالف مع بن بلة1961- 1958و لجنة التنسيق والتنفيذ، ثم رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  1956للثورة الجزائرية 

، لالحتجاج على الطريقة التي تمت بها الموافقة 1963وفي نفس السنة يصبح أول  رئيس للجمعية الوطنية، لكنه يستقيل من منصبه عام   1962سنة 

، قالمرجع السابمومن العمري،  :ينظر. في عهد بومدين 1976في عهد بن بلة وعام  1963على الدستور، يحكم عليه باإلقامة الجبرية مرتين عام 

 . 56ص
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فحكمــت  ،وعــد بأنــه سيســتمر فــي عدائــه لــذلك أعيــد إلــى الســجن بتهمــة التمــرد والعصــيانســتعمار الفرنســي و اإل

ثالثـين مليونـا  و ،عشـرين سـنة نفيـا مـن الجزائـر الشـاقة، و األشـغالالمحكمة عليه بستة عشر عاما سجنا مـع 

 . حـزب الشـعب أعضـاءشـملت المحاكمـة أيضـا بعـض  من الفرنكات غرامة مع مصادرة أمالكه الشخصية، و

أنشـأ  أعمالـه السـرية، وب ضاعف الحـزب نسية التي انتهجتها ضد أعضاء الحز كرد فعل على السياسة الفر  و

من األسماء التي ظهرت في التنظيم الجديد  و ،إدارة جديدة سرية لكي تسير األمور في تلك الظروف الصعبة

محمـــد  و مقـــري حســـين، و 2،األمـــين دبـــاغين الـــدكتورو ،  حســـين عســـيلة أحمـــد بـــودة، وو  1،أحمـــد مزغنـــة :

 Voix ( »صــوت األحــرار« و، )Action Algerien ( » العمــل الجزائــري« :طالــب، وكانــت جريــدتهم هــي

Libre(3 . و الـذي كـان  ،1940إلـى رحمـة اهللا سـنة وأما ابن بـاديس الـذي كـان محـل تقـدير الجميـع فقـد انتقـل

أما .  »األعلنتهرية يوافقني على إعالن الثورة ئالجزالو وجدت عشرة من عقالء « :مؤيدا لفكرة الثورة حيث قال

بهـذا تكـون  فقـد النـاس ثقـتهم فيـه، و 5غموضه وتذبذبه في مواقفه في فتـرة الثالثينـاتول 4فيما يخص ابن جلول

، إال أنه ستظهر شخصـية فرحـات عبـاس و التـي 1942-1940خالل القيادة  ىلإافتقرت  لوطنية قدالحركة ا

فـي الجــيش  المتطوعـونالجزائريـون يعـاني منهـا سـتلعب دورا بـارزا فـي هـذه الفتـرة، فبعـد مـا الحــظ التفرقـة التـي 

   6.المطالبة بحقوق الجزائريينإلى  1942فإنه سيسعى منذ سنة  أثناء الحرب العالمية الثانية،  الفرنسي

                                  
، ثم انضم مع بقية أعضاء هذا الحزب إلى نجم شمال كان مناضال في صفوف الحزب الوطني الثوري الذي كان يقوده أحمد المستول :أحمد مزغنة 1

سكرتيرا لفيدرالية العاصمة لحزب الشعب، اعتقل وحكم عليه عدة مرات، وكان من قادة حزب الشعب وحركة  1938، أصبح في أوت 1932إفريقيا عام 

مسؤول العالقات الخارجية داخل اللجنة المؤقتة التي  .وقع إقصاؤه بعد المؤتمر الثاني، وأصبح من أعوان مصالي. 1945انتصار الحريات بعد سنة 

أصبح المسؤول الرسمي عن الشؤون الخارجية، وبهذه الصفة  1954بعد مؤتمر هورنو جويلية . 1954تقود حركة الحريات من مارس إلى جويلية 

ن قادة جبهة التحرير يستعملونه كضمانة إليهام الرأي عمل على تشكيل جبهة تضم جميع تيارات الحركة الوطنية ، لك. يسافر إلى القاهرة في أكتوبر

مات الجئا في . بطلب من جبهة التحرير 1955جويلية  11يختلف مع مصالي وتعتقله السلطات المصرية يوم . العام بالتحاق المصاليين بصفوفهم

 . 187-186، صالمرجع السابق: محمد حربي :ينظر. 1982فرنسا عام 
من المسؤولين البارزين والثوريين المثقفين الذين لعبوا دورا هاما في تطور النضال الوطني، ناضل في صفوف حزب الشعب : دباغينمحمد األمين / د 2

انسحب من الحركة وجمدت نشاطاته بفعل الخالف الذي نشب بينه وبين مصالي في سنة . ثم في صفوف حركة انتصار حيث أصبح أمينها العام

ى جبهة التحرير الوطني ومثلها في القاهرة قبل أن يعين وزيرا ألول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية ، بعد ذلك تفرغ لممارسة انضم مبكرا إل. 1949

 .201، صالمرجع السابقمومن العمري، : ينظر. 2003مهنته كطبيب بمدينة العلمة والية سطيف إلى أن توفي سنة 
 .183، ص3ج ، المرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا ،  3
واحد من زعماء جماعة النخبة وهو طبيب ، لعب دورا كبيرا في العشرينات والثالثينات خصوصا، خاصة ضمن اتحادية : محمد الصالح بن جلول 4

بدأ نجمه في وكان مقربا من الشيخ عبد الحميد بن باديس ، . 1936المنتخبين، كما كان له دورا هاما في عقد المؤتمر اإلسالمي الجزائري في سنة 

مومن  :ينظر. األفول بعد الحرب العالمية الثانية على عكس صديقه و رفيقه في النضال فرحات عباس الذي واصل المشوار حتى بعد االستقالل

 .23، صالمرجع السابقالعمري، 
 .168، ص سابقالمرجع العبد الكريم بوالصفصاف،  5
 .185-184، ص 3، جسابقالمرجع الأبو القاسم سعد اهللا،  6
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 األكبرالتي مهدت للحدث  األحداثمن  مسرحا للعديد كانت الحرب العالمية الثانيةثناء أ إال أن الجزائر     

 األلمانية اللجنة حضرت 1، 1940جوان 25استسالم فرنسا رسميا يوم  فبعد .1945ماي 8وهو مجازر ال أ

دول المحور على تقسيم بلدان  لتتفق بذلك ،الفرنسيةجل تنظيم عملية استسالم المستعمرات أمن  ،الجزائر إلى

  :على الشكل التالي  بينها إفريقياشمال 

  . أللمانيايعطى  قسنطينة  إقليمالقسم الغربي من  ،يطالياقدم إلقسنطينة ي إقليمتونس والقسم الشرقي من  •

 .عمالة الجزائر تعطى لفرنسا •

  2.عمالة وهران والريف المغربي إلسبانيا •

 أبربــــال وبمـــا أن نظـــام فيشـــي أصـــبح خاضـــعا للنازيـــة، فقــــد أصـــدر الـــوالي العـــام فـــي الجزائـــر األميـــرال      

)Amiral  Abirial (يلغي قـانون كريميـو الـذي كـان قـد  1940أكتوبر  07بلوم، قانونا في  الذي عوض جورج

لحـق فـي الجزائـر امـن نفـس الشـهر سـحب مـن اليهـود فـي  11فـي  و .الجنسـية الفرنسـية ليهـود الجزائـر أعطى

   .مسايرة للنازيةكان هذا القرار في الظاهر ترضية للجزائريين إال أنه في الواقع  ، والتجنس بالجنسية الفرنسية

 ، موضعا لدعاية المحور والحلفاء على حـد سـواءالفرنسية  لقد كانت الجزائر خالل عهد حكومة فيشي و      

فلقد أعلنت من  من خالل راديو برلين وراديو باريس،.الراديودعاياتها ضد فرنسا عن طريق  ألمانيافقد نشطت 

تها فرنسا فـي مقـدورها منـذ التي طالما خنق إفريقياشمال ين في المسلم أصوات أن« :يلي ما خالل هذه األخيرة

بإذاعــة حصــص  حيــث تكلــف راجــف بلقاســم 3، ».ة مــن بــاريس عاصــمة فرنســا نفســهاعتكــون مســمو  أن اآلن

الحصص  عندما طلب مدير إذاعة باريس األلماني مراقبة و. سي الجياللي باللغة العربية باللهجة القبائلية، و

  باالسـتقالل الجزائـري الشـعب إال أن آمـال 4.توقفا تخليا عن العمل اإلذاعي والجياللي،  التي يذيعها راجف و

لقد سخرت كذلك وسـائل ف 5.زائر في يد حكومة فيشيالحكم الفعلي للج أبقت أنقد خابت بعد األلمان على يد 

 إال ،الحقيقــي بهــا اإليمــانبالــدفاع عــن الحريــة دون التظــاهر  و للدعايــة اإلعــالم الخاصــة بالحلفــاء فــي الجزائــر

 آســيا و و إفريقيــا نشــر الثقافــة السياســية لــدى شــعوب السياســي و فــي تفجيــر الــوعي الــوطني و أســهمت أنهــا

 و ،الحلفــاء باســمتشرشــل  روزفلــت و أصــدرهالــذي ، 1941وت أ 12 األطلســيق االميثــبالدعايــة  هــذه  تجــتو 

كمــا عاهــدوا شــعوب العــالم فــي  ،االســتبداد و اإلذالل والســيطرة  الــذي يعــد الشــعوب بعــالم خــال مــن الحــرب و

                                  
  .4، ص)2004دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، : الجزائر(بقالمة ومناطقها، 1945مايو  08انتفاضة إسماعيل سامعي،  1
 .17، القسم الثاني، ص ...سياسة التسلط االستعمارييحي بوعزيز،  2
 .177، ص3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا ،  3
 .18، القسم الثاني، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  4
 .4، ص المرجع السابقإسماعيل سامعي ،  5
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ن تشــرق أ و، جــل انتصــار المبــادئ أمــن بــل  ،التوســع جــل الغنــائم وأيحــاربون مــن  ال بــأنهمالميثــاق المــذكور 

بـــذلك مهـــدت دعايـــة  و 1،األرضتتـــاح حريـــة تقريـــر المصـــير لكـــل الشـــعوب  أنالحريـــة فـــي كـــل مكـــان وعلـــى 

  .الحلفاء لنزولهم بالجزائر

   :1942نزول الحلفاء بالجزائر  .2

يمثـل عالمـة التحـرر  هأن أساسعلى  ،1942نوفمبر  8في الجزائر ببنزول الحلفاء  الجزائريونلقد رحب      

حيـث توجـه  خاصـة أمريكـا، و منذ البدايـة اكان واضح الحلفاء قفمو  أن إال ،األطلسيلتحقيق مبادئ الميثاق 

سـنترك بالدكـم عنـدما  إننا «: موزعا مناشير عن طريق الطائرات قائال ،أفريقيابخطاب لسكان شمال  إيزنهاور

. »بـدون تغييـرن سيادة فرنسا على المناطق الفرنسية ستظل أو  .يطاليواإل األلمانيخطر العدوان  عنها يذهب

   .يادة الفرنسية في مستعمراتها فقطحماية و المحافظة على السال هي فريقياإفي شمال  اءالحلف أهداف أنأي 

ـــذي جمعتـــه  األحـــداثهـــذه  خضـــموفـــي       ـــاس ال ـــنهم فرحـــات عب ـــوطنيين ومـــن بي ازداد النشـــاط السياســـي لل

و  األمريكـيالسيد مـورفي الممثـل مثل  ممثلي الحلفاءالتي جمعته ب العلنية تصاالتا اإلسواء .عديدة اتصاالت

 إليـهن فرحات عباس كان يحضر ، حيث صرح مورفي بأ غيرهم و الفرنسية األهليةلشؤون السيد بيرك ممثل ا

لكنهــا فــي الوقــت  و ســتقالل،اإل أمريكــا تتعــاطف مــع كــل رغبــاتن بــأه إال أنــه أخبــر  ،لمناقشــة اســتقالل الجزائــر

يبذلوا كل ما في وسعهم لالنتصـار  أن أصدقائهوقد طلب منه ومن  ،ألمانياهدفها في هزيمة  دتالراهن قد حد

 ،فــي الجزائــر المنحلــة بــاألحزابالتــي جمعتــه الســرية فهــي تلــك  التصــاالتل بالنســبة أمــا و 2،هــذه الحــرب فــي

الــذي كــان دبــاغين  أمــينالتــي ذكرهــا فرحــات عبــاس نجــد الــدكتور  األســماءفبالنســبة لحــزب الشــعب ومــن بــين 

قد جمعتهما نقاشات عديـدة  و ،هذا األخير كان صديقا له ، وحمد فرنسيس بسطيفيعمل في عيادة الدكتور أ

ومــن جملــة المطالــب التــي اقترحهــا  الجزائــري إزاءهــاالــذي ســيتخذه الشــعب حــول ظــروف الحــرب و الموقــف 

مصالي  ليخص بالذكرين اجعن المس اإلفراجهي  ،الحلفاء إلىحتويها الوثيقة التي ستسلم ت أندباغين  األمين

تكــوين جــيش  و باســتقاللهم،عتــراف ريين فــي المجهــود الحربــي شــريطة اإليســاهم الجزائــأن  و ،الــزعيم الــوطني

 ةللجمعية الممثل اإلداريالمجلس  بأعضاءاتصل  فقدبالنسبة لجمعية العلماء  أما 3.تحت رايتهيقاتلون جزائري 

 الشــيخ البشــير الجمعيــة تــرأسفبعــد وفــاة ابــن بــاديس  ،التبســي شــيخ العربــيوال ،الشــيخ محمــد خيــر الــدين :فــي

   . اإلبراهيمي

                                  
 .69ص ،المرجع السابقعبد القادر يحياوي،  1
 . 200-198، ص3ج المرجع السابق،أبو القاسم سعد اهللا، 2
 .133-132، صالمصدر السابقبن يوسف بن خدة،  3
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كانــت موجهــة للحلفــاء بمــا فــيهم الفرنســيين باســم  ولــىالمــذكرة األ ،قــد توجــت هــذه االتصــاالت بمــذكرتينو       

عـن الواليـات الـثالث  مثلـونوقع على المذكرة م وقد 1942،1ديسسمبر 20تاريخ ممثلي الجزائريين المسلمين ب

كومـــة الح ممثلـــي الواليـــات المتحـــدة و المملكـــة المتحـــدة و إلـــىوجهـــت المـــذكرة  و قســـنطينة ، ،الجزائـــر، وهـــران

  .العامة الفرنسية في الجزائر

مــؤتمر ينــتج عنــه دســتور عقــد  ،ربتضــحيتهم فــي الحــ كرة مقابــل مشــاركة الجزائــريين والمــذحيــث طالبــت      

كمــا أعلــن  ،إن كانــت هــذه الحــرب« :مــا جــاء فيــه أيضــام و ،تمــاعي جديــد للجزائــراج اقتصــادي و سياســي و

ن المســــلمين تمييـــز بينهـــا فــــي العـــرق و الـــدين فـــإ األفـــراد بـــدون و ،س الواليـــات المتحـــدة تحريـــر الشــــعوبرئـــي

إال أن  ،»...إلـى التحريـر جانـب هـذه الحـرب التـي تـؤدي  إلـى ،الجزائريين يقفون بكل قـواهم و كـل تضـحياتهم

اإلنجليز شركاء  أنهم اعتبروا األمريكان و ، وكرة الجزائرية بحجة أنها تجاوزتهمالسلطات الفرنسية رفضت المذ

يــدل علــى  إنمــادل  إنهــذا  و .الحلفــاء بحجــة أنهــا تخــص الفرنســيين مــا رفضــها كــذلكك ،لهــم فــي حكــم الجزائــر

لك أعاد ذفرنسا ل و بذلك وجد الجزائريون أنفسهم وجها لوجه أمام الميثاق األطلسي، مبادئعن تطبيق  همتخلي

قـــد  ،و 1942ديســـمبر  22الســـلطات الفرنســـية بـــالجزائر فـــي  إلـــى قـــدمهالي ،كرةذفرحـــات عبـــاس صـــياغة المـــ

 : تضمنت ما يلي

 .عقد مؤتمر يضم جميع الممثلين  .1

  . باإلصالحياتن تعد هذه تحرير فرنسا بشرط أالمشاركة في  .2

  الخاصــةجتماعيــة إاال قتصــادية واإل نجــاز دســتور جزائــري يتضــمن الــنص علــى كــل القضــايا السياســية وإ .3

  .بالجزائر

  2.النواب  معظمكرة و قد وقع على هذه المذ ،الجزائريينحريات كل  ضمان جميع الحقوق و .4

بــين   إفريقيــاتوزيــع شــمال  و ،الوطنيــة اإلقليميــة وتفتيــت وحــدة الجزائـر نـزول الحلفــاء و اعتــزام فرنســا  إن     

 مثلـــينغيـــره مـــن الم جعـــل فرحـــات عبـــاس و ،ضـــمانا لوقوفهـــا معهـــا ضـــد ألمانيـــا النازيـــةالـــدول االســـتعمارية 

السـلطات  إلـىوجهـوا  وعلـى الـرغم مـن أنهـم نـادوا للعمـل و .لك خطـرا كبيـرا علـى الـوطنذالجزائريين يرون في 

أن  إال،3لشعب الجزائري وتعمل على تحسـينهالتراعي ظروف ا ،كرتينا عاجال من خالل المذستعمارية نداءاال

                                  
بيرتون كحاكم  كمسؤول أعلى لدى الحلفاء، و مثل للحكومة الفرنسية في الجزائر وكانت اإلدارة الفرنسية بالجزائر بين جيرون كم 1942منذ ديسمبر  1

 . 207، ص 3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا، :عام على الجزائر خاصة وبيرك كمسؤول على الشؤون األهلية في الحكومة العامة، ينظر
  .207-206ص  ،3ج،المرجع نفسهأبو القاسم سعد اهللا،  2
 .138- 137،القسم األول، صالمرجع السابقوعزيز، يحي ب 3
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قد أجاب الوفد ، بهالذي سيطر على الموقف ا ،)giraud(جيرو  1943 ممثل فرنسا في الجزائر في بداية سنة

ة بـأن طلبـت مـن الجزائـريين الفرنسـياكتفت بذلك السـلطات  و 1،السياسةعن و ليس  بكونه مسؤوال عن الحرب

 وجــتأنــه لــم يمــض وقــت قصــير حتــى ت إال ،لــكال غيــر ذ الشــعب علــى مســاندة فرنســا فــي الحــرب يحثــوا أن

بمطالــب أكثــر جديــة وعمــق ترجمــت فــي بيــان نســية، بــالرفض مــن طــرف الســلطات الفر  بلتــاقو  ين اللتــانتالمــذكر 

   .فيفري 

    :1943فيقري  10بيان  .3

المنتخبــين الجزائــريين و غيــرهم اجتماعــا فــي منــزل المحــامي األســتاذ علــي  فرحــات عبــاس وعندئــذ نظــم  و   

تـامزالي  ،ات عبـاسفرحـ ،ابـن جلـول.د:حضره كل من السادة .1942بالجزائر العاصمة في ديسمبر  ،بومنجل

تور الـــدك و عبـــد القـــادر،قاضـــي  و ،يســـي أحمـــدغر  و ،محمـــد الهـــادي حمـــام ،الـــدكتور ســـعدان ،النائـــب المـــالي

 و اتفقــوا علــى ،و توفيــق المــدني ،التبســي العربــي و ،خيــر الــدينالشــيخ  و لة،يين عســحســ و ،األمــين دبــاغين

 المبـــادئ و إطـــارتحريـــره فـــي بكلفـــوا فرحـــات عبـــاس  و ،ميثـــاق جديـــد يتضـــمن مطالـــب الشـــعب الجزائـــرينشـــر 

ولـة فـي ثـم قـام بج ،ة سـطيفوعكف فرحات عباس علـى تحريـره فـي صـيدليته بمدينـ األفكار التي اتفقوا عليها،

 10عليــه فــي تالتــي صــادق ،الجزائريــةعلــى مختلــف الشخصــيات  البيــان مــن خاللهــا مختلــف الجزائــر عــرض

ابــن  ،عبـد القـادر السـايح : نجـد جانـب الشخصـيات السـابقة إلـى 2عـرض علـيهم البيـانمـن وم.  1943فيفـري 

الـدكتور ابـن  ،الـدكتور فرانسـيس رونـي بوصـوف، ،خيار الطالب عبد السـالم ،ابن علي شريف تونس اورابح ،

 الشـريف ،حمد أيت سي آ،شريكي ، د سماطي  عموديال األمين عباس محمد صالح ، ،غريب األستاذ ،خليل

  4.الجزائر أمام الصراع العالمي: كان عنوان البيان و3.ظ قاضي افحو  بن حبيلس ،

  :محتوى البيان  .أ 

 االضطهادوأكد على أنها عالقة تقوم على  1830استعرض البيان العالقات الجزائرية الفرنسية منذ سنة      

ان واحـتالل و أكد على أن احتالل فرنسـا مـن طـرف األلمـ ،األساسيةو التفرقة وحرمان الجزائريين من الحقوق 

هــذا مــا تــرك  زمــام الحكــم، وشــحذ فــي جميــع النفــوس التبــاري مــن أجــل الســيطرة علــى الجزائــر مــن الحلفــاء، 

ال يتكلم عنـه  يعرفه أحد، و الشعب الجزائري على حدة ال بذلك بقي و ،يعرضون والئهم على الحلفاء همأنصار 

                                  
 .60، صالمرجع السابقإسماعيل سامعي،  1
 .918، ص2، جالمرجع السابق: محفوظ قداش: ينظر.مصطلح مأخوذ عن الحركة الشغيلة لكارل ماركس، ويعتبر أكثر عدوانية من الميثاق: البيان 2
 .138، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  3
دار هومه للطباعة :الجزائر(،محطات من تاريخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنية و الثورة التحريرية على ضوء وثائق جديدةزوزو، عبد الحميد  4

 .223،ص)2004والنشر،
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نظرا لهذا الوضع تحـتم علـى ممثلـي الشـعب  بقيت ثمانية ماليين ونصف من المسلمين نسيا منسيا، و و أحد،

  .مامهم مشكلة المستقبليضعوا أ الجزائري أن يتحملوا مسؤوليتهم و

  :فهي خمسة أقسام  البيان أقساموٕاذا أردنا أن نحلل      

  . لى الوضع بالجزائر منذ احتاللها من الحلفاءإالتي تضمنت اإلشارة  و فتتاحيةاإلهي  و :األولالقسم 

القسـم وفـي  .تاريخيـةأهمية الحـربين العـالميتين فـي تحريـر الشـعوب باعتبـار ذلـك ظـاهرة :القسم الثانيوتناول 

تفرقــة  األســاليب التــي اتبعتهــا مــن اســتغالل و و 1830عــرض للعالقــات الفرنســية الجزائريــة منــذ ســنة :الثالــث

 انـدالع الحـرب العالميـة الثانيـة و فقـد تنـاول فشـل اإلصـالحات السـابقة ، و:  للقسم الرابعبالنسبة  و.عنصرية

 ، واألساسـيةفقـد تضـمن مطالـب الجزائـريين :سم الخامس واألخيـرللقبالنسبة  و .أهمية نزول الحلفاء بالجزائر

عــن بــذلك وأمــام الشــعب ليــدافعوا هــو تحمــل الجزائــريين الــواعين لمســؤولياتهم أمــام اهللا مــا نالحظــه مــن خاللــه 

مال الوطنية في وقت اشتغل فيه كـل طـرف بمصـالحه الخاصـة، إال أن الشـعوب التـي حملـت السـالح أثنـاء اآل

علـى  ،اضـطهاد ظلـم ومن  سيها في المقابل ما تزال تواجه المآحريت الميتين لتدافع عن حقوقها والحربين الع

الجزائــري مــن اســتغالل ســتعمار بــالطرق المختلفــة، فلقــد عــان الشــعب رغم مــن مقاومــة الشــعب الجزائــري لإلالــ

قتصـــادية اإل األوضـــاعفتســـبب ذلـــك فـــي تـــدهور  ،اإلنتـــاجعلـــى جميـــع وســـائل  واســـتيالئهم همالمعمـــرين لثـــروات

  1.وانتشار الفقر

  :واعترف البيان كذلك

الثــورة التركيــة فــي المشــرق علــى النخبــة الجزائريــة ، فجعلتهــا ترغــب فــي بنــاء الجزائــر الجديــدة علــى  بتــأثيرات 

  .1992سنة  األتراكالغربية كما فعل  ساليباأل

فجعــل بــذلك المعمــرين إقطــاعيين  ،لفرنســيا ســتعمارا اإلمارســه التــيســتغالل ن نتــائج اإلعــوأعــرج كــذلك       

علــى الــرغم مــن أن الجزائــريين حــاربوا  ،ثمانينــات مــن القــرن الماضــيلكــل إصــالح منــذ  معارضــينفــي الجزائــر 

ســتعمار الهــوة بــين  أنـه ال جــدوى مــن ذلــك فقــد وســع اإلإال فرنســا وضــحوا بأنفســهم، جــل حريــةأعـدة مــرات مــن 

  قد مضى بذلك الوقت الذي كان فيه  و. قتصاديايستطع أن يحل المشكل ا كما أنه لم. الجزائريين و الفرنسيين

 وجنسـية بوجـود كيـان عتـرافاإلإن الحـل الجديـد يكمـن فـي  .الجزائريون يرضون ببقائهم مسلمين فرنسـيين فقـط

وقــد أعلــن الــرئيس روزفلــت أن الحلفــاء . حتــرامو اإل األمــنهــو الحــل الوحيــد الــذي يضــمن لهــم  ألنــه ة،جزائريــ

                                  
 .139، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، : ينظر.209-208، ص3، جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  1
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عـالن فـإن بنـاء علـى ذلـك اإل و ،ضمنون حقوق جميع الشعوب في العالم الجديد سواء كانت كبيرة أو صغيرةي

  :يطرح مطالبه بكل وضوح 1الشعب الجزائري

ســتعمار الــذي ال علــى شــعب آخــر واســتغالله، فهــذا اإل إلغــاؤه، بمعنــى اســتيالء شــعب و إدانــة االســتعمار  .أ 

مـــن جهـــة أخـــرى فهـــو أحـــد  فـــردي فـــي العصـــور الوســـطى، و يعـــدو أن يكـــون الشـــكل الجمـــاعي الســـتعباد

 .التوترات بين القوى العظمى األسباب األساسية للتنافسات و

 .الكبيرة الصغيرة منها و تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها على كل البلدان،  .ب 

 :تخصيص دستور للجزائر، يضمن مايلي  .ج 

 .المطلقة بين سكانها، دون تمييز عرقي أو ديني المساواة الحرية و .1

 تأمين حق العيش للطبقة الكبيرة من العمال و إلغاء الملكية اإلقطاعية بتطبيق إصالح زراعي كبير، و .2

 .الفالحين

 .عتراف باللغة العربية لغة رسمية مثلها مثل الفرنسيةاإل .3

 .حق اإلجتماع حرية الصحافة و .4

 .ذكورا ع األطفال إناثا ومجانية التعليم لجميحرية و  .5

 .حرية الديانة لجميع السكان و العمل بمبدأ فصل الدين عن الدولة لجميع األديان .6

الجنرال كاترو  الفعالة للجزائريين في حكومة بلدهم، مثلما حدث مع التاج البريطاني و المشاركة الفورية و .7

 2.األلمان في تونس حكومة المارشال بيتان، و في سورية و

 .المساجين السياسيين مهما كان الحزب الذي ينتمون إليه إطالق سراح جميع المحكوم عليهم و .8

قد نص البيان على أن تحقيق هذه النقاط سيضمن انضمام الشعب الجزائري بإخالص إلى الصراع من  و

ترغـب هـي ال  و شـيءلم تحصل على  و ،إن الجزائر قد شاركت في الحرب العالمية األولى .أجل الحرية

 22طــــرف  مــــن اموقعــــ ،1943فيفــــري  10: بتــــاريخالبيــــان  فــــي النهايــــة أرخ أن تمــــر بــــنفس التجربــــة، و

  .شخص

ـــة      ـــائق الجزائري ـــد حـــرر تماشـــيا مـــع الوث ـــه ق ـــة و(مـــا نالحظـــه فـــي البيـــان أن ـــاق المـــؤتمر  مطالـــب النخب ميث

  3.لثورة الفرنسيةوعلى روح الميثاق األطلسي و أفكار ا.) الخ...مبادئ حزب الشعب اإلسالمي و

                                  
  .210-209، ص 3،ج ع السابقالمرجأبو القاسم سعد اهللا،  1
 .146، ص المرجع السابقابراهيم مياسي ،:رينظ. 920، ص2، جالمرجع السابقمحفوظ قداش،  2
 .210-208، ص3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  3
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وتـامزالي،  ،فرحـات عبـاس، وبـن جلـول: يتكـون مـن السـادة جزائـري، قـام وفـد 1943مارس  31وفي يوم      

، وفـي اليـوم نفسـه تـونو وأورابح، وابن علي الشريف، واألخضري، بتسليم نص هذا البيان إلـى الحـاكم العـام بير 

أرسلوا نسـخة إلـى  و روسيا في الجزائر، بريطانيا و ة، وسلموا نسخا منه إلى ممثلي الواليات المتحدة األمريكي

قـد وعـد الحـاكم العـام الفرنسـي  و .إلـى الحكومـة المصـرية بالقـاهرة الجنرال ديغول الذي كان مايزال في لندن و

ـــان و  ـــر المقبـــل كأســـاسkاعتبـــاره الوفـــد بدراســـة البي ـــة إلعـــداد مشـــروع  ،لدســـتور الجزائ كمـــا وعـــدهم بتـــأليف لجن

لجنة البحث اإلقتصـادي واإلجتمـاعي : أفريل باسم 03يومتكونت هذه اللجنة في  تنفذ في الحين و إصالحات

جـوان، بحضـور منـدوب الحكومـة  26إلـى  23مـن kأفريـل و  17إلى  14اجتمعت مرتين من التي ، اإلسالمي

أطلقـت  ئحـة وصـادقت علـى عـدة إجـراءات وضـعتها فـي ال بـالجزائر، و اإلسالمية األهليةبيرك مدير الشؤون 

 :د انقسم الملحق إلى قسمينق ، و)ملحق البيان(عليها اسم

أن تصـــبح الجزائـــر دولـــة لهـــا دســـتورها  :إصـــالحات مؤجلـــة بعـــد الحـــرب وهـــيب اتضـــمن مطالبـــ :القســـم األول

  .يضعه مجلس تأسيسي جزائري منتخب عن طريق اإلقتراع العام من جميع سكان الجزائر ،الخاص

   :مطالبة بإصالحات فورية أي مستعجلة منهاالن وقد تضم :القسم الثاني

  . في الحكم وذلك بتغيير الوالية العامة إلى حكومة جزائرية إشراكهم •

وسـائل التجنيـد كالمسـاواة فـي  تطبيـق نفـس و ،الخدمة العسكرية على الجزائـريين إلغاء التجنيد اإلجباري و •

  .التعويضات العائلية التقاعد و الترقية و الرواتب و

الســماح للفيــالق الجزائريــة التــي تحــارب فــي أوروبــا ضــمن جيــوش الحلفــاء برفــع العلــم الــوطني تشــجيعا لهــم  •

  1.اإلجتماعية إضافة إلى مجموعة من اإلصالحات اإلقتصاية و، ورفعا لمعنوياتهم

لي لكــن بعــد تــو  و. هــو بــدون توقيــع، ألنــه تتمــة للبيــان و 1943مــاي  26وقــد كتــب هــذا بــالجزائر بتــاريخ    

قــدم لــألول  ،حاكمــا عامــا علــى الجزائــر )Catroux(تعيينــه للجنــرال كــاترو الحكــم و )Degaule(الجنــرال ديغــول 

لقــد  و .1943 ســنة مــن نفــس الشــهر 11إلــى ممثلــه كــاترو فــي  و،  1943جــوان  10بتــاريخ  ملحــق البيــان

لــم يــزد أن استصــدر قانونــا  و 2،مســبقة عنــدما قــدموا إليــه الوثيقــة بتعهــداتبشــدة أن يلتــزم  هــذا األخيــر رفــض

هي منظمة  قانون جمعيات التحفظ األهلية وقرر تنقيح  كوين منصب نائب رئيس بلدية مسلم، وينص على ت

يمكـن أن  ،ملحقـه أعلن أن المشاكل التي وردت فـي البيـان و حيث ،خاصة بتقديم المساعدة للفالحين األهالي

                                  
 .215-214، ص3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا، :رينظ، 143-141، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  1
 .213-212ص ،3ج،المرجع نفسهأبو القاسم سعد اهللا،  2
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مــن حقيقــة أن الجزائــر جــزء ال يتجــزأ مــن  يســتطيع أن يغيــر اآلن فلــيس هنــاك مــن ينظــر فيهــا بعــد الحــرب أمــا

   .فرنسا

وذلـك مهـد إلـى الحـادث الـذي وقـع  1،التي وعـد بوقفهـا" بالعاصفة"وقد شبه كاترو حركة البيان الجزائري       

جزائريا على يد الجنـود الفرنسـيين، حيـث  30هب ضحيته حوالي ذبمدينة سكيكدة التي  1943في جوان سنة 

ولكـن عنـدما رفـض الجزائريـون حضـور جلسـة الوفـود  .أو عقـاب السلطات الفرنسية لم تقم بـأي عمليـة ردعأن 

ذي قـدموه إلـى السـلطات الفرنسـية، اشـتد جـاء فـي البيـان الـ أصـروا علـى مراعـات مـا سـبتمير و 22المالية فـي 

فرحات عباس،  ودر السايح، القا وقام فورا بحل قسم النواب المسلمين واعتقل عبد ،غضب كاتروبذلك عليهم 

ا اإلقامـة الجبريـة بجنـوب وهـران ونتيجـة لـذلك مـبتهمة تحـريض النـواب علـى التمـرد زمـن الحـرب، وفـرض عليه

ر حــل قســم عندئــذ اضــطر كــاترو إلــى إلغــاء قــرا ثــار غضــب الجزائــريين و 2الــذي اتخــذه الحــاكم العــام، القــرار

 12جـاء ديغـول فـي  و .ديسـمبر 02سايح عبد القادر يـوم أطلق سراح عباس فرحات، وال الجزائريين والنواب 

 3اإلصالحاتألقى خطابا له في قسنطينة في نفس اليوم، أعلن من خالله عن  إلى الجزائر و 1943سبتمبر 

هـو نتيجـة  ، و1944مـارس  07التي صـدرت فـي  التي تتولى لجنة فرنسا الحرة تطبيقها بالنسبة للجزائريين و

التي تكونت من سـتة عشـر شخصـية، سـتة جزائريـون، وسـتة فرنسـيون  ب الجزائريين ونشاط لجنة بحث لمطال

  . ي اإلدارة اإلستعمارية، ومعنى ذلك أن الجزائريين كانوا نسبة ستة إلى عشر فرنسيينفوأربعة من الموظفين 

، وابــن جلــول،  تــامزالي: حيــث كــان ســتة الجزائــريين مــن المــوالين لفرنســا التــي أحســنت اختيــارهم وهــم       

نجـده ضـمن ة، إضافة أن الشيخ الطيب العقبـي الـذي مي، وفضيل، وقاضي عبد القادر، وابن قانسوالشيخ القا

وحسب فرحات عبـاس فـإن هـذا القـرار لـم يـأت بـأي  4.مؤيدا لفرنسا عشية الحرب حيث كانلجنة اإلصالحات 

رجم الـرفض الشعب الجزائري، حيـث تـ قد رفض من طرف و 5جديد ألنه مستمد من مشرع بلوم فيوليت، شيء

مــارس  14حركــة أحبــاب البيــان و الحريــة فــي ســطيف يــوم : الموقعــون علــى البيــان بعــد أســبوع فقــط بتأســيس 

 6للـدفاع عـن أهـدافها 1944سـبتمبر 15في  L’égalitéسمها المساواة إقد أصدرت جريدة أسبوعية  ، و1944

و بعـد  .التنديد بالعنصرية استنكار اإلستبداد و فكار الجديدة، ونشر األ الدفاع عن البيان، و: التي تمثلت في

                                  
 .7، صالمرجع السابقإسماعيل سامعي،  1
 .215-214، ص3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  :ينظر، 144، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  2
 .219ص، 3ج، المرجع نفسهلقاسم سعد اهللا، أبو ا: بمنح الجنسية الفرنسية، ينظر ،1944مارس  07تمثلت إصالحات ديغول التي صدرت في  3
 .219-218ص ،3ج،نفسهالمرجع أبو القاسم سعد اهللا،  4
5 Farhat Abbas, Guerre Et Révolution D’Algerie :La Nuit Coloniale,(Algerie : Edition ANEP,2005),pp 114.    
 .222، ص3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  6
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دسـتور أحبـاب البيـان والحريـة إلـى محافظـة قسـنطينة ، ثـم قـام باتصـالت عديـدة : تسليمأن قام فرحات عباس ب

ه جمعيــــة العلمــــاء، ورفــــض لــــإلقناعهــــا باإلنضــــمام إلــــى الحركــــة، فاســــتجابت  واألحــــزابمــــع مختلــــف الهيئــــات 

، أمـا اإلدمـاجمناصـرة لسياسـة  » أحبـاب الديموقراطيـة والحريـة« رجم في إنشـاءهم لمنظمـة جديـدةالشيوعيين ت

سـراحه مـن  أطلـقعنـدما  1،سـطيفعبـاس فـي فرحـات  مصـالي الحـاجفلقـد استضـاف  :حزب الشعب الجزائري

 ، و1944خـالل عــام  الشــاللة ، ثـم زاره فــي معتقلـه الجبــري بقصـر البخـاري و1943معتقـل المبيـز فــي مـاي 

إني أثق فيك إلقامة جمهورية جزائريـة مشـتركة مـع « :في قوله حذره ي الموضوع فأظهر له تشيجعه وناقشه ف

لـن تعطـي  بـالقوة ، و فـي فرنسـا، إن فرنسـا لـن تعطيـك شـيئا، إنهـا ال تتنـازل إال أبدافرنسا وفي المقابل ال أثق 

   2.الحرية البيان و أحبابالمناضلين باالنضمام إلى  لقد أمر مصالي جميع و ، » منهإال ما ينتزع 

المناشــير  ، انطلقــت موجــة مــن الدعايــة و اإلجتماعــات وتكــوين جبهــة متحــدةتصــاالت جاريــة لنمــا اإليب و    

، حيـث 1945 السـيما منـذ جـانفي غيرهـا وتستهدف إعداد الرأي العام وخلق جو من الحماس لمطالـب البيـان 

الحكـم العسـكري  طالـب بإلغـاء البلـديات المختلطـة و الحريـة و انعقد في الجزائر مؤتمر لحزب أحباب البيان و

بــإطالق  1945عقــد خـالل مـارس انإجتمـاع آخـر  بجعـل اللغــة العربيـة لغـة رسـمية، كمــا طالـ فـي الجنـوب، و

ساهمت العديد من العوامل مـن اتخـاذ  قد و ،حكومة جزائرية تكوين برلمان و ضرورة و ،سراح مصالي الحاج

مواقف متطرفة خاصة من طرف الوطننين، منها األزمة اإلقتصادية الحادة التي كانت تعانيها البالد ، كما أن 

خطــاب  و، 19453أفريــل  25و اإلعــداد لمــؤتمر ســان فرانسيســكو 1945فــي مــارس  مــيالد الجامعــة العربيــة

عطاء الحكم الذاتي للمستعمرات الفرنسية بعد الحـرب، إب ، الذي صرح فيه1944 سنةببرازافيل  ديغولالجنرال 

 الجزائـر  مـدنعلى الجدران في  ت مناشيرألصق 1945فيفري وخالل  .معنوياتللوما صاحب ذلك من ارتفاع 

قـد خربهـا ماديـا ، إن الشـعب  سـتعمارخطر فاإلفي أيها اإلخوة المسلمون إن حياة بالدكم « :تضمنت ما يلي 

الجزائــري لــم يتمتــع بالحضــارة لوجــود المســتعمر الفرنســي ، فاللغــة العربيــة مضــطهدة منــذ االحــتالل و اإلســالم 

حكومــة جزائريــة تقــوم  و) كيــان جزائــري(إطــارســخرية وٕان كرامتنــا ال يضــمن لهــا اإلحتــرام إال فــي  محــلأصــبح 

 فـي الزنـازن، و إخـوتكمجـل هـذا الهـدف مـات مـن أ ادة أجنبيـة وتـرفض أيـة سـي ئري وعلى سيادة الشعب الجزا

  . »4 ...ية أو في الخفاءعالشر  إطارمنهم من يناضل بحماس في  المحتشدات و هم يعانون في السجون و

                                  
1 Farhat Abbas , opcit , p115 
 .188، صالمرجع السابقيامين سطورا، بن 2
 .227-226، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،  3
 .231-230ص ،3جالمرجع السابق،أبو القاسم سعد اهللا،  4
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وقــد تضــاعفت المنشــورات وظهــرت الصــحف الســرية، وكانــت عــودة الجنــود الجزائــريين الــذين ســاهموا فــي      

مشاعر الشـعوب فيهـا  و ،كثيرة عن الحرب و أهدافها رواياتتثير فضول الناس وتبعتها  تحرير فرنسا وأوروبا

أنفسـنا  قربت فلنعـد استعدوا فإن ساعة الصفر قد «:قد ذكر أحد المعاصرين مجموعة من هذه العبارات مثل و

     .»للثورة، أيها الجزائريون حاربوا من أجـل الحريـة، وموتـوا إذا اقتضـى األمـر، ولكـن ال هـوادة مـع المضـطهدين

 جديــدا منــذ مــيالد أحبــاب البيــان و منعطفــاتــدل علــى أن الحركــة الوطنيــة قــد أخــذت  مــن العبــارات التــي وغيرهـا

الفرنسـيين المعمـرين حـل األحـزاب السياسـية، إال أن  ب والـوعي قـد ازداد انتشـارا رغـم قيـود الحـر  أن و ،الحرية

ن وجـود قـوات الحلفـاء بـالجزائر مانعـا لهـم للقيـام بقهـر هـذا ث كـارأوا بأن الجزائريين أصبحوا يشكلون خطرا حي

الحريـة  لما كانـت السـلطات الفرنسـية عـاجزة عـن مواجهـة حـزب أحبـاب البيـان و النشاط السياسي الجزائري، و

 أنإلـى السـجن فـي البخـاري، بعـد  رئـيس الحـزبفإنهـا عمـدت إلـى إعـادة  ،1945ربيـع  و 1944خالل شـتاء 

بدال من إطالق سراحه فإنها نقلته إلى قصـر الشـاللة  ، و1945أفريل  18كان هذا في  و الحكم، خففت عنه

قـــد اعتبـــر  و1945،2أفريـــل  23ثـــم نقـــل إلـــى القليعـــة قبـــل اقتيـــاده إلـــى برزافيـــل  1،أيـــن التقـــى بفرحـــات عبـــاس

الوطنيــون هــذه الحركــة مــن الفرنســيين تحــديا وٕاثــارة لمشــاعرهم فــي وقــت كانــت فيــه الــبالد تســتعد لالحتفــال مــع 

  3.قراطيةو الديم والحلفاء بانتصار الحرية 

  :1945ماي  08مجازر  .4

  :1945ماي  01أحداث   .أ 

الحركــة  اأخــذ مناضــلو  الحريــة ، عــدم اهتمــام ســلطات اإلحــتالل لمطالــب أحبــاب البيــان و بعــد رفــض و      

باألخص حزب الشعب الجزائري إلى التخطيط في كيفيـة إسـماع صـوتهم للمسـتعمر و إزعامـه علـى  الوطنية و

تكـون  أنقرر تنظيم تظـاهرات سـلمية، أرادهـا  فرصة عيد العمال وحزب الشعب  استغلف ،اإلعتراف بمطالبهم

شــاذلي الهــذا اليــوم حســب الســيد  قــد صــادف و 4تــأثر فــي الجمــاهير ليبــرهن علــى الــدعم الشــعبي لــه،لوطنيــة 

عقـدنا العـزم مـن جديـد أن نجعـل  و« : المكي أحد مناضلي حزب الشعب استسالم األلمان للحلفاء حيث يقول

وتعلـن فيـه مـن جديـد  ،الجزائريـة كلمتهـا األمةيوم استفتاء شعبي تقول فيه  ... للحلفاء ألمانيامن يوم استسالم 

، ويقــول عــن الحــل الــذي تــم » مطالبهـا جــزاءا وفاقــا لمشــاركتنا تحــت رايـة الحلفــاء طيلــة الحــرب العالميــة الثانيـة

                                  
 .233-230، ص 3،جالمرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا،  1
 .192، ص  المرجع السابقيامين سطورا، بن 2
  .233، ص3،جالمرجع السابقاهللا،  أبو القاسم سعد3
، دار الفرابي، ANEPمنشورات : الجزائر(سعيد محمد اللحام،: ،ترجمةواإلبادة الجماعية في الجزائر 1945ماي  /أيار 8رضوان عيناد ثابت،  4
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ــــاق عليــــه هــــو حمــــل  ...«: قــــد أشــــار كــــذلك إلــــى قــــول آخــــر لــــه و 1،»مظــــاهرات ومطالــــب فحســــب«: اإلتف

 07وبســقوط قــرار واســتقاللهاالجزائــر  بحريــة المتظــاهرون فيــه الفتــات تنــدد باإلســتعمار والمســتعمرين وتنــادي

بحيــاة الجزائــر حــرة  بيــة وبحيــاة جامعــة الــدول العر  بــإطالق ســراح المســاجين السياســيين و و ،م1944مــارس 

ـــع المـــدنالعمـــت بـــذلك ، ف»2...مســـتقلة ـــوطني و و ،مظـــاهرات جمي ـــم ال ـــه العل قـــد اتخـــذت بعـــض هـــذه  رفـــع في

كــان مرســوما لهــذه ... «:ففــي العاصــمة مــثال يقــول أحمــد يوســف فــي عــدد مــن المــدنالمظــاهرات شــكال عنيفــا 

لتعــود وتــنظم إلـى موكــب التظـاهر األول فــي طريــق  ،واألوبـرا تمتــد علـى طــول طريــق بـاب عــزون أنالتظـاهرة 

حيــث كــان عــدد المتظـاهرين كبيــر مــا يقــارب ) منجـلطريــق المعـروف حاليــا بطريــق علــي بو ال(ديمـون دورقيــل، 

قــد أتبــع أمــر الحــزب لو  ،عاشــت الجزائــر حــرة ،اإلســتعمار يســقط :لالفتــات بالشــعراتوتضــج ا ...مناضــل 700

تظـــل  لتظـــاهرة ويجـــب أن تنطلـــق ا و ،أبـــيض اإن كـــان البـــد مـــن ذلـــك فلـــيكن ســـالح و ،منـــع التســـلح : حرفيـــا

 50000يضــم موكــب التظــاهرة أكثــر مــن « :فــي الظهــرة يقــول أحــد المناضــلين ، و»تظــاهرة سياســية وفقــط

فرنسـيون النـار فجـأة بعـد أن تمركـزوا أمـام موقـع الجنـود الفـتح ف ، )بـن مهيـدي( في طريق إسـلي شخص ساروا

الذي شارك فيه الشـعب الجزائـري  اليومسفر هذا وقد أوغيرها من األحداث المتفرقة،  .القطاع العسكري العاشر

عــن ســبعة قتلــى وخمســين النســاء والرجــال، وأســفر فيهــا التــي انتظمــت  همــن أقصــى الــوطن إلــى أدنــاه بمســيرات

جــريح، وعــن اعتقــال بضــع عشــرات مــن المــواطنين ومــن القتلــى خمســة ســقطوا فــي شــارع العربــي بــن مهيــدي، 

  3.» أندريومحالت أحذية  ) الكازينو ( شارع ديزلي سابقا بالعاصمة أمام سينما

  :1945ماي  08إلى مجازر  سلمية ظاهراتمن م  .ب 

فـي هــذا ف« :مـن نفــس الشـهر حيــث يقـول الشــاذلي 08إلـى غايــة  مــاي 01لقـد اسـتمرت المظــاهرات مـن       

متظـاهرين فـي المـدن  ،الشـيوخ و ،الكهول و ،الفتيات و ،خرجت جموع الشباب ،1945اليوم الثامن من ماي 

مــــن  وغيرهــــاتبســــة  وادي الزنــــاتي، و قالمــــة و خراطــــة و خاصــــة فــــي مــــدن ســــطيف و القــــرى الجزائريــــة، و و

 انوا يظنــون أن الكثيــر مــنهم ســوف المــا كــ و. اإلســتقالل أناشــيديرتلــون  الحريــة، وينشــدون أغــاني  .المنــاطق

مض ساعات قالئـل علـى خـروجهم مـن دورهـم حتـى تبـدلت الحـال مـن تذلك بأنه لم  ،...وذويه أهلهيرجع إلى 

ر راح ضـحيتها أكثــ مظـاهرات سـلمية إلـى معـارك داميـة دارت رحاهـا فــي نـواحي كثيـرة مـن القطـر الجزائـري، و

ن يضــعف مـــن بقـــي مـــن قلـــة المعتقلـــين، دون أ عشـــرات آالف الســـجناء و و ،ألـــف شــهيد وأربعـــينمــن خمســـة 

                                  
 33ص . 1995،المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،2ع ،الذاكرة، 1945ماي  8مجازر محمد لحسن زغيدي،  1
 .341-339، ص2،جقالمصدر السابن بن ابراهيم بن العقون، اعبد الرحم 2
 .51، صالمرجع السابقرضوان عيناد ثابت،  3
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 حكـومتهم قـرروا المكيـدة و بـأن المسـتعمرين و« :العقـونن بن ابراهيم بـن ايقول عبد الرحم و » ...المناضلين

ليسـتراد  « رقـي  1945ريـلفـي شـهر أف: ، حيث يقول فرحات عبـاس»بعيد النصر االحتفاالتاختاروا لها يوم 

قد  و ،)الوالي(»عمالة العمال« بلدية ممتزجة إلى درجة بالذي كان حاكما ) (Lestrad Carbonnel  » كاربون

النائــب  أنكمــا ، » ســتقع وأن حزبــا كبيــرا ســيحلحوادثــا   «:نوكــان هــذا نائبــا عماليــا بــأ ،لــدكتور ســعدانلأبــاح 

التراجـع ، االستعماري الكبيـر ردد أمـام النـاس بـأن تشويشـات سـتنفجر ويتحـتم علـى الجنـرال ديغـول )Abbo(أبو

سـطيف مسـرحا  مدينـة فـي أقـل مـن أسـبوعين علـى هـذه اإلعترافـات كانـت و ، 1944عن قـرار السـابع مـارس 

ألن الســلطة  حركــة أحبــاب البيــان والحريــة، لمــاذا ســطيف؟ حيــث ظهــر البيــان الجزائــري، و و ،لحــوادث خطيــرة

قد أثبت الشيخ خير الدين بمحضر جماعـة أنـه لمـا بـدأت  و.ة قررت أن تضرب الحركة على رأسهااالستعماري

حـذره مـن  البيـان والحريـة، و أحبـابمـوفي بمكتـب حـزب حركـة  األمريكـيمظـاهرة أول مـايو اتصـل بـه السـفير 

الســفير  لــه قــالف ،المطالبــة باإلســتقالل ي، ورفــع العلــم الــوطن أو 1،د الحــزب أن يلعبهــايــخطــورة اللعبــة التــي ير 

أن الواليـات المتحـدة  و ،موقـف بكـل شـدة وعنـفقـد بيتـوا أن يقـابلوا هـذا ال وإن الفرنسيين عازمون  «:األمركي

تختلـف  و 2.»المتبعـة منـذ بدايـة الحـرب تتدخل نظرا للظروف السياسية أنال يمكنها في هذه الحالة  األمريكية

مــن يحمــل حــزب الشــعب الجزائــري مســؤولية الحــوادث  ا،فمنهــ الــدوافع التــي أدت إلــى المظــاهراتالمصــادر فــي 

إال أن المتفق عليه هو أن هـذه  ،" البيان والحرية أحبابحركة " بحكم استغالله لممارسة نشاطه تحت غطاء 

فـي  ،حـتالل الفرنسـيسـلطات اال األخيرة كانت وراء الدعوة لهذه المظاهرة، من خالل الطلبات التي قـدمت إلـى

نه فيما بعـد التي قوبلت كلها بالموافقة إال أ وكثير من المدن الجزائرية للحصول على رخصة القيام بتظاهرات 

ظـاهرات محسـب العديـد مـن الشـهادات فـإن هـذه ال اكتشف بأن هذا التـرخيص كـان بمثابـة كمـين للجزائـريين، و

قـــد تجمـــع آالف  ، واألســـبوعييـــوم الســـوق  وهـــو ذلـــك يـــوم الثالثـــاء ف حيـــث صـــادفبـــدأت فـــي مدينـــة ســـطي

كـــانوا يحملـــون العلـــم الـــوطني ويرفعـــون الفتـــات كتـــب عليهـــا  و ،المـــواطنين فـــي المحطـــة قـــرب الجـــامع الكبيـــر

 وعنـدما'' أفرجوا عن مصـالي''، '' تحيا الجامعة العربية''، ''يسقط اإلستعمار''، ''تحيا الجزائر المستقلة''عبارات 

أن ينتـزع الرايـة الوطنيـة  )olivrierri(وصلت المظاهرة إلى مقهى فرنسا الكبير حـاول محـافظ الشـرطة أوليفـري 

جرح عـدد آخـر  رده قتيال، وفأطلق عليه النار ف ، فرفض بشدة وٕاصرار،''بوزيد سعال'' من حاملها وهو الشاب

هكـذا انـدلعت حـوادث مماثلـة فـي كثيـر  و3.ةكان ذلك بداية اشتعال نيران المجازر المأسـاوي من المتظاهرين و

                                  
 .341-339، ص 2، جالمصدر السابقن بن ابراهيم بن العقون، اعبد الرحم 1
 .230، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،  2
 .64-63، صالمرجع السابقمومن العمري ،  3
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نائـــب ( علـــى رأســـهم أشـــياري رئـــيس الـــدائرة حيـــث أن المعمـــرين بقالمـــة و ،مـــن المـــدن الجزائريـــة خاصـــة قالمـــة

المثقفـــين والعلمـــاء، فيفتشـــون عـــنهم فـــي المقـــاهي، وفـــي  كـــانوا يختـــارون الضـــحايا مـــن المناضـــلين و) العامـــل

كـــاف "يـــذهبون بهـــم إلـــى  الشـــاحنات العســـكرية و بالمئـــات فـــي بئـــونهميعحتـــى فـــي المستشـــفيات ثـــم  البيــوت، و

  .هكذا حدث في معظم المدن و 1حيث يعدمون جماعيا برصاص الرشاشات، "البومة

هـــو ســـرعة وصـــول  عســـكرية انـــت مبرمجـــة بطريقـــة عمليـــة وكإن مـــا يؤكـــد أن هـــذه الحـــوادث الداميـــة  و     

اســتعدادها مــن قبــل لمواجهــة المتظــاهرين، لقــد شــكلت  المختلفــة ، وة إلــى المــدن اإلمــدادات العســكرية و األمنيــ

قـــد اســـتغلت الســـلطات  و. هـــذه المـــذابح صـــورة دمويـــة رهيبـــة تفننـــت القـــوات اإلســـتعمارية الفرنســـية فـــي رســـمها

علــى رأســها مناضــلي حــزب  الفرصــة العتقــال آالف الجزائــريين خاصــة مناضــلي الحركــة الوطنيــة و الفرنســية

مرحلــة التعــذيب  تــالقــد  حــدها أكثــر مــن ألــف جزائــري، و ، فقــد اعتقــل فــي مدينــة ســطيف والشــعب الجزائــري

ن عبـر يسـج  4560الـذي حـل محـل القمـع العسـكري حيـث مثـل حـوالي  ،والتنكيـل بهـم مرحلـة القمـع القضـائي

رية أثنـاء الجـرائم التـي ارتكبتهـا السـلطات اإلسـتعما ، ويمكـن تلخـيص أهـممحاكم الفرنسـيةالالتراب الوطني أمام 

  :في  هذه المجازر

  .األبرياءمئات الجزائريين  أبلعتالحارقة التي  األفران الاستعم •

مــاي  28رته مجلــة أمريكيــة فــي ففــي تقريــر نشــ 2،شــر عــن آخرهــا حتــى بحيواناتهــامدا نســفت قــرى و •

طار الطيارون الفرنسيون  ...أن قاذفات القنابل الفرنسية قد حطمت قرى أهلية بكاملها «:جاء فيه ، 1945

المقاتلـة الفرنسـية البريطانيـة الصـنع خلـف القاذفـات  الطـائراتثم طارت  ،الدواوير القرى وفوق ثالثمائة مرة 

وترمــي القنابـــل علــى المخـــابئ العربيــة فـــي  منــازل التـــي تحطمــتمـــن الاألمريكيــة لتســحق الســـكان الهــاربين 

 08، وهكــذا فقــد كانــت لمجــازر ويــة فــي ظــرف أســبوعينغــارة ج 4500كمــا تــم تنفيــذ أكثــر مــن .3 »الجبــال

 :يمكن تحديدها كاآلتي العديد من النتائج التي كان لها عميق األثر على نفسية الجزائريين و 1945ماي 

البشــرية والبصــمات الواضــحة التــي تركهــا التعــذيب الوحشــي والعاهــات المســتديمة التــي بقيــت  الخســائر •

الكراهيـة ضـد  و تعمـق الحقـد إلـى ذلـكأضـف . ضحة التي ألحقت بهـملوامظاهر العجز ا و ،أجسادهمعلى 

 .الخيانة التي لم تفي بوعودها فحسب بل كشفت عن طبيعة الغدر و ،السلطات اإلستعمارية

                                  
رضوان  :ينظر، لإلطالع أكثر على سير أحداث المجازر في مختلف المدن، 344، ص2،جالمصدر السابقن بن ابراهيم بن العقون، اعبد الرحم 1

  . 92-61صالمرجع السابق، عيناد ثابت،
 .65، صالمرجع السابقمومن العمري،  2
 .35-34، صماي 08، مجازر لحسن زغيدي محمد 3
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فكانت هذه المذابح عمليـة  ،السلطات االستعمارية إن القمع الوحشي شكل جدارا حديديا بين الشعب و •

 .ندماج التي كان يحلم بها بعض الجزائرييناإل أو إعدام حقيقية لفكرة التعايش

والدة روح جديـــدة  و ،األثـــر الفعـــال والعـــام فـــي تعميـــق الـــوعي الثـــوري 1945مـــاي  08كـــان لمجـــازر  •

 اإلعــداد و حتميــة الحصــول علــى االســتقالل و الكفــاح المســلح و خاصــة لــدى الشــباب المــتحمس للنضــال و

 .التحضير للثورة المسلحة

  ماي منعرجا حاسما في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية حيث أنها أحدثت  08مجازر هكذا تكون  و 

ندماج التي تجاوزها الزمن نحو المطالبة باإلستقالل، بواسطة إنشـاء اإل المساواة و قضايا ضي واالقطيعة بالم

ي بحقيقــة تجــاوز فكــرة منعرجــا حاســما مــن حيــث أنــه أوجــد الــوع و 1جزائــري عــن طريــق اإلقتــراع العــام، برلمــان

النتيجـة  أنولو  .تدبر الوسائل المناسبة لذلك ليه ورتياء السبيل المؤدي إ، نحو ابالمطالبة باالستقالل كتفاءاإل

التـي كانـت منطويـة  األحـزاب بـذلك تسـلكف ،الحريـة المباشرة لهذه الحوادث هي تصدع حركـة أحبـاب البيـان و

 صحبه الحركة الديمقراطية للبيـان و إذ بينما أسس فرحات عباس و :مسارات مختلفة لبلوغ هدف واحد تحتها،

المناديــة  تفــادي العمــل الــوطني مــن جهــة أخــرى، و علــى مواجهــة الكولــون مــن جهــة و أساســاالحريــة، العاملــة 

 علىعزمت قراطية قد و بالحكم الذاتي للجزائر في إيطار النظام اإلستعماري، فإن حركة انتصار الحريات الديم

: جديــد إســمتحــت  العلنــيلنشــاط السياســي ل ممارســته والعمــل الســري باســم حــزب الشــعب الجزائــري،  لةمواصــ

المنظمـــة  بإنشـــاءاإلعـــداد للعمـــل المســـلح  ، و1946قراطيـــة، المعلـــن عنـــه فـــي و لحريـــات الديمحركـــة انتصـــار ا

قراطيــة فــي و الســرية، أمــا العلمــاء فقــد كــان مــوقفهم معتــدال، فهــم علــى العمــوم مــع حركــة انتصــار الحريــات الديم

فقــد اقتصــر نشــاطهم علــى التربيــة  .واألســاليبقراطيــة للبيــان الجزائــري فــي الطــرق و األهــداف ومــع الحركــة الديم

 بتبــدل مواقفــه تماشــيا مــع الفــرص و روف بتقلباتــه والمعــ الحــزب الشــيوعي الجزائــري، و أمــاوالتعلــيم والتوعيــة، 

تؤيــد  مــن ضـمن التيــارات الوطنيــة بــل مجــرد حركــة تناصــر العمــال و األمــرتبعـا للظــروف، لــم يكــن فــي حقيقــة 

فـي غالبيتهـا تتجــاوب علــى كـل حـال فقــد كانـت الجمـاهير الجزائريــة  و .نضـالهم لنيـل حقــوقهم الماديـة لـيس إال

بجــالء فــي أول مــؤتمر ألحبــاب البيــان بتــاريخ كمــا اتضــح  ،نفصــال عــن فرنســااإل و ســتقاللأكثــر مــع فكــرة اإل

بمجموعـة مـن  1945بعـد سـنة  كما تدعمت صفوف حزب الشعب الجزائري قبل و 1944.2مارس  02-04

بــن يوســف بــن خدة،عبــد  :المناضــلين األكفــاء الــذين حملــوا علــى عــاتقهم الــدفاع عــن الــوطن نــذكر مــن بيــنهم

                                  
  .66، ص المرجع السابقمومن العمري، 1
 .302، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو،  2
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وغيـرهم مـن المناضـلين  1ن كـريم بلقاسـم، أحمـد محسـاس،أحمد بـن بلـة،مراد ديـدوش، رابـح بيطـاطالرحمان كيوا

 .الذين كان هدفهم تحرير الوطن

                                  
، والتحق بحزب الشعب خالل الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح سكرتيره العام بعد مؤتمر أفريل 1922ولد في البليدة عام : بن يوسف بن خدة 1

، بعد أن تجاوزته األحداث، ويصبح عضوا في المجلس 1955ات المركزيين، يلتحق بجبهة التحرير عام رز شخصي، كان مع حسين لحول من أب1953

، وأخيرا 1958، ثم وزيرا للشؤون اإلجتماعية في سبتمبر )1957- 1956(، وعضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ)1962-1956(الوطني للثورة الجزائرية

 .1976وال يعود إليها إال عام ، 1962الجزائرية، أقصي من الساحة السياسية ابتداء من سنة  رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية

عضو في سكرتارية حركة . كان محاميا وعضوا في حزب الشعب، وكبقية المثقفين فإنه سرعان ما ارتقى إلى المناصب القيادية: عبد الرحمان كيوان

. 1955وأطلق سراحه في مارس  1954اعتقل في نوفمبر ). جاك شوفالييه(لرئيس بلدية العاصمة  كان النائب الثاني, 1954انتصار الحريات عام 

فكان آخر من انضم، وشارك في المفاوضات مع مبعوثي غي موللي، عام . رفض موافقة بن خدة على االنضمام إلى جبهة التحرير في إحدى منشوراتها

،  1974، ولم يلعب أي دور بعد الحرب، أصبح مديرا للوظيفة العمومية عام1961في بكين عام عين سفيرا للحكومة المؤقتة . باسمه الخاص 1956

 .  1989كما ساهم إلى جانب صديقه بن يوسف بن خدة في تأسيس حزب األمة سنة 

وحكم  ،1947ل حتى عام ، حيث قاد تمردا في جبال القبائ1945بذراع الميزان، انخرط في صفوف حزب الشعب بعد  1922ولد عام  :كريم بلقاسم

كان أحد مؤسسي جبهة التحرير وعضوا في قياداتها العليا  .برز من بين المنادين بضرورة الكفاح المسلح 1954ابتداءا من فيفري . عليه باإلعدام مرتين

كان من بين  1961ثم وزيرا للشؤون الخارجية ووزيرا للداخلية  1958، عين نائبا لرئيس الدولة ووزيرا للقوات المسلحة في سبتمبر 1962حتى عام 

وحكم عليه . مؤامرة اغتيال العقيد بومدينلفاتهم بتدبير .1965يها عام ، ولكنه عاد إل1962الموقعين على اتفاق ايفيان، أبعد عن الساحة السياسية بعد 

 .1970باإلعدام والخيانة، وبايعاز من مخابرات نظام بومدين لقي مصرعه مقتوال في أحد فنادق فرانكفورت عام 

، يعين في قيادة 1947- 1946عام يصبح عضو اللجنة المركزية  ،في بودواو، ينظم إلى حزب الشعب في بلكور 1923ولد عام : أحمد محساس

يدعوا المناضلين إلى اإلبتعاد عن  يشارك في هيئة تحرير الجزائر الحرة و ،1952يتمكن من الفرار إلى فرنسا عام ، 1950التنظيم المسلح يعتقل عام 

الموقف يجلب عليه عداوة بوضياف وبن بلة وبن اللجنة المركزية ويشهر باللجنة الثورية للوحدة والعمل كستار لنشاط اللجنة المركزية هذا  مصالي و

يلتحق بالقاهرة عام . يتعاون مع المصاليين لكنه يتخلى عنهم غداة الثورة عمل عضوا في فدرالية فرنسا لجبهة التحرير. مهيدي وبن بولعيد وديدوش

ثم مديرا للديوان  ة،را لصندوق الملكية العقارية الزراعيمدي 1962يصبح عام  ،)تونس وليبيا(ويصبح مسؤوال سياسيا عسكريا بالمنطقة الشرقية  1955

ينفصل عن بومدين ويلجأ إلى الب العقيد بومدين ومجلس الثورة، يؤيد انق 1966-1963الوطني لإلصالح الزراعي فوزيرا للفالحة واإلصالح الزراعي 

 .البجاوي، وما فتئ أن غادرها وبقي يعيش في فرنسا حتى موت بومدين ينضم إلى المنظمة السرية للثورة الجزائري التي أسسها محمد. 1966فرنسا عام 

 مسؤوال عن التنظيم و 1949أصبح عام  في مغنية، انضم إلى حزب الشعب بعد الحرب العالمية الثانية و 1918ديسمبر  25ولد يوم : أحمد بن بلة

، 1952مارس  16السجن المؤبد، لكنه يتمكن من الفرار من سجن البليدة وحكم عليه ب. في قضية بريد وهران 1950اعتقل عام . عن المنظمة الخاصة

تعرض بن بلة لعدة محاوالت اغتيال، ثم اعتقل بعد . أحد زعماء جبهة التحرير 1954التجأ إلى القاهرة وأصبح منذ نوفمبر .رغم معارضة الحزب لذلك

كان عضوا في المجلس الوطني . الجبهة حول مسألة التحالفات وقضايا القيادة من السجن يعارض بن بلة قادة. 1956أكتوبر  22اختطاف طائرته يوم 

يقف إلى جانب قيادة الجيش ضد الحكومة المؤقتة ويصبح أول رئيس  1961/1962عام  1960ونائبا لرئيس الحكومة المؤقتة )1962-1956(للثورة

الرئيس الشاذلي يطلق . سنة في عزلة شبه كاملة 14يودعه السجن حيث يقضي انقالب العقيد بومدين ، و  1965عام يطيح به . للجمهورية الجزائرية

 .  1982سراحه، لكن يعود إلى نشاطه السياسي ويختار المنفى منذ عام 

وأصبح كادرا من كوادر المنظمة الخاصة، مالحقا منذ  1945،انضم إلى حزب الشعب بعد 1922عام ) الجزائر العاصمة(ولد بلكور:مراد ديدوش

وعاد ) 1954مارس ( في وقف ضد مصالي. بعد حل المنظمة الخاصة يعود إلى التنظيم السياسي، كنائب لبوضياف في تنظيم فدرالية فرنسا. 1950

كان يعطي أولوية  1954، ثم قائدا لمنطقة قسنطينة أكتوبر 22ال  مجموعةإلى الجزائر بموافقة بوضياف الذي كان أوفى صديق له كان عضوا في 

وهو يحاول حماية انسحاب ) كوندي سمندو(في  1955استشهد في جانفي . للعمل السياسي، وكان جد متأثر باألفكار المنادية بالمساواتمطلقة 

  .المجموعة التي كان يقودها

المنظمة السرية،  في عين الكرمة، بمنطقة قسنطينة، وانضم إلى حزب الشعب خالل الحرب العالمية الثانية، عضو في 1922ولد عام  :رابح بيطاط

،عضو المجلس 1955يشارك في تأسيس جبهة التحرير ويصبح قائد المنطقة الرابعة يعتقل عام  ،1954تالحقه سلطات االحتالل ابتداء من عام 

ين ويصبح وزيرا يؤيد انقالب العقيد بومد ،1964يصبح عضوا في المكتب السياسي لجبهة التحرير،لكنه يستقيل عام  ،1956 الوطني للثورة الجزائري

 .193- 187، ص المرجع السابقينظر محمد حربي،  .1976وأخيرا رئيسا للجمعية الوطنية  ،1972ثم وزيرا للنقل  ، 1965سنة  للدولة
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 : 1948و 1946مشاركة حركة انتصار الحريات الديموقراطية في انتخابات  .1

  :ميالد حركة انتصار الحريات الديموقراطية و 1946المشاركة في انتخابات   .أ 

أطلـق سـراح المسـاجين  ،1946مـارس  19فـي  بعد إصدار قرار العفو من قبل السلطات اإلستعمارية        

الـــذي ومــن بيــنهم مصــالي الحــاج  الجزائريــة، السياســـية المعتقلــين مــن مناضــلي ورؤســاء األحــزابوالسياســيين 

خيرته حكومة برازافيل بين اإلقامة فـي الجزائـر بشـرط أن يمنـع مـن التنقـل فـي مدينـة الجزائـر وضـواحيها وعـدد 

إال أنه اختار اإلقامة  ،خارجهامة بفرنسا وله حرية التنقل فيها و حتى اإلقا اريختأن  أو من المناطق األخرى،

عبـــد مــن برازافيــل، قابلـــه ببــاريس  فـــي طريــق عودتـــه و 1946،1حيــث عـــاد إليــه فـــي بدايــة أكتــوبر . بــالجزائر

باتخـاذ البرلمـان الفرنسـي منبـرا سياسـيا لتمريـر  الذي نصـحه ن عزام باشا، األمين العام للجامعة العربية،االرحم

وبهـذا بـرزت الشـعب  للحـديث باسـم الحـزب و 2،المـؤهلين بصـفة رسـمية خطابه من خـالل النـواب المنتخبـين و

العمــل مــن أجــل االعتــراف بشــرعية حركتــه والموقــف الــذي يجــب : مســألتان ضــمن انشــغاالت مصــالي الحــاج

لـم يعـد يعـرف القـادة الجـدد لحـزب الشـعب الجزائـري السـري، فكـان  ضـا فهـويوأ ،اتخاذه مـن اإلنتخابـات القادمـة

:  عمــر بــن عــودة أحــد مناضــلي الحــزبويقــول  3.عليــه خــوض معركــة سياســية بعــد تســع ســنوات مــن الغيــاب

اللجنـة المركزيـة لكـي ترشـح  ضـغط علـى المكتـب السياسـي و 1946الحاج في سنة بعد عودة مصالي ... « 

، )البلديــة، الواليــة، مجلــس الواليــة، المجلــس الجزائــري المجلــس الفرنســي(جــالس الفرنســيةالحركــة مناضــلين للم

تهـا وتصـبح حركـة يحرك وكان هذا بداية االنحراف الخطير الذي وقعت فيه الحركة، مما جعلها تفقد نشاطها و

إن  «: قولـهالمناضـل عبـد الحميـد مهـري ب ،كـذلك يؤكـد علـى مقولـة عمـار بـن عـودة. » مثل الحركات األخرى

الســهل خاصــة بعــد المجــازر الرهيبــة التــي عرفتهــا  مســألة المشــاركة فــي االنتخابــات لــم تكــن بــاألمر الهــين و

مصــالي  إصــرارأمــام  ، فهــذا التحــول الخطيــر أحــدث تصــدعا داخــل الحركــة، و1945مــاي  08الجزائــر فــي 

كــان مــن الضــروري علــى  و4.» رضــخت اللجنــة المركزيــة لرأيــه ماعــدا حســين لحــول إلحاحــه والحــاج الشــديد 

إجمـــاع  بعـــد نقـــاش و ، و1946نـــوفمبر  10إيطـــارات الحـــزب الـــرد علـــى هـــذا اإلشـــكال قبـــل إجـــراء انتخابـــات 

إال أن الســلطات االســتعمارية رفضــت بــدعوى أن  ،مناضــلي الحــزب تقــرر وضــع قــوائم مرشــحي حــزب الشــعب

باســـم حركـــة انتصـــار  نفســـها، المرشـــحينقائمـــة فاســـتدعى األمـــر تقـــديم  1939نة هـــذا األخيـــر قـــد حـــل منـــذ ســـ

                                  
، )2011دار األلمعية للنشر والتوزيع، : الجزائر(، في عمالة وهران 1954 - 1939حركة انتصار للحريات الديموقراطية عبد القادر جياللي بلوفة،  1

 . 194-193، صالمرجع السابقبنيامين سطورا، : رينظ، 23ص

.171، ص السابق المصدربن يوسف بن خدة،   2  

.194- 193، صالسابق المرجع بنيامين سطورا،  3  

.77، 72، ص المرجع السابقمومن العمري،   4  
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، وقد تم توزيع مرشـحي الحـزب علـى 1947الحريات الديموقراطية، وهكذا ولدت هذه الحركة في شهر نوفمبر 

  :النحو التالي

، عمار خليل، وعبد حمد مزغنة، محمد خيضر، محمد طالبأ: المقاطعة اإلنتخابية لمدينة الجزائر •

 .الرحمان حفيظ

 .محمد ممشاوي سين لحول، هواري سويح، وح :مقاطعة وهران  •

 .جمال دردوز و ،محمد لمين دباغين، مسعود بوقادوم :مقاطعة قسنطينة  •

 .وعبد اهللا بن حبيلس ،أحمد بودة :مقاطعة باتنة  •

إيف (وعلى الرغم من النجاح الذي حققته هذه الحركة إال أن اإلدارة االستعمارية الممثلة في الحاكم العام      

أحمـد مزغنـة، ومحمـد خيضـر عـن مدينـة : وافقت على انتخاب خمسة مرشحين عن الحركة فقط وهم ،)وشاتين

  1.مسعود بوقادوم ، دردور عن قسنطينة الجزائر، الدكتور األمين دباغين،

بمناضــلي قــادة الحركــة إلــى التخطــيط ألســلوب عملــي مســتقبلي، فبعــد نــدوة  1946وقــد دفعــت إنتخابــات       

، 1947فيفـري  17-15 لحـزب، التي صودق على قراراتهـا فـي المـؤتمر األول ل1946يسمبر اإلطارات في د

بعد نقاش طويل أقر  ، تحت رئاسة مصالي الحاج، بحضور حوالي مائة مشارك و)الجزائر(سريا في بوزريعة 

طيـــة يـــات الديموقرار حانتصـــار للحركـــة  تنظـــيم و لة النشـــاط الســـري لحـــزب الشـــعب الجزائـــري،صـــموا :المـــؤتمر

فــي هــذه  الفصــل إلــى أن  2،كفــاح المســلحللتحضــير التأســيس المنظمــة الخاصــة، مــن أجــل  كغطــاء قــانوني، و

جنـاح : نبجنـاحي تصميم الهيكل التنظيمـي للحـزب ويؤكد عبد الرحمان كيوان بأن .إلى وقت آخر جلاألخيرة أ

، كــان مــن المنظمــة الخاصــةنتصــار للحريــات الديمقراطيــة وجنــاح ســري بواســطة علنــي نظــامي تمثلــه حركــة ا

 اطاته وتزايـــدت نشـــ و مرحلــة جديـــدة مــن حيـــاة الحــزب ، 1947ســـنة و بـــذلك شــكلت 3. حســـين لحــول اقتــراح

بجهــاز سياســي فعــال يســتطيع مــن خاللــه  مهــيكالمــن قبــل الجمــاهير الشــعبية، و  ادعممــصــبح حيــث أمهامــه 

وفـي العديــد مـن محطاتــه ال  4يموقراطيــةالدانتصـار الحريـات  حــزبم مــن أن برنـامج علــى الـرغ .تحقيـق أهدافـه

إال أننــا نالحــظ بــأن ســنة  ،يختلــف كثيــرا عــن المطالــب التــي احتواهــا برنــامج نجــم شــمال إفريقيــا وحــزب الشــعب

                                  
  1 . 72، ص المصدر السابقبن يوسف بن خدة، 

.25-24، صالمرجع السابقعبد القادر جياللي بلوفة،  2  

Abderahmane Kiouane,Moment Du Mouvement National (texte et position),Edition Dalab,Alger ,2009 ,p108. 3  
  . )5(الملحق رقم : ينظر 4
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ومــا حملتــه مــن أحــداث مهمــة كظهــور العديــد مــن الهيئــات والمواثيــق التــي تنــادي بحقــوق اإلنســان فــي  1945

  :ا يخص القيادةففيم ،اعتمدت على هيكل تنظيمي محكمقد أثرت على الحركة وبرنامجها كما  ،العيش الكريم

ينعقد حسب دورات تقررها اللجنة المركزية، باإلتفاق مع رئيس  هو أعلى هيئة في الحركة، و و :المؤتمر •

  .الحركة ويحضره جميع المناضلين

) 40(وكانـت تضـم أربعـون ،مصـير الحركـة وشـؤونهاهـي السـلطة الفعليـة التـي تقـرر  و :اللجنة المركزيـة •

  .عضوا قياديا منتخبا

يطلق عليه  من قبل أعضاء اللجنة المركزية و ينتخب وويضم إطارات الحركة العليا،  :المكتب السياسي •

 1.سم اللجنة المركزيةإأحيانا 

نـــة التنظـــيم، لج :هـــي عـــددها خمسســـة و قـــد شـــكل المكتـــب السياســـي للحركـــة، لجـــان مركزيـــة متخصصـــة و و

  .النواب الشؤون النقابية و المنظمات الجماهيرية، و و ،اإلعالم، الشؤون اإلسالمية الدعاية و

كمــا  ،دائــرة) 33(ثــالث وثالثــين و ،واليــات) 10(فقــد قســمت الجزائــر إلــى عشــر :مســتوى العمــالتوعلــى      

   .سميت بفيدرالية فرنسا و، ) 11(المهاجرون في فرنسا الوالية الحادية عشر المناضلونشكل 

فمــثال علــى مســتوى األحيــاء الشــعبية فــي .الفــرع ، الفــوج ، الخليــة: مئــة قســمة واحتــوت القســمة علــىقســمت  و

: مثـل ،عضوا ومن أجل نجاعة العمل أسس الحزب خاليا سـرية) 27إلى  5(المدن والبلديات، تواجدت الخلية

لقــد  2.ليــة خاصــة بالتــأطير السياســي لتكــوين النخبــةخ ، و)علــى مســتوى كــل مقاطعــة(المراقبــة خليــة األمــن و

من أجل الوقوف إلى  محاربة السياسة االستعمارية و كرست الحركة بعض الوسائل الممكنة من أجل كشف و

التـي كـان بعضـها يصـدر مـن هـذه الوسـائل الصـحافية  و. ضـالهن جانب الشـعب الجزائـري برمتـه فـي كفاحـه و

  3.رصحيفة صوت األحرا و ة الجزائرية،صحيفة األم: بطريقة سرية نذكر

  

                                  
.81، ص ، المرجع السابقمومن العمري  1  

.80، ص المرجع نفسهمومن العمري،  :ينظر.26-25، صالمرجع السابقعبد القادر جياللي بلوفة،   2  
إلى شهر أكتوبر  1946صحيفة شهرية ناطقة باللغة الفرنسية وكانت تدعوا إلى التحرر الوطني ودام صدورها من جوان  :صحيفة األمة الجزائرية 3

1948.  

نشرية سرية، أصدرها حزب الشعب الجزائري وكانت تركز بشكل خاص على مقاومة اإلستعمار الفرنسي والتصدي لسياستها القمعية  :صوت األحرار

   .96المرجع نفسه، ص: ينظر. ت أثناء الحرب العالمية الثانيةوكشف أالعيبه وقد ظهر 
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صــوت  صـوت الجزائـر، صـحيفة المنـار، الجزائـر الحـرة، بــي،صـحيفة المغـرب العر : أمـا الصـحافة العلنيـة فهـي

  1.الشعب، صحيفة الشعب الجزائري، صحيفة الوطن

د مـــن الخـــارجي، جعـــل العديـــ نشـــاطها السياســـي الـــداخلي و إن الهيكـــل التنظيمـــي الـــذي تمتعـــت بـــه الحركـــة و

الـــخ، فكانــت الحركــة هيئـــة للشــباب، فلـــم ...الطلبــة العمـــال و الجزائــريين ينظمــون إليهـــا، فــانخرط الحرفيــون، و

  .سنة من العمر 25من مناضليها  %55يتجاوز 

كـــبح  تهدئـــة األوضـــاع و إال أنــه كـــان مـــن أولويـــات النظـــام االســـتعماري بعــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة         

تخرج في محتواها عن خـط  اإلستمرار فانتهج سياسة لم اء وحتى يتسنى له البق ،احتوائها المطالب الوطنية و

الذي كان مكرسا  1947سبتمبر  20في دستور  ، فتمثل1944مارس  7قرار  و 1936مشروع بلوم فيوليت 

حــزاب لقــد رفضــته جميــع األ علــى أن الجزائــر قطعــة مــن فرنســا، و: نــص بنــده األول للهيمنــة اإلســتعمارية، و

نفـس السـنة شـاركت األحـزاب فـي انتخابـات  شهر أكتـوبر مـن في و 2الجزائرية كما عارضه المعمرون بدورهم،

علـى الشـعب الجزائـري، فـي  1947طـرح مشـروع دسـتورلذا الحـدث هـقد استغلت الحركـة  المجالس البلدية ، و

، مــع أو ضــد قــانون ؟ جزائريــةضــد األمــة ال ، مــع أو؟ مــع أو ضــد النظــام اإلســتعماري: عــدة تســاؤالت أهمهــا

 الحــزبة أن أحــرز ، فكانــت النتيجــ؟ مــع أو ضــد إنشــاء مجلــس تأسيســي جزائــري ذو ســيادة وطنيــة؟ الجزائــر 

مـن نتـائج ذلـك، إسـتقالة الحـاكم  كل أصوات الجزائريين، في اإلتجاه المسطر لبرنامجه و على باهر، و انجاح

، المعــروف )Marcel Edmond Naigelen( خلفــه نــيجالن ، و)Chategneau (العــام للجزائــر، الســيد شــاتنيو

  3.شخصيته المريبة أخالقه الوضيعة و بدسائسه و

                                  
  .1949دامت من جوان إلى نهاية  كانت موالية للحزب و أعداد أخرى باللغة العربية و صدرت أعداد منها باللغة الفرنسية و: صحيفة المغرب العربي1

إلى شهر  1951دام صدورها من مارس  لكنها كانت تابعة للحزب و هي نصف شهرية مستقلة ظاهريا و صدرت باللغة العربية، و: صحيفة المنار

  .ثم توقفت نهائيا 1953نوفمبر 

 1949أوت  18صدرت خلفا لصحيفة األمة، صدرت باللغة الفرنسية، كانت نصف شهرية أوال ثم أسبوعية بعد ذلك و دام صدورها من : الجزائر الحرة

، تميزت بلهجتها الجريئة و القوية رغم توقيفها عدة مرات من قبل اإلدارة اإلستعمارية، و أصبحت بعد اإلنقسام الذي عرفته 1954نوفمبر  06إلى 

  .ثل جناح المصاليين بينما أصبح للمركزيين صحيفتهم الخاصة وهي األمة الجزائريةالحركة تم

، و كانت ناطقة باللغة العربية وتوقفت بعد صدور أعداد قليلة منها، حيث حلت محلها صحيفة صوت 1953نوفمبر  29تأسست في : صوت الجزائر

  .الشعب

  .1954أوت  02صدر أول عدد منها في  :صوت الشعب

، وقد صدر أول عدد منها بين شهر 1954بعد مؤتمر العاصمة بحي الغربيين سنة   أول صحيفة تصدرها اللجنة المركزية :الشعب الجزائريصحيفة 

  .و تضمن محتوى الخالف و أسباب األزمة و عناصرها التي نشبت داخل الحركة 1954سبتمبر و أكتوبر عام 

  .96، ص المرجع السابقمومن العمري،  :ينظر. قبل تفاقم أزمة الحركة 1953وقد أصدرتها حركة االنتصار سنة : صحيفة الوطن
منظمة المجاهدين، : ، الجزائر82، عمجلة أول نوفمبر مع المجاهد بن يوسف بن خدة،: حديث ذو شجونعبد الحميد السقاي، الزبير بوشالغم،   2

  .40بمناسبة الذكرى الثالثون الستشهاد العربي بن مهيدي، ص 

  3 عمار هالل، الحركة الوطنية بين العمل السياسي والفعل الثوري 1947-1954، الذاكرة، ع3، الجزائر: خريف سنة 1994، ص 87-86.
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  :1948انتخابات   . ب

نائبـا مناصـفة 120جاء دور الترشيح للمجلس الجزائري الذي تقـرر تكوينـه فـي الجزائـر مـن  1948في عام  و

رنســـية تنظـــر بعـــين االرتيـــاح إلـــى د اإلدارة الفبـــين الجزائـــريين والفرنســـيين فـــي الجزائـــر، وفـــي هـــذه المـــرة لـــم تعـــ

منعـــوا مـــن حيـــث مرشـــحا ألقـــي القـــبض علـــى ثالثـــة وثالثـــين قبـــل يـــوم التصـــويت  59نتخابـــات، فمـــن بـــين اإل

االتصال بالشعب، أما يوم التصويت فقد شهد تزويرا محكما بتـدبير الـوالي العـام نـيجالن الـذي عـين خصيصـا 

ـــات ـــت حركـــة انتصـــار : دارة الفرنســـيةحســـب اإل ، وإلجـــراء هـــذه اإلنتخاب ـــو كانـــت هـــذه االنتخابـــات حـــرة لنال ل

فــي يــوم افتتــاح المجلــس، لــم  و 1.مقعــدا مــن جملــة الســتين الخاصــة باألهــالي 57الحريــات الديموقراطيــة علــى 

أما األربعة اآلخرون فلم يحضروا الجلسة ألنهم  الحركة نفسها،يحضر الجلسة سوى خمسة نواب منتخبين من 

  2.عشية إفتتاحها اعتقلوا

سـتطع تجاهـل تلـك الخالفـات أنها لم ت، إال 1948و  1946و على الرغم من فوز الحركة في انتخابات      

للمشـــاركة فـــي  مؤيـــدتيـــار  ، إلـــى تيـــارين أدت إلـــى انقســـامها التـــي و ،1947لتـــي ظهـــرت منـــذ مـــؤتمر فيفـــري ا

آداة لكسب الرأي العـام و ، من وسائل المقاومة يرى فيها وسيلة الذي كان  ومصالي الحاج مثله   االنتخابات

فقد مثله حسين لحول  أما التيار المعارض.لنشر الوعي السياسي على المستوى الوطني أنها منبر الفرنسي، و

تكون علــى حســاب اإلعــداد للمعركــة الفاصــلة، حيــث ســتجعل ســ أنهــا  يبــرر ســبب المشــاركة فيهــا الــذي كــان و

هكـــذا أخـــذت  و3.خســـارة المناضـــلين الثـــوريينبـــذلك  طبيعتهـــا و يـــاة السياســـية والمنتخبـــين يتعـــودون علـــى الح

بعـد اإلنتخابـات وتزويرهـا والقمـع  الحركة تنزلق شـيئا فشـيئا نحـو السياسـة السـهلة فـي إطـار حـزب التكـتالت، و

متـين تعـرض ألز  في هـذه الفتـرة عـاش الحـزب و الذي حل بالحزب تأكد أن فرنسا ال تغير من سياستها أبدا، و

  4.حادتين

  

  

  

                                  
، )2009دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، : الجزائر(،)مؤسسات ومواثيق(المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة عبد الحميد زوزو، 1

   .115-114ص

.87، صبق، المرجع الساعمار هالل  2  

.13، ص2المرجع السابق،ج عبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون،  3  
دار هومه للطباعة : الجزائر( ، 1962 -1946االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير الوطني يحي بوعزيز،   4

   .10، ص)2001والنشر والتوزيع، 
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  :1949أزمة األمين دباغين واألزمة البربرية  .2

  :أزمة األمين دباغين  .أ 

انتصــار الحريــات الديموقراطيــة مــع األشــهر األولــى لظهورهــا جنحــان، األول د ظهــر بــداخل قيــادة حركــة لقــ    

الحاج الذي تكتلت  الثاني بزعامة مصالي بزعامة محمد األمين دباغين المدعم من بعض مناضلي الحزب، و

ـــه جماعـــة العاصـــمة، منـــذ  للحركـــة صـــالحيات مطلقـــة لقيـــادة السياســـة الخارجيـــة لـــألول لقـــد أعطيـــت و 1حول

المــال مــن بعــض الــدول  فــي محــاوالت نشــيطة للحصــول علــى األســلحة والمنطلــق شــرع  مــن هــذا و 1947،2

، علـى حسـب 1948تـداءا مـن سـنة بهـذا ا وخاصة من الجامعة العربية للشروع في العمل الثـوري  العربية، و

إال أنــه عنــدما عــرض المشــروع علــى  ،ن نشــاطات دبــاغين كللــت بالنجــاحفــإ مــا جــاء فــي شــهادة حامــد روابحيــة

لموقــف  قــد تــأثر دبــاغين كثيــرا و. اء تحفظهــم فجمــد إلــى أجــل غيــر مســمىقيــادة الحركــة أبــدى أغلبيــة األعضــ

إلى طرح سؤال في غاية األهمية على  1949المركزية لسنة مما دفعه في إحدى دورات اللجنة  القيادة السلبي

إذا كــان الحــزب يعمــل للتوعيــة فــإن نتــائج  ، و؟ هــل نحــن نعمــل للثــورة أم لمجــرد التوعيــة الوطنيــة: أعضــائها

 مرحلـةأمـا إذا كانـت التوعيـة الوطنيـة مجـرد . اإلنتخابات تبين أنه قد حقق هدفه، إذ أصبح الشـعب كلـه وطنيـا

فــي المســؤولين علــى حــد ســواء،  هــو الثــورة فيجــب علينــا أن نعيــد النظــر فــي خطــة العمــل و و للعمــل الجــدي

لقيــادة المرحلـــة الجديــدة مـــن ري، فأصـــبحوا بــذلك أكثـــر اســتعدادا لنفســح المجــال لرجـــال تربــوا علـــى العمــل الثــو 

تيــار الشــرعي تج أنــه نقــد قاســي للمســؤولين مثلنــا درجــوا علــى العمــل السياســي، ومــن خــالل هــذا الحــديث نســتن

 حـل إيجاد بدل أن تحاول قيادة الحزب و .أنصاره، إال أنه كان في صالح التيار الثوري الممثل في مصالي و

بين أزمـة  باألساليب الديموقراطية، قامت بالمزج بينها و األمين دباغين لهذه األزمة، التي اصطلح عليه بأزمة

  3.هي األزمة البربرية ثانية و

  :األزمة البربرية  .ب 

، حـــين طلــــب واعلــــي بنـــاي، إنشــــاء منطقــــة موحـــدة لجميــــع الســــكان 1945وقـــد بــــدأت هـــذه األزمــــة منــــذ      

أصــبح  1948فمبر فــي شــهر نــو  و. لكــن اللجنــة المركزيــة للحــزب رفضــت هــذا الطلــب المتكلمــين بالقبائليــة، و

لقـد  ر ولـد حمـودة، وعم ذلك بدعم من واعلي بناي و عضوا في اللجنة الفدرالية للحزب بفرنسا، ورشيد يحي 

                                  
دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، :الجزائر(، مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني في خالل الثورة التحريريةابراهيم لونيسي،   1

   .20، ص)2007
، )1983، دار الكلمة للنشر: لبنان(كميل قيصر داغر،: ، ترجمةجبهة التحرير الوطني األسطورة والواقع 1962-1954الجزائر محمد حربي،   2

   .60ص

.23- 21، ص ، المرجع السابقابراهيم لونيسي  3  
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بمسـاعدة الرامـي ذلـك بـالرغم مـن قـرار الحـزب  و ،عارض السيد رشيد علي يحي فكرة جمع التبرعات لفلسطين

حيــث قــررت حــل فيدراليــة  ،جــاء رد الفعــل مــن قيــادة الحــزب 1949وفــي شــهر أفريــل مــن عــام . الفلســطينيين

التـي كــان يسـتعملها كمنبــر "  نجـم الجزائــر" ن رئاســة تحريـر جريــدة عــزل رشـيد علــي يحـي مـ الحـزب بفرنسـا و

 لحزب، واإبعادهم عن  عزل قادة الحركة البربرية وكما قررت قيادة الحزب  .للتنكر للجزائر العربية اإلسالمية

نـه ، إال أن بقائه في اللجنـة المركزيـة عرئيس الحزب لم يسلم من هذا التطهير إال السيد آيت أحمد الذي دافع 

فـي الوقـت  و. 1949فـي شـهر ديسـمبر  حـل بـن بلـة محلـه و ،السـرية للحـزبرئاسة المنظمة تقرر إبعاده من 

 كلهــم يتكلمــون القبائليــة، علــى رأس فدراليــة الحــزب بفرنســا و نفســه فقــد عــين الحــزب ثــالث شخصــيات وطنيــة

أن يقومـوا بإعـادة تنظـيم خاليـا الحـزب ، راجف بلقاسم، وسعدي صادق، وشوقي مصطفاوي :طلبت من السادة

 قيادتـه فـي بـالد القبائـل و كما قام كريم بلقاسـم مـن جهـة بالقضـاء علـى جميـع المعارضـين لمصـالي و. بفرنسا

مصــالي كــان يــرى بأنهــا صــنيعة  :قــد اختلفــت أســباب هــذه األزمــة فمــثال و 1ذلــك محافظــة علــى وحــدة الحــزب،

فـي النقـاط  ،أسـباب هـذه األزمـةفقـد حـدد   أمـا بـن يوسـف بـن خـدة  2،»فـرق تسـد  «  االسـتعمار طبقـا لمقولـة

  :التالية

تأثير الحزب الشيوعي، حيث أن أنصار البربرية كانوا ينتمون إليه حيث كان يزودهم بالمال لنشـر جريـدة  .1

 .النجم في فرنسا"

 .ه المنطقة إلى فرنساقوة هجرة سكان هذ التأثير الذي خلفه االستعمار في منطقة القبائل بفعل التبشير، و .2

لـم يكـن لهـم أي احتكـاك باللغـة  و ،نتشار الفكرة بشكل خاص في أولئك الذين تكونوا فقط باللغة الفرنسـيةإ .3

 .غيرها عندما كانوا صغارا اإلسالم في الزوايا و ربية والع

 3. النكبة التي منيت بها فلسطين وخيانة العرب لها .4

أنصـار البربريـة جمعـتهم  و وحسب يحـي بـوعزيز فـإن األمـين دبـاغين. بهذه األزمة؟ دباغين األمينأما عالقة 

بفضـل  « :اتجاه أنصاره فـي قولـه قد أكد مصالي الحاج نظرته اتجاهه و و 4ها مصلحة للحزب،عالقة ليس ل

صــغارا إلــى جســم الحــزب إلــى كــل المواقــع فيــه  بــودة كــان ذو النزعــة البربريــة يــدخلون، كبــارا و –تكتــل األمــين 

كـانوا ...تقريبا، كجرثومة تدخل جسما قد ضعف، تنقلوا بسـهولة وذهبـوا هكـذا يزرعـون الجرثومـة فـي كـل فرنسـا

                                  
.  319- 318، ص )1997دار الغرب اإلسالمي، : لبنان(، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية بوحوش عمار،   1  

.  13، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،   2  

.25، صالمرجع السابقابراهيم لونيسي،   3  

.12، صالمرجع السابق، يحي بوعزيز  4  
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بالنســبة للــدكتور األمــين دبــاغين الــذي كــان يتــزعم الجنــاح المؤيــد للعمــل  و 1،»لفتــرة مــن الــزمن ســادة الحــزب 

إبعـاده  و ناقشة قضية أنصار البربرية في اللجنة المركزية للحزب، فقد تم فصـلهالذي سكت عند م العسكري و

أمــين .حــول أزمــة د لحــاج،فــي نقــاش جمــع محمــد قنــانش ومصــالي ا ، و1949ديســمبر 02مــن الحــزب يــوم 

إن «  :من خـالل طرحـه هـذا حيث حاول محمد قنانش معرفة أسباب إقصاء هذا األخير من الحزب، دباغين،

لكــن  حقيقــة، و «: فأجــاب مصــالي قــائال. »...ال مقنعــة مها الحــزب إلقصــائه غيــر كافيــة ودتــي قــاألســباب ال

هناك أشـياء أخـرى لـم تـذكر ألسـباب خاصـة، األولـى عـدم انضـباطه مـع الحـزب، فإنـه يسـافر إلـى الخـارج مـن 

تتسـم ... المناضـلين كانـت تصـرفاته مـع  ال شفهيا، و حين يرجع ال يقدم تقريرا ال كتابيا و غير علم اإلدارة و

الفرنسـي من المجلـس ضاه اما يتق يدفعأشياء أخرى ثم هو الوحيد الذي ال  و(...) بالبعد عن اللياقة السياسية،

  2.»كغيره من النواب ،للحزب

  :1950اكتشاف المنظمة الخاصة  .3

  :تأسيسها وتنظيمها  . أ

الوطنيـة الجزائريـة مـن نضـال الكلمـة كان تأسيس المنظمة العسكرية السرية حدثا هاما فـي تحـول الحركـة      

إذا كــان التنظــيم العســكري قــد تجســد فــي هــذه المنظمــة  ، وإلــى الكفــاح المســلح مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة

باحتضــان مـن التيــار السياسـي الــذي واصـل نضــاله مـن مطلــع  1950حتـى  1947منـذ ســنة  بصـورة تطبيقيــة

افعـا قويـا للتفكيـر بعمـق فـي اإلعـداد نتائجهـا د ماي و 08مجازر ن للقد كا والربع الثاني من القرن العشرين، 

 المتطــور الــذي يكــون بمثابــة النــد للنــد مــع االســتعمار عــن طريــق تحضــير قــوة منظمــة و االســتراتيجيالثــوري 

  3.حتاللمواجهة قوات اإل متخصصة في مختلف األعمال الثورية، بمعنى جهاز قادر على تحدي و

قيـــادي حـــزب الشـــعب منـــذ أحـــداث الحـــرب  لمقاومـــة المســـلحة تشـــغل بـــال المناضـــلين ولقـــد ظلـــت فكـــرة ا     

، نشــاطا حثيثــا مــن أجــل الحصــول علــى 1945إلــى  1939العالميــة الثانيــة حيــث شــهدت الفتــرة الممتــدة مــن 

علـى طريـق الكفـاح المسـلح بتأسـيس   وقـد تـم وضـع اللبنـة األولـى األلمانيـةية السيما بعض المساعدات العسكر 

هـي ألمانيـا حيـث  ، التـي بـدأت اتصـاالتها بـأول دولـة أوروبيـة و1939نة العمل الثوري لشمال إفريقيـا سـنة لج

خــالل هــذه  ، و1939جويليــة  15جــوان إلــى  20مــا يقــارب الشــهر فــي الفتــرة الممتــدة مــن  أعضــاؤهاأقــام بهــا 

                                  
.64، صالمرجع السابقمحمد حربي ، 1  

.82، ص)2005دار القصبة للنشر ، : الجزائر(، ، ذكرياتي مع مشاهير الكفاحمحمد قنانش  2  

.313، ص، المرجع السابقأمال شلي 3  
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معونــة عســكرية عنــد بــدء الكفــاح تقنيــات التخريــب، كمــا تلقــت وعــدا ب الفتــرة تمكنــت مــن أخــذ فكــرة واضــحة عــن

  1.المسلح بالجزائر

 هيكلة المنظمة الخاصة و وهنا تجدر بنا اإلشارة إلى أهم الشخصيات التي حملت على عاتقها تنظيم و      

علـى محاولـة إقنـاع القيـادة بضـرورة إنشـاء هيئـة طليعـة الـذي عمـل منـذ انضـمامه للحـزب  2محمد بلوزداد: هم 

ـــة ســـنة قـــد أنشـــأ مـــا ســـمي بالمجموعـــات التخري حـــزب، وشـــبه عســـكرية داخـــل ال امتـــداد  ، التـــي هـــي1944بي

في العـام نفسـه أسسـت قيـادة الحـزب الشـعب الجزائـري منظمـة  لجماعات الصدام التي شكلها حسين عسيلة، و

مكونـــة لمجمـــوعتين إحـــداهما فـــي القصـــبة واألخـــرى فـــي بلكـــور  فـــي العاصـــمة مشـــكلة مـــن عشـــرين عضـــوا، و

هـذه المجموعـات كانـت تسـمى لجنـة  ، والعناصر القصبة و محيطة بها مثل حيدرة وحسين داي ووالمناطق ال

 التــوالي، و محمــد طالــب، علــي لكــل مــن أحمــد بــودة، وأوكلــت مســؤولية هــاتين المجمــوعتين  شــباب بلكــور، و

  3.وضع على رأسها محمد بلوزداد

بـذلك كانـت أول  محـاوالت و تجارب و اقد سبقته نستنتج بأن الجذور التاريخية لميالد المنظمة الخاصة،     

تنظيم عسكري كجنـاح للحركـة أثنـاء نـدوتها الوطنيـة األولـى فـي شـهر ديسـمبر  إلنشاءمباشرة  دعوة صريحة و

ـــى رأســـهم ، حيـــث ألـــح بعـــض المناضـــلين و1946ســـنة  ـــى ضـــرورة إنشـــاء تنظـــيم  مـــينألا .د ،عل دبـــاغين عل

ـــذ فـــي وقتهـــا ـــم تنف بعـــض  مصـــالي الحـــاج و حيـــث أجـــل البـــث فيهـــا بســـبب انشـــغال. عســـكري إال أن الفكـــرة ل

إال أن األمـر فصـل  .المناضلين بالحصول على موافقة اللجنة المركزية على طلبه المتعلق بـدخول االنتخابـات

والتــي كــان  ،الــذي شــهد مــيالد التنظــيم العســكري الســري و 1947فيفــري  15فــي المــؤتمر األول للحركــة فــي 

   4.غرضها إعداد اإلطارات لجيش الثورة

، قــام محمــد بلــوزداد الــذي أوكلــت لــه مهمــة قيــادة المنظمــة بمســاعدة مــن 1947نــوفمبر  13مــن  ابتــداء و    

كان تكونت من ثمانيـة بأن قيادة األر  قد ذكر هذا األخير و ،يةآيت أحمد لتنصيب هيئة األركان للمنظمة السر 

                                  
  1 لحسن بومالي، المنظمة العسكرية تتبنى الكفاح المسلح، الذاكرة،ع 2،الجزئر: المتحف الوطني للمجاهد، 1995،ص 177.

سنة، شارك في تحرير الجريدة السرية  19وعمره  1943بمدينة الجزائر وانضم لحزب الشعب سنة  1924لقب بسي مسعود ولد في : محمد بلوزداد 2

ن حاصال على شهادة الباكالوريا سنة، كا 23، كان أول رئيس للمنظمة الخاصة ولم يكن عمره آنذاك يزيد عن 1945في بداية شهر ماي سنة " الوطن"

تمتع بمجموعة من الصفات مكنته من أن يكون إطارا من إيطارات  الحزب ، فقد تكفل بتأسيس المنظمة الخاصة وشكل قيادة أركانها . في ذلك الوقت

جانفي 14  وفيالبالد للعالج إال أنه تووزع المسؤولية حسب التقسيم، إال أن المرض لم يمهله حيث تكفل من بعده حسين آيت أحمدـ وتم نقله خارج 

   .108، صالمرجع السابقمومن العمري، : ينظر. 1952

.314، ص المرجع السابقأمال شلي،   3  

.108، صالمرجع السابق مومن العمري،ـ  4  
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قـــادة : لهـــذه األخيـــرة فقـــد تـــم تحديـــدها كـــاآلتي قائـــد وبالنســـبة أعضـــاء، ســـتة قـــادة منـــاطق، مـــدرب عســـكري، و

  : النواحي

منـــاطق (، محمـــد مـــاروك)الجزائـــر الكبـــرى(، جياللـــي رقيمـــي )ةقســـنطين( وأحمـــد محســـاس  1محمـــد بوضـــياف،

 جياللـي بلحـاج، و: المـدرب العسـكري  ، و)منطقـة وهـران( ، أحمد بن بلة)القبائل(،عمار ولد حمودة  )الجزائر

وقــد  .تصــااللتوليته علــى شــبكات االســتعالمات واإلكلــف محمــد يوســفي بمســؤ  و 2،أســندت بــذلك رئاســتها إليــه

  :تتمثل في  و نشاطها دت ثالث محاور لعمل المنظمة وحد

 نضـباط واإل المتفجـرات و األسـلحة والتدريب علـى مختلـف (يرتكز على التكوين العسكري  و: األولالمحور 

  ).تحديد المناطق

  ).الروحية المرتبطة باإلسالم الدينية و التربية الوطنية و(يرتكز على التكوين العقائدي  و :المحور الثاني

  3.الذخيرة يرتكز حول جمع السالح و و  :المحور الثالث

يـــتم عـــن طريـــق وســـيط أو منـــدوب يســـمى المكتـــب السياســـي  تصـــال بـــين المنظمـــة الخاصـــة وكـــان اإل و    

وكان في بداية األمر أحمد مزغنة ثم خلفه حسين لحول الـذي أصـبح واسـطة بلـوزداد لـدى  4المندوب الخاص،

قـد ســلمه فـي البدايــة  األوامـر، و منــه يتلقـى التعليمــات و يعـرض مشـاكله و قيـادة الحـزب فإليــه يقـدم حاجاتــه و

 300تتوفر فيهم شروط العضوية في المنظمة الخاصة، فاختار حـوالي  قوائم المناضلين ليختار من بينهم من

الهــدف الــذي  أنبــ أثبــت والصــرامة والجديــة ، ب تميــز 6داخلــي،كمــا اعتمــدت المنظمــة علــى  تنظــيم  5.مناضــل

التجنيـد،  التربيـة و التكـوين وفـي  قسـوة و حيـث تطلـب انضـباطاالسـهل،  ه لم يكن بالشيءكانت تسعى لتحقيق

قـد  و .شـجاعة أمانـة و ة ومسـؤولية وٕاخـالص وتنفيذ ما أوكل إليه من مهام بدقـ مجند أهال لتحقيق ون الليكو 

                                  
يناضل في صفوف . في المسيلة، بعد الحرب يترك وظيفته العمومية و يضع نفسه في خدمة الحركة الوطنية 1919جوان  23ولد يوم: محمد بوضياف1

العمود الفقري لتجمع أنصار الكفاح المسلح، اختطف مع  1954-1953كان عام .حزب الشعب و يصبح مسؤوال عن المنظمة الخاصة في قسنطينة 

، 1961، يعين وزيرا للدولة ثم نائبا لرئيس الحكومة المؤقتة 1962-1956، و بقي عضوا في المجلس الوطني للثورة 1956أكتوبر 22بن بلة يوم 

ثم يطلق صراحه، يؤيد  1963جوان  21، يعتقل يوم 1962يعارض بشدة هيئة الجيش و زعامة بن بلة ويؤسس حزب الثورة االشتراكية في سبتمبر 

الثورة محمد حربي، : ينظر..تخلوا عن فكرة الحزب الواحد وطالبوا بتعدد األحزاب، وهو يعيش اآلن الجئا بالمغرب األقصىمؤسسي جبهة التحرير الذين 

  190.، صالجزائرية
د، ب،ن، منشورات البرزخ، طبع بمطبعة (سعيد جعفر،: ، ترجمة)1952-1942مذكرات مكافح ( روح اإلستقالل آيت أحمد حسين،  2

   .145، ص)2002الصنائعي،
  .188-185، ص المرجع السابقلحسن بومالي،  3
  .112، صالمرجع السابقمومن العمري، 4

.69، ص )2009دار هومه للنشر والتوزيع ، :الجزائر(،)شخصية وطنية 28شهادات (رواد الوطنية محمد عباس،   5  

. )6(الملحق رقم : رينظ  6  
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التحلـــي بالفضـــائل كـــالخلق الحســـن :أضـــيفت بعـــض المعـــايير األخـــرى كشـــروط لالنضـــمام إلـــى المنظمـــة منهـــا

ويــتم ذلــك عــن طريــق  واألدب وااللتــزام بالــدين اإلســالمي والحمــاس والنشــاط والرزانــة وعــدم الفوضــوية والتهــور،

المجند قبل انضمامه لمعرفة ماضيه، وأعمالـه ونشـاطاته، ومـدى عالقاتـه عملية تحري دقيقة وشاملة للشخص 

  1.بالسلطات االستعمارية، وبعد التأكد التام يتم تجنيده بسرية كاملة ودون علم أي شخص حتى من أهل بيته

موزعين على مجموع التراب الوطني وتركيبتهم  ،العمليون أي المجندون في المنظمة المناضلونوقد كان      

  :الهيكلية تبدأ من

  .مسؤول يرأسهم) 3(أو ) 2(ويتكون من مناضلين: نصف الفوج - 

  .أفراد) 5(مناضلين يرأسهم مسؤول أي خمسة ) 4(ويتكون من أربعة : الفوج - 

  .فردا) 16(وتساوي ستة عشر أفواج ومسؤول ، ) 3(وتتكون من ثالثة : الفرقة - 

  2.فردا) 49(فرق ومسؤول، وتساوي تسعة وأربعون) 3(وتتكون من ثالثة: الفصيلة - 

  :لتكوين العسكريا •

 العسـكري التكوين العسكري، الذي يتلقاه المجندون في المنظمة العسـكرية يشـبه إلـى حـد بعيـد التكـوين إن     

الوقـــت، حيـــث أن الـــذين كـــانوا يشـــرفون علـــى التـــدريب  يتلقـــاه أي جنـــدي فـــي الجـــيش النظـــامي فـــي ذلـــكالـــذي 

الـــذي  شــاركوا فــي حــرب الفتنــام، الشــيء نســي وكمجنــدين فــي الجـــيش الفر هــم عملــوا بــالجيش النظــامي معظم

حــرب العصــابات بحيــث كــان التكــوين العســكري يشــتمل علــى  مكــنهم مــن اكتســاب فنــون الحــرب الكالســيكية و

  :التالية راألمو 

خاصـة فـي  تطبيقيـة، و تزويدهم بمعلومات عسكرية نظرية و و  ى استعمال األسلحةتدريب المجندين عل .1

  .ميدان حرب العصابات

الصــحاري،  ، الشـعاب، ونحيـث شـملت الجبــال الغابـات، الوديـا، التـي يقـع فيهــا التـدريب، المنـاطقتحديـد  .2

  .ن حرب العصابات تتطلب معرفة طبيعة األرضأل

كـان يتمتـع بـه المجنـدين  قـد سـاعد علـى ترسـيخها مـا روح النظام فـي المجنـدين بطريقـة صـارمة، و رسغ .3

  .من روح معنوية عالية لدى كل واحد منهم من استعداد نفسي، و

                                  
  .111، ص المرجع السابقمومن العمري، 1
  .322، صرجع السابقالمأمال شلي، 2
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، كـان يشـرف عليهـا مـدربون مقنعـون بحيـث هإلى درجة أن التدريبات في سرية تطبيق إلىالمنظمة  سعتقد  و

قــد اســتمرت هــذه  ، وعارةال تعــرف أســماؤهم الحقيقيــة، إنمــا كــانوا يعرفــون بأســماء مســت ال تظهــر إال أعيــنهم، و

  1.الثورة التحريرية الطريقة طول فترة

فقد اعتمدت المنظمة على كراس التـدريب العسـكري، الـذي وضـعه « :التدريب العسكريأما فيما يخص  و    

اسـتخدام األسـلحة، : يتنـاول درسـا و 12يشـمل نسخة مرقمـة،  50سحبت منه  بلحاج جياللي، و آيت أحمد و

بـذلك يكـون  و 2، » عمـل المغـاورين مبادئ أساسية حول حرب العصـابات و عناصر في القتال الفردي، و و

  :، إضافة إلى اعتمادها علىقد اعتمد عليه القادة المكلفون بالتدريب

  :تأسست على مستوى قيادة األركان مصلحة عامة تضم عدة شبكات حيث  :المصالح العامة •

هـذا الجهـاز أو الشـبكة يقـوم بتـوفير المالجـئ السـرية  قائـد و: conplicité) (شبكة االشـتراك أو التـواطئ  - 

  .الذخيرة كذلك إعداد مخابئ لألسلحة و للفارين أو المطلوبين، و

كمـا  العبـاقرة لـذين كـانوا يمثلـون الصـفوة الذكيـةا و: (les certificiers)شبكة الصناع أو قسم المتفجرات  - 

كــذلك  و ،الهجوميــة المتفجــرات القنابــل المحرقــة و أنــواعتركيــب مختلــف  مــن مهــامهم صــنع و و يســمون

  .هذا القسم السيد بلحاج جيالليكان على رأس  سة تقنيات تخريب الجسور، ودرا

اتســاع المهــام  تعــد مــن أكبــر الشــبكات لتعــدد و و: (réseau de communication)شــبكة االتصــاالت  - 

جمـــع  اســـتقبال اإلشـــارات و ،الكهربـــاء هـــو مخـــتص بـــالراديو و الموكلـــة إليهـــا حيـــث نجـــد قســـم اإلشـــارة و

والتــدريب علــى  تصــاالتاإلمهمتـه شــراء أجهــزة  لالتصــاالتكــذلك قســم  صــنعها أو تركيبهــا، و المعـدات و

العســــكرية  البوليســــية و تنظيمــــات األجهــــزة اإلداريــــة و مهمتــــه رصــــد تحركــــات و آخــــراســــتعمالها، وقســــم 

 المخـابراتعيونا على تحركـات أفـراد الشـعب لصـالح  معاقبة الخونة الذين يكونون آذانا و و ،اإلستعمارية

   .االستعمارية 

القيــام  و ،غــالة اإلدارة اإلســتعمارية مهمتــه القيــام بعمليــات فدائيــة مثــل تصــفية الخونــة و و :قســم الفــداء -

بتفجير مراكز تواجد العدو في المراحل القادمة، وقد كانت هذه الهيئات معزولة عن بعضها البعض حتـى 

 3 .تكون مفصولة فصال تاما حفاظا على أمن المنظمة

  

                                  
  . 188- 187، صالمرجع السابقحسن بومالي، ل 1
 .70، صالواقع جبهة التحرير األسطورة ومحمد حربي،  2

  .328، ص المرجع السابقأمال شلي،   3
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  :مع الحزب عالقتها  . ب

لقــد أعطيــت االســتقاللية التامــة للمنظمــة العســكرية عــن الحــزب، ســواء فــي الشــؤون الماليــة أو اإلداريــة أو      

هذا حفاظا على السـير الطبيعـي للنشـاطات الرسـمية للحـزب، حيـث أن السـلطات االسـتعمارية كانـت  غيرها، و

ل محتوياته فكرة تستهدف النيل من التقييم علها تكشف من خال تخضعه للتحليل و تتابع باستمرار نشاطاته و

مـــن بعـــده حـــزب حركـــة  ســـيادته، فالســـلطات االســـتعمارية كانـــت تعتبـــر علـــى الـــدوام حـــزب الشـــعب الجزائـــري و

  1.نتصار مصدر الخطر رقم واحد، الذي يهدد سيادتها على التراب الجزائرياإل

  :نجزات المنظمة الخاصةإ  . ت

الفتـــرة الممتـــدة بـــين عـــامي  أن إلـــى نجـــزات التـــي قامـــت بهـــا، نشـــيرقبـــل أن نتوجـــه إلـــى أهـــم العمليـــات أو اإل و

  :ذلك لعدة أسباب واجهت فيها المنظمة مشكلة التمويل بحدة و 1948-1949

 جونين والحريات الديموقراطية في الدفاع عن مناضليه المسباهضة التي أنفقها حزب االنتصار المبالغ ال .1

  .كثيرة النفقاتعلى الحمالت االنتخابية 

المؤيــدين الــذين  و المناضــلين،تبرعــات تقــدم مــن  كانــت عبــارة عــن هبــات و األمــوالكــون مصــادر هــذه  .2

  .بالتالي ازداد تقلص المداخيل المالية و Naiglinضطهاد بقيادة الحاكم العام نيجلين اإل تعرضوا للقمع و

  2.بر أرجاء الوطنتزايد الحاجة إلى تمويل فروعها ع واتساع المنظمة المظطرد  .3

إننــا ال نعـدم نقــودا فـي الجزائــر، « :ذا المــأزق وكمـا قــال أحمـد بــن بلـةفلقـد كــان السـبيل فــي الخـروج مــن هـ     

إذا كنـا علـى اسـتعداد  وٕانما يجب أن نأخذها حيثما توجـد، فـي البريـد أو فـي البنـوك لـنكن منطقيـين مـع أنفسـنا،

ولهـذه األسـباب  3، » .مالـهخـزائن ر أمام للتضحية بحياتنا في هجوم عنيف ضد المحتل ، فال ينبغي أن نتخث

م مهاجمـة مركـز تـ، 1948بعد تفويض من الحزب إثر اجتمـاع اللجنـة المركزيـة فـي شـهر ديسـمبر  و مجتمعة

فرنــك  3070000لــم تعــد إال بمبلــغ قــدره، فإنهــا  رغــم خطــورة العمليــة ، و1948أفريــل  15بريــد وهــران ليلــة 

مســؤولية الفــارين مــن  ،كــذلك العمليــة التــي تحمــل فيهــا مناضــلوا المنظمــة الخاصــة و 4كــان متوقعــا، عكــس مــا

خمسـون  الغابـات ، حيـث انتقـل إلـى1948 -1945فـي الفتـرة الممتـدة بـين  اإلدارة الفرنسـية كمقـاومي القبائـل،

قـد  ا ، وبذلك كانت القرى التي ينتمون إليها تتعرض للتفتـيش الـدقيق بعـد كـل مـرة يمـرون فيهـا بهـ مناضال، و

                                  
  .186، ص المرجع السابقلحسن بومالي،   1

.328، ص المرجع السابقأمال شلي،   2  

.82، ص)منشورات دار األدب، د،س،ن: لبنان(العفيف األخضر، : ، ترجمة، كما رواها على روبير ميرلمذكرات أحمد بن بلةأحمد بن بلة،   3  

.329، ص المرجع السابق أمال شلي،  4  
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قـد عمـد مصـيرهم للمنظمـة  كانوا دون أوراق هوية، يسكنون ضمن ظـروف سـيئة، مقطـوعين عـن عـائالتهم، و

ركـزوا نظـام ارتبـاط  و بن بلة في والية وهران، ، ووراسبن بولعيد في األ تكفل بمسؤوليتهم كل من و الخاصة

يهــا مناضــلوها تفجيــر تمثــال األميــر عبــد العمليــة التــي حــاول ف إلــىباإلضــافة  .يبقــيهم علــى اتصــال بعــائالتهم

أن  الخفــاء سياســته القمعيــة، إإلالــذي أقامــه الحــاكم العــام نــيجالن، ذرا للرمــاد فــي العيــون  ،القــادر بالعاصــمة

  1.كانت في وضع رديء  المستخدمةالعملية فشلت ألن المواد 

  :اكتشاف المنظمة الخاصة  . ث

هـو اكتشـاف المنظمـة الخاصـة، حيـث  ما لم يكن في الحسـبان وأمام هذا النشاط المتزايد للمنظمة، حدث     

تتمثل مجريات هذه الحادثة، في أنها عملية  تجمع جل المراجع أن السبب يعود لما أطلق عليه بحادثة تبسة و

محمـد بوضـياف، ومحمـد : الممثلـة فـي الثالثـي  نفذت بأمر من قيادة المنظمة على مستوى عمالـة قسـنطينة و

عبــد القــادر : هــو بي ألحــد المناضــلين أال ويقــد كانــت نتيجــة عمــل تــأد وديــدوش مــراد، و ،يــديالعربــي بــن مه

خياري، المشكوك في إفشائه ألسرار نشاطاته داخل المنظمة، لذلك كلفت المنظمـة السـرية أربعـة أشـخاص هـم 

كــان  مــا أنــهب، حيــث قــاموا باختطافــه، و )بــن عــودة عمــار، بــن زعــيم، عجــومي ابــراهيم، وبكــوش عبــد القــادر (

نجـح بـذلك  تحطمت بعد اصطدامها بالشـجرة، وف يعرف مصيره، تخبط داخل السيارة حتى فقد السائق سيطرته

علـى الـرغم مـن اتفـاق المـؤرخين علـى  حين استعاد رشـده مضـى إلـى مفوضـية الشـرطة وتكلـم، و. في الهروب

وجــه أصــابع  أن عبــد الســالم حباشــيثياتهــا، إال أن الســبب فــي اكتشــاف المنظمــة يعــود إلــى هــذه الحادثــة بحي

فبعـدما جــال كــل الشـرق الجزائــري، وتــرأس  «اإلتهـام إلــى بلحـاج جياللــي المــدرب العسـكري بالمنظمــة الخاصــة،

تم تجنيـده مـن قبـل العـدو إلـى ليـ  ،قـد زارهـا مـن قبـل التـي كـان بلـوزداد  في كل البلديات اللقاءاتالعشرات من 

 ، إال أنـــه لـــيس هـــو الوحيـــد وال األول1954هـــة التحريـــر الـــوطني بعـــد درجـــة أنـــه أصـــبح المعـــارض اللـــدود لجب

بعـد  بأنـه و «:حيـث يقـول فيمـا معنـاههذا ما يؤكده محمد يوسفي  و 2. » واآلخر الذي يخون القضية الوطنية

عتقــاالت فــإن بلحــاج لــم يبــدي أيــة مقاومــة، حــين أوقفــه رجــال شــرطة اســتعالمات العامــة بالعاصــمة، عمليــة اإل

فــي  ، وعــن المخططــات التــي كانــت تحــاك ضــد الكولــونه بــادر مــن دون اســتنطاق إلــى إماطــة اللثــام حيــث أنــ

                                  
.75-74، ص المرجع السابق ،محمد حربي  1  

: الجزائر(أوزغلة،.ع.م: صبيحة بخوش، مراجعةعبد السالم عزيزي، : ترجمة ،)مسار مناضل(من الحركة الوطنية إلى اإلستقالل عبد السالم حباشي، 2 

   .113، ص )2008دار القصبة للنشر والتوزيع، 



��اط��ر ��م دا�� ���� ا��	���أز� ا�                                            ا�
	� ا�������1954 -  1946  ا�"���ت ا� �  

 

60 

 

بالرائــد " أصــبح يلقــب  العمــل و بالغــة ضــد اللجنــة الثوريــة للوحــدة و بقســوةأصــبح يمــارس عملــه  1954ســنة 

  1.»، مقاوم الثوريين في الناحية الواقعة بالوالية الرابعة"كوبوس

عـن  واألسـبوعين، بعد اكتشـاف المنظمـة الخاصـة، قامـت فرنسـا باسـتجوابات مكثفـة اسـتغرقت قرابـة  و       

مناضـل ) 400(طريق التعذيب تمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على المئات من المناضلين أو ما يقارب 

 ولــد حمــودة و رجيمــي جياللــي، و بــن بلــة، و: مــنهم عــدد مــن المســؤولين المهمــين الكبــار فــي مجلــس القيــادة

لقــد تمكــن بعــض المســؤولين األعضــاء  محمــد يوســفي، أعــراب محمــد، و أحمــد محســاس، و بالحــاج جياللــي و

بوضياف محمد، بن مهيدي، ديـدوش مـراد، : هم من مجلس القيادة العامة من اإلفالت من تحريات الشرطة و

 امـة، والمنـع مـن اإلق ا، وسـنوات سـجن 10صل إلى حد  وحكم،  200قد تم إصدار  و .مصطفى بن بولعيد

  2.غرامات بماليين الفرنكات و الحرمان من الحقوق المدنية،

  :موقف الحزب من اكتشاف المنظمة الخاصة  . ج

أنكــرت قيــادة حــزب الشــعب الجزائــري وجــود منظمــة خاصــة لتجنــب الحــزب : ارتســم فــي الحــزب موقفــان      

حســب أحمــد بــودة فــإن الحــاج شرشــالي، الــذي كــان  و ســتعمار الفرصــة للتنكيــل بــه، إال أنــهاغتنــام اإل الحــل، و

مـؤامرة « :هـي ة الثانية التـي أيـدها الحـزب وصاحب الفكر  اللجنة المركزية هو مكتب الساسي وأحد أعضاء ال

أوامـر إلـى المناضـلين المسـجونين  بإرسـالتتم هذه الخطـة  و ، »استعمارية تهدف إلى تدمير الحركة الوطنية

عــن اعتــرافهم  وعرجــاليطلــب مــنهم أن بــاللجنــة المركزيــة  عضــو المكتــب السياســي ومــع عبــد الصــمد كيــوان، 

قد اعترفتم، وقلتم بأنكم كنتم منظمين في هذه المنظمة باسم الحركة يكون جوابكم ل «:وعندما يواجهونهم بالقول

مونا أقـوى رجـل إذا لـم تصـدقونا سـل القهـر، هـي التـي جعلتنـا نقـول مـا قلنـا لـيس إال، و بأن عمليات التعذيب و

ســقوط  ســوف نحضــر لكــم وثيقــة مكتوبــة بيــده يعتــرف فيهــا بحيــاة الجزائــر و ســاعة و 48فــي الشــرطة، مــدة 

 حـرق الوثـائق، و بتخـزين األسـلحة و اأوامـر قراطيـة، و حركة انتصـار الحريـات الديم أعطتوبعد ذلك  3.»فرنسا

كـذا عالقتهـا العضـوية  و لعسـكرية بالفعـل،ستعمار على التأكـد مـن وجـود المنظمـة امحو كل أثر قد يساعد اإل

ومـن الغريــب أن الحـزب لــم يفكـر فـي تعــويض المنظمـة بعناصــر جديـدة مـن المناضــلين، الـذين ألقــي . بـالحزب

 1951لم يكتف الحزب بذلك ، فمنذ  و. قرارا رسميا يقضي بحل المنظمة نهائيا تإنما اتخذ عليهم القبض، و

                                  
منشورات الذكرى األربعون : الجزائر(محمد الشريف بن حسين، : ،ترجمة)المنظمة الخاصة(الجزائر في ظل المسيرة النضالية محمد يوسفي،   1

  .120، ص )2002لإلستقالل، 

. 333، ص السابق المصدرأحمد محساس،  2  
ديوان : الجزائر(،)1954المقاومة الوطنية والحركات السياسية حتى ليلة نوفمبر (الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدونتعقيب أحمد بودة،  3

  .184، ص 3،ج1،مج )1982المطبوعات الجامعية، 
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إعطــاء األوامــر لمناضــلي الحــزب، لتوزيــع  مشــاركة فــي االنتخابــات، وســلك اتجاهــات إصــالحية تمثلــت فــي ال

قــد أصـبح المناضـلون نتيجــة  الجرائـد بطريقـة علنيـة ممــا يجعـل الشـرطة االســتعمارية تتعـرف علـيهم بسـهولة، و

ي الكفــاح المســلح، إال أن هــم الــذين كــانوا يتطلعــون للمشــاركة فــ ذلــك يتســاءلون كيــف يصــبحون باعــة جرائــد و

  1.واصلوا العمل بسرية بقي من أعضاء المنظمة الخاصة قد تمردوا على هذا القرار وصالبة من 

  :1954ورنو إلى مؤتمر ه 1953ني للحركة أفريل من المؤتمر الثا .4

، 1950لقــد بــدأت اإلنقســامات داخــل الحركــة أو الحــزب تطفــوا علــى الســطح بــاألخص بعــد شــهر مــارس      

مـارس مـن نفـس السـنة، رفضـت هـذه األخيـرة صـيغة الرئاسـة  18في اجتماع للجنة المركزية لهذا الحزب يـوم ف

مـــدى الحيـــاة، ومـــنح حـــق الفيتـــو لمصـــالي، واتفقـــوا علـــى تأجيـــل مناقشـــة التنظـــيم داخـــل الحـــزب إلـــى اجتمـــاع 

حــزاب الجزائريــة بقصــد واســعا فــي صــفوفه هــو التحــالف مــع بقيــة األ انشــقاقاإال أن الموضــوع الــذي خلــق 2.قــادم

قــــد بــــدأت  ، و1951جــــوان  17خلــــق جبهــــة موحــــدة للمشــــاركة فــــي االنتخابــــات التشــــريعية التــــي تجــــرى يــــوم 

العلمـاء، بمسـاع لـدى حركـة انتصـار الحريـات  و ،االتصاالت بين كل من االتحاد الديموقراطي للبيـان والحريـة

دكتــور فرانســيس االتحــاد  ل األســتاد بومنجــل وفمثــ، 1951إلــى مــارس مــن جــانفي  التــي امتــدت و الديمقراطيــة

هــؤالء اقتراحــا نقــل  الشــيخ خيــر الــدين بالنســبة للعلمــاء، و و ،العربــي التبســي الــديموقراطي للبيــان الجزائــري، و

  : إعالن حول النقاط التالية إصدارشترط عليه مكتوبا إلى مصالي ي

   .حل حزب الشعب الجزائري .1

  .سواء بالنسبة للماضي أو الحاضر أو المستقبل كل إرهاب، إدانة كل عمل ثوري و .2

  .الجامعة العربية التراجع عن كل عمل لدى األمم المتحدة و .3

  . ستقاللب اإلحز  وقف كل عالقة مع حزب الدستور و .4

لتبســي إلــى مصــالي أي أن يمكننــا اختصــار كــل هــذه الشــروط فــي الطلــب الــذي قدمــه الشــيخ العربــي ا و     

التخلي عن  1951لم يقبل في ماي  رئيس الحزبإال أن .» ثوريا ليصبح رجل سياسةأن يكون « :يتوقف عن

 انهيــارال أن هــذا القــرار كلــف إاعتبــر هــذه اإلقتراحــات مخالفــة لبرنــامج حزبــه،  لبــة باســتقالل الجزائــر، واالمط

هتـه الشخصـيات  و األحـزاب،ها إليه تاللجنة المركزية لحزبه التي كانت تريده أن يوافق على الشروط التي قدم

                                  
  .196، ص المرجع السابقلحسن بومالي،  1
، )2012دبوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(أوذانيه خليل، : ، ترجمة1962-1830الجزائر صمود ومقاومات محفوظ قداش، جياللي صاري،  2
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، التــي زورتهــا 1951جــوان  17نتخابــات جــاءت ا و 1مصــطفى شــوقي، شــنتوف، عمرانــي، وشرشــالي،: هــي

كمـا أن اللجنـة المركزيـة للحـزب قـررت  ،الفرنسـي في البرلمـان الخمسةالمقاعد خسر الحزب  دارة الفرنسية واإل

الحـزب الشـيوعي  حـزب البيـان و أن تشترك مع جمعية العلماء و ،تواجده بفرنسا و رئيس الحزب خالل غياب

سم الجبهـة الجزائريـة أطلق عليها إ ،1951أوت  05: في إنشاء جبهة مشتركة وطنية وذلك في إجتماعها يوم

اعتبره متضاربا  و 2.عندما علم مصالي أبدى تحفظاته على هذا اإلتفاق و الديموقراطية، للدفاع عن الحرية و

 1951أوت وفـي النصـف الثـاني مـن شـهر . مج حزبه الذي يـنص علـى إنشـاء برلمـان جزائـري مسـتقلمع برنا

خلفــا للســيد حســين لحــول الــذي اســتقال فــي شــهر مــارس  ،بتعيــين بــن يوســف بــن خــدة كــأمين عــام للحــزب قــام

ألسـباب تخـص سـوء تفـاهم يتعلـق  رئـيس الحـزب لخـالف بـين حسـين لحـول ويرجع البعض سبب ا و ،1951

عـين كـأول أمـين « : حسـين لحـول فـإنمصـالي حسـب  و 3،ة الموضـوعة تحـت تصـرف الـرئيسموارد الماليـبـال

فــي هــذه المرحلــة الحرجــة أظهــر ، ألنــه 1949نهايــة عــام  ذيعتبــر المســؤول عــن وضــعية الحــزب منــ عــام، و

فين الـذين هيمن عليه بعض المثقحيث . في بعض األحيان عدم الكفاءة عدم التبصر، و الجمود و الميوعة و

كيـف يـرد عنـدما ال  قـد كـان ال يعـرف كيـف يقـود و توجهـاتهم، و إمـالء سياسـتهم و عليـه و التأثيرتمكنوا من 

عــام، أصــبح يقــيم فــي فرنســا ألســباب صــحية،  كــأمينبعــد اســتقالة لحــول مــن منصــبه  و4. » تداهمــه األحــداث

نـال مـن قيـادة الحـزب بسـبب مـا أصـابها  كان الـوهن قـد« :قال الذيا سابقا بن يوسف بن خدة فخلفه كما ذكرن

 ومـا ،اتفكيكه اكتشاف المنظمة الخاصة و و ،انسحاب أربعة من قياديها البارزين جراء أزمة النزعة البربرية و

جفاء الجماهير بسبب ما أصابه مـن عنـاء  سوء انضباط عدد من النواب و و) بالمئات(تال ذلك من اعتقاالت

فـي أنـه اعتبـر علـى أن عيبـه يكمـن  ،رئـيس الحـزبفي حديثه عـن  هذا األخير قد أكد و .»استياء ضجر و و

، »إال أن يخرجوا من بيتيما عليهم  « :ته اآلتيةالحزب ملكيته الخاصة فقد وجه إليهم في خطاب له عبار  أن

على حسب  نضباط فإن بن يوسف بن خدة ويخرجوا من حزبي، وٕان تحدث عن اإلواألكيد أن المعنى هو أن 

الخـــاص  األعمـــالال بمحتـــوى جـــدول  لـــم يكـــن مصـــالي يتقيـــد ال بقواعـــد النظـــام الـــداخلي للحـــزب و ...«:قولـــه

باالجتماعــات، فــإذا أراد إنهــاء مناقشــة أو فــتح موضــوع آخــر لفــرض رأيــه الشخصــي فعــل، أي ظــل علــى حالــه 

 ،الية الجديــدةلــم يتكيــف مــع الظــروف النضــ مهيجــا للجمــاهير و كمــا كــان عنــد عشــرين ســنة خلــت، محرضــا و

                                  
  .80، صالمرجع السابقمحمد حربي،  1
  .326، ص المرجع السابقعمار بوحوش،  2
  .135، ص المرجع السابقمحفوظ قداش، جياللي صاري،  3
  .40، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  4
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 التحلـي بحـس رفيـع فـي تحمـل المسـؤوليات، خصوصـا و التي تقتضي العمـل بمنهجيـة والتقيـد بـروح التنظـيم و

   1.» فعالة أن المشاكل التي كانت تواجهنا تستدعي حلوال عاجلة و

علــى أن  «: نفــس الشــهادة بالتقريــب نجــدها عنــد حســين لحــول فــي حديثــه عــن أعــراض األزمــة حيــث يؤكــد و

الي لـــم يتطـــور كثيـــرا علـــى صـــعيد الممارســـات السياســـية، ســـواء داخـــل الحـــزب أو علـــى مســـتوى العمـــل مصـــ

أسـلوب اإلرتجـال وكـان يبـدو فـي مطلـع  العمل الفردي و السياسي، فبدل العمل الجماعي المنهجي كان يفضل

لنقـاش يحتـد داخـل أحيانـا كـان ا ،التحريض الجماهيري التخلص من مرحلة اإلثارة والخمسينات أنه لم يستطع 

الـذي كـان تحـت ضـغط القاعـدة  ،الهيئات القيادية حول ضرورة تجاوز الحالة التي كان عليها النشاط السياسي

، ال يجــد مصــالي مــا يــرد بــه، غيــر ؟ عنــدما يصــل النقــاش إلــى ذروتــه، أي كيــف نواجــه الموقــف النضــالية، و

كل التــي تعــاني منهــا الحركــة هــي كونــه قــرر فــي بالمشــادليل علــى عــدم  مباالتــه إن الــ2.»اقتــراح منشــور جديــد

 في نفس الوقت أن يقوم بـالتعريف بالقضـية الجزائريـة و ، أن يقوم بآداء فريضة الحج، و1951شهر سبتمبر 

بنـاءا علـى  و 3مطالبـه، المالية من الحكومـات العربيـة، لفائـدة المنظمـة الخاصـة و التماس المساعدة المادية و

امعــة العربيــة، قطــع جولتــه ليتوجــه نحــو بــاريس بغيــة متابعــة أشــغال منظمــة األم نصــائح بعــض شخصــيات الج

فـي الجزائـر،  ثـم نشـب خـالف حـول جولـة مصـالي 1952فيفـري  11، وبعدها عاد إلـى بوزريعـة فـي  المتحدة

مصـالي  إال أن.تصال بالجماهير، في حين كانت اللجنـة المركزيـة تخشـى االسـتفزازاتحيث كان يرغب في اإل

، سـوق أهـراس فـي كـل مـن الخـروب، انتظـاره ة قسـنطينة حيـث وجـد اسـتقباال حـافال فـيطقـإلـى منالحاج انتقـل 

إال أن السلطات الفرنسية تضايقت من خطبـه الثوريـة  4غيرها من المدن، شلف و قسنطينة و ، وووادي زناتي

أن  لخصومه،ك فسح المجال بذل ، و1952ماي  14نفيه إلى فرنسا وذلك يوم  قامت بإلقاء القبض عليه و و

  1954.5ينفردوا بقيادة الحزب حتى يوم قيام الثورة الجزائرية في أول نوفمبر

  :1953مؤتمر أفريل   . أ

ممـا  ،1946منـذ  إلى حد الثمالة بسبب األزمـات الكثيـرة التـي توالـت عليـه 1953لقد وصل الحزب سنة      

كــل المشــاكل العالقــة التــي يتخــبط فيهــا الحــزب  لحــلجعــل قواعــد الحــزب بكاملهــا تطالــب بضــرورة عقــد مــؤتمر 

                                  
  .292-291، ص المصدر السابقيوسف بن خدة،  1
  .71، ص المرجع السابقمحمد عباس ،  2
  .293-292، صالمصدر السابقبن يوسف بن خدة،  3
  .135، صالمرجع السابقمحفوظ قداش، جياللي صاري،  4

.327، ص المرجع السابقعمار بوحوش،   5  
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فلقد كانت اللجنة المركزيـة ترغـب فـي عقـد مـؤتمر للحـزب، إال أن  1.الذي كان مستعدا لالنفجار في أية لحظة

، فــي جــو مشــحون 1953أخيــرا جــرى المــؤتمر فــي أفريــل  مصــالي أجــل فــي مــرات عديــدة التــواريخ المقترحــة و

الخالفـات  ظهـر ذلـك واضـحا علـى وجـوه المسـتمعين مـن خـالل الترسـبات السـابقة و انعـدام الثقـة، و بالتوتر و

المواقـف  إلـى موقف القيادة السـلبي مـن مناضـليها باإلضـافة مشكلة اكتشاف المنظمة الخاصة و و ،في اآلراء

مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة  التوجهــات التــي ســبقت انعقــاد المــؤتمر الثــاني بــين مصــالي الحــاج مــن جهــة و و

  .جهة أخرى

  :انعكاساته وآثاره •

كمـا أكـد ذلـك المـؤرخ  بالنسـبة للمنظمـة الخاصـة و من طرف مندوبه موالي مربـاح، و رئيس الحزبتقرير  أقر  

ذلــك تحــت غطــاء حجــة  مــن حضــور أشــغاله و أعضــاءهابــأن المشــرفين عــن المــؤتمر منعــوا  «: محمــد تقيــة

الــذي  مكانــه، جبـر علــى إرسـال رمضــان بـن عبــد المالـكمــن هـؤالء محمــد العربـي بــن مهيـدي الــذي أ و ،األمـن

رغــم صــفته كعضـــو  ، أمـــا بالنســبة لمصــطفى بــن بولعيــد ومســتقبلها و تحــدث عــن مصــير المنظمــة الخاصــة

باإلجمـاع  الحـاج خالل هـذا المـؤتمر انتخـب مصـالي و 2،»شيءباللجنة المركزية فإنه لم يستطع اإلدالء بأي 

المكلفـــة بتعيـــين أعضـــاء اللجنـــة  الخمســـةعضـــوا فـــي لجنـــة  ديموقراطيـــة، ورئيســـا لحركـــة انتصـــار الحريـــات ال

تحديـد صـالحيات  عندما وصل األمر إلى تعيين أعضاء القيـادة و برزت الصعوبات إال أن. المركزية الجديدة

رغم أن العالقات بينـه  و 3عين بن خدة بن يوسف أمينا عاما، 1953جويلية  05و 04في  رئيس الحزب، و

 والــذين تمــا بــين الــرجلين فــي شــهري جويليــة  اللقــاءينذلــك أثنــاء  عاديــة، و كانــت رئــيس الحركــة ظاهريــاوبــين 

إلى قضية تسوية  باإلضافةالخاص بعرض نتائج المؤتمر الثاني وقراراته،  في منفاه بنيور و 1953سنة  أوت

اقـع أثبـت بعـد فتـرة قصـيرة أن تنصيب المسؤولين رسـميا مـن قبـل رئـيس الحركـة، إال أن الو  مشكالت البرامج و

ذلـك مـن خـالل  تفصـيال و أعلـن عـن رفضـها جملـة و مصالي الحاج لم يكن موافقا البتة على تلـك القـرارات و

لحقيقـي مـن ا إذ كشـف مـن خـالل هـذه المـذكرة عـن موقفـه ،1953مبر سـنة المذكرة التي أرسلها في شـهر سـبت

 ، التـي انتهجتهـا القيـادة الجديـدة وسياسـة اإلصـالح: ـبـ مـا أسـماهانتقد بشدة  قراراته، وو  نتائج المؤتمر الثاني

إذ أعلنـت رسـميا  ة معاكسـا تمامـا لرغبتـهكـان موقـف اللجنـة المركزيـ طالب صراحة بتفويض كامل السـلطات و

                                  
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول : ، الجزائر2ع، المصادر، أزمة حزب الشعب الجزائريإبراهيم لونيسي،  1

  .107م، ص1999/ه1420نوفمبر،

    Mouhamed Teguia, L’Algérie En Guerre,office des publication universitaires, Alger,2007,p90 .2  
  .136، ص المرجع السابقمحفوظ قداش، جياللي صاري، 3
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  لكـن رفضـته اللجنـة المركزيـة ، وفي ظل هذا الخـالف قـدم هـذا األخيـر طلـب اسـتقالته عن تنصيب بن خدة و

مـازاد  عن رفضها المطلق لمطلب مصالي الحاج المتمثل في منحه تفويض كامال للصالحيات، وكما أعلنت 

مـوالي  و ،أحمـد مزغنـة: أقرب مقربيه من عضوية المكتـب السياسـي همـا وه الطين بلة هو إبعاد أهم مساعدي

  1.عبد الرحمان كيوان مساعدين لألمين العام اختيار كل من حسين لحول، و مرباح، و

، أرسلت اللجنة المركزية في أكتوبر من نفـس 1953في سبتمبر رئيس الحزبعد المذكرة التي أرسلها ب و     

السنة، وفدا يتكون من أربعة أعضاء إلى نيور بغية شرح أسباب رفض الطلـب الـذي قـدم لهـا، إال أن الوفـد لـم 

رســالة جديــدة  1954ن عــام فــي الفــاتح مــن جــانفي مــ أرســل مصــالي مجــددا و ، حيــثيتوصــل إلــى أي نتيجــة

مجــددا طلبــه فــي الحصــول علــى التفــويض المطلــق  معلنــا فيهــا بأنــه يســتحب ثقتــه مــن كافــة أعضــاء القيــادة، و

  . القاعدة إلىومهددا بإيصال الخالف 

، لدراســة مــا جــاء 1954جــانفي ســنة  04إلــى  01: وردا علــى هــذه الرســالة اجتمعــت اللجنــة المركزيــة مــن يــوم

  :تضمنت النقاط التالية وثيقةفيها ثم خرجت ب

 .التمسك بموقفها الرافض لطلب مصالي الحاج بمنحه سلطات مطلقة .1

 .رفضها لقراره القاضي بسحب الثقة من األمين العام الجديد للحركة .2

 .عقد مؤتمر استثنائي لطرح الخالف والفصل فيه إلىدعوة مصالي الحاج  .3

كانـت تلـك  و 2،اسـتقباله رفـض األخيـر، لكن هذا س الحزبرئيإلى ه القرارات قد كلف حسين لحول بنقل هذ و

 ال تمثيــل الجنــاح العســكري للحــزب الــذي لــم يكــن لــه إال تمثيــل جزئــي فــي اللجنــة المركزيــة و أمــا.هــي القطيعــة

ويعملـون مـن أجـل  ،اللجنـة المركزيـةينفصلون عـن  1953حقيقي في قيادة الحزب، قد بدأ أعضاءه في أفريل 

   3.تشكيل اللجنة الخاصة بعزيمة قوية

  :األزمة تخرج إلى العلن •

بدايــة األمــر علــى مســتوى اتحاديــة بطــرح المشــكلة علــى القاعــدة فــي رســالة نشــرت فــي  رئــيس الحــزبقــام      

علــى هــذا  عبــد الســالم بلعيــديعلــق  ، ثــم عمــت لتشــمل الجزائــر كلهــا و1953ديســمبر  27الحــزب بفرنســا فــي 

 ن علـى أنـه هـو الحـزب ومـا عـداه الأن مصالي لم يهضم معارضة اللجنة المركزيـة لـه فـأراد أن يبـره «: بقوله

، فقــد قــام مصــالي الحــاج بطــرح الصــراع علــى القاعــدة »يعارضــه نفــإذا قــرر أمــرا ال يمكــن ألي كــان أ شــيء

                                  
Ibide,p901   

  .228، صالمرجع السابقمومن العمري ، 2
  .329، صالمرجع السابقعمار بوحوش،  3
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فقـام . »لقـد تجاوزتنـا األحـداث فـي تـونس والمغـرب ،نحن راقدون والعالم يتحـرك « :في قولهبسيط حيث بشكل 

يســعى إلـــى إعـــالن العمـــل  رئـــيس الحـــزبمفـــاده أن  أنصــاره فـــي الجزائـــر بتحريــف أســـباب الصـــراع بنشـــرهم مــا

هــو طــرح يســتجيب لرغبــات المناضــلين بمــا فــيهم  و. لكــن اللجنــة المركزيــة تعرقلــه فــي ذلــك المســلح الثــوري، و

أمــام  ، فــي الوقــت الــذي تتمســك فيــه اللجنــة المركزيــة بالنضــال السياســي، ومنحلــةلأعضــاء المنظمــة الخاصــة ا

اعتبرها التي  تقديم استقالة جماعية ضمنية، و أنصاره، قررت اللجنة المركزية التنازل و تزايد نشاط مصالي و

هــا وذلــك فــي اجتماع 1.المناضــل عبــد الســالم بلعيــد تضــحية منهــا بنفســها مــن أجــل إنقــاذ الحــزب مــن التصــدع 

  . ، إال أنه ورغم ذلك فإن النزاع لم ينتهي1954مارس  28المنعقد يوم 

 ن المركـزيين لـن يتراجعـوا ورئـيس الحـزب علـى يقـين تـام بـأقد كـان  كان تنازل المركزيين ظاهريا فقط، و     

تلوا بشـكل البشوات لم يتراجعوا إال لكي يقا إن... «: لموا بسهولة حيث علق على ذلك قائالتسلن ينسحبوا ويس

 إليـهفي ذلك حيث عقد المركزيـون اجتماعـا سـريا لـم يـدعوا وقد صدق  2.»ينشروا الفوضى يكذبوا و أفضل، و

  :منها ، حيث اتخذوا خالله قرارات1954ة ماي سن 23و  22وذلك يومي في اللجنة المركزية،  مساعديه

بمقتضـى قـرارات اجتماعهـا  ،الحـاج التـي منحتهـا إيـاه اللجنـة المركزيـة سحب السلطة المطلقة من مصـالي •

 .1954مارس سنة  28و  27يومي 

تنظـيم المـؤتمر غيـر العـادي الوشـيك  هي هيئة تضطلع لمهمة إعـداد و و ،اللجنة الدائمةما سمي ب إنشاء •

 .للحركة

 .فرنسيةلغة اللتتجاهل اللجنة المركزية وجود صحيفتي الجزائر الحرة وصوت الجزائر با •

للظــروف ومســتجدات  تبعــا :مــع اإلشــارة إلــى ضــرورة إبقــاء هــذه القــرارات طــي الكتمــان إلــى أجــل غيــر مســمى

خــالل الموقــف المتصــلب للحركــة، مــن  لمركزيــة لتــدارك النهايــة المأســاويةســعيا مــن اللجنــة ا ، والخــالف معــه

لقاضـي منحـه التفـويض، عقـدت نـدوة لإلطـارات عـن صـالحياتها وتلبيـة طلبـه ا ،رغم تنازلها السابق له لرئيسها

 ذلك بمقر جمعية الكشافة قدم أثناءها تقرير مفصل عن طبيعة النزاع و بالعاصمة، و 1954جويلية  10يوم 

 : منها قبل انفجار الحركة واحتواء الخالف،  أب الصدع وتوجت بعدة قرارات في محاولة لد

 03ذلـك قبـل  كـل المناضـلين فـي الجزائـر وأوروبـا و يجمـع ممثلـي ،تشكيل لجنة تختص بتحضـير مـؤتمر •

 .شهور

 :لتفاهم مع مصالي الحاج لتحقيق ثالثة أهدافهلإرسال وفد  •

                                  
  .34، صمصالي في مواجهة جبهة التحريرإبراهيم لونيسي، 1

.88ص ، المرجع السابق،محمد حربي 2  
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مـع الموافقـة علـى عقـد مـؤتمر ديمـوقراطي علـى  .ينتج عنه إال التفرقة بعدم تنظيم مؤتمره، الذي ال هإقناع .1

 .أرض الوطن حتى يتمكن جميع المناضلين من حضوره

 .بشتى الوسائل للحفاظ على وحدة الحركةالعمل  .2

 حفاظـا علـى وحـدتهم وإقناعهم بعدم استعمال العنـف، الـذي بـدأت بـوادره  االتصال بمختلف المناضلين و .3

 1.بات لعقد مؤتمرهم يتع التر المصاليين كانوا آنذاك قد انهوا جمي إال أن .أخوتهم

  :وانعكاساته 1954 جويلية 16إلى 14من  )بلجيكا(مؤتمر هرنو   . ب

دوا فقـــد نـــد. أصـــبح واقعـــاكـــان إعالنـــا رســـميا علـــى االنقســـام الـــذي  الـــذي لقـــد حضـــره أنصـــار مصـــالي، و    

ؤتمر عـن كمـا عبـر المـ. األخطاء الخطيـرة التـي وقعـوا فيهـا اسية وينحرافات الساإل بأعضاء اللجنة المركزية و

أعلـن عـن فصـل  و .ياةلذلك انتخب رئيسا مدى الح وقدرته على حل مشاكل الحزب ، و كامل ثقته في رئيسه

ذلـك  محمـد يزيـد، و عبـد الرحمـان كيـوان، و مجموعة من أعضاء اللجنـة المركزيـة مـن بيـنهم لحـول حسـين، و

   2.رفض إعادة ممتلكات الحزب ستعمال األموال وسوء ا عدم الطاعة و بسبب اإلنحرافات و

ارة الحـــزب الشـــيوعي ن فـــيكس المكلـــف بالمســـائل الكولونياليـــة بـــإدألن ليـــو  ببلجيكـــا؟ مـــؤتمرال انعقـــدلمـــاذا      

جـرت األشـغال فـي جـو و بـذلك  .إلجـراء المـؤتمر بضواحي بـاريس ض تقديم قاعة تابعة لبلديتهمرف الفرنسي، 

مثـل قسـمات الحـزب منـدوبون كـان عـددهم أزيـد بقليـل عـن  أيام بال انقطاع، و 03الحماس لمدة  من التوتر و

، فقـد )جنـوب وهـران األوراس و(المنـاطق القاسـية  إلـخ، أمـا الـدواوير و...من الجزائر، قسنطينة: مندوب 300

 أرسـله مصـالي إلـىسـجل التقريـر الـذي  أرسلت فيديرالية فرنسا مندوبين إلى هرنو، و كانت ضعيفة التمثيل، و

مناضـلين الاإلسـتياء اللـذين نشـآ عنـد  القلـق و تبلـور فـي التقريـر واللجنـة المركزيـة،  المؤتمر قطيعة نهائية مـع

سياسـة انتخابيـة بـال  تبـاعا واتهم المركزيين بالمبالغة في تقيـيم الخالفـات  و ، عن الخط الثوري بسبب التخلي

 ، واإلصـالحيةضـعت الحـزب فـي تبعيـة للحركـات  عـن التحالفـات داخـل الـبالد وخاطئة تكوين نظرة  و مبدأ،

المغربــي، كمــا اتهــم مصــالي مــن خــالل هــذا  جانــب الشــعبين التونيســي و رفضــهم كــل التــزام فــي الكفــاح إلــى

  3.»هو المنظمة الخاصة القيادة بأنها خربت إراديا الجهاز السري و « :المؤتمر

كـان يمثـل لحظـة هامـة، مـن تـاريخ الحركـة تبنيـه لبرنـامج نجـم شـمال إفريقيـا و مؤتمر هورنو مواصلة  إن     

وكــان  1954جويليــة  21،20نيــف فيــه مانــديس فرانســيس يوقــع علــى اتفــاق ج الوطنيــة ففــي الوقــت الــذي كــان

                                  
.243، صالمرجع السابقمومن العمري،   1  

256، صالمرجع السابققريري سليمان،   2  
  .214، ص السابقالمرجع بنيامين سطورا،  3
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د فيه للمفاوضة حول االستقالل الذاتي لتونس، فإن مؤتمر هورنو أكد أن الشعب الجزائري عليه أن ينتزع يستع

كتـب ، 1954أوت  17وفـي ، المـرتبط بحركـة الجمـاهير استقالله في أقرب اآلجال عن طريـق الكفـاح المسـلح

لمســـلمة إلـــى الحـــاكم العـــام قيـــد شـــوان الـــذي كـــان يـــرأس االســـتعالمات العامـــة فـــي مقدمـــة النشـــر السياســـية االع

 بـين الكتلتـين ، و انشقاق حركة انتصـار الحريـات الديموقراطيـة ، يبـدو نهائيـا فقـد وقـع االنفصـال إن« :ليونارد

إن كتلــة مصــالي كانــت . وهمــا يتبــادالن التهديــد بالوصــول إلــى اســتعمال األيــدي ،المركزيــة لجنتهــا ةلكــل واحــد

فرحـات حسـب  و1.»تغلـب رغـم البراعـة السياسـية ألنصـار لحـول نقرب النشغاالت المناضلين، يمكن أأكثر وأ

اخـتالف أســاليب  تبـاين فـي التفكيــر ولل نتيجــة كـان ،1954ســبب النـزاع القــائم داخـل الحـزب ســنة  فـإن عبـاس

ما السلطة المطلقـة لمصـالي الحـاج، إال أن هـذه األزمـة إ إما التسيير الجماعي، و : بين اثنين فكانالحزب، دارةإ

خصــوص حــول ســبل الكفــاح الأثــارت فــي أوســاط المناضــلين مجــادالت حــول المشــاكل السياســية األساســية، وب

 هـذه األزمـة قـد اسـتمرتو  .سـلح ووسائله وحول الظروف المواتيـة للخـروج مـن الكفـاح السياسـي إلـى الكفـاح الم

  :وكرست داخل الحزب ثالث نزعات 1954إلى غاية نوفمبر 

الرئاسـة  1954في المناضلين المناصرين لمصالي الحاج والتي طالبت في شهر جويليـة وتمثلت : نزعة أولى

  .الحزبوتخويله جميع السلطات ويدير الحزب ويطرد من يشاء من صفوف ،الدائمة لمصالي مدى الحياة 

تعزيـز ، 1954قررت أثناء اجتماع عـام انعقـد فـي شـهر أوت  ، التيتضم أنصار اللجنة المركزية: نزعة ثانية

  .مصالي الحاج أيديمن  اتمبدأ التسيير الجماعي كما قررت نزع جميع السلط

 ية والتفـــت حـــول لجنـــة تســـمى اللجنـــة الثوريـــة للوحـــدة والعمـــل ضـــمت إطـــارات المنظمـــة السياســـ :نزعـــة ثالثـــة

كما يقول فرحات عباس قـد أتـى داء النـزاع بدوائـه، وسـتظهر األيـام بـأن ذلـك الـدواء كـان  المنظمة الخاصة، و

    2.نفعهااألدوية وأ أنجعمن 

  

   

                                  
.214، صالمرجع السابقبنيامين سطورا،   1  

.261، ص)2009طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، : الجزائر(أبو بكر رحال،: ، ترجمة)ليل اإلستعمار(حرب الجزائر وثورتها فرحات عباس،   2  
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 :نشاطاتها والعمل  اللجنة الثورية للوحدة و .1

فــي مقــدمتهم أصــحاب اإلتجــاه  حريــات الديمقراطيــة فــي صــفوف مناضــليها، وللأثــرت أزمــة حركــة انتصــار   

 ، تعمـل األزمـة علـى تـدميره و1947شيدوه فـي مـؤتمرهم األول سـنة  الثوري، الذين صدموا لما رأوا ما بنوه و

الرغم من موقف كال الطرفين  ىعل ،اإلنشقاق وتحريف مساره، فقرروا عدم الوقوف موقف المتفرج من األزمة 

الــذين كــانوا فــي تلــك الفتــرة  المتخــالفين إزاء المنظمــة و أصــحابها المنــادين بتعجيــل العمــل الثــوري المســلح ، و

ان حلقـة وصـل بـين المكتـب لذي كحسب شهادة حسين لحول ا و 1اإلستعمارية، السلطاتمالحقين من طرف 

بعــــث  1953أركــــان المنظمــــة الخاصــــة منـــذ تأسيســــها، قــــررت الجنــــة المركزيـــة فــــي دورة جويليــــة و  السياســـي

ديـدوش  و ،كلف بالسفر إلى فرنسا لتبليغ كل من محمد بوضياف و ،المنظمة العسكرية التي كانت تنشط سرا

هــذا 2عــدادها لتفجيــر الثــورة المســلحة فــي أحســن اآلجــال،و إ مــراد أمــر الــدخول إلــى الجزائــر، إلعــادة تنظيمهــا 

 للشـروع فـي اإلتصـاالت بالمناضـلين و 1954مادفع بالسيد محمد بوضياف إلى العودة من باريس فـي مطلـع 

 مصـــطفى بـــن بولعيـــد، مـــراد ديـــدوش، العربـــي بـــن مهيـــدي، رابـــح بيطـــاط، و: إطـــارات المنظمـــة الخاصـــة مـــنهم

إبعــاد القاعــدة عــن اإلنقســام  ضــرورة القيــام بعمــل يوقــف تصــدع الحــزب و العــام و تدارســوا فيمــا بيــنهم الوضــع

  3.الخطير على مستوى القمة

 :تأسيسها  .أ 

قــد حــددت  و 4العمــل بمدرســة الرشــاد بالقصــبة، تأسســت اللجنــة الثوريــة للوحــدة و 1954مــارس  23وفــي     

  :لذاتها أهدافا هي

 .جادتوحيد الحزب ودفعه بقوة إلى العمل الثوري ال •

 .وحدة قيادته إصالح الحزب و •

 .مطالبتها الوقوف على حياد للقاعدة و حقيقة الصراع توضيح •

 .العمل نواة ثورية جعل اللجنة الثورية للوحدة و •

 5.تعمل من أجل التحضير للثورةتكوين لجنة  عقد مؤتمر تحضره كل األطراف بما فيها القاعدة و •

  فإن اللجنة لم تنشأ كتيار جديد أو كتيار ثالث إلى جانب المصاليين و  « :حسب ما قاله األمين شريط و

                                  
  .60، ص)2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،:الجزائر(،1954-1947نشأة جيش التحرير الوطني محمد لحسن زغيدي، معراج أجديدي، 1
 .73، صسابقالمرجع المحمد عباس ،  2
 .61، صسابقالمرجع المحمد لحسن زغيدي، معراج أجديدي،  3
 .73، ص سابقال مرجعالمحمد عباس،  4
 .63، ص سابقالمرجع ال، محمد لحسن زغيدي، معراج أجديدي 5
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  مثلما يدل عليها اسمها، فهي لجنة في الحزب، أي كهيكل من هياكله،  المركزيين المتنازعين عن السلطة، و

بمعنـــى أن  1».حـــل األزمـــة ين لتحقيـــق وحـــدة الحـــزب وهـــدفها األساســـي هـــو التوفيـــق بـــين التيـــارين المتصـــارع

ـــة هـــم مـــن المنظمـــة الخاصـــة التـــيأع ـــى  ،1947أسســـها الحـــزب فـــي  ضـــاء اللجن وظهـــرت مســـاعي هـــؤالء إل

عـدم انضـمام  سببلعل  بقي عدد أفرادها محدودا، و فأسسوا هذه اللجنة التي اإلصالح بين الطرفين واضحة 

 2.الحـزب تفتــةلهـا فــي البدايـة، هـو خــوفهم مـن أن تتحــول إلـى حـزب جديــد، تزيـد الخـالف اتســاعا و  المناضـلين

  اللجنـة المركزيـة ومـن  مناضـلين، سابقا الخاصة المنظمةها من ولقد ضمت اللجنة الثورية إلى جانب أعضاء

قـد بـرر محمـد بوضـياف انضـمام  ، و غيـرهم و حسـين لحـول و سـيد علـي عبـد الحميـد، بشير دخلـي، و:  هم

علـــى هــذه األخيـــرة هـــو الــدليل  أدبيـــة، و المركــزيين لهـــا بأنــه كـــان بغـــرض الحصــول علـــى مســاعدات ماديـــة و

كانـت هـذه الصـحيفة تتنـاول  ،الناطقـة باسـم اللجنـة الثوريـة و )le patriote( » صـحيفة الـوطن« إشـرافهم علـى

 التـي كانـت تبـاع و كانت افتتاحيتها تكتب بقلم حسين لحـول، و بصفة خاصة المصاليين بانتقادات الذعة، و

 إشـراف المناضـل صـالح لوانشــي و األقـواس المقابلـة لمينـاء الجزائـر، تحـت تطبـع بمقـر الكشـافة اإلسـالمية فـي

من خالل لسان حالها فقط بل حتى بتقديم مهم لم يقتصر دع ، وأعداد فقط 06و صدرت منها  محفوظ قداش

: ماليـين سـنتيم للجنـة 7حيث تقرر خالل اجتماع بالعاصمة في بيت حسين لحـول تسـليم مبلـغ  الدعم المالي،

مـن هنـا يمكـن  و .ماليـين لشـراء المعـدات الالزمـة لصـنع القنابـل وأغـراض أخـرى 5ان للوفـد الخـارجي، ومليون

فخـوفهم مـن أن يجـر مصـالي الـبالد وراءه  ريبين عـن تأسيسـها،غـيكونـوا  لقول أن أعضـاء اللجنـة المركزيـة لـما

  3.ن بكل المحاوالت لمنعه من التحركإلى المغامرة جعلهم يقومو 

رة المسـلحة هـو، مـا أفرزتـه األحـداث علـى و قناعة أعضـاء اللجنـة الثوريـة بضـرورة السـير نحـو الثـومما زاد في 

  :أسفالخالف فقد ال حظوا بكل  إيقافالساحة الوطنية بعد المجهودات التي قاموا بها قصد 

 .نالتي لم تجد آذانا صاغية لدى الفرقين المتنازعي محاوالت التوفيقية التي قاموا بها والفشل كل  .1

ظهــر ذلــك جليــا فــي  أجهزتهــا، و رغبــة المصــاليين فــي اســتغالل تفــوقهم للهيمنــة والســيطرة علــى الحركــة و .2

 .انعقاد مؤتمرهم اإلنفصالي األخير

                                  
 ،اسية والتطورات الدستورية التنظيم المؤسساتي للثورةياألفكار الس) 1962-1919(التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنيةاألمين شريط،  1

 .83-82، ص )1998ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر(
ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( ، الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون،جبهة التحير الوطني وبيان أول نوفمبرمحمد الطيب العلوي،  2

 .170، ص1،ج1، مج)1982
 .45، صالمرجع السابقابراهيم لونيسي، : ينظر. 74-73، صسابقالمرجع المحمد عباس،  3
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  1.إلى انسحاب ممثليهم من اللجنة الثورية أدىالذي  الموقف المتردد للمركزيين و .3

 و ا كادت أن تغرق فـي مسـتنقع ذلـك الصـراع،إن أهم ما نالحظه في تطورات األوضاع داخل اللجنة، هو أنه

 أنصــاره، و جلــه حيــث وجــدت نفســها تؤيــد المركــزيين ضــد المصــالي وبــذلك يضــيع الهــدف الــذي ظهــرت مــن أ

الهــدف أي احتــواء اللجنــة الثوريــة  لتحقيــق هــذا ،غيــره دخلــي و أن المركــزيين قــد اســتغلوا كــل مــن بشــير يبــدوا

حيـــث تعـــرض هـــو ورابـــح  2بوضـــياف للمصـــاليين، محمـــد لـــذي يكنـــه، مســـتغلين ذلـــك الحقـــد الخدمـــة مصـــالحهم

بهجوم على وا على ذلك ردف 3، إلى هجوم من طرفهم في القصبة أفقدهما وعيهما،1954ماي  09بيطاط في 

  . ينمقر الحركة الذي كان تحت إشراف  المصالي

الواجب حمايـة الكفـاح المسـلح مـن نه من أ« :استنادا لما أكده بن يوسف بن خدة ،لقد كان المركزيون يعتقدون

في هذا الصدد طلب حسين لحول  تحقيق وحدة المنظمة المفككة قبل الشروع في العمل، و مخاطر التسرع، و

 مرتين من عناصر اللجنة الثورية، تأجيل تاريخ اندالع الثورة حتى يسمح بوضع أرضـية فـي إطـار اإلتحـاد، و

حين، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الثورية تعمل على جناح السرعة تمام تجهيز أفواج المكافإلإنشاء قيادة 

ومـن هنـا نالحـظ .اح المسـلح فـولقد كانت الدعاية المغرضـة، سـالح المعارضـين للك. » لمباشرة الكفاح المسلح

   4.أن سياسة التماطل والتأجيل كانت إحدى أهم خصائص النضال، لدى المركزيين والمصاليين

 أال و ،وكـل البلـدان المغاربيـة لتحقيـق هـدفهمن وقع جيد لدى مناضـلياألحداث الخارجية بعض كان ل كما     

المجاهــد عبــد كــان يرأســها التــي  ، و1954أفريــل  15تأســيس لجنــة تحريــر المغــرب العربــي بالقــاهرة فــي  هــو

عـزت سـليمان بمتابعـة قضـايا الشــمال  كلـف الـرئيس عبـد الناصـر كـال مـن فتحـي الـذيب و الكـريم الخطـابي، و

كذلك انهزام الجيوش الفرنسية فـي معركـة ديـان بيـان فـو فـي  اإلفريقي المتصلة بمقاومة اإلستعمار الفرنسي، و

التـي علـق عليهـا بـن بولعيـد  و5.أسير 10000قتيل، و  2000، وفقدانها 1954ماي  08الهند الصينية يوم 

التـي تنتهـي هنـاك إن هـذه الحـرب  الطريـق الصـعب الـذي اخترنـاه، و إنها عالمة تشجعنا على خوض« :قائال

  .»يجب أن تبدأ هنا 

 لإلعــدادفــي الجزائــر جــد مواتيــة  الداخليــة فقــد كانــت األوضــاعالخارجيــة الظــروف هــذه  إلــىباإلضــافة  و     

النضــال للثــورة خاصــة أن اإلســتعمار الفرنســي حشــد قــوات ســحبها مــن الجزائــر إلــى تــونس لمواجهــة عمليــات 

                                  
 .273، ص المرجع السابقالعمري،  مومن 1
 .44، ص المرجع السابقابراهيم لونيسي ،  2
 .93، صالمرجع السابقمحمد حربي،  3
 .270،275، صالمرجع السابقمومن العمري،  4
 .61، ص القسم الثاني، المرجع السابقيحي بوعزيز،  5
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انتظـار  أيضا بدء عمليـات التخريـب الفدائيـة بـالمغرب و المسلح واتساع نطاق قطره ليشمل مناطق عديدة ، و

اتســاع  ســحب الســلطات الفرنســية لقــوات جديــدة مــن الجزائــر إلــى المغــرب لمواجهــة عمليــات النضــال المســلح و

العديـــد مـــن المحطـــات مـــرورا ب ،مســـلحةإلعـــداد للثـــورة الللمناضـــلين  ل كـــان دافعـــا قويـــاهـــذا  و1.نطـــاق خطـــره 

  .اإليمان العميقين بالوطن والشعب التي لم يكن من السهل تجاوزها لوال توفر اإلرادة و ،المعقدة الصعبة و

  :هااتنشاط  .ب 

 :22الـ مجموعة اجتماع )1

ـــة للوحـــدة و     ـــد اتفقـــت اللجنـــة الثوري ـــاب الســـرية أن يكـــون إجتمـــاعهم لق ـــدا عـــن كـــل مـــن  العمـــل، مـــن ب بعي

اإلجتماعــات المكثفــة، تقــرر  و الحــذر، ، والــدءوبفــي جــو مــن التحضــير الســري  المصــاليين، و المركــزيين و

مـــن المناضـــلين المتحمســـين، إلشـــعال نـــار الثـــورة  223حيـــث جمـــع  1954،2فـــي بدايـــة جـــوان  إجتمـــاععقـــد 

كـان الحضـور  و ،)المدنيـة حاليـا(بكلوصـالومبيالمسلحة وقد تم اإلجتماع في موعده ببيت السيد دريش إلياس 

تبنــى فكــرة اإلجتمــاع ثالثــة شخصــيات،  و فــي زمــن متباعــد حتــى ال ينتبــه الفضــوليون، القــدوم فرديــا لــيال، و

  : ااألعمال فيما بينه تقاسمت

اإلتصـــال بالمناضــلين فـــي مختلـــف أنحـــاء  كانــت مهمتـــه جتمـــاع، ورئاســـة اإل تــولى مصـــطفى بـــن بولعيــدف •

  .البالد

  .إعداد الترتيبات المادية تولى ديدوش مرادو  •

التمهيدية من طـرف  أما أنا فكنت أقدم التقرير الذي تم في اإلجتماعات ...« : فيقول محمد بوضياف أما •

    4 .»المجموعة كلها

  :هيللنقاط التي أثيرت في اإلجتماع  بالنسبة و  

 .تاريخ المنظمة السرية من يوم إنشاءها إلى حين حلها .1

                                  
 .40، ص)1990، 2المستقبل العربي، طدار : مصر(،الثورة الجزائرية جمال عبد الناصر وفتحي الذيب،  1
مــومن العمــري، : ينظــر.1954جويليـة  25: ، أمــا بعـض الكتــاب فيحيلــون االجتمـاع بتــاريخ1954يؤكـد محمــد بوضـياف أنــه عقــد فـي بدايــة شـهر جــوان  2

 .279-278، صالمرجع السابق
ـــأعضــاء  3 ، بــن عبــد المالــك، مصــطفى بــن عــودة، مصــطفى بــن بولعيــد، محمــد العربــي بــن مختــار بــاجي، عثمــان بلــوزداد :هــم الســادة 22 مجموعــة ال

مهيـدي، لخضـر بـن طوبـال، رابـح بيطـاط، زوبيـر بوعجـاج، سـليمان بــوعلي، بلحـاج بوشـعيب، محمـد بوضـياف، عبـد الحفـيظ بوصـوف، مـراد ديـدوش، عبــد 

صـاحب الـدار التـي (داني، زيغـود يوسـف، سـليمان مـالح، إليـاس دريـشالسالم حباشي، عبد القادر العمودي، محمد مشاطي، محمد مرزوقـي، بوجمعـة سـوي

 .65، ص المرجع السابقمحمد لحسن زغيدي، معراج أجديدي، :ينظر، )انعقد فيها اإلجتماع
، ، المتحــــف الــــوطني للمجاهــــد،الجزائر1994الموافــــق  1415،خريــــف 1ع،الــــذاكرة، للثــــورة التحريريــــة الســــرية التحضــــيراتزغيــــدي ،  محمــــد لحســــن 4

 .171،المرجع السابق: محمد الطيب العلوي: رينظ.18ص
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 .نتائج القمع المسلط على المنظمة السرية وأعضائها .2

 .1954-1950اهتمامات أعضاء المنظمة السرية بين عامي  .3

 .اإلنقسامأسباب  أزمة الحزب و .4

 .زمة بين المصاليين والمركزييناألفيما يخص  ،اللجنة الثورية للوحدة والعمل موقف .5

  . )تونس،المغرب(استعراض الوضع بالشمال اإلفريقي .6

محمد بوضياف عن ذلك هل حان وقتها أم ال؟، فتحدث  :هي نقطة الثورة ك نقطة أثارت نقاشا حادا، وهنا و

األول مقدم  وقفان،أخوي ظهر م جلسة المساء خصصت لمناقشة التقرير الذي جرى في جو صريح و« :قائال

 ،حينـا إلـى العمـل كوسـيلة وحيـدة يقتـرح اإلنتقـال المالحقة من طرف اإلدارة اإلستعمارية ومن طرف العناصر 

بـأن وقـت تفجيـر  دون أن يشـكك فـي ضـرورة العمـل يـرى،« :الموقـف الثـاني ، و».لتجاوز الوضـعية المأسـاوية

فـي األخيـر اتخـذ القـرار بعـد أن تـدخل  و ، ».كـان تبـادل الحجـج بـين المـوقفين حـادا جـدا يحن بعد و مالثورة ل

 ؟ نعـم أو ال نحـن ثـوريين« : الـدموع فـي عينيـه قـائال المتـرددين، وهـو يـوبخ  سويداني بوجمعة في المـؤتمر و

  1 .»،إذن ماذا ننتظر لنقوم بهذه الثورة إذا كنا مخلصين صادقين مع أنفسنا

 : ظروف اإلجتماع •

بعــد تقــديم الحاضــرين لتقــارير عــن أوضــاع منـــاطقهم، أكــد الســيد مصــطفى بــن بولعيــد ضــرورة التعجيـــل      

، ألن التحضيرات باألوراس كانت متقدمة من جهة، كما أن اإلجراءات المتخذة مـن طـرف مصـالح باإلنتفاضة

أمــا الســيد مــراد . الجــيش الفرنســي علــى الحــدود الجزائريــة التونســية أصــبحت محرجــة مــن جهــة ثانيــة الشــرطة و

ه بعصـف يـابس ال إن الشـعب أشـب «:في أذهان الشـعب الجزائـري قـائال ديدوش فقد ألح على أن الثورة متخمرة

عـرض أحـدهم مشـكلة الوسـائل، فـرد  و» ...سـوى النـار ليشـتعل، يجـب إلقـاء عـود الثقـاب أيهـا اإلخـوة،  ينتظر

 و ،» على سالح عدوك إذا كنت تملك رصاصتين لبندقيتك فهما كافيتين لتستولي« :عليهم ديدوش مراد قائال

يواصــلون الســير بــالثورة قــدما  ،فســيخلفنا آخــرونإذا استشــهدنا  و اإلنطالقــةيجــب أن نعطــي « :استرســل قــائال

تحــدث   و 2.»مــن أجــل هــذا فلســنا فــي حاجــة إلــى وســائل ضــخمة نحــو اإلســتقالل يجــب أن تشــتعل الفتيلــة و

ا فــرادى بأزيــد مــن خمســة ن الســر هــو قاعــدة الحــزب الســرية، ال تتصــلو أ «: الســيد العربــي بــن مهيــدي مؤكــدا

يشـــكلوا أفواجـــا تراقبونهـــا دون أن يتعـــرف أعضـــاؤها  مناضـــلين آخـــرين واتركـــوهم يجنـــدوا  ، وأشـــخاص ثقـــات

                                  
 18، صالمرجع السابقمحمد لحسن زغيدي، : رينظ. 171، صالمرجع السابقمحمد الطيب العلوي ،  1
 .10-8،)2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، :الجزائر(،1954التحضيرات العملية للثورة التحريرية محمد لحسن زغيدي، لحسن بومالي،  2



 1954ا���اد ��رة �����  ���� ا�	�� ا��ري و                       ا�	�� ا�����                                                     

 

75 

 

 ،ى بعضهمال يتعارفون عل أي يجب أن تتوصلوا إلى مراقبة مناضلين ال يعرفونكم و «:يقول ، واستمر»عليكم

   .»ال تتغافلوا عن إعطاء ألقاب اضطرارية لتأخير أبحاث الهوية يشكلون نفس الفوج و ماعدا الخمسة الذين

  :نتائج اإلجتماع  •

 الذي يتم إنتخابه بأن يكون إدارة مهمتهـا تطبيـق قـرارات اإلجتمـاع، أن يكلف الجميع المسؤول الوطني،     

المجتمعين على انطالق الثورة المسلحة، ألنهـم رأوا ذلـك كما إتفق  قد اختير لهذه المهمة محمد بوضياف، و

مجموعة المناضلين الذين حضروا اجتماع  قد تمتع و 1،بهمهو الحل الوحيد خوفا من أن يفقدوا ثقة الشعب 

  :يلي العقائدي بما من ناحية التكوين النضالي و 22الـ 

 .ترعرعوا في حزب الشعب الجزائري •

 .تكونوا في المنظمة السرية •

 .1945ساهموا في صنع الكثير من األحداث منذ عام  •

 .أهمية الوحدة ذاقوا قيمة التنظيم و •

 .مناوراته و اإلستعمارمارسوا التعامل مع  •

 .أريافه  قراه و تعرفوا به في مدنه و نبعوا من الشعب و •

 .المقاومة في الماضي سبق لهم أن درسوا في عدة مناسبات أسباب فشل اإلنتفاضة و •

 .إنما هو منشطها ومنسق العمل بين عناصرها آمنوا بأن المسؤول في الحركة ليس هو الحركة، •

ال ســـيما فـــي تنظـــيم ثـــوري حيـــث تكثـــر  بـــأن اإلعتمـــاد علـــى الـــنفس شـــرط أساســـي فـــي أي تنظـــيم،آمنـــوا  •

  .المفاجآت

  2.لم يعرف اليأس يوما الطريق إلى قلوبهم •

 :نشاطاتها و الستةلجنة  )2

 انتخابه كمسـؤول وطنـي، و 22مجموعة الـبعد اليوم الموالي من اجتماع  حسب محمد بوضياف فإنه، و    

بيطاط الذين ساهموا في كل األعمال التمهيدية من أجـل  و ،بن مهيدي ديدوش مراد، و بولعيد واتصل ببن 

 التـي أضـيف إلـيهم فيمـا بعـد السـيد كـريم بلقاسـم، و إنشاء اللجنة المكلفة بتطبيق قرارات اإلثنين والعشـرين، و

أحمد بن بلة، :ي الخارج همتتكون من ستة أعضاء،باإلضافة إلى ثالثة أعضاء كانوا فهكذا أصبحت القيادة 

  عقدت لجنة الخمسة أول اجتماع لها، عنـد كشـيدة عيسـى فـي نهـج بربـروسف .آيت أحمد محمد خيضر، و و

                                  
 .10-8،المرجع السابقمحمد لحسن زغيدي، لحسن بومالي،  1
 .172، صالمرجع السابقمحمد الطيب العلوي،  2
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وع في تطبيقها، وبعد شر ية الكيف في نظرعليهم دراسة الئحة اإلثنين والعشرون، والوكان  الجزائر العاصمة،ب

  :القرارات التالية ، قررتيدة محتوى ونظاما داخلياالهيئة الجد أن أعطيت

  .نظمهم في وحداتت جمع األعضاء السابقين في المنظمة الخاصة، وأن ت •

 .ستأنف التدريس العسكري كما جاء في نشرة المنظمة الخاصة المعاد طبعهاأن ت •

 .بصنع ما يمكن من القنابل أن تعقد تدريبات خاصة باستعمال المتفجرات و •

  :المسؤوليات على أعضاء اللجنة، وتقسيم البالد إلى المناطق التاليةزيع كما تم خالل اإلجتماع تو  

  ).وراساأل: (األولىالمنطقة  - 

  ).الشمال القسنطيني: (المنطقة الثانية - 

  ).بالقبائل: (المنطقة الثالثة - 

  ).بناحية مدينة الجزائر:( المنطقة الرابعة - 

 ).بناحية وهران: (المنطقة الخامسة - 

الخــارج، ثــم قســمت المنــاطق المــذكورة إلــى نــواحي،  وقــد تــم تكليــف أحــد األعضــاء بالتنســيق بــين الـداخل و هـذا

فقـد أما الصـحراء .جعل أمر تعيين قائدها ضمن صالحيات قائد المنطقة بحيث تضم كل منطقة ثالث نواح و

الغربيــة  ســطى بالرابعــة والو  بالمنطقــة األولــى، و ألحقــتقســمت علــى المنــاطق المحاذيــة لهــا، بحيــث الشــرقية 

بالخامســة، مــع العلــم أن تلــك المنــاطق الجنوبيــة كانــت تخضــع لنظــام متمثــل فــي الحكــم العســكري طيلــة فتــرة 

 1.اإلحتالل

  :أهمية التحاق كريم بلقاسم بلجنة الخمسة  •

 ووطني التـراب الـ نظـرا ألهميتهـا كجـزء مـن و 22 مجموعـة الــ ممثلـة فـي اجتمـاع منطقـة القبائـل لـم تكـن     

استعداد المـواطنين فيهـا الحتضـان الثـورة أو مـن حيـث موقعهـا الجغرافـي ال يمكـن تركهـا خـارج العمـل الـوطني 

قيــادة كــريم ب 1947الح ضــد المســتعمر منــذ حملــوا الســ أن مناضــليها التحقــوا بالجبــال و المســلح، ال ســيما و

نفسيا من ناحية اإلستعداد للثـورة، لـذا شـرع فـي  معدة عسكريا من ناحية التدريب و بلقاسم، لذلك فهي مهيئة و

،أحـــد )ســـي حمـــود(اإلتصـــال بهـــا كإحـــدى أولويـــات العمـــل الثـــوري التحضـــيري، ففـــي نهايـــة شـــهر مـــاي، تمكـــن

بـين المسـؤول األول فـي القيـادة الوطنيـة  مناضلي هذه المنطقة من ربط اإلتصال بين كريم بلقاسم وأعمران، و

ا في وسـعه لهـذا اللقـاء األول فـي مقهـى العـريش بحـي القصـبة بالعاصـمة، السيد محمد بوضياف الذي عمل م

                                  
 20، صالمرجع السابقمحمد لحسن زغيدي،  1
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أوعمـران، ونظـرا لعـدم التوصـل إلـى  حيث التقى محمد بوضياف رفقة بن بولعيد بالسـيدين كـريم بلقاسـم، وعمـر

نتيجــة، تكــررت اللقــاءات لعــدة مــرات،ثم لقــاء ثــاني فــي اليــوم المــوالي بمنــزل المناضــل نــذير قصــاب بالقصــبة، 

لتبيــين موقــف و قــد لقــاء ثالــث بتيــزي وزو اتفــق فيــه الطرفــان علــى عــدم المشــاركة فــي مــؤتمر المصــاليين، وع

  :التالية سئلةاأليتضمن ،1قيام الثورة، قام أعضاء الخمسة بإعداد استبيانالمن  و المركزيين المصاليين

  هل أنتم مؤيدون للعمل الثوري، وٕاال فما هو السبب؟

  ي المساهمة التي تنوون تقديمها؟وٕاذا كان الجواب، فما ه

  وٕاذا قام غيركم بعمل ثوري، فماذا يكون موقفكم؟

فبالنســبة لهــذه األخيــر لــم يوافــق  ،المركــزيين و أوعمــران بتقــديم طــاقم األســئلة للمصــاليين و بلقاســم فكلــف كــريم

 ا كـان متوقعـاوكمـ 2،أعضاءها على انطالقـة العمـل الثـوري رافضـين حتـى النظـر فـي إمكانيـة ذلـك علـى الفـور

 و بالدجالين واالنفصاليين عليها،ناعتين القائمين  باستخفاف الذين قابلوا هذه المبادرة نللمصاليي أيضا بالنسبة

أمره   بلقاسم حيث فإنهم لم يكتفوا بذلك، بل كان لموالي مرباح موقف جاف تماما مع كريم« :حسب بوضياف

نضـمام الفعلـي إلـى بالتـالي اإل ونتيجة لهذا اقتنع كريم بلقاسـم بعـدم قيـامهم بـالثورة و ،» بقطع اإلتصاالت معنا

صـار كـريم بلقاسـم  تم بـذلك تجميـع معظـم إطـارات منطقـة القبائـل و ، و1954لجنة الخمسة، في أواخر أوت 

المركـزيين مـن  على الرغم من موقف المصاليين و و .3أوعمران نائبا له العضو السادس في اللجنة القيادية و

القـادة   محـاوالتهم المتكـررة لجـذب المناضـلين و ييأسـوا مـنإال أن  المناضلين في لجنة السـتة لـم  العمل الثوري

كـريم  هـو انتقـال كـل مـن  ،من بين نشـاطات لجنـة السـتة فـي شـهر سـبتمبرفمن الطرفين حول هدفهم الثوري، 

مسـألة الثـورة  مناقشـة و ،إطالعـه علـى المسـتجدات لمقابلة مصـالي الحـاج قصـد بلقاسم و مصطفى بن بولعيد

اكتفــى  مقابلتهمــا شخصــيا، و رئــيس الحــزبلكــن واســتنادا إلــى بعــض المصــادر فقــد رفــض  علــى بســاط البحــث

مربــاح بمقابلتهمــا حيـث عرضــا عليــه فكــرة اإلنضــمام إلـى الثــورة وأن يكــون زعيمــا لهــا، مــوالي بتكليـف مســاعده 

  4.مونالكنه رفض ذلك الطرح شكال ومض
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 :االتصاالت مع الوفد الخارجي للحزب •

كـان  الخارجي و على المستويين الداخلي و ،اتصاالتها عملها وة أخرى باشرت لجنة الخمسة من جه و     

األحــداث الجاريــة منــذ شــهور  رجي بالقــاهرة إلطالعــه علــى أهــم المســتجدات وامــن اإلتصــال بالوفــد الخــ البــد 

وفـــي أوائـــل ... « :نتائجـــه قـــائال دوافعـــه و يتحـــدث محمـــد بوضـــياف عـــن ذلـــك اإلتصـــال و و داخـــل الـــوطن،

أي جــاء مبعوثــا مــن مكتــب الحــزب  بــن بلــة بسويســرا،أن ركزيــون م أخبرنــي مبعوثــون مصــاليون و... جويليــة

أن  علمــتعنــدما التقيتــه  و... كــان يرغــب فــي مقــابلتي بعــدما قابــل مبعــوثي الكتلتــين المتخاصــمين، بالقــاهرة و

ـــاء أزمـــة الحركـــة ـــين  فأرســـل محمـــد خيضـــر و ،الوفـــد الخـــارجي كـــان مرتاعـــا مـــن أنب أحمـــد بـــن بلـــة للتوفيـــق ب

ـــة الـــذي حظـــي بثقتنـــا بوصـــفه مـــن قـــدماء المنظمـــة بمجـــرد وصـــولي إلـــى بـــارن  و ،الطـــائفتين اتصـــلت بـــبن بل

الـذي  الخصوص الشيءعلى  بما ننوي القيام به، و ما جرى في األشهر الماضية و على أطلعته و الخاصة،

فـــي الحـــال أعلـــن بـــن بلـــة موافقـــة علـــى عملنـــا ووعـــدنا بكســـب تأييـــد األعضـــاء  ننتظـــره مـــن الوفـــد الخـــارجي، و

رفاقــه فــي  مــن هنــا تتبــين مســاعي محمــد بوضــياف و. » ...كــذا بتأييــد المصــريين اآلخــرين للوفــد الخــارجي، و

كــذا  و  لحصــول علــى إجمــاع المناضــليناتصــاالت ل مســاعي و الــذين يقومــون بمجهــودات و ،لجنــة الخمســة

   .وفي مقدمتها السالح ،مدادت المادية للثورةاإلحصول على ال

أحمد  ديدوش مراد و عقد اجتماع ثان في بارن جمع كل من محمد بوضياف و ما يخص هذا األخيرفي و    

محمد بوضياف بشأن  ويقول ،تصال بهماسبق لهذا األخير اإل اكم ،من المغرب و تونسبلة مع مسؤولين  بن

فبعــد اللقــاء األول، اجتمعنــا ثانيــا فــي أوائــل أوت للنظــر فــي إجــراء االتصــال مــع مســؤولين ... « :هــذا اللقــاء

جتمـاع بعبـد الكبيـر لإلذهبنـا إلـى بـارن   رافقنـي ديـدوش و م، وكلـف بـدعوته قـد مغاربة وتونسيين كـان بـن بلـة

تصال قنا مع عبد الكريم الفاسي على اإلواتف ،عن تونس عز الدين عزوز"الفاسي عن المغرب وبشخص يدعى

بالمناضــلين المغاربــة بــالريف، وتعهــد بتســليم كميــة مــن األســلحة مــن الريــف فــي أجــل أقصــاه شــهرا واحــدا بعــد 

��� ������ �������� )  (zurikhإيـداع المبلـغ الـالزم فـي حسـابه المصـرفي بـزوريخ  ����'()'�&ا، و#�" ا����ل ���

���� مهــام التــي يقومــون بهــا،الإلطــالع علــى نتــائج ل الســتةاجتمعــت لجنــة بعــد العــودة إلــى الــوطن و ،» ...ا�+ز

 مليـون واحـد و جمع ما تبقى من أمـوال وٕارسـال معظمهـا إلـى سويسـرا، وقـد تـم جمـع: والتخاذ عدة قرارات منها

 ليبيـــا ب إلـــىفرنـــك قـــديم، وكلـــف بيطـــاط بتبليغهـــا، وكلـــف بـــن بولعيـــد بالـــذها) 1,400,000(عامئـــة ألـــف، أرب

بعـد  مـع بـن مهيـدي إلـى الريـف المغربـي، و توجه محمد بوضـياف و  1بن بلة،لتسليماألسلحة التي وعدوا بها 

                                  
 .45، صالمرجع السابقفتحي الذيب، : رينظ. 498-495، ص 3،جالمصدر السابقعبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون،  1
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هـــذه  نتـــائج لمناقشـــة اجتمعـــوا مـــرة أخـــرى مهمـــة فـــي الخـــارج إلـــى الـــوطن وأســـبوعين عـــاد جميـــع المكلفـــين بال

  .جديد شيءفي الحقيقة لم يكن هناك  التنقالت، و

فـــي سويســـرا دفعـــت األمـــوال لحســـاب عبـــد الكبيـــر الفاســـي  ســـالح، و بـــأيفمـــن طـــرابلس لـــم يـــأت بـــن بلـــة     

من الريف لم  الخاصة و فرنك قديم اقتطعها بن بلة لتغطية مصروفاته) 200,000(منقوصة منها مائتي ألف

تيـاز الحـدود فـي اإليجابي الوحيـد هـو معرفـة فقـط اج الشيء سوس ماعدا الوعود اللفظية، ومح يكن ثمة شيء

،  .المغاربة في الريف، الـذين أظهـروا اسـتعدادهم للعمـل الثـوري الموحـدالشرق والغرب واإلتصال مع الوطنيين 

عــود الفاســي لــم تكــن ، إذ و 1954ســالح قبــل غــرة نــوفمبر  أيحســب محمــد بوضــياف فإنــه لــم يــدخل الــبالد  و

  1 .سوى محض اختالق

  :ميالد جبهة التحرير الوطني .2

 فـي اإلسـراع عملت لجنة الستة منذ انضمام كريم بلقاسم وموافقـة الوفـد الخـارجي علـى العمـل الثـوري،  لقد     

بتنفيــذ المشـروع المتفــق  التعجيـلتأسـيس الفـرق العســكرية األولـى وتـدريب أفرادهــا بسـرعة وتسـليحهم، مــن أجـل ب

ـــذلك  .عليـــه ـــة التـــي كانـــت تـــوحي فـــي ظاهرهـــا مســـتثمرة ب ـــة  باإلســـتقرار، والظـــروف الداخلي الظـــروف الخارجي

نفسـها  نلتـي لقبـت بـالمجلس الثـوري جـدت لجنـة السـتة وا منـذ شـهر سـبتمبر و إال أنـه والمشجعة علـى الثـورة، 

عقــد اجتمــاع  هــذا ماقتضــى.القضــايا التــي كــان مــن الضــروري إيجــاد حلــول لهــا م مجموعــة مــن المشــاكل وأمــا

  :لدراستها وٕايجاد حلول مناسبة لها

  :قراراته و 1954أكتوبر 10إجتماع   . أ

،صـانع األحذيـة بحـي البوانـت " مـراد بوقشـورة"هو السيد  عقد هذا اإلجتماع بمنزل أحد مناضلي الحركة و    

 تــم خــالل هــذا اإلجتمــاع معالجــة مجموعــة مــن و2،)بلديــة الــرايس حميــدو حاليــا(بيســكاد غــرب مدينــة الجزائــر

  : المحورية وهيالمسائل 

 :يقضية التمثيل السياس ••••

الذي يمثل الحركة في  من هو: من اإلجابة عنها وهي البدقد طرح المجتمعون بشأنها عدة أسئلة كان  و     

؟،  ؟ وهـل يعتبـر هـذا التمثيـل مشـكلة أم ال ينطق باسـمها فـي الخـارج من هو الذي يمثلها و و، ؟ داخل البالد

النقطـة األولـى التـي واجهتنـا هـي أن السـتة معروفـون قلـيال أو كثيـرا داخـل « :وقد أجـاب محمـد بوضـياف قـائال

                                  
 .45، صالمرجع السابقفتحي الذيب، : ينظر. 498-495، ص 3، جالمصدر السابقعبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون،  1
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وغير معروفين تماما لدى الرأي العـام الجزائـري، وكـذلك علـى المسـرح  1التنظيم الحزبي وغالبا بأسماء مستعارة

إلـى أسـماء  هـذا يحتـاج العالمي وفي اعتقادنا أن الثورة ال يمكن أن تـنجم إال باشـتراك أو مسـاهمة الجمـاهير و

 قد أثارت و 2،» ...سم من أحد الجناحين المتصارعينمعروفة أو على األقل لها عنوان، على أن ال يكون اإل

 ، المتمثــل فــيح ديــدوش مــرادااقتــر  :طرحــت مجموعــة مــن اآلراء مــن بينهــا جــدال واســعا، إال أنهــاهــذه النقطــة 

ب من حسن بـن الميلـي نقـل طل و 3سمعته، ته واختيار مصالي الحاج ليكون غطاءا سياسيا للثورة نظرا لشهر 

ان للدخول في مرحلة العمل إن مصالي يقول بأنه آن األو  «:قتراح لمحمد بوضياف الذي رد عليه قائالهذا اإل

أيضـا  صـحيح اعتقـادي، وأن المناضلين الذين أعلنوا تأييدهم له علـى اسـتعداد للعمـل فـي  صحيح والمسلح، 

ضـلين أن المنا بأنه لم يحن بعد األوان المناسب للدخول في مرحلة العمل المسـلح، والمركزية تقول  أن اللجنة

ســيتركه كــل أوجــل المناضــلين  نعلــن الثــورة و فــي الــزمن، و يلكننــا سنســبق مصــالالــذين أيــدوها ال يخالفونهــا، 

زعامتهم الفردية،  ولن يبقى معه إال القليل ممن يقدسون... الذين هم على استعداد لرفع السالح ويلتحقون بنا 

التي سنتخلص منها ونرسخ دعائم قيادة جماعية ولن أفكـر أنـا أبـدا فـي الزعامـة، ومـن تسـول لـه نفسـه التفكيـر 

باسـم  سـتبقى للشـعب و الثـورة المنتصـرة بالشـعب و فيها فسيلقى نفس المصير الذي يلقاه كل أناني مغـرور، و

قترح البعض اآلخر أن تكـون الثـورة تحـت بينما ا 4،»أخرى  تعيد علي هذه النظرية مرةالصداقة أطلب منك أال

فــي هــذا الســياق يــذكر أحــد المــؤرخين أن لجنــة الســتة طرحــت الفكــرة علــى  رايــة شخصــية سياســية معروفــة، و

دبــاغين، باعتبــاره رمــز النضــال والكفــاح، إال أنــه أظهــر تــردده، فبــاءت هــذه المســاعي  األمــينالــدكتور محمــد 

ر مـن ينتظـ شـيءأن ال تصـاالت علمتنـا هـذه اإل«: تصـاالت بقولـهياف علـى هـذه اإللفشـل، حيـث علـق بوضـبا

تأسـيس  عتماد علـى الـنفس وفكان يرى، بأنه البد من اإل: ثالثأما اإلتجاه ال.» الرجل السياسي في ذلك العهد

  .الثاني وهذا ما سيأخذ بعين اإلعتبار في اإلجتماع .عسكرية تقود الكفاح المسلح هيئة سياسية و

 : قضية المحتوى السياسي ••••

 23نقاشا واسعا لـم يـتم الفصـل فيهـا نهائيـا إال فـي اجتمـاع الـذي عقـد فـي يـوم  أثارتهي مسالة أيضا  و     

إيديولوجيا معمق  الذي سنتطرق إليه الحقا، لقد كانت هذه القضية تتطلب تحليال سياسيا و ، و1954أكتوبر 

لـم يسـتطع المنظمـون أن يتوسـعوا  و... « :هذا ما أشار إليه محمد بوضـياف قـائال يحتاج إلى وقت طويل، و

                                  
ســـي "رابـــح بيطـــاط  ،"خـــالي"، بـــن بولعيـــد "الطيـــب"، بوضـــياف "لوبـــوتي"، ديـــدوش مـــراد "الحكـــيم"ابـــن مهيـــدي يـــدعى : األســـماء المســـتعارة للمناضـــلين 1

 .303ص، المرجع نفسهمومن العمري، : ينظر".الطيب
 .173، صالمرجع السابقمحمد الطيب العلوي،  2
 .303، ص المرجع السابقمومن العمري، 3
 .38-37ص ،)2000دار الحكمة، :الجزائر(، مصالي الحاج الزعيم المفترى عليهعمار نجار، 4
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تكوينــا  مفصــل يقتضــي وقتــا و فــي المحتــوى السياســي أكثــر ممــا تنــاولوه فــي البيــان ألن إعــداد محتــوى واســع و

الــذي  ،سياســياإلتجــاه ال العقيــدة و ىإلــ ســير الثــورة، و التنظــيم و األبعــاد و يمتــد إلــى اإليديولوجيــة و معينــا و

تجنبوا التحكم في مستقبل البالد حين حصـولها  ...هو أمر صعب، ألن المنظمين  بعدها و ما يرافق الثورة و

لقــد  و .» ...اإلرادة البيــان مســتمد مــن تجــاربهم الخاصــة علــى الحــس الســليم و مــا احتــواه وعلــى االســتقالل 

هـا إال الحقـا، فكانـت هــذه وا اإلجابـة عنعييسـتط التــي لـم و التسـاؤالت فـي جملـة مـن المنظمـون  ترجمـت أفكـار

ل؟ هـل فما هو العم يوحد،إذا لم  كيف يمكن توحيد الحزب؟، و: الوحدة الحزبيةففيما يخص  :األسئلة كاآلتي

هي  ما: المحتوى السياسيبخصوص  و،  نية؟ من يتولى الدعوة لهذه الوحدة؟هناك صيغ جديدة للوحدة الوط

اإلقتصــار  أمتعــددها  تعلــن عنهــا؟ هــل األفضــل التوســيع فــي شــرح المبــادئ و لحركــة وا تتبناهــاالمبــادئ التــي 

فــي حــال اإلســتعانة هــل  ســتعانة بخبــراء مــن خــارج الجماعــة؟ وهــل تجــوز اإل إذا أريــد التوســع علــى المهــم؟ و

نص علـى الـ يعتمـدهل األولى تأسيس حزب يمثل الحركـة؟ مـاهو عنوانـه؟ هـل : حول الحركة، توضع الحدود؟

  1؟ منظمات تساعده؟ ماهو دور كل منظمة

  :أما المسائل األخرى التي استوجب أيضا وضع حلول لها فقد تمثلت في و

 :المال مسألة التسليح و ••••

ال يتـوفر فـي الجزائـر  هـم ال يملكونـه و جنة الستة أن السالح عضو فعال في كل ثـورة، والحظ أعضاء ل    

مـــع أن  ،كـــذلك منطقــة الجزائــر خاصــة أنـــه ال ســالح بمنطقــة وهــران و الحظـــوا بصــفة حتــى يمكــنهم شــراؤه و

هــذا مــا جعــل  الخــارج، و دعائيــا لتــوفير إمكانيــة اإلتصــال فيهــا بالــداخل و لمدينــة الجزائــر دورا مهمــا سياســيا و

علــى  المغــرب، و فــي تــونس و تصــال بــالثواراإل عالميــة و م عربيــة وون بــين عــدة عواصــلــأعضــاء اللجنــة ينتق

لـو بالسـالح القليـل المخبـأ فـي منطقتـي  مـن ذلـك فقـد قـرر المنضـمون المضـي قـدما فـي تفجيـر الثـورة، و الرغم

   .القبائل األوراس و

ة عديـــدة معروفـــة بتجــــار  ب، فلــــو تـــوفر ألمكـــن طـــرق أبـــواأيضـــالـــيس الســـالح وحـــده مفقـــودا بـــل المـــال  و    

ـــي  و 2األســـلحة، ـــي منجل مـــراد دائمـــا هـــو ضـــرورة إطـــالق  ان جـــواب ديـــدوشكـــ «:فـــي هـــذا الصـــدد يقـــول عل

عنــدما كــانوا يطلبــون  مألنهــهــي موجــودة بــاألوراس فقــط،  أيــدينا و الرصاصــة األولــى باإلمكانيــات المتــوفرة بــين

المغاربــة يكــافحون،  فالتونســيون و نســاعدكم؟  شــيءالمسـاعدة مــن أشــقائنا العــرب كــان دائمــا جـوابهم علــى أي 

                                  
 ،  175 -173، صالمرجع السابق، محمد الطيب العلوي :ينظر 306-304، صالمرجع السابقمومن العمري، 1
 12، صالمرجع السابقحسن  بومالي، ل محمد لحسن زغيدي، 2
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د هــو الصــحيح،إذ تعــين علــى الجزائــريين إعــالن الثــورة باإلمكانيــات أمــا أنــتم فــال لهــذا كــان جــواب ديــدوش مــرا

  1.»الموجودة من أسلحة وذخيرة بدون أن نلتجئ إلى طلب السالح والرجال

 :مسألة تفجير الثورة ••••

؟ فــي حالــة الهجــوم هــل  بهمــا معــا أوهجومــات  أو؟ هــل يــتم اإلعــالن ببيــان  مــاهي طريقــة اإلعــالن عنهــا    

ة مجتمعـة هـل األولـى بقـاء اللجنـ ،هـي وسـائل طبـع البيـان وتوزيعـه؟ مـا ،قع عليهـا الهجـوم؟تحدد النقاط التي ي

قــد  و 2هـي مســؤوليات كـل مســؤول بعـد التوزيـع؟ طريقــة تقسـيم المنـاطق مــا هـي؟ مـاتشـكل قيـادة أم توزيعهــا؟، 

تــم تحديــدها عبــر  أهــداف وتوصــل المجتمعــون إلــى صــيغة مشــتركة تتمثــل فــي القيــام بهجومــات علــى مواقــع 

حســب  بشـأن تحديــد تــاريخ تفجيـر الثــورة المســلحة و و3.تكــون مصـحوبة بــإعالن بيــان الثــورة التـراب الــوطني و

لكــن  وأبلــغ الوفــد الخــارجي بــذلك  ، و1954 أكتــوبر 15محمــد بوضــياف فقــد اختيــر فــي بدايــة األمــر تــاريخ 

 كـان حسـين لحـول و عـاجال فكـانوا مرتـاعين، وفطلب منا المركزيون لقـاءا ...«:بوضياف السر لم يكتم فيقول

كــان  و ،ال نتســرعأن  يحرضــاننا علــى جعــل أيــدينا فــي أيــدي المركــزيين و يزيــد محمــد يلوموننــا علــى عنادنــا و

بعد هذه الحادثة أخرت لجنة الستة اندالع  و .منها تحديد التاريخ المذكور بالطبع أن نكرنا األخبار المنتشرة و

  4.»في هذه المرة بقي السر مكتوما نوفمبر بدون أن يعلم أيا كان، و الثورة إلى الفاتح

  :و أهم نتائجه 1954أكتوبر سنة  23اجتماع   . ب

قــد  يعــد آخــر اجتمــاع قبيــل انــدالع الثــورة المســلحة، الــذي اكتســى هــو اآلخــر أهميــة تاريخيــة خاصــة، و و     

فيـه  ، وبغرب العاصـمة) بوانت باسكاد سابقا(ببلدية حميدو عقد بنفس المنزل الذي انعقد فيه االجتماع السابق

كمــا تــم فيــه  .التحريــر النهــائي لبيــان أول نــوفمبر و ،وضــعت اللمســات األخيــرة علــى مشــروع الثــورة المســلحة

  :تفاق عليه لألسباب التاليةتم اإل ، والساعة طبقا للمناضل ديدوش مراد الذي اقترح هذا اليوم اختيار اليوم و

  .نتباه لكونه يمثل غرة الشهرا التاريخ ملفت لإلهذ أن .1

  .يخلد عيدا مسيحيا للقديس .2

  .فهو من فضائل األيام وهو يوم مولد رسولنا ،وهو يوم االثنين إسالميايصادف عيدا  .3

                                  
 .12، ، ص المرجع السابق، تعقيب علي منجلي 1
 .176 -175، صسابقالمرجع المحمد الطيب العلوي،  2
 .308، صسابقالمرجع المومن العمري،  3
 .501-500، ص3،جسابقال المصدرن بن ابراهيم بن العقون، االرحم عبد 4
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جتمـاع محمـد بعـد انتهـاء اإلجتمـاع غـادر منسـق اإل و .كما تم أخذ صـورة تذكاريـة ألعضـاء مجلـس الثـورة    

 1954أكتـوبر  23و 10لقد كان اجتمـاع  و .ج العملياتبرنام عه وثائق وحامال م ،للقاهرةبوضياف متوجها 

ذلــك مـــن  ، و1954أعــدت للعمليــات األولــى لثــورة أول نــوفمبر  المحطــات التــي مهــدت و أخطــر و أهــممــن 

التي يمكـن  و االجتماعينالقرارات الخطيرة التي تم اتخاذها خالل هذين  خالل المسائل التي تمت معالجتها و

  :حصرها في النقاط التالية

 المتمثلـة فـي جبهـة التحريـر الـوطني، الممثـل الشـرعي و ضبط الخط السياسي للحركة السياسية الجديـدة و .1

  .الوحيد للشعب الجزائري في حربه ضد النظام اإلستعماري الفرنسي

  .العسكري للحركة السياسية من خالل تأسيس جيش التحرير الوطني ضبط الخط العسكري أو النظام .2

منهــا علـى الخصــوص بيــان  واإلجــراءات المصـاحبة النــدالع الكفــاح المسـلح  ضـبط األســاليب التنظيميـة و .3

الذي هو عبـارة عـن نـداء وجـه إلـى الشـعب الجزائـري بـين مـن خاللـه المناضـلون فـي صـفوف 1أول نوفمبر،

معــرجين بــذلك علــى الظــروف  ،هم للكفــاحتدفعــســباب التــي األ هــداف واأللــوطني تحريــر اجــيش ال وجبهــة 

وحـدا حـول شـعار اإلســتقالل، حيـث أصـبح الشــعب م ،انـدالع الثـورةالخارجيـة التـي سـاهمت فــي  الداخليـة و

أول  بيـانتناولـه ألهـم النقـاط التـي بالنسـبة  أمـا.ى الشـمال اإلفريقـيى مسـتو باإلضافة إلـى توحيـد الكفـاح علـ

  :فهو كالتالي ،حسب ما أورده يحي بوعزيز فيما يخص برنامجه السياسي و ،فمبرنو 

اجتماعيـة فـي إطـار المبـادئ  ذلك بواسطة إقامـة حكومـة جزائريـة ديموقراطيـة و االستقالل الوطني، و :الهدف

  .العقيدة احترام جميع الحريات األساسية ، دون تمييز في الجنس و اإلسالمية، و

 محو بقايا الفساد الذي تسبب في تدهورنا الحالي، و ، وبإجراء عملية تطهير واسعة سياسيا :الداخلي المرامي

المقصـود مـن هـذه النقطـة هـو تجـاوز تلـك الخالفـات  من األكيد أن و. تعبئة جميع القوى الصالحة في الشعب

توحيد الجهـود للقضـاء علـى  و ،زمة من انشقاقاألالتي خلفتها  اآلثارمحو  بين األحزاب السياسية من جهة و

  .النظام اإلستعماري

، في إطـاره الطبيعـي تحقيق وحدة الشمال اإلفريقي ية، وتدويل القضية الجزائر  :أما بالنسبة للمرامي الخارجية

 تأكيــد محبتنــا فــي إيطــار ميثــاق األمــم المتحــدة، لجميــع الشــعوب التــي تؤيــد اإلســالم، و المتمثــل فــي العروبــة و

  2.حرريةحركتنا الت

                                  
 .309، صالمرجع السابقمومن العمري،  1
 96، ص2، ج)2004دار الهدى للطباعة والنشر، : الجزائر(،موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،  2
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أمـا علـى المسـتوى الخـارجي  العسـكرية، استمرار الكفـاح فـي الـداخل بكـل الوسـائل السياسـية و :الكفاح أساليب

تحريـر الـوطني أن تقـوم علـى جبهـة ال شـعوبها، و إلـى مختلـف دول العـالم و ،صوت القضية الجزائريـة إيصال

  :ترعاه بهذا العمل و

  :للسلطات الفرنسية موجهة جملة من المطالب على كما احتوى البيان

    .إلغاء قرار اعتبارها جزءا من فرنسا عتراف بالقومية الجزائرية رسميا، واإل .1

عتــراف بالســيادة ، علــى قاعــدة اإلفــتح بــاب الحــوار مــع مــن لهــم الحــق فــي التحــدث باســم الشــعب الجزائــري .2

  .الجزائرية التي ال تتجزأ

ورفــــع حالــــة الطــــوارئ، ووقــــف كــــل تتبــــع ضــــد القــــوى  المســــجونين السياســــيين، اإلفــــراج عــــن المعتقلــــين و .3

  .المكافحة

  :وفي مقابل هذا

قتصـــادية المكتســـبة بطريقـــة مشـــروعة، واحتـــرام األشـــخاص احتـــرام مصـــالح فرنســـا الثقافيـــة واإليـــتم ضـــمان    

، بــذلك يكـون للفرنســيين الــذين يختـارون البقــاء فــي الجزائـر، الحــق فــي اختيـار جنســيتهم الفرنســية و. والعـائالت

اختيــار الجنســية الجزائريــة، واعتبــارهم جزائــريين، ولهــم مــا لغيــرهم مــن حقــوق وواجبــات،  أوواعتبــارهم أجانــب ،

  1.فرنسا بمقتضى اتفاق يعقد بين الدولتين على قاعدة االحترام المتبادل ويتم تحديد العالقات بين الجزائر و

البالد إلى مناطق جغرافية عسكرية مـع توزيـع تقسيم : الثاني  من بين ما تقرر خالل اإلجتماع األول و و .4

 :كان كما يلي ، وعلى أعضاء لجنة الستة ،المسؤوليات وفقا لهذا التقسيم المهام و

  

  نوابه  المسؤول  المناطق والحدود

  شيحاني بشير،الطاهر نوريش،لغرور عباس  مصطفى بن بولعيد  )األوراس(المنطقة األولى 

  يوسف زيغود، واألخضر بن طوبال  ديدوش مراد  )قسنطينة(المنطقة الثانية

  عمر أعمران، زعموم،محمد السعيد  كريم بلقاسم  )القبائل(المنطقة الثالثة

  سويداني بوجمعة بوعجاج، بوشعايب  رابح بيطاط  )العاصمة(المنطقة الرابعة

  بن عبد المالك، بوصوف بن عال، وفرطاس  العربي بن مهيدي  )وهران(المنطقة الخامسة

  

                                  
 96، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  1
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كمـا يؤكـد فتحـي الـذيب  1الخـارج، فـي الـداخل أو بين جميع الهيئـات محمد بوضياف منسقا وطنيا بقي بذلكو 

  سواءا  2ذلك نتيجة تنقالته عبر عواصم البلدان المختلفة، تصاالت الخارجية وإلبأن بن بلة قد كان مكلفا با

  .المال أو إيصال صدى الثورة على المستوى العالمي بهدف جمع السالح و

المعلنـة عـن بدايـة الثـورة التحريريـة  ،هو تحديد بداية العمليات العسكرية المسلحةف األخيربالنسبة للقرار  و .5

  3.أن ال تتوقف إال بتحقيق اإلستقالل الوطني و

  :هاموقف المركزيين والمصاليين منو اندالع ثورة أول نوفمبر  .3

  :1954اندالع ثورة أول نوفمبر   . أ

ه، حـــدث 1374ربيـــع األول 06ـ ، الموافـــق لـــ1954منتصـــف ليلـــة أول نـــوفمبر  فــي الســـاعة الواحـــدة بعـــد    

عــرف ببيــان أول : تــال ذلــك صــدور بيــان عــن قيــادة الثــورة نفجــار العظــيم الــذي قــاد الــبالد إلــى اإلســتقالل واإل

ـــوفمبر  ـــر إذاعـــة صـــوت العـــرب بالقـــاهرة ،1954ن ـــذي أذيـــع عب التـــي لعبـــت دور المـــؤثر الفعـــال فـــي رفـــع  ،ال

   :بذلك أعطيت اإلشارة النطالق أولى العمليات العسكرية و. من أبناء الشعب الجزائري المكافحين معنويات

شـملت عمليتهـا اكتسـاح ثكنتـين بمدينـة باتنـة، قتـل قائـد الموقـع العسـكري الفرنسـي  ):األوراس(المنطقة األولى 

 ين مـن جميـع الجهـات، وا مـن طـرف المجاهـدهعزل مدينـة آريـس عـن بقيـة الـوطن، بعـد محاصـرت وبخنشلة، 

 06كــذلك بالنســبة لقريــة تكــوت القريبــة منهــا، كمــا حوصــرت قــوة الــدرك الفرنســية بهــا، باإلضــافة إلــى القيــام ب 

  .عمليات في بسكرة

  .مراكز العدو في كل من سمندو والخروب تمت مهاجمة الثكنات و ):الشمال القسنطيني:(المنطقة الثانية

ذراع الميــزان، ففــي مدينـــة  كـــزت العمليــات بصــفة خاصــة فــي مـــدينتي الغرافــة وتر  ):القبائــل(المنطقــة الثالثــة

أمـا .بتقزيـرت تمـت مداهمـة مقـر الـدرك أيضـا و ،حرقوا مخزنـا لجمـع الفلـينأ الغرافة، هاجم الثوار مقر الدرك و

اقتلعـوا عـدة  ، فقد هاجم الثوار عدة مراكز للفرنسيين، و)تيزي غنيف و ،تادميت و ،برج منايل و ،بخلية (في 

  4.تصاالت الهاتفية بين عدة مراكز كالعاصمة تيزي وزوهاتفية مما أدى إلى انقطاع اإل أعمدة كهربائية، و

                                  
 .305، صسابقالمرجع المومن العمري،  :ينظر، 12، صسابقالمرجع الحسن  بومالي، ل محمد لحسن زغيدي، 1
 .39، ص سابقالمرجع الفتحي الذيب،  2
 .309، المرجع السابقمومن العمري،  3
 .85-84، صالمرجع السابقمحمد لحسن زغيدي،معراج أجديدي، 4
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خزانـات الوقـود  و دار اإلذاعـة، مصـنع الغـاز، و :استهدفت العمليات النقاط اآلتيـة ):الجزائر:(المنطقة الرابعة

 ي ولـبابـا ع بوفاريـك، و لبليـدة اقـع اقتصـادية فـي كـل مـن امو  المركـز الهـاتفي سـاحة أول مـاي، و بالميناء، و

  .بوفاريك مواقع عسكرية أخرى، منها ثكنتين في كل من البليدة و

ء علــى اليوقــد اســتهدفت ثكنــة ســتة وســتين للمدفعيــة بحــي الكمــين بــوهران لإلســت ):وهــران:(المنطقــة الخامســة

ام بهـا المناضـلون الجزائـريين قـد شـملت معظـم أنحـاء وبهذا تكون هذه الهجمات التي قـ .األسلحة الموجودة بها

 علـى كـل مـا بهـا مـن أسـلحة وذخـائر، وتـم اإلسـتيالءالبالد، حيـث وجهـت ضـرباتها إلـى مراكـز العـدو التـي تـم 

تدمير الكثير من وسائل المواصـالت كالسـكك الحديديـة ومحطـات توليـد الكهربـاء، وحتـى تـدمير وسـائل التنقـل 

سـاعة كاملـة حسـب مـا أورده  24الخاصة بالقوات الفرنسـية بهـدف شـل حـركتهم، وجمـدت بـذلك نشـاطهم لفتـرة 

  1.فتحي الذيب

  :موقف االستعمار الفرنسي  . ب

التـــي شــنها جــيش التحريــر الــوطني، فـــي ليلــة أول نــوفمبر فــي المنـــاطق لقــد أحــدثت العمليــات العســكرية      

، وفــي اليــوم  متـوازن المختلفـة، الهلــع والرعـب فــي األوسـاط الفرنســية، لمـا تميــزت بــه مـن تنســيق محكـم وتوزيــع

 في الليلة الماضية اقترف نحو « : جاء فيهرد بالغا نشر الحاكم العام روجي ليونا نوفمبر، 02أي في  التالي

، علــى خطــورة ثالثــين اعتــداء فــي عــدة جهــات مــن القطــر، وخاصــة فــي عمالــة قســنطينة وفــي جهــة األوراس

وكـذلك حارسـان ليليـان  ،متفاوتة، من طرف عصابات إرهابية صغيرة، فقتل ضابط وجنديان في خنشـلة وباتنـة

، وقـد شـكل »...ئر غالبـالـم تنشـأ عنهـا خسـا التـيفي القبائل، وألقيت بعض القنابل المحرقة المصنوعة محليا و 

نســيين، حيـث صـرح روجــي التــي تناولـت ردود أفعـال الساسـة الفر  هـذا الحـدث عنوانـا رئيســيا للعديـد مـن الجرائـد

خططـت وتقـود التمـر قصـد تجنيـد الـرأي هـي التـي  ،ن كـل القـرائن تثبـت بـأن عناصـر أجنبيـةبـأ ، ليونـار كـذلك

تحـدة، والـتمكن مـن فـتح ملـف المغـرب الفرنسـي أمـام تلـك الهيئـات بمناسبة انعقاد الـدورة العاديـة لألمـم الم العام

   .2 األمملتي يقصد بها هيئة الدولية وا

إن الجزائـر ال يمكـن  «: السيد مارسيل أدموند نايجلن لم يندهش لما وقع، بل ذكر أنه كان دائما يقـول أما    

الفرنسـيون  المسـؤولون، إن التصـريحات التـي قـدمها »تـونس عما يجري في المغـرب األقصـى و أن تبق غريبة

لقـد  اندهاشهم للتنظيم الـذي تميـزت بـه، و وكانت نابعة من عدم توقع حدوث مثل هذه العمليات  ،في الجزائر

                                  
 .47، صسابقالمرجع الفتحي ذيب،  :رينظ. 85، ص المرجع السابقمحمد لحسن زغيدي،معراج أجديدي، 1
دار األمــة للطباعــة والنشــر : الجزائــر(،ردود الفعــل األوليــة داخليــا وخارجيــا علــى غــرة نــوفمبر اوبعــض مــآثر فــاتح نــوفمبرمولــود قاســم نايــت بلقاســم ،  2

 88، ص)2007والتوزيع، 
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حريــات الديموقراطيــة واعتبرتهــا المســؤول الرئيســي لاتهــام لحركــة انتصــار نســية أصــابع اإلوجهــت الســلطات الفر 

ـــة، ـــذلك للقمـــع و وراء هـــذه العملي ـــاريخ  فتعـــرض ب ، يقضـــي بحلهـــا وكـــل 1954نـــوفمبر  05أصـــدر مرســـوم بت

تحريم نشاطها في كافة أنحاء تراب الجمهورية الفرنسية، حيث ألقي القبض  المنظمات والهيئات التابعة لها، و

 و ،مســؤولي الحركــة المصــالية مــن ألفــي رجــل مــن مناضــلي وســبوع األول مــن نــوفمبر، علــى أكثــر خــالل األ

بعــد قنبلــة  اإليقافــات وتلـك األعــداد الضــخمة مـن  أمــام و.زجـت بهــم فــي السـجون تســتنطقهم بحثــا عـن الحقيقــة

عنونــت الجرائــد االســتعمارية فــي صــحافتها األولــى بــأن المنظمــة اإلرهابيــة قــد قضــي  ،وراس بالنــابلمألجبــال ا

  1. عليها نهائيا في الشرق الجزائري

  :موقف المركزيين  . ت

لــم يخــرج عــن الموقــف الــذي التزمــوا بــه أثنــاء فتــرة الصــراع مــع المصــاليين عنــدما عرضــت علــيهم اللجنــة      

الحقيقـة أن المركـزيين كـانوا جـد متخـوفين مـن تفجيـر الثـورة  الثورية الشروع في العمل المسـلح فرفضـوا ذلـك، و

 لــذلك و مســاعدات الخارجيــة، خاصــة بالنســبة للنهمئــمــن المــرات طم الكثيــرة فــي أن بوضــياف والمســلحة رغــم 

لحـــول حســين إلـــى القـــاهرة  فقــد أرســـل المركزيـــون ممــثالن همـــا محمــد يزيـــد، واســتنادا لـــبن يوســف بـــن خـــدة ، 

 التعـرف علـى طبيعـة و والخـارجي،  قـدمها جمـال عبـد الناصـر إلـى الوفـد بغرض التحقق من الضـمانات التـي

 29لمــا وصــل المبعوثــان إلــى القــاهرة يــوم  بــالجزائر، وبتقــديمها للحركــة الثوريــة  وا أهميــة الوســائل التــي وعــد

حسـين حيـث كـان  .اعلـى علـم بهـ وانـو كلـم ي الع الثـورة المسـلحة قـد اتخـذ و، كـان قـرار انـد1954أكتـوبر سـنة 

لـذلك وجـب علـى محمـد ، مـن العمـل المسـلح ن الوفـد الخـارجي غيـر مناصـر لمـوقفهميزعمـان بـأ  يزيد لحول و

 توجه وفد إلى القاهرة متكون مـن لحـول وفالخارجي من أجل تحديد موقف مشترك، تصال بالوفد بوضياف اإل

هـذا كـان ب محمد بوضياف من المحايدين، و فياللي عبد اهللا عن المصاليين و مزغنة و يزيد عن المركزيين و

  2.في القاهرة عندما اندلعت الثورة يوم الفاتح نوفمبر الممثالن المركزيان و المصاليان،

الســري النطالقــة  التحضــيرهــذه العناصــر عــن  إبعــادجــل ن هــذه خطــة مــن اللجنــة الثوريــة مــن أقــد تكــو      

 لم يكن هنـاك تنسـيق فيمـا بيـنهم، و الظاهر أن موقف المركزيين من الثورة المسلحة كان متذبذبا و و .نوفمبر

تنادا لمحمـــد حربـــي اســـ بســـرعة وجـــد كـــل مـــنهم نفســـه مضـــطرا الختيـــار مـــا يناســـبه، و األحـــداثنتيجـــة لتطـــور 

محمد يزيـد انضـما إلـى جبهـة التحريـر بالقـاهرة حيـث كانـا موجـودين هنـاك أثنـاء انـدالع  حسين لحول و« :فإن

مـن هنـاك انضـما إلـى الجبهـة فـي  ن بفرنسـا وبومنجـل، فكانـا موجـودي بالنسبة لبـولحروف و الكفاح المسلح، و

                                  
 17، ص 2، ج)1999اتحاد كتاب العرب،: سوريا(،)1962-1954(تاريخ الجزائر المعاصر ،محمد العربي الزبيري 1
 .501، ص3، جالمصدر السابقالعقون، عبد الرحمان بن ابراهيم بن  2
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فجير الثورة المسلحة في تلـك الظـروف بالـذات، ألنهـم كان سبب تردد المركزيين لفكرة تلقد  1.»...1955سنة 

  .أن أي محاولة لتفجيرها مغامرة كبرى كانوا يرون أنه البد من االستعداد الجيد لها و

قبـــل  ،بـــل إن بعـــض المناضـــلين الثـــوريين اتهمـــوا المركـــزيين بصـــد المناضـــلين عـــن المشـــاركة فـــي الثـــورة      

الحقيقــة هــذا مــا وقــع ...« :ذلــك يوســف بــن خــدة ذلــك قــائالقــد فســر  لكــن بطريقــة غيــر مباشــرة، و انــدالعها و

بالضبط، فعند زيارة القسمات كان لحول رفقة بوضياف يشرح للمناضلين موقف اللجنة المركزية حتى يضـعهم 

إما مساندة العمل الذي دعت إليه اللجنة  االختيار، إما مساندة العمل العاجل الذي دعا إليه بوضياف، و أمام

هنـاك  و2،»... ختيـار لهـمتـرك اإل كـان لحـول يقصـد بعملـه هـذا عـدم الضـغط علـى المناضـلين و المركزيـة، و

بالتعامل مع السلطات االستعمارية بهدف عرقلة الثورة المسلحة، معتقدين بوجود حلول في  هم  من يتهم أيضا

  3.قضيةباريس لشرح ال إلى برقيات أرسل المركزيونحيث  إطار النظام االستعماري

حيث يؤكد على ذلك يوسـف  ،إال أن موقف المركزيين سيتغير بعد تحقيق الثورة للنجاح بعد عامها األول     

األحــداث التــي كانــت قائمــة مــن  تجــاوز فجــر ونالــذي ا بــن خــدة الــذي وصــف انــدالع الثــورة ببرميــل البــارود،

اعتقــل يوســـف بــن خــدة  أي فــي شـــهر  بعـــد انــدالع الثــورة المســلحة و 4.المصــاليين بــين المركــزيين و خــالف

لسـجن مـن قبـل مستشـار الـوالي تعرض للتحقيق في ا حيث 1955،5بقي في السجن إلى غاية ماي  نوفمبر و

بعد خروجه من السجن حاول االتصال بالجبهة ووفق في األمـر،  و6،(vincent mantay)تاي فنسان مونالعام 

نضمام إلى صفوف الثورة فكان شرطه وأبدى رغبته في اإلؤوال بالعاصمة فاتصل بعبان رمضان الذي كان مس

بعــد اجتمــاع بـــن يوســف بــن خــدة بـــالمركزيين كتبــت توصــية لكـــل  هــو حــل اللجنــة المركزيـــة للحــزب، و األول

  7.المناضلين الذين يثقون بهم ، باالنخراط الفوري في صفوف جبهة التحرير الوطني

 تلــك أن تتكــرر 1945تــردد لعلــه نــابع مــن تجــاربهم الماضــية إن مــا نســتنتجه مــن موقــف المركــزيين الم و     

مـا تحقيــق  و داللـة علـى اقتنـاعهم بمــدى عمـق العمـل السياسـي مــع فرنسـا، إالالمجـازر الرهيبـة، ومـا التحــاقهم 

دافــع ســيجعل العديــد مــن  إال ،نتصــارات منــذ تفجيــر أول نــوفمبرجــيش التحريــر الــوطني لإل جبهــة التحريــر و

                                  
 . 43-42، ص الثورة الجزائريةمحمد حربي،  1
 .368، صالمصدر السابقبن يوسف بن خدة،  2
 .68، صالمرجع السابقمولود قاسم نايت بلقاسم،  3
 .374، صالمصدر السابقبن يوسف بن خدة ،  4
  .13، صالمرجع السابقعبد الحميد السقاي، الزبير بوشالغم، 5
 .543-542، ص 3، جالمصدر السابقن بن ابراهيم بن العقون،اعبد الرحم 6
 .13، صمرجع سابقعبد الحميد السقاي، الزبير بوشالغم،  7
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لعبـوا بـذلك دور ال يسـتهان بـه  ، وينظمون إلى صفوفها بل أصبحوا فيما بعد أحد قادتها ومسـيريهاالمناضلين 

  .فرحة االنتصارالحرية فمنهم من مات ومنهم من عاش  و ،في تحقيق االستقالل

  : موقف المصاليين  . ث

التي كانت تسعى إلـى  العمل الثورية للوحدة و لقد كان موقف المصاليين واضحا منذ البداية، اتجاه اللجنة    

لــم يأخــذوا ذلــك العــرض  أنصــاره والحقيقــة أن مصــالي الحــاج  و توحيــد صــفوف الحــزب حــول العمــل المســلح،

لقـد ... « :هـذا مـا يؤكـده بنيـامين سـطورا ، وشـيءمأخذ الجد معتقدين أن تلك المجموعة غير قادرة على فعل 

 ،...سـنة  28سـنة، وبـن طوبـال  26وضـياف ب سـنة، و 23كـان كـريم  1945كان أعضاؤها شبانا ففي سنة 

( حـزب الشـعب الجزائـري، داخــل صـفوف العمـال بفرنســا فلـم يعرفـوا النضـال الــذي خاضـه نجـم شـمال إفريقيــا و

كانــت عقليــتهم هــي العقليــة  فــي مــدينتهم الصــغيرة، و ، فلقــد عاشــوا جميعــا فــي دوارهــم أو)البروليتاريــة الفرنســية

ســم فــي وقــت واحــد تمنطقــة ت هــي لغالــب أصــالء القطــاع القســنطيني وا فــي اكــانو  ، والســائدة فــي المقاطعــات

كبـرى هي المنطقة التي كـان فيهـا للعلمـاء اإلصـالحيين سـهولة  اإلرتباط بالتقاليد العربية اإلسالمية و بالفقر و

لمنـاطق الواحات أي ا القبائل و يشير أيضا إلى أن إطارات اللجنة من األوراس و و ، » ...في نشر المدارس

خرجوا فـي الغالـب مـن طبقـة صـغار المـالك قد  ،التي لم تعرف انحالال كامال في البنيات اإلجتماعية التقليدية

أيضــا مــن البرجوازيــة الحضــرية الصــغيرة فــإنهم لــم يتمكنــوا مــن أن يتــابعوا  الفالحــين بــال أرض و العقــاريين و

 إليـهن كـان صـحيحا مـا ذهـب إ و 1،الديمقراطيـةالخالفات التي كانت موجودة ضـمن حركـة انتصـار الحريـات 

 جتماعيــة وفهــل يجــوز اتخــاذ الفــروق اإل ،الكاتـب فهــو دليــل علــى اســتخفاف مصــالي الحــاج مـن مفجــري الثــورة

لقــد كانــت نظــرة مصــالي  و ،؟ تفجيــر الثــورة علــىدلــيال علــى عــدم مقــدرة هــؤالء  الجزائــري الطبقيـة فــي المجتمــع

  :ها فكرتان أو قناعتان راسختان لديهمحة تحكملثورة المسلأتباعه ل الحاج و

وتحـت إشـرافه، ولـذلك  م وبـأمر مـن مصـالي الحـاجهي إيمانه الشديد بأن الثورة لن تقوم إال علـى يـديه :األولى

كان يرى فيما قدم إليه من عروض من قبل بعض المناضلين في اللجنة الثورية بشأن تفجيـر الثـورة المسـلحة، 

مشــروع جنــوني محكــوم عليــه «: نتــه وعمــال متهــورا وصــبيانيا حيــث علــق علــى ذلــك قــائالتجــاوزا لســلطاته ومكا

  2. » ...باإلخفاق

                                  
  .217-216، صالمرجع السابقيامين سطورا، بن 1
 .347-346، ص المرجع السابقمومن العمري،  2



 1954ا���اد ��رة �����  ���� ا�	�� ا��ري و                       ا�	�� ا�����                                                     

 

90 

 

هـــي اعتقـــاده الراســـخ بـــأن الثـــورة هـــي عمـــل جمـــاهيري بحـــت، متجـــاهال بـــأن العمـــل الجمـــاهيري كـــان  :الثانيـــة

لقوا بالثورة أ «: مهيدي يعطونه إشارة اإلنطالق، لقول محمد العربي بن  منظمين يوجهونه و يستوجب قيادة و

  »1 .إلى الشارع يحتضنها الشعب

الع الثــورة التحريريــة خطفهــا مــن أيــدي األولــى مــن انــدأنصــاره منــذ األيــام  لقــد حــاول مصــالي الحــاج و و     

أربعــة أيــام فقــط مــن  العــام الــوطني بعــد الــرأي إيهــاممفجريهــا الحقيقيــين ونســبها إلــى نفســه، حيــث عمــل علــى 

: الجزائــر التعليمــات التاليــة علــى أنــه صــاحب الحركــة فقــام بإرســال رســول يبلــغ أنصــاره بفرنســا و انفجــار الثــورة

، إن هـذه التعليمـات »حاولوا أن تسـيطروا علـى الحركـة ،عمن يقف وراء الثورة واصلوا غمار الكفاحال تسألوا «

، ألن السـلطات االسـتعمارية بالجزائر إال أنه لـم تصـله لهكانت موجهة أساسا لموالي مرباح الممثل الشخصي 

 1954نـوفمبر  08كما أن مصالي الحـاج أدلـى بتصـريح لوكالـة األنبـاء الفرنسـية يـوم  2.قد ألقت عليه القبض

نـوفمبر عـززت  01أكتـوبر إلـى  31بمجرد اإلعالن عن األحداث التـي جـرت فـي الجزائـر فـي ليلـة  «:قال فيه

إنـه بإنهـاء . نكـرره اليـوم لـت ذلـك فـي وقـت سـابق وقد قل... على نحو خطير الرقابة المفروضة حول شخصي

ستجابة لطموحات شعبنا يمكن وضع حد لهذه اإلنفجارات التي ليست في الحقيقة إال أعمـاال اإل هذا النظام، و

لكــن الشــيء الــذي لــم  ،لــم يكــن ضــد الثــورة المــرجح مــن خــالل قولــه هــذا أنــه، إن » هنــا يكمــن العــالج بائســة و

 15تنـدلع الثـورة علـى أكثـر تقـدير يـوم  أنبعيـدا عـن قيادتـه، حيـث أنـه قـرر  يتقبله هو أن تندلع بدون علمـه و

عين وزير الداخلية فرانسـوا ميتـران إقامـة جبريـة جديـدة لمصـالي ت بسبب. إال أن مخططه فشل ،1954نوفمبر 

الغايـة مـن هـذا اإلجـراء هـي تحييـده قـدر المسـتطاع بعـد  كانـت ، وسبتمبر 20بتاريخ  الحاج في صابل دولون

كذلك بقصد عزله تمامـا عـن  و أقلقت كثيرا السلطات االستعمارية التي  ،أن انكشفت نواياه في العمل المباشر

وفعال فقد أجل  ن الثوريين والنقابيين وغيرهم،عن الجماعات التي تحول حوله من المواطني وٕابعادهأي عصيان 

نــوفمبر  25فقــد توجــه برســالة يــوم  إليــه فــي قضــية انســاب الثــورة و1955.3حــاج الثــورة إلــى جــانفي مصــالي ال

، إلى األمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك، السيد عبد الخالق حسونة يشـرح فيهـا موقفـه مـن الثـورة 1954

... حمـد مزغنــةعنـي األســتاذ أإننـي قــد فوضـت نيابــة ، بعـد التحيــة العربيـة اإلســالمية… « :وينعتهـا بالمباركـة

بـالرغم مـا  و4.»الع ثورتنـا المباركـةمـا يخـص انـدخاصـة  و ،مختلف أوجـه القضـية الجزائريـة لحضرتكمليشرح 

                                  
 .347-346، صالمرجع السابقمومن العمري،  1
 .57-56، صالمرجع السابقسي، إبراهيم لوني 2
 .219-218، صالمرجع السابقيامين سطورا، بن 3
 .247، صالمرجع السابقمومن العمري ،  4
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البــه بقيــت دائمــا مجــرد شــعارات لــم تجــد طريقهــا نحــو طمــن وطنيــة إال أنــه يعيــب عليــه دومــا أن ميتميــز بــه 

  .ظمون لجبهة التحرير الوطنيالتطبيق وهذا ما سيجعل العديد من المناضلين ين

  :المصاليون يسبحون عكس التيار •

نـوفمبر  06لقد كانت أخطر المواقف التـي اتخـذها مصـالي الحـاج هـو إنشـاءه لحركـة سياسـية جديـدة فـي      

، التــي كانــت (Mouvement Nationnel Algerien) لوطنيــة الجزائريــة الحركــة ا: ، تحــت إســم1954

ثورتهـا المسـلحة، باعتبـار أنـه  توجهاتهـا لجبهـة التحريـر الـوطني و مبادئهـا و و معادية فـي أسسـها معارضة و

عســكرية كانــت لهــا فيمــا بعــد تــأثيرات خطيــرة علــى ســار الثــورة التحريريــة، خاصــة  جعــل منهــا حركــة سياســية و

دهـا بعـد أن التـأم شـمل أفرا في البداية للقائـد مصـطفى بـن محمـد، و تفيما يخص جانبها العسكري حيث اسند

شــكلت منــاطق عســكرية خاصــة فــي المنــاطق التــي  و ،محمــد بلــونيس فــي وحــدات أســندت قيادتهــا إلــى المــدعو

   1.القبائل الجزائر و وهران و يتركز فيها المصاليون كالجنوب و

هــو لخضــر بورقعــة فــي تحليلــه لطبيعــة موقــف مصــالي حيــث  أحــد تالمــذة مصــالي الحــاج أال و يشــير و     

معــاد  تحـول إلـى أكبـر منـاقض و... حـدث بكـل أسـف، أن حامـل خطــاب الحركـة الوطنيـة لكـن الـذي « :يقـول

أن مصالي أخفق هذا اإلخفاق فـي شـبابه  لو ضحى عشرات السنين من أجلها و لمبادئ الحركة التي عاش و

 فـي أعلـى مراتـب شـعبيته نهايـة تجربتـه و خطأ في مرحلـة حكمتـه وأ لكنه... مكن الصفح عنهأ لهان األمر و

وقـف و بـذلك تعـارض مـع إرادة الجمـاهير  و ننسي رسـالته فـأغرته التي كانت مقدسة حتى أنه اغتر بنفسه و

... خدعـه ماضـيه فألهـاه عـن حاضـره ...التصـبر التطـور و لـم يسـتوعب حركيـة التغيـر و ضد تيـار التـاريخ و

أعطيـت عـدما وب2 .»...باعـهوأرهقها بغطرسته وجـرائم أتعلى الثورة على تاريخه الشخصي و  على نفسه وجنى 

انتصــار أعوانــه ضــمن حركــة  اإلشــارة ببــدء الهجــوم المباشــر، كــان المهــاجرون الجزائريــون فــي دائــرة مصــالي و

كـان يوجــد فـي فرنسـا بضـع المناضـلين الـذين رفضـوا إتبــاع  لحريـات الديمقراطيـة تتـولى شـؤونهم قبـل الثـورة، وا

قــد اغتالــت  غتيــاالت، ووري، عــن طريــق اإلعتــداءات و اإلمتــه مــن أي نشــاط ثــمنعــتهم منظ قيــادة مصــالي، و

الــذي طعــن بــالخنجر فــي شــارع ســان جيرمــان ) حمــر العــين(، ونكتفــي بــذكر1954بعضــهم قبــل أول نــوفمبر 

وقــد .3جــرح فــي حنجرتــه الــذي عميــروش و بوقيقــاز عمــار الــذي قتــل فــي ليــون، ، و1954ببــاريس فــي مــاي 

                                  
 .68، ص20و19ثورات الجزائر في القرنين يحي بوعزيز،  1
ــــى اغتيــــال الثــــورةلخضــــر بورقعــــة،  2 ــــدين الشــــاذلي،: صــــادق بخــــوش، تقــــديم: ، تحريــــرشــــاهد عل دار األمــــة للطباعــــة والنشــــر : الجزائــــر(فريــــق ســــعد ال

 .245،ص ) 2،2000والتوزيع،ط
 275، ص)2010دار هومه للنشر والتوزيع، : الجزائر(،في الجزائر 1954جذور نوفمبر مصطفى همشاوي،  3
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اســتغل الفرنســيون هــذه الهــوة لصــالحهم ، حيــث صــرح الــوالي العــام للجزائــر جــاك سوســتال فــي شــهر نــوفمبر 

ال  ال صــحيفة وليل علـى تـواطئ السـلطات الفرنسـية هـو أنـه الـد و1،»إن مصـالي هـو وسـيلتي األخيـرة« :قـائال

تبعـــت أســـاليبها المختلفـــة إال أن الحركـــة المصـــالية ا شخصـــية واحـــدة فـــي فرنســـا اســـتنكرت األعمـــال اإلرهابيـــة،

لــيس هـدف الحركــة الوطنيــة ... « :لتبريـر مبادرتهــا بإنشـائها لحركتهــا فقــد عبـرت فــي إحــدي تصـريحاتها قائلــة

لكــن  ،»...ل مــن الضــرورة تحقيــق وحــدة وطنيــةإن الوضــع يجعــ...الجزائريــة توجيــه جهودهــا ضــد حركــة شــقيقة

: كـان ردهـا قاسـيا ال يقبـل أي مسـاومة فـي آن واحـد و جبهة التحرير الـوطني تفطنـت إلـى هـذه اللعبـة الخطيـرة

 1955مــن ســنة  ابتــداء وقــررت جبهــة التحريــر ذلك بــ و 2،» حــالف معهــم بــل صــرعهمتالخونــة ال يجــري ال«

الفرنسـية التـي  األمـنها خاصـة أجهـزة تمرت هذه الحرب بين الطرفين تغـذياس التخلص من عناصر الحركة، و

    3.وجدت الجبهة نفسها تكافح على الجبهتين هكذا كانت تدعم المصاليين، و

 

 

   

   

        

                                  
 352، صالمرجع السابق، مومن العمري 1
 131، ص جبهة التحرير األسطورة والواقعمحمد حربي،  2
 .353، ص مرجع سابقمومن العمري،  3
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 يمكن استخالص مجموعة من ه الدراسة، الفصل فيه من خالل هذ تحليله و من خالل ما سبق عرضه و   

  :النتائج اآلتية       

طليعـة األحـزاب السياسـية فـي  1926منذ ظهـوره سـنة  مثل اإلتجاه اإلستقالليكشفت هذه الدراسة أن  لقد .1

تميـزه بمطالبـه المتنوعـة ، لالجزائريـة للحركـة الوطنيـة األساسـيد و عمـالإن أمكن القول قـد شـكل  و ،الجزائر

يومـا بعـد يـوم لكونـه يمثـل  التفـاف المناضـلين حولـه علـى ذلـك التي جمعت بـين مختلـف المجـاالت، زيـادة

 .تطلعاتهم

عقم العمل السياسي، وتأكيـدا للمقولـة القائلـة  من المناضلين للعديد 1945ماي  08حداث أ بذلك بينت و .2

، لذلك نجد بـأن االنشـقاق بـدأ بعـد هـذه الحدث شوه من قمع أثناءيلما عا ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة،

فشلت بذلك كل المساعي  و .رافض له الحوادث حيث انقسم مناضلوا الحركة بين مؤيد للعمل السياسي و

نتيجـة انعكاسـات المجـازر  هملتوحيد صـفوف األحـزاب السياسـية تحـت ظـل حركـة واحـدة تعبـر عـن مطـالب

 .على النشاط السياسي

 ضـــرورةبقـــراره المتمثـــل فـــي  رئـــيس الحـــزب بعـــد إصـــدار قـــرار العفـــو و عودتـــه إلـــى أرض الـــوطن، تمســـك .3

كــان  هــل قــراره ،ؤالتهــذا يطــرح العديــد مــن التســاه ن موقفــالعمــل الســلمي السياســي مــع فرنســا، إ مواصــلة

ماذا سيكون موقفه لو عـاش األحـداث لحظـة بلحظـة؟  ، و؟1945ماي  08نابعا نتيجة بعده عن أحداث 

واضـحا اتجـاه هـذه قد نجـد رأيـه  لسياسي؟ وضرورة مواصلة العمل ابالمتعنت،  ن سيغير من موقفههل كا

ل إصـراره علـى المشـاركة لعـ و ،الموضـوعية عنهـا التاريخيـة و األحداث حيـث يعتـرف بأنـه يجهـل الحقيقـة

 .في اإلنتخابات نابع من ذلك

سـواءا خـارج  عن الساحة السياسية إما بسبب النفي أو اإلقامة الجبرية، جعلته بعيدا عما يحـدثه غياب إن .4

 ، وهكـوادر تقـودرة فـي حاجـة إلـى ال يمكـن لنـا أن ننكـر أن الحـزب كـان فـي تلـك الفتـ و الحزب أو داخلـه،

 .فتح الباب أمام مختلف المناضلين من مختلف اإلتجاهات لالنخراط فيه هذا ما

غيـره مـن المؤسسـين األوائـل  بين الجيـل القـديم الممثـل فـي مصـالي الحـاج و ختالف الواضح خلق اإللقد  .5

اج بعد عودته من ، جعل مصالي الحالتآمر  ا بالعداوة ومشحونا الجيل الجديد، جو  تجاه اإلستقاللي ولإل

 المتبادلـة بالتقصـير و اتهتمام المتوقع منهم، لتنطلق بـذلك موجـة اإلتهامـعدم اإل المنفى يحس بالغربة و

 .متيازاتاإل المطالبة بالحقوق و و الظهورمن هنا تبدأ المشاكل في  التهاون و

 بدأت منذ نشأة الحركة أزمات متعددةيعود إلى  ،حريات الديموقراطيةأزمة حركة انتصار ال إن منبع .6

مســؤولية األزمـة التــي وقعــت فيـه الحركــة يتقاســمها  الحقيقــة أن و ختالفــات الفكريـة،اإل نتيجـة التوجهــات و

مـا آلـت إليـه الحركـة األكبـر ل مسـؤوليةالالمصاليين، كما يتحمـل مصـالي الحـاج  كال الطرفان المركزيين و

الزمته طيلة فتـرة  التي تحكمت فيه و الزعامةعقدة التخلص من  الخالف، ووعدم تصرفه بتحكم واحتواء 

 ظــروف غيابــه و التغيــرات التــي فرضــت نفســها بقــوة ، و رئاســة الحــزب، دون مراعــاة منــه للمســتجدات و

مــــدى الحيــــاة جعلــــت المركــــزيين  فمطالبتــــه بالســــلطة المطلقــــة و .إبعــــاده عــــن ممارســــة نشــــاطه السياســــي
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فــي  المعتقــل يطالــب بهــذه الحقــوق؟ اإلقامــة الجبريــة و منفــى ويتــذمرون، فكيــف لقائــد يعــيش حياتــه بــين ال

   .أخرى تختلقها فرنسا ظل ما يعانونه من مشاكل داخل الحركة و

 مـــوت و و مـــن ســـجن رئـــيس الحـــزبإن موقـــف المركـــزيين كـــان نابعـــا مـــن اآلالم التـــي عـــانوه فـــي غيـــاب  .7

 نضاله مـن أجـل تحقيـق مـا نـادى بـه لسـنوات  ناتج عن خلفيات تأسيسه و رئيس الحزبموقف  ، وتعذيب

قامــة الجبريــة علــى الــرغم مــن أن مــا عاشــه اإل ســتقالل، ونــابع مــن معاناتــه لســنوات مــن النفــي وهــو اإل و

 .أهون على ما عاشه  المناضلين بين أيدي السلطات اإلستعمارية

ة، باعتبار أن مؤسسيها كـانوا العمل التي تعتبر وريثة المنظمة الخاص الثورية للوحدة و إن تأسيس اللجنة .8

 ، والطـرفين المتصـارعين من قدمائها، الذين تأكدوا بأنه ال جدوى من محاوالتهم المتكررة في التوفيق بـين

قد تميزت هذه اللجنة بنشاطاتها المختلفة  ، والحقيقيدعوتهم إلى العمل المشترك من أجل تحقيق الهدف 

قــد حققــت هــذه المســاعي نجاحــات انتهــت بتأســيس جبهــة  إلــى لجنــة الســتة، و 22 مجموعــة مــن اجتمــاع

ح العســـكري، فكـــان هـــدفهما تحقيـــق جـــيش التحريـــر الـــوطني الســـال التحريـــر الـــوطني الســـالح السياســـي و

ذا مـا هـ المشـاركة فـي المحافـل الدوليـة و نشر مداه على مستوى التراب الوطني و العالمي و نتصار واإل

 .أثبته تاريخ ثورتنا

استغالله  و مجابهة لها، جبهة التحرير في نظر ،1954للحركة الوطنية سنة   الي الحاجإنشاء مصكان  .9

رغبـة منـه إلضـعافها  منذ تأسيسـه للـنجم، و يالروح األبالذين كانوا يرون فيه  من المناضلين للجزائريين

يتعرض  ، يبعث الحيرة في كل من1954امتالك الساحة لشخصه فقط، إال أن اإلتجاه الذي سلكه بعد  و

؟، ألـم تتحـول إلـى عـدو فـي خطاباتهـا سـتقالل بحـرارة خصـية التـي نـادت باإلبالدراسة لهـذه الفتـرة، تلـك الش

نتخابـــات التـــي نــادى بالمشـــاركة فيهـــا إلـــى تعـــرض اإل نتيجــة، مـــع فرنســـا السياســـييتأكــد مـــن فشـــل العمــل 

 ؟ غير ذلك و عتقاالتامن  نعكاسات التي ترتبت عنهااإل و ،التزوير

اإلجراميــة التــي ازدادت بعــد عــام مــن انــدالع الثــورة،  أعمالهــا وهــل مــا اصــطلح عليــه بالحركــة المصــالية  .10

تــدعيما  ،لمصــالي علــم بهــا؟ هــل حاولــت فرنســا اســتغالل بــؤر التــوتر التــي طــرأت داخــل الحركــة لخــدمتها

 .للمقولة القائلة فرق تسد؟

ات التـــي تتأكـــد لـــي فـــي بعـــض األحيـــان أن لقـــد شـــهدت العديـــد مـــن محطـــات ثورتنـــا، العديـــد مـــن التناقضـــ .11

 تعـالى فـي ظـل هـذه األزمـات التـي كانـت تعصـف النجاحات التي حققتها كانـت معجـزة مـن اهللا سـبحانه و

أبسط مثال عن هذه التناقضات بين شخصيتين كان لهما دور  عكس ما كان ينادي به قادتها، و بالحزب

اس، حيـــث وجهـــت لـــألول اتهامـــات فرحـــات عبـــ ج وهمـــا مصـــالي الحـــا الحركـــة  الوطنيـــة أال و بـــارز فـــي

حركتــه ســنة إلــى اتهامــه بإنشــاء  مناداتــه بمطلــب اإلســتقاللمــن  أســفله، إلــىينــزل مــن قمــة الهــرم  جعلتــه

أما الثاني الذي تعلق بمبادئ الثورة الفرنسية واشتهاره بمقولته فرنسا هي أنا، يصـبح  ، واإلجرامية 1954

، إن الحكـــم علـــى النشـــاط إلـــى غايـــة اإلســـتقالل بـــذلك مناصـــبا مهمـــة يتـــولى فـــي أعلـــى الهـــرم السياســـي و



 �����ا�

 

95 

 

نيـــة فـــي ظـــل هـــذه التناقضـــات أصـــبح مـــن الصـــعب أن تحكـــم علـــى الوطنيـــة السياســـي لقـــادة الحركـــة الوط

  .العكس صحيح؟ بالخيانة و

ال يمكن لنا الحديث عـن الحركـة الوطنيـة دون الحـديث عـن مصـالي الحـاج، هتـه الشخصـية التـي كرسـت  .12

نضـــاله، فأغلـــب  نتـــائج ماعلمنـــا الـــذي يرفـــرف عاليـــا إال نتيجـــة مـــن خدمـــة الـــوطن، و هـــا للنضـــال وحيات

 1954ما تمردهم عليه عام  المناضلين أو باألحرى معظمهم تخرجوا من مدرسته الوطنية اإلستقاللية، و

ووقوعـــه وعـــوده التـــي بقيـــت حبـــرا علـــى ورق، فتجاوزتـــه بـــذلك األحـــداث  إال نتيجـــة اســـتيائهم مـــن خطبـــه و

-1954عمــا حــدث فــي الفتــرة الممتــدة مــن ســنة  مســؤوالضــحية ألتباعــه الــذين همشــوا شخصــه، وســيبقى 

    .مؤسسا للحركة الوطنية الجزائرية اإلستقاللية ، إال أنه سيبقى قائدا و1962
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  )01(ملحق رقم 

  1933فريقيا الشمالية برنامج نجم أ

           

إن برنامجنا السياسي لنجم أفريقيا الشمالية ، بعد أن درسته بعناية و حللته بعمق اللجنة اإلدارية المؤقتة 

السابقة ، قد قدم و قرئ ، و صودق عليه من كل األعضاء المنضمين إلى منظمتنا ، الذين اجتمعوا في 

  .دي بريتانو ، باريسشارع  49، على الساعة الرابعة ، في 1933ماي ، 28جلسة عمومية ، يوم 

و هو، بالخصوص ، يستجيب كلية إلى آمال الشعب . و إن محتوى مواده بسيط ، ومفهوم جدا         

  .الجزائري 

ن ينفذه ويجب أن لجزائري باهتمام ، وأن يفهمه ، وأنه من المؤكد أن نوصي بأن يقرأه الشعب اوأ       

األهالي المسلمين الجزائريين ، عامال بإخالص وتضحية من نعتبره نحن حلفا وطنيا ، رابطا جامعا لكل 

  .أجل الدفاع عن مصالحنا ، ومطالبنا العاجلة ، واستقالل بالدنا 

ومن أجل خالصنا ، ومن أجل مستقبلنا ، ولكي نحتل مكانا جديرا بساللتنا في العالم ، فلنقسم       

  .والنتصار األخير ) البرنامج(حقيقه وباإلسالم أن نعمل حتى النهاية لت  جمعيا على القرآن

  

  القسم األول

  

  .محو قانون األهالي البغيض في الحال وٕالغاء جميع القوانين اإلستثنائية _ 1

العفو العام عن كل أولئك الذين كانوا قد سجنوا ، أو وضعوا تحت الرقابة الخاصة ، أو نفوا الرتكابهم _ 2

  .سياسية  شيئا ضد قانون األهالي أو قاموا بجرائم

  .الحرية المطلقة في السفر إلى فرنسا وٕالى غيرها من البالد األجنبية _ 3

  .حرية الصحافة ، واإلجتماع ، والتجمع ، وتوفير الحقوق السياسية والنقابية _ 4

إحالل مجلس وطني جزائري منتخب عن طريق التصويت العام محل المجلس المالي ، الذي ال _ 5

  .تصويت المحدود ينتخب إال عن طريق ال

إلغاء البلديات المختلطة و المناطق العسكرية وٕاحالل محلها مجالس بلدية منتخبة عن طريق _ 6

  .التصويت العام 

حق الجزائريين في تقليد جميع الوظائف العامة دون أي تمييز ، مع المساواة في العمل وفي المعاملة _ 7

  .للجميع 

وخلق . في التعليم على جميع المستويات ) كل الجزائريين(وحق  .التعليم اإلجباري للغة العربية _ 8

  .كل األعمال الرسمية يجب نشرها بالعربية و الفرنسية في نفس الوقت . مدارس عربية جديدة 



 

  

 

، يجب اإلحترام الكامل لآلية ) من الجزائريين في الجيش الفرنسي ( بخصوص الخدمة العسكرية _ 9

  . ». . عمدا ومن يقتل مؤمنا مت « الكريم

 وحق العائالت الجزائرية في.  »على الجزائريين أيضا  «تطبيق القوانين اإلجتماعية و العمل_ 10

تام للتأمينات  إلغاء. الجزائر في الحصول على المساعدة من جراء البطالة ، وفي المنح العائلية 

  .اإلجتماعية 

وتطوير وسائل . ظيم اكثر عقالنية لنظام الري وتن. زيادة القروض الفالحية إلى الفالحين الصغار _ 11

  .المواصالت ، والمساعدة الحكومية ، غير المعوضة ، إلى ضحايا المجاعات الدورية 

  

  القسم الثاني

  

  .استقالل الجزائر الكامل _ 1

  .جالء تام لجيش االحتالل _ 2

  .تكوين جيش وطني _ 3

  :حكومة وطنية ثورية 

  .مجلس تأسيسي منتخب عن طريق التصويت العام _ 1

إلى كل المجالس بالنسبة لجميع سكان ) الترشح ( وصالحية . التصويت العام في كافة الدرجات _ 2

  .الجزائر 

  .ستكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية _ 3

والمناجم ، والطرق الحديدية ، تسليم جميع الممتلكات إلى الدولة الجزائرية ، بما ي ذلك البنوك ، _ 4

  .والموانئ ، والمؤسسات التي اغتصبها المحتلون 

تأميم األمالك الكبيرة التي اغتصبها اإلقطاعيون ، حلفاء المحتلين ، والكولون ، والشركات الرأسمالية _ 5

األراضي وٕاعادة . واحترام األمالك المتوسطة والصغيرة . ، وتسليم األراضي المؤممة إلى الفالحين 

  .والغابات التي أخذتها الدولة الفرنسية إلى الدولة الجزائرية 

  .على جميع المستويات  اجباريتهحرية التعليم بالعربية وإ _ 6

تعترف الدولة الجزائرية بحق تشكيل اإلتحادات ، والتحالفات ، وحق االضراب ، وهي تتعهد بمناقشة _ 7

  .القوانين االجتماعية 

جلة للفالحين بتخصيص قروض للفالحين دون فائدة من اجل شراء اآلالت ، والبذار ، المساعدة العا_ 8

  . 1والسماد ، وتنظيم الري ، وتحسين وسائل المواصالت ، الخ

                                  
  .439- 437، ص3ج،)2009، 6طدار البصائر،: الجزائر( ، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد اهللا،   1



 

  

 

  

 

 

  

 

  

  )2(الملحق رقم

  

  
  

  الوجه األمامي لبطاقة اإلشتراك في حزب الشعب الجزائري

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

  

  

  

  

  

  )02(الملحق رقم ) تابع(

  

  
  

  1الوجه الخلفي لبطاقة اإلشتراك في حزب الشعب الجزائري

  

  

  

                                  
الجزائر، ديوان (،نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب 1939-1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين  :عبد الحميد زوزو 1

 .1937يعتقد المؤرخ أن هذه البطاقة قد طبعت بفرنسا سنة .93، ص )2007المطبوعات الجامعية، 



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  )03(الملحق رقم 

  

  
  

  الوجه األمام لبطاقة اإلشتراك في حزب الشعب الجزائري

  

  

  

  

  



 

  

 

  

  

  

  

  

  )03(الملحق رقم ) تابع(

  

  
  

  1الوجه الخلفي لبطاقة اإلشتراك في حزب الشعب الجزائري

  

  

  

                                  
الجزائر، ديوان (،نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب 1939-1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين  :عبد الحميد زوزو 1

 .89ص.1938من سنة طبعت في الجزائر ابتداء  يعتقد المؤرخ أن هذه البطاقة قد. 95، ص )2007المطبوعات الجامعية، 



 

  

 

  

  

  )04(الملحق رقم 

  
  جريدة األمة



 

  

 

  )04(الملحق ) تابع(

  
  1جريدة األمة  

                                  
الجزائر، ديوان (،نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب 1939-1914الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين  :عبد الحميد زوزو 1

 107، ص )2007المطبوعات الجامعية، 



 

  

 

  )05(الملحق رقم

  :برنامج حركة انتصار الحريات الديموقراطية

  :المبادئ األساسية: أوال

  .الجزائر أمة .1

تطبيق مبدأ حق لشعوب في تقرير مصيرها بنفسها على الجزائر، ذلك المبدأ الذي يعترف به الدستور  .2

  .وقعت عليه فرنسايثاق هيئة األمم المتحدة الذي مالفرنسي و 

  .انتخاب مجلس وطني ذي سيادة من قبل جميع الجزائريين باإلقتراع العام المباشر .3

  .تأسيس دولة جماهيرية ديموقراطية اجتماعية .4

  :برنامج العمل العاجل :ثانيا

  :البرنامج السياسي )1

  :في الميدان الداخلي  .أ 

عــالن بنصــوص الدســتور الفرنســي واإلالتطبيــق الفعلــي للحريــات الديموقراطيــة المعتــرف بهــا والمكفولــة  .1

  .العالمي لحقوق اإلنسان

  .العفو العام واإلفراج عن ضحايا القمع االستعماري والتعويض لهم .2

  .اإلسالمياستقالل الدين  .3

  .حواز ومناطق الجنوب واستبدالها باألحواز التامةاإللغاء الفعلي لأل .4

  : في الميدان الفرنسي  .ب 

  .إطالع الرأي العام الفرنسي على الكفاح الوطني الذي يقوم به الشعب الجزائري .1

  .البحث عن قوى مساعدة في األوساط الديموقراطية الفرنسية المنتسبة لكافة الطبقات اإلجتماعية .2

 : في الميدان الدولي  .ج 

  .إعالن الحياد السياسي للشعب الجزائري إزاء الكتلتين السوفياتية والغربية .1

ي لــــدى الــــدول العربيــــة واآلســـيوية وجميــــع األمــــم المناهضــــة لالســـتعمار لتأييــــد القضــــية الوطنيــــة الســـع .2

  . الجزائرية

  :ج االجتماعي والثقافيمالبرنا )2

    .نشر الثقافة الوطنية الجزائرية  .أ 

  .الترسيم الفعلي للغة العربية وجعل تعليمها إجباريا  .ب 



 

  

 

  إيجاد مدارس لتعليم كافة األطفال الجزائريين  .ج 

  .األمية بتطبيق األساليب الحديثة للتعليم األساسي في كامل أنحاء القطر مقاومة  .د 

  .توسيع مدى التكوين المهني والفني  .ه 

  .الجزائرية الشتراكها في الكفاح الوطني  للمرأةرفع المستوى العام   .و 

جمعيــــات الشــــباب والنســــاء والجمعيــــات (تشــــجيع الجهــــود الخاصــــة فــــي الميــــدان االجتمــــاعي والثقــــافي   .ز 

  ).ة والتمثيلية والمدارس الحرة وغيرهاالرياضي

  .الكفاح ضد البطالة  .ح 

  .تأييد مطالب العمل للجزائريين  .ط 

  .تطبيق الوسائل الناجعة إليجاد حل عادل لمشاكل الهجرة الجزائرية إلى فرنسا  .ي 

  .الكفاح ضد المساكن القذرة واألمراض بإلغاء مساكن القصدير وٕايجاد السكن والمحافظة على الصحة  .ك 

  :االقتصاديالبرنامج  .2

  :الدفاع عن الفالحين  .أ 

  .بانتهاج سياسة للماء وٕاعادة التشجير •

  .بالمحافظة على المواشي ونشر تربيتها •

  .توزيع األراضي التابعة للدولة والبلديات •

  :وسائل العمل: ثالثا 

  إن الكفاح الوطني يجب أن يقوم به جميع الجزائريين وفي الجزائر بصفة أساسية  .أ 

  .جميع الوسائل السياسية ستعمالإ  .ب 

 1.العمل في نطاق الحريات الديموقراطية وفي دائرة القوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية

  

  

  

  

  

  

                                  
، )2003دار الطليعة للنشر والتوزيع،: زائرالج(،الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطنيمومن العمري،   1

  .369-368ص



 

  

 

  )6(الملحق رقم

  نص النظام الداخلي للمنظمة الخاصة 

مـن  لمـا كـان النظـام يشـكل القـوة األساسـية للجيـوش فمـن الضـروري أن يحصـل كـل رئـيس :المـادة األولـى

على طاعة تامة وخضوع في كل وقت وأن تنفذ األوامر تنفيـذا دقيقـا دون تـردد أو تـذمر والسـلطة  مرؤوسيه

  .التي تعطي األوامر هي المسؤولة على تنفيذها

  :التجنيد :المادة الثانية 

  .التجنيد محدود  .أ 

اإلقنـاع، الفطنـة، الشـجاعة، النشـاط، االسـتقرار، : على كل من يجنـد أن يسـتوفي الشـروط التاليـة يجب  .ب 

  .القدرة الجسمية

  .مدة الخدمة غير محدودة  .ج 

يجب على العنصر المجند أن يجتاز االختبار ويؤدي القسم وال يجوز له أن يترك التنظـيم عنـدما يريـد   .د 

  .فإذا فعل ذلك اعتبر هاربا

  :االجتماعات :ةالمادة الثالث

  .اإلجتماعات إجبارية وكذا حضور كل األفراد ويجب مراعاة الفصل الدقيق بين الجماعات  .أ 

  .يحدد الرئيس المعني التاريخ والمكان  .ب 

  .تحية الرؤساء واجبة قبل االجتماعات وبعدها وممنوعة في الخارج  .ج 

  .يفتح االجتماع ويغلق بسالم وطني  .د 

  .جتماع ويجب بحث جدول األعمال بالكامليجب مراعاة النظام الدقيق أثناء اال  .ه 

  :السلوك: المادة الرابعة

  .يجب أن يكون سلوك كل مناضل أو رئيسا سليما ال عيب فيه من جميع الوجوه  .أ 

  :)التصريح(الرخصة : المادة الخامسة

يجـــب علـــى كـــل مجنـــد يضـــطر إلـــى مغـــادرة موقعـــة بصـــفة مؤقتـــة لـــبعض شـــؤونه الخاصـــة أن يطلـــب   .أ 

ســه، وبـين تـاريخ االنتقــال ومدتـه ومكانـه، ال يجــوز لـه االنصـراف إال إذا أعطــى تصـريحا بـذلك مـن رئي

  .التصريح

  :التنقالت: المادة السادسة

  .إذا اضطر المجند إلى مغادرة موقعه نهائيا، فعليه أن يطلب نقله إلى الجهة التي يريد الذهاب إليها  .أ 



 

  

 

  .ال يجوز له أن يتصرف إال إذا ووفق على نقله  .ب 

  .االنتقال من وحدة إلى وحدة تصرح بها الوحدة المختصة  .ج 

  : المكافآت: المادة السابعة

  :تبعا لرتبهم المناضلونيكافأ 

  .التنويه علنا بإنجازهم مهمة بشجاعة وٕاخالص  .أ 

  .بالتهنئة الشفوية لروح الطاعة ومجموع الخدمات  .ب 

  .بالترقية من أجل أعمالهم  .ج 

  :)العقوبات(الجزاءات : المادة الثامنة

  :تعميم  .أ 

  .التغيب عن االجتماعات، الكسل سوء النية، اإلهمال في الخدمات، سوء السلوك: أخطاء بسيطة .1

العصيان، عدم االنضباط، التصرف بضعف، االنهزامية، التقارير الكاذبة، وكل خطأ : أخطاء جسيمة .2

  .بسيط يتكرر ثالث مرات

لألقرباء، أو ألي شخص أجنبي عـن  الخيانة، الهروب، إنشاء سر للعدو، أو: أخطاء شديدة الجسامة .3

  .الوحدة األولية التي ينتمي إليها، وكل أخطاء جسيمة تتكرر ثالث مرات

  :تقرير الجزاء  .ب 

  .عن األخطاء البسيطة :اللوم .1

قد يكون اإليقاف محدودا أو غيـر محـدود فيهـا لجسـامة (عن األخطاء الجسيمة  :تنزيل التبة واإليقاف .2

  ).الخطأ

  .الشديدة الجسامة األخطاءعن  :الفصل .3

  :عقوبة اإلعدام .4

  .األخطاء الشديدة الجسامة والفصل الذي قد يضر بالتنظيم الخاص - 

  1 .قد ينفذ اإلعدام في الحال أو يؤجل تنفيذه تبعا لقرار التنظيم الخاص - 

                                  
،ص )2003الجزائر، دار الطليعة للنشر والتوزيع، (،الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفرقيا إلى جبهة التحرير الوطنيمومن العمري،  1

370-371.  

  

 



 

 

 

   

 قائمة

 المصادر و المراجع



  
 

  :قائمة المصادر و المراجع

 :المصادر  . أ

  :باللغة العربية •

    ن.ب.د( سـعيد جعفـر، : ، ترجمـة)1952_1942مذكرات مكـافح (روح اإلستقالل ، )حسين(آيت أحمد  .1

 ).2002طبع بمطبعة الصنائعي، ،منشورات البرزخ: 

 :لبنـان(األخضـر،فيـف لال:، ترجمـةكمـا رواهـا علـى روبيـر ميـرل ،مـذكرات أحمـد بـن بلـة، )أحمـد(بن بلـة  .2

 ). ن.س.، دمنشورات دار األدب

دار هومـــه :الجزائـــر( مســـعود حـــاج مســـعود،:، ترجمـــة1954جـــذور أول نـــوفمبر ، )بـــن يوســـف(بـــن خـــدة  .3

 ).2010للطباعة والنشر والتوزيع،

 :)ابراهيم عبد الرحمان(بن العقون  .4

: الجزائــر(، )1936_1920:(الكفــاح القــومي و السياســي مــن خــالل مــذكرات معاصــر الفتــرة األولــى - 

 .)3،2010ط منشورات السائحي،

، )1945_1936:(ةن خــــــالل مــــــذكرات معاصــــــر الفتــــــرة الثانيــــــالكفــــــاح القــــــومي و السياســــــي مــــــ - 

 ).3،2010ط منشورات السائحي،:الجزائر(

ـــــاح القـــــومي و السياســـــي مـــــ  -  ، )1954_1945:(ةن خـــــالل مـــــذكرات معاصـــــر الفتـــــرة الثالثـــــالكف

 .)3،2010ط منشورات السائحي،:الجزائر(

  ).1997الغرب اإلسالمي،  دار: لبنان(،1962التاريخ السياسي من البداية ولغاية ،)عمار(بوحوش  .7

( الفريـق سـعد الـدين الشـاذلي،:صادق بخـوش، تقـديم: ترجمة شاهد على اغتيال الثورة،، )لخضر(بورقعة  .8

 ).2010دار األمة للطباعة والنشر و التوزيع، : الجزائر

عبد السـالم عزيـزي، : ، ترجمة)مسار مناضل( من الحركة الوطنية إلى اإلستقالل، )عبد السالم(حباشي  .9

 ).2008دار القصبة للنشر و التوزيع،  :الجزائر(أوزغلة،.ع.م: صبيحة بخوش ، مراجعة

وزارة الثقافـة، : الجزائـر( أبـو بكـر رحـال،:ترجمـةليـل اإلسـتعمار،، ، حرب الجزائـر وثورتهـا)عباس(فرحات  .10

 ).2009الوطنية للفنون المطبعية، طبع بالمؤسسة

دار المعرفــــة للطبــــع و :الجزائــــر( ،1954-1916الحركــــة الثوريــــة فــــي الجزائــــر  ،)أحمــــد (محســــاس .11

  ).2007النشر،



  
 

الطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدين،المقاومة الوطنية و الحركات السياسية حتى ليلة نوفمبر  .12

1954: 

  .2، مج )1982،الجامعيةديوان المطبوعات :الجزائر( - 

 .3، مج )1982الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،( - 

 :باللغة الفرنسية •

1. Farhat Abbas,Guerre Et Revolution D’Algerie :La Nuit 

Coloniale,(Algerie :Edition ANEP,2005).  

2. Kiouane Abderrahmane, Moments du Mouvement national (text et 

position)،(Algérie :Edition Dahlab,2009). 

 :المراجع  . ب

  :باللغة العربية •

، 1954إلى اندالع حـرب التحريـر  1871تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة ، )شارل روبير (أجرون .1

شركة دار األمـة للطباعـة و النشـر و التوزيـع : الجزائر(فتحي سعيدي و آخرون،  جمال فاطمي ،: ترجمة

 .2، مج)2008،

 ).2006دار المعرفة،: الجزائر(،1989إلى 1830المعاصر من  تاريخ الجزائر، )بشير(بالح  .2

فـــــي عمالـــــة  1954_1939حركـــــة انتصـــــار الحريـــــات الديموقراطيـــــة ،)جياللـــــي عبـــــد القـــــادر(بلوفـــــة  .3

 ).2011دار األلمعية للنشر والتوزيع، :الجزائر(،نوهرا
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   .جريدة األمة ):04(ق رقم حالمل

   .ةبرنامج حركة انتصار الحريات الديموقراطي): 05(الملحق رقم 
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   .نص النظام الداخلي للمنظمة الخاصة: )06( الملحق رقم

   .قائمة المصادر والمراجع

   .الفهرس

  

 


