
  يــمـــلـعــــــــث الــــحــبــــــــي و الــــــــــالــعـــــم الـیــــلــعـــوزارة الت

  -  رةـــكـــــســــب -رـضــــیــــد خــــمـــحـــــة مــــعــــامـــج

  -قطب شتمة-جتماعیةكلیة العلوم اإلنسانیة واإل

  قــسـم الـعــلــوم اإلنــســانــیــة

 ــخـــاریــتـ شــعـبــة

  

    

  رةـــــذكــمــوان الــنـــع

  

  

  1943ري ــــفـــیــــف 10ان ـــیـــــب

  ریة ــزائـوطنیة الجــركة الــلى الحـع ـأثیرهو ت
  

  

  كــرة مــكـــمـلــة لــنـیــل شـهــادة الــمـاسـتــر فـي الــتـاریـخ الـمـعـاصــرذـــم
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  "  الَ ـــيـــلِ قَـ   الَّ إِ   مِ ـلْ ـــــعِ ــال  نَ ــِـم  مْ ـــتُ ـــيــِـوتا  أُ ــــمَ وَ " 
  

  

  

  يمْ ظِ العَ   هُ اللَّ   قَ دَ صَ 

  ) 85ة  ، اآليَ   اءْ رَ سْ ة اإلِ ورَ سُ (

  



  داءـــــــاإله

  

  . كل من ضحى من أجل هذا الوطن    إلى

  . والدي حفظه اهللا و رعاه و أطال اهللا في عمره    إلى

  . والدتي أطال اهللا في عمرها    إلى

  . جميع إخوتي جعلهم اهللا سندا لي    إلى

  . أخواتي كل بإسمها جعلهم اهللا عونا لي    إلى

  . أصدقـائي و زمالئي األعزاء كل بإسمه    إلى

  . –  بجامعة بسكرة –جميع الزمالء بدفعة ماستر تاريخ معاصر    إلى

  .  كل طالب و باحث علم أهدي هذا البحث المتواضع عرفـانا و محبة  إلى

  

  

  

  

  

  

  عمامرة صدام حسين



  شكر و تقدير  

الحمد هللا وحده و أستعينه على ما رزقني به من نعمة ، و على أن أعانني على إنجاز  

  .ا محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا  ـدنــيــى سـلــالم عــســو الصالة و الهذا البحث  

" شهرزاد  شلبي  "متناني لألستاذة  المشرفة على المذكرة  في البداية أتقدم بخالص ا

و التي بّصرتني بنور بصيرتها ، و  ي ، ـتها لـدمـي قـادات التــائح و اإلرشـصـنــى الــلـرًا عــديــقــت

ا  ًـ ومــا يـيـلـل عــخــبـم تــلــها ، فـالــــبـطــاذة لــتــــها و األســه األم إلبنــوجيـي تـتنـهــصفـاء فؤادها ، ووج

  .  إلتزاماتها و مسؤولياتها   ، رغم كثرة  بنصائحها و توجيهاتها و كتبها

كما أتقدم بالشكر الجزيل ، و عميق اإلمتنان و فـائق اإلحترام و التقدير لكل األساتذة  

يهي التوجيه السديد ، متمنيا لهم موفور الصحة ، و  ــي و توجــدريســوا على تــرفـــن أشــالذي

  .سعادة الدارين  

ني أو كان سببًـا في  ـهـتام كل من ساندني ووجـخــي الـــكر فـــني إال أن أشــعــكما ال يس

تسهيل إخراج هذا العمل إلى النور ، و أخص بالذكر عصام عديلة ، رشيد قـاسم ، بوغرارة  

ار  ــم  و أنــاكـــدد اهللا خطـــس... تونسي محمد  زغوان محمد ، سرارية عبد الحكيم ، إبراهيم ، 

  .   يـتــبـكم أحــقــفيض إيمانه وو ــن فــم مـدروبك

  واهللا ولي التوفيق



  

  

  

 ّال ھ إِ ــومــِ ــي یــَ ابــا فـِ تَ ـانــا كِ سـَ نْ إِ  بُ ــتُ ــكْ  یـَ َال  ـــھُ نَّ أَ  ـتُ یْـ أَ ـــي رَ نـِّ إِ " 

 ـــن وَ ــسـَ حْـ أَ   ـــانَ ا لكـَ ـــذَ ھــَ  ــیــرَ غــَ  ـــوْ ه ، لـَ ـدِ غـَ  ــي فِ  ـالَ قــَ  وَ 

ـل ــضـَ فْـ أَ  ــانَ ــكـَ لَ  مَ ــدَّ قـَ  وْ لـَ ◌َ  ـن ، وسـَ ـحْ ـتـَ سْـ یـُ  ـانَ ـكــَ لـَ  یـــدَ زِ  ـــوْ لَ 

ـر ــبـَ العِ  ــــمْ ــظَ عْ أَ  ــنْ ا مـِ ـذَ ھـَ  ، وَ  ـلْ ـمـَ جْـ أَ  ــانَ ـكـَ لـَ   كَ ــرَ تـَ  ــوْ لَ  ، وَ 

ـــى لـَ ـــص عَ ـقْ الــــنُ   ءْ یـــالَ ــتِ سْ ى إِ لــَ عَ  ــیــلٌ لـِ دَ   ـوَ ھـُ ◌َ  ، و

  "   ـرشَ ـــة الــبَّ ـَـــلمْ جــُ 

  

  

  

  ي انِ ھَ فَ صْ اد األَ مَ العِ 

 

 

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةــــــــدمــــــقـــــــــم  

 

 
 

 

 

 

 

 



   مـــقـــدمـــة

 

  أ
 

یمارس سیاسة النهب و  هو رض الجزائر وأستعمار الفرنسي قدام اإلأن وطأت أنذ ـــم         

ى محو و طمس الهویة ـــلإوقد سعى من وراء ذلك ,شكاله وصوره أستغالل بمختلف اإلالبطش و 

التصدي لكل ى ــــستدماریة عمل الشعب الجزائري علزاء هذه السیاسة اإلإ و  ،والشخصیة الوطنیة 

تجسد موقف الرفض و الفرنسیة و نصهاره في الشخصیة إلى تذویبه و إالمحاوالت التي ترمي 

التنظیمات المختلفة سلسلة من الثورات و ــن بــریـــكار خالل القرنین التاسع عشر و العشــتنـــساإل

  .حزاب أمن جمعیات و 

هدت ـماضي شــــرن الـــقـــــالمن ینات ثالثفترة الخالل  ولى والمیة األـــرب العـــمع نهایة الح و     

البیة ـــدى غـــل سیاسيـــوعي الـــالتشار ــــنإو بآخر في أل ـــشكــمت بــسهأتطورات  حداث وأالجزائر 

ید صفوفها ــــمن خاللها توحطیاف الحركة الوطنیة خصوصا والتي حاولت أالجزائریین عموما و 

حرب العالمیة ـــانت الــــحیث ك. سیة ــرنــفـــدارة اله اإلـــوج بي فيــــل نســـكــشـــو بـــهدافها ولأو توحید 

مها ـــهأجراءات كان ن اإلــــموعة مــمجـــزائریین بـــبل الجــي تكــیة كــطات الفرنســـسلـــالثانیة فرصة لل

  .تضییق الخناق على رؤساء الحركة الوطنیة الجزائریة خاصة في عهد حكومة فیشي 

 ي ظلـــمایة الجبهة الجزائریة فونتیجة لسیاسة فرنسا القمعیة و تنكیلها بالوطنیین بدعوى ح

ض تحقیق مطالبهم توجه الوطنیون لمعسكر الحلفاء بغر  ،الظروف الصعبة التي یمر بها العالم 

  .الخاصة بتقریر المصیر 

  :أسباب اختیار الموضوع 

الحقائق  ن التفاصیل الجزئیة إلظهارـــنطلق مــــا أن تــــإن دراسة األحداث التاریخیة ال بد له     

نطالقا من ذلك تتشكل نواة كتابة إلذا و  ،التي ال یمكن التطرق لها عندما تكون الدراسة عامة 

ه ــــألن و ،غلبها مدونة بأقالم أجنبیة ولم تنصفه تمام اإلنصاف أالتي مازالت  ,التاریخ الوطني 

 10ختیارنا بیان إو من أسباب  ،ستعماریة یش و المغالطة من قبل اإلدارة اإلتعرض للتشو 



   مـــقـــدمـــة

 

  ب
 

بالنظر إلى عاملین ،  موضوعا للدراسةلوطنیة الجزائریة و تأثیره على الحركة ا 1943فیفري 

  :أساسین 

 ان في تكریس الوحدة السیاسیة بینذا البیـــبه هـــدور الذي لعـــلى الـــعرف عـــبة في التـــرغــــال:  أوال

  . أطیاف الحركة الوطنیة

ن ـمـــدرس ضـــإنها تـــدت فـــــٕان وجو  ،دراسة ـــموضوع بالـــرقت لهذا الـــطــقلة المراجع التي ت :ا یثان 

  .موضوع ما 

ول تأثیرها جمیع ربوع ــووص رة الثالثیناتــالل فتـــیة خــركة الوطنـــها الحـــتي شهدتـــییرات الــغـــالت -

   .الوطن

     1945ندالع الحرب العالمیة إلى غایة إطات التي سبقت إصدار البیان منذ إبراز أهم المح -

  .و كیف أثرت فیها و ساهمت في تطورها  ،و كیف تفاعلت مع األحداث 

  .إبراز الدور الذي لعبه میثاق األطلسي في تكریس فكرة تقریر المصیر  -

  . و مساهمته في إصدار البیان 1942دیسمبر 22رض الجزائر في أإبراز دور نزول الحلفاء  -

  .إزاء إصدار البیان توضیح التأثیرات التي شهدتها الحركة الوطنیة  -

  .قلة الدراسات العلمیة المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع  -

  :ختیار الموضوع إالهدف من 

  .ثر البالغ في الحركة الوطنیة الجزائریة وتسلیط الضوء على جانب كان له األبراز إ -

صدار البیان ، من إ هم المحطات و المراحل التي سبقتأمحاولة الوقوف و التعرف على  -

  .لى جهود فرحات عباس في ذلك إخالل التطرق 

  .محاولة المساهمة من خالل هذه الدراسة العلمیة المتواضعة في نشر الوعي التاریخي  -

  .تحدید آثار البیان على المجتمع الجزائري  -

  .فضح السیاسة اإلستعماریة الفرنسیة  -



   مـــقـــدمـــة

 

  ت
 

 :إشكالیة البحث 

وذلك بسبب ،من التشتت بین أطیافها السیاسیة لقد شهدت الحركة الوطنیة الجزائریة نوعا       

أطلق فرحات عباس  ,و سعیا منها للم الشمل و توحید الصفوف  ،ختالف مواقفها من الحرب إ

و في ظل هذا الثقل یمكننا طرح  ،جل تجسیده ألوحدوي بعد أن قطع شوطا شاقا من مشروعه ا

  :اإلشكالیة التالیة 

  في توحید صفوف الحركة الوطنیة الجزائریة  ؟ 1943فیفري  10ساهم بیان  كیف -

  .وعلیه تندرج مجموعة من التساؤالت الفرعیة 

  كیف ساهم نزول الحلفاء في إصدار البیان ؟ -

  ما محتوى البیان ؟ -

  الحركة الوطنیة الجزائریة ؟ما مدى تأثیر البیان على و  -

 :منهجیة البحث 

الحركة الوطنیة الجزائریة و دورا هام في تاریخ الجزائر  1943فیفري  10لقد لعب بیان        

إن هذا البحث یحتاج  و ، ا إزاء إصدار هذا البیانمن خالل األحداث و التأثیرات التي شهدته

إلى تضافر جهود الباحثیىن لكشف الحقائق و لتصویب األحكام الخاطئة و بأسلوب موضوعي 

   :عتماد على منهجینوعلى هذا األساس تم اإل ،

ستعراض األحداث التاریخیة التي تزامنت إ ا و المتمثل في جمع المادة ووصفهو  : المنهج الوصفي

  .و نزول الحلفاء 

عتمدنا فیه على تحلیل بنود هذا البیان و التعلیق علیه للوصول إو الذي  : التحلیليالمنهج 

  .بنتیجة تعتبر تفسیرا منطقیا لألحداث 

  



   مـــقـــدمـــة

 

  ث
 

   :خطة البحث 

  و خاتمة ، جاء الحدیث في الفصل التمهیدي على ربعة فصول ألى مقدمة و إقسمت بحثي 

وبدایة الحرب العالمیة  1939لى إتزامنا و ظهور الحركة الوطنیة  1919وضاع الجزائر من أ

  .الوطنیة  كبیرة في بلورة الوعي لدى الحركةالثانیة التي كان لها دور 

ن النشاطات و المؤتمرات التي شهدت مجموعة م وضاع السیاسیة ، واأل إلىحیث تطرقنا 

 للجزائریینقافیة المتدهورة ـالثجتماعیة و وضاع اإلاأل ثم تحدید،  حزاب سیس األألى تإضافة باإل

  . قتصادیةوضاع اإلاألالى شرح  باإلضافة ،

، حیث  1943فیفري  10صدار بیان لى الظروف الممهدة إلإ ولصل األ ـفــــال و تطرقت في

اسة الفرنسیة تجاه النشاط السیاسي ــیـــتها الســـدرج تحـنــــت ، وفیه الظروف الداخلیة تناولت 

لى إضافة باإل ، 1941للجزائریین ، كما تناولت فیه رسالة فرحات عباس للماریشال بیتان 

ت تمحور  و ف الخارجیة لى الظرو إتطرقت  ثم ،ة لهمدمرة المقـذكـالمـر و زائــجـاء بالــفــزول الحـلــن

  .فكرة تقریر المصیر  طلسي وحول میثاق األ

ما ــــدراسة البیان و تحلیله ، كثم قمت ب،  1943فیفري  10تناولنا فیه بیان ف الفصل الثانيأما 

  .ردود الفعل في األخیر  ٕاستخلصناو ، 1943ماي  26ملحق البیان الصادر في  تطرقنا الى

بجمیع مكوناتها الوطنیة الجزائریة لى تأثیر البیان على الحركة إفتطرقنا فیه  ما الفصل الثالثأ

  .اإلصالحیة و اإلدماجیة و اإلستقاللیة 

 1943براز دور بیان فیفري إشكالیة المطروحة من خالل جابة عن اإلوفي الخاتمة حاولنا اإل

  .نجازات التي حققها هم اإلأ، و على الحركة الوطنیة الجزائریة 

  

  



   مـــقـــدمـــة

 

  ج
 

  :دراسة المصادر و المراِجع 

كبرى في تاریخ العناصر اللى إ، و الذي تطرق فیه  الجزائرهذه هي  :حمد توفیق المدني أ -

لى إضافة من سواحل و مساحة و صحراء ، باإل الجزائر ، بدایة من تعریف البالد الجزائریة ،

لى الوندال و الروم و إكما تطرق فیه  مازیغ و یهود ،أشاملة لسكان القطر الجزائري من  دراسة

ستعمار الفرنسي و بروز نشاط الحركة الوطنیة و لى اإلإال مادیین و حتى الرستمیین ، وصو الح

  .المقاومة الجزائریة و حتى الثورة الكبرى 

من رئاسة  خروجه، هذا الكتاب عبارة عن مذكرات كتبها بعد  لیل االستعمار: فرحات عباس  -

حل التي لى ماضیه ، حیث كتب عن المراإلى الغرب ، و فیه عاد إتة و إنتقاله الحكومة المؤق

  .عطاء تفسیر لتاریخ الجزائر إمر بها نضاله ، ومحاوال 

لى جبهة التحریر إفي الجزائر من نجم شمال افریقیا الحركة الثوریة  :مومن العمري  -

جانب ، وما سجلته نیون واأل، حیث یقدم هذا الكتاب اطروحات طرحها المؤرخون الوط الوطني

و من الذین واكبوها عن أحداث و بلورتها سواء من الذین ساهموا في صنع األ ذاكرة المعاصرین

  . ستقالل الوطني سترجاع اإلإكثب منذ فجر الحركة الوطنیة حتى 

دة الذي تطرق فیه للفترة الممت،الجزء الثالث ،و  الحركة الوطنیة الجزائریة: سعد اهللابو القاسم أ -

كما تطرق  تالل الفرنسي ،ــــحفاحها ضد اإلــــزاب و كــــح، و ظهور األ 1945حتى  1930من 

  .سالیب الفرنسیة المتبعة في التضییق علیها لأل

   : ثــحـبـات الــوبـعـــص

كل  غلبها ذات طابع روتیني تعترض سبیلأبحث من الصعوبات و العراقیل لكن ي أال یخلو 

  .كثیرة التشابك و التعقید كادیمي ، وخاصة في حقل الدراسات التاریخیة فهي أباحث 

  

  



   مـــقـــدمـــة

 

  ح
 

  : هم صعوبات البحث تجلت في أن إوعموما ف

فضال عن تنوع و تضارب مرا صعبا ،أهو ما جعل عملیة التنقیب عنها و تشتت المادة التاریخیة 

  .في المادة التي تغطي مختلف جوانب البحث 

قلب الموضوع  ال تغوص فيامة،التي كانت كتابات عة المصادر المتخصصة في الموضوع و قل

  .لى جملة من التحوالت إدت ألیه كنقطة بارزة إنما تتطرق إو 

زال اللبس عن بعض أذا البحث قد ــون هــكـــن یأنى ــمـــتأن أال إي ــنــسعــال یـــف ،وبات ـــرغم الصعو 

  .مور ، و فتح المجال للخوض في مثل هذه المواضیع األ

  



 

 

 

 

 

  

  

ـر ـــزائـــجلا أوضــاع : الفــصـل التــمـهــیـدي

  1939 – 1919مـــــــن 
 

 

 

  األوضــــاع الـــســیــاســـیــة :     أوال

  

  األوضــــاع االجــتـــمــــاعــــــیــــة و الــــثــقـــــافـــیـــة   : اـــیــانــث

  

  األوضــــــــاع االقـــــتـــــصـــــادیــــــة   : اــثـــالـــث
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حیث أنها تمثل الجسر التاریخي اریخ الجزائر من األهمیة بما كان ، الفترة من ت هذتعد ه

رسمي حامال معه سمات بشكل  الذي یربط أصول الحركة الوطنیة الجزائریة، وبین انطالقتها

عتمدت عند بدایتها على الضغط السیاسي واإلبداع الثقافي، كما أیقن الجزائریون عدیدة، حیث إ

ستعمار عن طریق آخر یجب القیام به وهو مقاومة اإلمع بدایات القرن العشرین أن هناك عمال 

  .التعبئة الشعبیة والعمل القاعدي، من أجل النهوض بالمجتمع مرة أخرى

  الســـیاسیــــــةاألوضــــاع : المبحث األول

، ظهر 1مرموق یعتبر نجم شمال إفریقیا حزبا سیاسیا وطنیا:  تأسیس نجم شمال إفریقیا.1

نتهاء الحرب العالمیة األولى، فكان سبیلهم ستعماریة مع إطبقتها اإلدارة اإل نتیجة للسیاسة التي

هناك في عملهم ، حیث تركزت مراكز 2الهجرة إلى فرنسا بعد أن ضاقت بهم سبل العیش

ألف عامل خالل سنة 100أعدادهم في التزاید حتى بلغت  تذأخ، حیث المصانع و المناجم

نتشرت في مختلف المدن إ 3طبقة عمالیةشجعهم على تكوین  الذي، و هو األمر 1924

حتك هؤالء العمال بعمال ومجندین من تونس و المغرب، فقاموا إالفرنسیة بمرور الوقت، حیث 

، وقد تمثلت 4ل إفریقیةستقالل بلدانهم الشمانقابیة تدافع عن حقوقهم وتطالب بإبتأسیس جمعیة 

 : أبرز مطالبها في

  . 5 إلغاء قانون األهالي التعسفي -

                                                           

  .288ص ، 2005 دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ،1962للجزائر من البدایة و لغایة  التاریخ السیاسي: بوحوش  عمار 1 
،  2004 ، ، الجزائر ، دار هومة للنشر والتوزیع العالقات الجزائریة الفلسطینیة في ظل االحتالل الفرنسي: أبو جزر أحمد 2

  . 115 ص

  .288ص، المرجع نفسه  : بوحوش عمار3  

المؤسسة  ، 1939 – 1919تجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین العالمیین اإل : مناصریة یوسف 4  

  . 71الجزائر، ص ، الوطنیة للكتاب

النصوص وضعتها اإلدارة الفرنسیة من أجل إخضاع وهو مجموعة من  1881جوان  26صدر في :  قانون األهالي5   

الحركة الوطنیة الجزائریة : أبو القاسم سعد اهللا . ینظر.1944السكان المسلمین لسلطتها وبقیت ساریة المفعول إلى غایة 

  . 273، ص  1992، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ،  4، ط 3، ج 1945 – 1930
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  .المساواة في الرواتب بین العمال دون تمییز -

  . 1 رتقاء األهالي إلى جمیع المناصب العامةإ -

 .المعتقلینالعفو العام عن كل المحكومین السیاسیین  -

  1926جوان 15رسمیة في بصفة  ، حیث تأسس2سم لهكإ" نجم شمال إفریقیا "تم إطالق       

، و إلنشغال للتونسي الشاذلي خیر الدین و یشاركه الحاج عبد القادر هبباریس، وأسندت قیادت

حیث  1927مؤتمر بروكسل شارك النجم في  وقد . 3ا األخیر أسندت القیادة لمصالي الحاجهذ

لتأثیره الكبیر من خالل التعریف بالقضیة الجزائریة ذلك منعرجا حاسما في تاریخه و إعتبر 

في غضون سنوات قلیلة أن یقوم بنشاطات هامة أزاحت  ستطاع النجمإإذ . على المسرح الدولي

  . 4 أفكار وطنیة ثوریة لتبنیه وذلكالركود السیاسي 

 : 1931اي ـم 05ن ـیـمـلـمسـاء الــلمـیة العـعـمــج. 2

كان  تمیز مطلع العقد الثاني من القرن الماضي بظهور حركة ثقافیة وفكریة في الجزائر، 

برا ــعتـــدورا متي لعبت ـــ، ال من أبرز وأهم محطاتها تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

 المسلمین الجزائریین، " تثقیف"راضها في منتهجة أسالیب متعددة لتحقیق أغ خالل الثالثینیات،

ال ـتفـــحتأسیس الجمعیة ردا على اإلتبر ــعإوقد . 5 عرفت مدینة الجزائر حركیة جدیدةبذلك و 

                                                           
دار القصبة للنشر  ، مشیل سطوندی :وطنیة الجزائریة الشعوبیة ، ترالالمصادر الوطنیة الجزائریة إلى منبع :  بوقصة كمال  1

  . 369 ، ص 2005، الجزائر،  والتوزیع

  .24، دار الشروق للطباعة و النشر والتوزیع، ص1958-1954العمل الدبلوماسي لجبهة التحریر الوطني  : سیعودأحمد  2 

  . 182 ، ص سابقالمرجع ال:  بوحوش عمار3  

عبد :  تر -، الطریق اإلصالحي و الطریق الثوري 1954-1900المقاومة السیاسیة :  قداش محفوظو صاري  جیاللي  4

  . 61 ، ص 1987 ، ، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب القادر بن حراث

  . 110 ص ، 1985، الجزائر،  دحلب، مطبعة  1، ج مذكرات الشیخ محمد خیر الدین:  خیر الدین محمد  5
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دعا إلى  الذي،  يـمسیحـــماري الــتعــسمر اإلــؤتمـــعلى ال وردا كذلك حتالل الجزائر،إالمئوي على 

  القساوسة  ال الدین وــین من رجــاركــمشـــحضره مئات البالعاصمة و  05/07/1930نعقاده في إ

ین العائدین من لكن العلماء المصلح . 1من شتى البالد، و أعلنوها صلیبیة من جدید المسیحیین

بتأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،  باغتوا ستعمارأفكار معادیة لإلالمشرق بنظریات و 

  .  بنادي الترقي بالعاصمة 1931ماي  05حیث تأسست في 

 في شكلها القانوني أواسط عامتكونت  " :عن میالد جمعیة العلماء2اإلبراهیمي حیث قال 

الفرح لمرور مئة سنة  من شدةن تشینم واستعمار، فقد كانم وكان اهللا جاعلها تنقیصا لإل 1931

إلیها العالم  ، دعي في مهرجانات صاخبةاألولى السنة م في الجزائر، حیث قضوا ستقرارهعلى إ

بتكوین جمعیة العلماء المسلمین في  واجئتفافما دخلت السنة الثانیة حتى  إال قلیل، فما لبىكله، 

  . 3" المولود الجدید اذهبتهاج األمة بإغمرة من 

قتراح طریق الترشیح متبعة طریقة إجتماعها التأسیسي وقد إجتنبت جمعیة العلماء خالل إ

حیث لم تتبع في تكوینه ال على  ،4األسماء هذهأعضاء المجلس اإلداري والتصویت على 

  ، فكانت النتیجة أن  قامت بعرض أسماء مهیمنة على الحاضرین، و  نتخاب السري وال العلنياإل

  قد  ، و اإلداريجلس ـمـلون الــكـشــها یـابــحـح أصـي أصبـتــال ةرحـتـقـوافق الجمیع على األسماء الم

  

  

                                                           
  . 91، ص1981لنشر، قسنطینة، الجزائر، لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار البعث :  بوصفصاف عبد الكریم  1

  
بیه و عمه ، هاجر أید  ، تلقى دراسته على 1889جویلیة  14أوالد براهم قرب سطیف بتاریخ ولد ب:  براهیميالبشیر اإل 2

خب نتإبن بادیس إفي ، و لما تو لى دمشق إنتقل إدینة المنورة و ، أتم دراسته العالیا في الم 1911المشرق العربي سنة  لى إ

من : محمد الحسن فضالء  :ینظر . مرض ألم به ثرإعلى  1965ماي  20في  توفي  .فلوأرئیسا للجمعیة وهو بمنفاه في 

  . 11ومة ، الجزائر ، ص ، مطبعة دار ه 1صالح في الجزائر ،جأعالم اإل

  . 164، ص 1997،  اإلسالمي، دار الغرب  4، ج اإلبراهیميمحمد البشیر  اإلمامآثار :  اإلبراهیميأحمد طالب   3
، رئیس جمعیة العلماء  بن بادیسإ، آثار اإلمام عبد الحمید  لدینیة، عن وزارة الشؤون ا 1931جوان  7، م  6، ج الشهاب  4

  . 160 – 155، ص 1985،  1، ط ، مطبوعات وزارة الشؤون الدینیة 4، ج الجزائریینالمسلمین 
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  .1نائبا عنه غیابیا لرئاسة الجمعیة و اإلبراهیمي بن بادیسإنتخبت الهیئة إ

 القرآن أمامنا، و:" بن بادیس بقولهانت ترمي إلى تحقیقها فقد لخصها إأما األهداف التي ك

سكان السنة سبیلنا والسلف الصالح قدوتنا، و خدمة اإلسالم و المسلمین، وٕایصال الخیر لجمیع 

  . 2" الجزائر غایتنا

م، والصراع ضد المرابطین أداة أهدافها تكمن في تجدید اإلسالفأكد بأن  :3فرحات عباسأما 

  . 4ستعماراإل

 .إحیاء اللغة العربیة وثقافتها والعمل على نشرها في البالد -

القضاء على  من أجلالوعظ واإلرشاد تعلیم الدین و العمل في طریق خفي تحت ستار  -

 .والتنصیر والتجنیس واإلدماج الفرنسیة السیاسیة 

یخیة و بكل مقوماتها الثقافیة و الحضاریة والدینیة والتار  المحافظة على الشخصیة الجزائریة -

 .5 حتالل الرامیة إلى القضاء علیهاالوطنیة ومقاومة سیاسة اإل

بن بادیس أن إ، فقد أعلن إسالمیةستقالل الجزائر، وتكوین دولة عربیة إسترجاع إمحاولة  -

 .6 الهدف من وجود الجمعیة هو ضمان الشخصیة الجزائریة

 
                                                           

،  ، مبارك المیلي ، محمد األمین العمودي ، الطیب العقبي ، محمد البشیر اإلبراهیمي عبد الحمید بن بادیس :عضو 13 1   

، عبد الحق  ، حسن الطرابلسي السعید البحري،  ، الطیب المهاجي ، موالي بن الشریف ، المولود الحافظي إبراهیم بیوض

  . محمد الفصل التراتقي  ، القاسمي

  . 89 ص المرجع السابق ،:  سعد اهللا أبو القاسم 2  

مات ، كانت له إسها من موالید أكتوبر ببني عاقر قرب الطاهیر، بدأ التركیز علیه بعد مقولته المشهورة: عباس  فرحات  3

،  ، باإلضافة إلى منصبه كرئیس للحكومة المؤقتة م1944تأسیس أحباب البیان والحریة  أهمها 2.ع.كبیرة خصوصا بعد ح

 ، مجلة الحدث العربي و فرحات عباس بین باریس والقاهرة:  محمد المیلي: نظری.  1985دیسمبر  24یوم  توفي بالجزائر

  .   44 ، ص 2002 ، ، باریس ، طبع مجموعة كورلي 24 عددال،  الدولي

  . 90 ص ، المرجع نفسه:  أبو القاسم سعد اهللا  4

  . 189، ص 1985، الجزائر،  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 2، ط التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة:  تركي رابح 5 

،  1985،  الجزائر،  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرها اإلصالحي:  حمد الخطیبأ 6 

  . 92 ص
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 :الحزب الشیوعي الجزائري 3

 تابعا له و ظل ،  1924أسس الحزب الشیوعي الفرنسي فرعا له بالجزائر إبتداءا من عام 

أسس الحزب الشیوعي .1األوروبیینان مكونا من العمال الجزائریین و كما كثني عشرة سنة،لمدة إ

ث ــیـ، ح رنسيــفــالجزائریة للحزب الشیوعي العلى أنقاض الجامعة  1935الجزائري رسمیا سنة 

، كان وتكونت خالیا متعددة في الجزائر ،2مثل أوزقان عماروضع في مناصب القیادة مناضلین 

وقد زادت أهمیة الحزب .3وكان بعضها اآلخر من األوروبیین والجزائریینبعضها جزائریا خالصا 

  .عمله النقابي وفي لجان المواجهة الشعبیة زدیادإالشیوعي على إثر 

 :ريـزائـجـب الـعـشـــزب الــح .4

جدید یجسد  حزب وطني جزائريإنشاء قرر مصالي الحاج  1937 مارس 11في یوم 

حزب  سمحیث أصبح یحمل إفریقیا، المنحل نجم شمال إ نفس المبادئ التي قام علیها حزبه

حزبه  ، حیث طبع الحدیثأعظم حوادث تاریخ الجزائر دث من الح اذهفكان ، 4الشعب الجزائري

ستجابة منقطعة الحزب إ اذـهداء ـنـعب لـشـاب الـتجـس، و قد إستقاللي الثوريالطابع اإلحزبه ب

 .5النظیر

                                                           
  .366 ، الجزائر، صللنشر ، دار المعرفة 1، ج 1962الجزائر بوابة التاریخ من قبل التاریخ إلى :  عمورة عمار 1

  
 1926، وفي سنة  ، تلقى تعلیمه بالمدرسة القرآنیة بمسقط رأسه 1910ولد بالجزائر العاصمة في مارس   : أوزقان عمار2

 نضم إلى صفوف جبهة التحریرإ 1955وفي سنة ، ة الشباب الشیوعينضم بعدها إلى حركإقا نقابیا بمصالح البرید ثم یأنشأ فر 

: عاشور شرفي: ینظر .مارس بالجزائر 05في  1981توفي سنة ، الوطني حیث كان من بین محرري أرضیة مؤتمر الصومام

  . 51، ص  2007عالم مختار، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، : ، تر) 1962 – 1954(قاموس الثورة الجزائریة 

، رسالة لنیل شهادة  1985 -1899فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنیة و مرحلة االستقالل :  معزة عز الدین3  

  .136، ص2005ري، قسنطینة، ، كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، جامعة منتو  والمعاصر  الماجستیر في التاریخ الحدیث
   .304 ص ،  سابقالمرجع ال : بوحوش عمار 4 

  .171ص  ، مصر  ، هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة للنشر والتوزیع هذه:  أحمد توفیق المدني5  
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باإلضافة إلى  ، "الشعب"أنشأ الحزب أول جریدة له باللغة العربیة في الجزائر بعنوان  كما

كما قام الحزب بمظاهرات كبیرة  . التي كانت تصدر باللغة الفرنسیة في باریس" األمة"جریدة 

  مالي  ید فداء الجزائر روحي وـشــــن نــمرددی ري وـــزائــــجــم الــلــــن العـــیـــرافع 1937جویلیة  14 في

  . 1الحریة للجمیع و األرض للفالحین  جزائري وشعارهم المعتاد برلمان  ، ءلمؤلفها مفدي زكریا

   .2حترام الدین اإلسالميمدارس عربیة، وإ  و

أما  .3"نفصال، لكن نعم للتحررال لإلدماج، ال لإل" د للحزب وهو ار مصالي شعار جدیكما إخت

وفي نظر مصالي الحاج . 4"من الشعب و إلى الشعب" فقد أورد أن الشعار كان  بنیامین سطورا

النخبة تحاد قوة المحتلین، فإعن القوة الحیة ال یستطیع أن یواجه ا كان منفصال ذالحزب إأن 

لكي ننتصر :" حیث یقول، المصالح من المحتلین أصحابد مع الشعب یكون قوة فعالة ض

  . " هي میادین المقاومة الشعب، األسواق، المقاهي، واألكواخ على یجب أن نعتمد

، األجر الخبز،  المساواة والحریة السیاسیة :فتمثلت في داف الحزب و مبادئهأهأما 

 . 6 األخوة اإلنسانیةنة ، الصحة االجتماعیة ، حریة الدیا ، 5التعلیم باللغة العربیةاألدنى ، 

  :الجتماعیة و الثقافیةاألوضــــاع ا: المبحث الثاني

 :األوضاع االجتماعیة.1

                                                           
  . 144 ، ص سابقالمرجع ال:  سعد اهللا أبو القاسم  1

محمد بن البار، دار األمة للطباعة والنشر، أ: ، تر 1939 - 1919،  تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة : قداش محفوظ2  

  . 757 الجزائر، ص
  .305 ، ص سابقالمرجع ال:  بوحوش عمار  3

4 Benjamin Stora, Zakya Daoud, Ferhat Abbas une autre Algérien, ed, Casbah, 1995, p : 91.   
  . 135 ، ص سابقالمرجع ال:   الدین معزة عز  5

  .131، ص 2010، الجزائر،  بن الندیم للنشر والتوزیعإدار  ، ختالف في حركات التحرر المغاربیةالتماثل واإل:  عبید أحمد6  
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لك راجع ذ، و أثر سلبا على أفراد المجتمع  الذيه الفترة بالسوء ذاألوضاع في هتمیزت 

كما شهدت الجزائر ،  1 ستعماریةاإلقتصادیة من طرف السلطات اإلستغالل الكبیر للخیرات لإل

  :2 نقسم المجتمع في هذه الفترة إلىحیث إ،  تنوع كبیر من حیث التركیبة السكانیة

كما سلط علیهم  تسمیة األهاليستعمار الفرنسي اإلحیث أطلق علیهم  :األصلیین السكان . أ

سبل  ، وسد أمامهم  القهر و الدمار وأخرجهم من دیارهم وجردهم من ممتلكاتهمكل أنواع 

جتماعي فیها وتحویل الكتلة تمزیق القبائل وتفكیك النظام اإل إلىستعمار كما سعى اإل.  3العیش

  . 4القبلیة فیها إلى مجموعة أسر وأفراد متخاصمین و متشاحنین

حتالله للجزائر ، حیث جمع اإلستعمار عند إ وهم الجالیة األوربیة : السكان المستوطنین. ب

، حیث بدو فرنسیین  من كافة أورباعدلیة السوابق الوي ذالجنود المرتزقة و خریجي السجون و 

، و أجانب من إسبانیا و  نقسموا إلى أبناء فرنسا األصلیون، حیث إ تارة ومتشردین تارة أخرى

 . 5سیین أحرزوا الحقوق الفرنسیة بواسطة التجنذوغیرهم ال إیطالیا

ألف، سیطروا على مناصب  130بحوالي قلیلة نشیطة تقدر حیث كانوا فئة  : فئة الیهود. جـ

، یهود الطبقة الوسطى  كبراء الیهود في المدن الساحلیة:  ة في الدولة و كانوا منقسمین إلىهام

  . 6، ویهود القرى الصغرى وأراضي الجنوب بالمدن الداخلیة

التي أصبحت هدفا و  ،السیاسة الفرنسیة على الشخصیة القومیة للجزائرنعكست إ كما

حیث تصبح الجزائر حقیقة و واقعا تمثل جزءا ال یتجزأ من  ،ا بقصد القضاء علیها نهائیایرئیس

سالیب منها النفي الجماعي، حیث تشهد السجالت األجملة من  لكذستعمل في حیث إ. 7 فرنسا

                                                           
  . 43 ، ص سابقالمرجع ال: مومن العمري   1

  .21، ص2008، الجزائر،  ، دار هومة1962-1954،  ، تنظیم ووقائع الوالیة السادسة التاریخیة: الهادي أحمد تمام درواز2  

  . 90، ص 1981، الجزائر،  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 2، ط التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة:  تركي  رابح 3  
  . 124، ص 1986،  ، لبنان ، دار النقاش 2ط ، المجاهدون الجزائریون:  بسام العسلي  4

  . 204 ص ، سابقالمرجع ال:  أحمد توفیق المدني 5 
  . 78 ، ص 2001،  ، القاهرة دراسات في تاریخ الجزائر، منشآت المعارف للنشر والتوزیع:  دسوقي  ناهد إبراهیم  6
  . 116 ، ص سابقالمرجع ال:  تركي  رابح  7
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، فلم  على مغادرة وطنهم و العیش بعیدا عنه) رجاال و نساء( السجالت على إجبار الجزائریین

  .یسمح لهم بالرجوع إلیه أبدا

دافعوا عن وطنهم أو  ینذالباإلضافة إلى مصادرة األراضي والمنازل والممتلكات خصوصا 

 كما تعرضوا ألشد أنواع المعاملة كأحكام اإلعدام والسجن المؤبد و. عائالتهم أو حتى دینهم

، فقد ثبت أن مقابر المسلمین قد 1 عتداء على حرمات الموتىاألشغال الشاقة باإلضافة إلى اإل

  .ي مبانالطرق و الالت وأقیمت علیها اآل اجرفته

  .إلى أغراض دینیة غیر إسالمیة  حولتكما هدمت المساجد والمؤسسات الدینیة و 

إعالة الفقراء وتوفیر ستیالء على األوقاف اإلسالمیة الكثیرة، التي كانت مصدرا لنشر العلم و اإل

  .جتماعيالتكافل اإل

 فرض سیاسة التجهیل المقصود التي دامت عشرات السنین .  

 ستثنائياإلیط قانون األهالي ــسلـبت ةـیـانـسـاإلنر ـیــالمعاملة غ .  

 2عتماد على سیاسة فرق تسد في الهیمنة والتسلط على السكاناإل .  

 : األوضاع الثقافیة  .2

حیث  ، كونه عنصر بارز في حیاة الجزائریین، ا الجانب على التعلیم ذركزت فرنسا في ه

و أرادت  الثقافة العربیة اإلسالمیة،، فهاجمت  سعت إلى محو السمات الممیزة للشعب الجزائري

وظهرت بعد ،  نتشار التخلف والضعفلك إلى إذفأدى ،  تحویل الجزائر إلى مقاطعة فرنسیة

                                                           

  . 192 ، ص 2009ر، ــزائـــ، الج دىــــهــــ، دار ال رةــائــثـــال رــزائــجــال:  الفضیل الورتالني 1 

  .24، ص 1996،  ، بیروت اإلسالمي ، دار الغرب 1ط ، 4ج أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر،:  سعد اهللا أبو القاسم 2 
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حیث قامت سیاسة فرنسا  ،1 لك فكرة نشر الحضارة في الجزائر والقضاء على الثقافة المحلیةذ

  . 4 جواإلدما ،3التنصیر ،2 على ثالث أسس هي الفرنسة

  نع كل محاولة لبناء مُ  ربیة وـدارس العـمـت الـدمـفه ،5 القوة لك العنف وذفي  تستعملإكما 

  :  6 لكذتخذها المستعمرون الفرنسیون لبلوغ ، وكان من أهم الوسائل التي إغیرها

 محاربة التعلیم العربي اإلسالمي . 

  في مختلف مراحل التعلیم التالمیذتحدید عدد . 

  الفرنسي على عدة وسائل من أجل تجهیل المجتمع الجزائري حیث قام كما ركز اإلستعمار

بتشویه رسالة المساجد في الجزائر وذلك عن طریق نشر الفساد الدیني على ید طائفة من 

ٕاتخذهم اإلستعمار ع والخرافات بین عامة المسلمین و الطرقیین الجهال الذین أشاعوا البد

  . 7  كوسیلة  لتحقیق مآربه

  : قتصادیةإلاألوضــــاع ا: الثالثالمبحث 

    ستیالء على نظرا ألن اإلستعمار الفرنسي في الجزائر كان إستیطانیا فقد حرص على اإل

  الزراعیة و  ملكیاتهمنتزاع ا أدى إلى تدهور الشعب الجزائري إقتصادیا، بسبب إمم ، األراضي

                                                           
 اإلنسانیة، كلیة العلوم ماجستیرال مذكرة لنیل شهادة ، حتالل الفرنسيالتعلیم في الجزائر إبان اإل:  محمد بن شوش 1

  .56 ، ص 2008 -2007جزائر، ، ال ، جامعة بن یوسف بن خدة قسم التاریخ  ، واالجتماعیة
حتى تنشأ األجیال ، العمل بكل قوة و مكر على صبغ الجزائر أرضا وشعبا ومدن حضاریة بصبغة فرنسیة خالصة :  الفرنسة 2

رابح لونیسي و . ینظر.ثقافتها اإلسالمیة، حیث تنسى بمرور السنین أصولها العربیة و  الجزائریة الصاعدة في جو محیط فرنسي

  . 38، ص  2010، دار المعرفة للنشر ، الجزائر ،  1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر  : آخرون 

والعمل على صبغ الجزائر بصبغة مسیحیة ، محاولة القضاء على اإلسالم وثقافته و حضارته و أوقافه في الجزائر : التنصیر 3 

  . 38المرجع نفسه ، ص: رابح لونیسي و آخرون . ظر ین.  حتى یتخلى الجزائریون عن معتقداتهم اإلسالمیة، التینیة خالصة 

، بعد أن یسلخ الجزائریون من فرنسا جزء ال یتجزأ لجزائر ن او كت بذلكإذابة الجزائریین في الكیان الفرنسي العام و :  دماجاإل  4

  .38المرجع نفسه ،ص:آخرون رابح لونیسي و .ینظر .من دینهم و لغتهم و جنسیتهم و بالتالي من حضارتهم العربیة اإلسالمیة

  . 105 ، ص سابقالمرجع ال:  تركي  رابح   5

  . 06 ، ص 2007 ، ، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ،  1ج الموجز في تاریخ الجزائر،: یحي بوعزیز 6 

  ،  ، الجزائر 1، ط 1956 - 1931ة التاریخیة و رؤساؤها الثالث جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین:  تركي رابح عمامرة7  

  . 88 ص  ،2004
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أما  ،1 نتیجة إلرهاقهم بالضرائب أرغم الجزائریین على بیع ما بقي منها بأیدیهم و ،الفالحیة 

ظهر كعامل أساسي الحقبة ت هذهفي إال أنه  ، المورد الرئیسي للبالد تمن حیث الزراعة فقد كان

نتزاع األراضي الخصبة من السكان من خالل سیاسة فرنسا في إ اذهفي بؤس األهالي و 

فبالنسبة لألراضي الخصبة الغنیة الواسعة كانت  .2وٕاعطائها للمستوطنین األوربیین ،الجزائریین

راعة الكروم أهم زراعة ز أصبحت ، و الزراعة ثانویة  هذهقد أصبحت ، ف الغذائیةتهتم بالزراعات 

  . األراضي ملك للمعمرین هذهفي الجزائر بعدما أصبحت 

  سوقا مفتوحة بال حتالل تصنیع الجزائر حتى تبقى الصناعي فلقد حارب اإلأما في المیدان 

  . أو نوعین من الصناعة آلیة و یدویةین ـتـیـأنها كانت ترتكز على خاص إذ،  حدود أمام فرنسا

المواد الخام األولیة من حدید  حیث شكلت ستعمار،حیث التجارة فقد سیرت لمصالح اإل أما من

لتعود في شكل سلع تباع في السوق  صادرات الجزائر نحو الخارج،فوسفات المصدر الرئیسي لو 

  . 3 حتكرته لنفسهاإ ماریة في وجه سلع الدول األخرى وستعلجزائریة الذي أغلقته السلطات اإلا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

عالم المعرفة للنشر والتوزیع، ، 1954إلى  1830ستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة من سیاسة التسلط اإل: یحي بوعزیز1  

  .45 ، ص 2009 الجزائر، 

    . 85 ، صنفسه مرجع ال: عمامرة  رابح تركي 2 
  .75، ص 2011الجزائر،  ، التوزیع بن الندیم للنشر وإدار   ، حتالل الفرنسيئر إبان اإلأوضاع الجزا  : توفیق طالس  3
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 هـدةمـمـلالظـروف ا :ـصـل األول فال

  1943فــــیـــــفــــــري  10بــــــیــــــــــان  ـدارصإل
  

  

  .ة ف الــــــداخـــــلــیـــظـــرو ال   :أوال 

  ـــریـــــــینالـــــســیـاســـــة الـفــرنـــســیـــة تجـاه نـــشــاط الجــزائــ : 1 – 1

  1941ــیـتـــــان مـــاریـــــشـــال بـــاس للرســــالــة فـــرحـــات عــــبــ : 2 – 1

  ة لهم ــمقــــدمــلمــــذكـــرة اـر و الــجــزائــفــــاء بالنــــزول الحـلـ : 3 -  1

  ـارجـــــیــــة الــظـــــــروف الخـــــ  :ـیــا ثـــانـ

  مـــــــیــــــثــــــاق األطــــــــلـــــســـــي و فــــــكــــــــــرة تــــــقـــــــریـــــر المـــــصــــــــیر – 1

  

  

  

  

  

  



   1943فــیـفـــري  10األول            الـظـروف الـمـمـهــدة إلصـدار بـیــان  لـصـالف
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  : الظروف الداخلیة:  أوال

 : ینـریـزائـسیاسي للجـسیة تجاه النشاط الـة الفرنـیاسـالس : 1 – 1

 : ریقیاـمال إفـجم شـل نـح  .أ 

ل إفریقیا الثالثة ظهر النجم في بدایته على شكل جمعیة تدافع عن مصالح بلدان شما

رأس إدارته جعلته یهتم ، لكن وجود مصالي الحاج على  قتصادیةالسیاسیة و اإلجتماعیة و اإل

الل الجزائر صراحة و سحب ستق، حیث طالب مصالي في خطاباته بإ 1أكثر بمصالح الجزائر

، كما طالب بمصادرة الملكیة الفالحیة الكبیرة  حتالل الفرنسیة و تكوین جیش وطنيقوات اإل

، 2 كیة الصغیرةحترام المل، مع إ من ید كبار اإلقطاعیین و المعمرین و توزیعها على الفالحین

منح الجزائریین الحقوق السیاسیة و النقابیة ، و  و إلغاء قانون األهالي و اإلجراءات الخاصة

مثلهم مثل الفرنسیین الموجودین بالجزائر، وتعیین برلمان جزائري تنتخبه األغلبیة مكان النواب 

  . المالیین

ن طریق جریدته أقدام ع ذلككما كان النجم یهاجم السلطة الفرنسیة بلهجة شدیدة و 

ٕالقاء و عتمد النجم على أسلوب التجمعات ، حیث كانت تفضح مساوئه ، كما إاإلفریقي  الشمال

التجمعات شرح وتوضیح  هذه، و كانت موضوعات  الخطب لنشر الدعایة في األوساط العمالیة

فرنسا هو تربیة العمال الجزائریین في  ذلكحیث كان الهدف األسمى من وراء ، أحداث الساعة 

، و تعلیمهم والخروج من األوضاع السیئة التي كانوا یعانون منها للدفاع عن وطنهم الجزائر، 

  .3 تحاد والتكاتف و إعدادهم لخوض المعركة الحقیقیة ضد فرنساأسلوب اإل

                                                           
، المؤسسة الوطنیة  1939 - 1919وري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربیین العالمیتین ـتجاه الثاإل:  مناصریة یوسف  1

  . 72ص،  1998 ، الجزائر، للكتاب
 ،  ، الجزائر ، دار المعرفة للنشر والتوزیع 1، ج 1989 -1830لجزائر المعاصر تاریخ ا:  بشیر بالح و لونیسي  رابح2  

  . 244، ص 2010
  . 47ص ، 2008 ،بیروت ،  ، دار الغرب اإلسالمي 1939 – 1919الحركة الوطنیة الجزائریة :  إلیاس أحمد   3
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صدرت ومع ذلك أ ، ولم تكن الحكومة الفرنسیة تملك وسیلة ضد نشاطات النجم هذه

، ولكن هذه  ، بتهمة المس بوحدة الوطن وطاردت أعضاءه 1929نوفمبر  20حكمها بحله في 

، فواصلوا العمل سرا إلى غایة  العملیات القمعیة لم تزد مناضلي النجم إال تمسكا بمبادئهم

  .  1سم جدید أیضا هو النجم المجید، حیث ظهر النجم بوجه جدید تحت إ 1933

 .المرة أكثر وضحا و أقرب من األول إلى طموحات الشعب الجزائري جاء برنامجه هذهو  

،  أسفر عنه تطویر نظامه اإلداري 1933ماي  28عقد أعضاء النجم المجید مؤتمرا في حیث 

و خرج هذا المؤتمر بمطالب حددت فیها أهدافه و مذهبه .  فصارت له هیاكل تنظیمیة واضحة

  : 2قسمین ، الذي قسم إلى و برنامج عمله الجدید

قتصادیة و الثقافیة، فطالب و العسكریة واإلجتماعیة و اإلهتم بالمسائل السیاسیة إ: القسم األول 

یحل  ، على أن ستثنائیة و إلغاء النیابات المالیةنون األهالي و جمیع اإلجراءات اإلبإلغاء قا

  .3 و المناطق العسكریة، و إلغاء البلدیات المختلطة  نتخابا عامامحلها برلمان جزائري منتخب إ

، ومنح الجزائریین حریة هتم بالمطالبة بالعفو العام عن جمیع المسجونین أما القسم الثاني فقد إ

المسلم  على حترام تعالیم القرآن التي تحرم، باإلضافة إلى إ نتقال إلى فرنسا و الدول األخرىاإل

  .  محاربة أخیه المسلم

، فأسسوا  قضایاهمعن ة نشاطات أخرى في الدفاع و لقد لجأ أعضاء النجم إلى ممارس

، و راحوا ینظمون الحمالت  خالیا في باریس و وسعوا نطاق عملهم في مختلف المدن الفرنسیة

كان مصالي الحاج زعیم حیث . و التجمعات لشرح برنامجهم و توضیح أهدافهم أمام الجماهیر

  . 4 النجم قد ترأس معظم التجمعات في باریس و غیرها

                                                           
،  نجم شمال إفریقیا و حزب الشعب 1939 -  1914للهجرة إلى فرنسا بین الحربین الدور السیاسي : عبد الحمید زوزو 1

  . 168 ، الجزائر، ص دیوان المطبوعات الجامعیة

  . 76 ، ص سابقالمرجع ال  : مناصریة یوسف 2  

  . 79 ، ص سابقالمرجع ال  : إلیاس أحمد3  

  .67، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص1939- 1919الجزائر بین الحربینالحركة االستقاللیة في : محمد قنانش4  
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الحراسة  شددتبل ، موقف المتفرج من هذه األحداث  متخذةولم تكن الحكومة الفرنسیة 

تهامات منها تلقیه المساعدات المادیة و المعنویة من و كانت قد وجهت له عدة إ.  على النجم

  . 1 األمیر شكیب أرسالن

تهمت الحكومة الفرنسیة السید مصالي الحاج بتحریض العسكریین إ 1934وفي سنة 

عتقلته مع عدد كبیر من أقطاب حركة النجم و حكمت ، فإالجزائریین على الثورة ضد فرنسا 

صدر قرار بإلغاء هذه اإلجراءات بإعتبار لكن المجلس القضائي أ.  علیهم بالسجن والغرامات

و حقق النجم المجید بعد ذلك شرعیة الحركة . 2 حكم فیهاستئناف الأن هذه األدلة غیر كافیة إل

في الجزائر و طالب من  الفرنسيستعمار مال اإلع، حیث هاجم أ وزاد نشاطه عن ذي قبل

، وقد أدت هذه المواقف الصریحة وغیرها إلى  المسلمین أن یتخلصوا من الغزاة الفرنسیین

  . 3 عتقال قادتهإضطهاد النجم من جدید و إ

الجزائر الفرنسیة أن مطالب النجم تهدف إلى تحقیق إستقالل وقد عرفت الحكومة 

تهامات منها تعامله ووجهت له عدة إ 19374جانفي  26الكامل، فأصدرت قرار حل النجم في 

كل هذه اإلدعاءات و أكد أن النجم كان یرید  كذب مصالي الحاج لكن،  مع الفاشیة و النازیة

ستقالل إالجزائري و الفرنسي ولكن هذا التعاون یجب أن یقوم على التعاون بین الشعبین 

  . 5الجزائر

 : ینـسلمـلماء المـیة العـالتضییق على جمع  .ب 

  ب أن ـــزائر ال یجـــي الجــــقق فـــكانت الجمعیة تدرك أن اإلصالح الفعال الذي یجب أن یتح

                                                           

، كرس  1946 دیسمبر 09بسوریا وتوفي یوم  1869دیسمبر سنة  25ولد یوم ، زعیم عربي إسالمي :  شكیب أرسالن 1 

مومن العمري  .ینظر. التراث العربي اإلسالمي و الدفاع عن القضیة العربیة الكبرى في عصبة األمم بجنیف خدمة حیاته على

  . 39المرجع السابق ، ص : 
 أطروحة لنیل شهادة ،  1954 - 1940تجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة تطور اإل:  قریري سلیمان 2

  .76 ، ص 2011-  2010،  جامعة الحاج لخضر، باتنةكلیة العلوم اإلنسانیة ، ، و المعاصر ء في التاریخ الحدیثدكتوراال
  . 82 ، ص سابقالمرجع ال:  مناصریة یوسف  3

  . 170، ص سابقالمرجع ال:  عمورةعمار  4  
  .134 ، ص المرجع السابق،  1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة :  سعد اهللا أبو القاسم  5
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و اإلصالح في ،  الحیاةیقتصر على جانب دون آخر و إنما أن یكون شامال لكل جوانب 

ولكنه في نهایة األمر یغطي كل مظاهر الحیاة  ، حقیقته قد یبدأ بالثقافة أو بالدین أو بالمجتمع

الشأن منذ اللحظة هذا بن بادیس رأیه في و قد بین اإلمام إ. 1 في المجتمع بما في ذلك السیاسة

لم شمل األمة الجزائریة و إحیاء روح القومیة في  على جزائریون نعمل نحن : "األولى فیقول

  . 2 أبنائها و ترغیبهم في العمل النافع و المفید

قررت فیه الجمعیة باإلجماع المحافظة على الممیزات  ،3 نعقاد المؤتمر اإلسالميو بعد إ

 4ریةبلورة الشخصیة الجزائنادت باإلستقالل و و  مطالبة بجمیع الحقوق السیاسیة ،ال الشخصیة و

عتبرت هذه المسائل جریمة ال تغتفر فدخلت في منازعات قویة مع العلماء خاصة ، لكن فرنسا إ

وطنیین الجزائریین ال یرغبون في أن ال، بعد أن أكد أعضاء الجمعیة في أكثر من مناسبة 

إصالح األوضاع بالموافقة على لذا یجب لة المؤسفة التي هم علیها، االح على ستمراراإل

تخاذ إجراءات عنیفة تزاید بدأت اإلدارة الفرنسیة في إو إزاء نشاط أعضاء الجمعیة الم .مطالبهم

فیفري  16في  5، فأصدرت اإلدارة الفرنسیة منشور میشیل1933ضدها بدأتها في فیفري 

على هذا المنشور  إعترض بن بادیسلكن إ.  و الذي ندد بهؤالء الخارجین عن الدین 1933

  الء ـلماء من الوعظ واإلرشاد بالمساجد بمثابة بــع العـنـرار مــأن صدور ق : "قائال في خطبة عامة

                                                           
  . 06 ، ص 1936، 12 ، مج 1، ج ، الشهاب فاتحة العام الثاني من العقد الثاني:  بادیسبن إ  1
،  1997،  ، الجزائر ، دار الهدى 1940  - 1889بن بادیس رائد النهضة العلمیة و الفكریة عبد الحمید إ:  بن رحال زبیر 2

  .  64 ص
، وهذا من أجل دراسة  في قاعة الماجستیك بالجزائر العاصمة 1936جوان  07نعقد هذا المؤتمر في إ:  المؤتمر اإلسالمي 3

شتراكیین والشیوعیین علماء المنتخبین الجزائریین و اإل، وقد ضم هذا المؤتمر كل من جمعیة ال مشروع بلوم فیولیت والرد علیه

بن یوسف بن . ینظر .  الدین ، والشیخ خیر ، و البشیر اإلبراهیمي بن بادیسحیث مثل جمعیة العلماء كل من إ ، الجزائریین

   . 82، ص  2010، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الحاج مسعود :، تر 1954جذور أول نوفمبر : خدة 
  .407، ص 2010 ،  ستقالل ، دار العلوم للنشر والتوزیعزائر من قبل التاریخ إلى غایة اإلتاریخ الج:  صالح فركوس  4

حیث كان هذا ، و هو نسبة إلى السكرتیر العام لوالیة الجزائر ،  1933فیفري  16صدر هذا القانون في :  منشور میشیل5  

، وضد إبن بادیس والشیخ الطیب المنشور موجها إلى المدارس الدینیة و اإلصالح اإلسالمي الذي كان أساس برنامج العلماء 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و دورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة  :عبد الكریم بوالصفصاف . ینظر. العقبي

  . 291، ص  2009، عالم المعرفة للنشر ، الجزائر ، )  1945 – 1931(
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  . 1 عناء على الجمعیة و رجال مجلس إدارتها و

األول على فرض نص دارة الفرنسیة منشورین، وتلى هذا اإلجراء أن أصدر رجال اإل

و على المدارس الدینیة جتماعات و المحاضرات التي تنظمها الجمعیة رقابة شدید على اإل

  .أیضا

ستعمال المنشآت الدینیة اإلسالمیة لألغراض المنشور الثاني فقد تناول موضوع إأما 

. لب من رجال اإلدارة الفرنسیة عدم السماح إال باألعمال الدینیة في هذه المنشآتطُ ،و  السیاسیة

 التعلیم والمحاضرات التيعلمت أنه في مناسبات مختلفة وفي أثناء لقد أُ "  كما جاء في النص

أنها تتم بواسطة األفراد الذین ال ، بالطریقة التي تنظمها السلطات الدینیة  تلقى في المساجد

، و سأكون سعیدا إذا أنتم ذكرتم السلطات المسؤولة  ینتمون إلى الشخصیات النظامیة الرسمیة

  . 2بها وٕابالغي ، عن المساجد في منطقتكم بعدم السماح بأیة أعمال عدا الدینیة 

ستخدام ارة الفرنسیة في الجزائر لضرورة إوقد أیدت الدوائر السیاسیة في باریس اإلد

نیه في زیارة شخصیة إلى ری ، ثم أرسلت الحكومة الفرنسیةوسائل العنف مع العلماء المسلمین 

، وفي نهایة  للوقوف على األحوال بنفسه 1935مارس  22 إلى 14ستمرت من الجزائر إ

  . 3 الزیارة أصدر مرسوما لمواجهة جمیع الحركات الوطنیة داخل الجزائر و خارجها

أما في الجانب التعلیمي فقد كانت السلطات الفرنسیة تعارض بشدة جمیع الجهود 

ستشعرت رقابة على مدارس العلماء بعد أن إ، و فرضت ال المبذولة من أجل الرقي بالتعلیم

تجهوا إلى األولى، اصة بعد أن إنفض الجزائریون عنها و إى المدارس الفرنسیة خخطرها عل

و یعد هذا .  1938مدارس في عام أمرت السلطات الفرنسیة بإغالق عدد كبیر من  لذلك

جتماع لجمیع فروع الجمعیة ، لذلك عقد إ ائر وضربة موجهة إلیهالقرار محاربة اإلسالم في الجز 

                                                           
- 1918ما بین الحربین  دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر الحركة الوطنیة الجزائریة في الفترة: إبراهیم دسوقي   1

  . 272، ص2001ة المعارف للنشر والتوزیع ، اإلسكندریة ، ، منشأ 1939

  .48، ص2008، الجزائر،  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجهود التعلیمیة جمعیة العلماء المسلمین و : فجال الطاهر  2

 3 Ageron Charles Robert : Histoire de l’Algérie contemporaine (1830-1962),Paris,1982 , p43.   
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وقد عبر أعضاء الجمعیة عن سخطهم على ،  في العاصمة الجزائریة لبحث هذا الموضوع

ثم یغلق و ال یعترض مدارس اإلیطالیین و غیرهم ،  1الجور الذي یساعد مؤسسات التنصیر

  . 2مدارس التعلیم اإلسالمي المؤسسة بأموال المسلمین

ستشاریة للشؤون یة في جمیع أنحاء الجزائر مجالس إهذا وقد أنشأت اإلدارة الفرنس

أعلنت أن الهدف منها فض المنازعات التي تنشأ عن عدم المساواة و ، الدینیة لمراقبة العلماء 

، وفي النهایة أصبح میشیل رئیسا لهذه المجالس مع صدور قرار آخر  في المجال السیاسي

ن بعض وقد لقیت هذه السیاسة معارضة م.  الوعظ واإلرشاد في المساجدالدین من یمنع رجال 

عتبرها خطأ جسیما و قصورا شدیدا من جانب وعلى رأسهم وزیر الداخلیة الذي إ الفرنسیین

  . 3 اإلدارة الفرنسیة

ستمرت اإلدارة الفرنسیة في محاربة العلماء وأخذت تتحین الفرصة للقیام بعمل حاسم كما إ

محمود بن دالي  غتیال مفتي الجزائر األكبر، حینما وقع حادث إ 1937ضدهم حتى واتتها في 

تهمت اإلدارة وقد إ 4 الذي كان یعارض العلماء ویتعاون مع السلطات الفرنسیة بغیة الفتنة

  مل و عو سجن و قدمته للمحاكمة و  5الفرنسیة الجمعیة بتدبیر الجریمة وعلى رأسهم الشیخ العقبي

                                                           

و  ، هي مؤسسات تعمل على تحویل األفراد إلى المسیحیة أو تحویل شعوب بأكملها في وقت واحدو :  مؤسسات التنصیر1 

جة لجهود ، نتی ستخدامات المسیحیةو مواقع وثنیة وتقویم وثني إل یتضمن أیضا ممارسة تحویل أمة وثنیة ذات ممارسات

  . 38المرجع السابق ، ص : لونیسي و آخرون  رابح. ینظر . المسیحیین في التبشیر
أكتوبر  14،  83عددال،  ، مجلة الثقافة الثقافيدي واإلجتماعي و جمعیة العلماء ودورها العقائ:  محمد صالح رمضان 2

  . 03 ، ص1984
  . 287، ص مرجع سابقال  : براهیم دسوقيإ  3

  . 51 ، ص سابقالمرجع ال:  فجالالطاهر  4  
م 1898_ه1307، ولد بمدینة سیدي عقبة بوالیة بسكرة في الجزائر عام  هو الطیب بن محمد بن إبراهیم :العقبي الشیخ  5

، تلقى  ، هاجر مع عائلته إلى المدینة المنورة و هو في الخامسة من عمره ینتمي نسبه إلى قبیلة أوالد عبد الرحمان األوراسیة

، كان له  وكان من أعضاء المؤسسین لجمعیة العلماء المسلمین 1920لجزائر عام العلم في الحرم النبوي الشریف، عاد إلى ا

محمد . ینظر.   نشاط كبیر في الدعوة إلى اهللا حیث كان یتردد على األماكن العامة كالمقاهي و النوادي اللیلیة للدعوة إلى اهللا

   . 123، ص  1985، دار البعث ، الجزائر ،  1954 – 1830مظاهر المقاومة الجزائریة : الطیب العلوي 
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  . 1 أسوء معاملة

 : 1939 - 1937ب ـشعـزب الــل حـح. جـ 

و سرعان ما إنعقد  "أحباب األمة" النجم تحولت خالیاه إلى مجموعاتبعد إجراءات حل 

مارس  11، والذي أعلن بتاریخ  تیر بفرنسا حضره ما یقرب عن ثالثمائة مشاركنافي بنجتماع إ

، وما میز هذه المرحلة هو التحول التدریجي إلى  2 تأسیسه لحزب الشعب الجزائري 1937

قد مؤتمرات الحزب و دعمه جتماعیة میدانا لعظلت فرنسا لظروفها السیاسیة واإل الوطن األم و

 18، حیث بدأ الحزب نشاطه الفعلي بعد عودة مصالي إلى الجزائر في معنویا و  مادیامن بعید 

شترك أعضاؤه ألول مرة في الحصول على األصوات ، و بإسم الحزب الجدید إ 3 1937جوان 

  . البلدیة حیث أصبح معروفا لدى األوساط الجزائریة نتخاباتاإلالالزمة في 

مرددین نشید رافعین العلم الجزائري  و  1937یة جویل 14وقد قام الحزب بمظاهرات كبیرة في  

 5 مرددین شعاراتهم المعتادة ، و4 فداء الجزائر روحي و مالي لمؤلفها شاعر الثورة مفدي زكریاء

رام ـتــحو إ ،و مدارس عربیة  ،و األرض للفالحین  ، الحریة للجمیع و ،برلمان جزائري "  5

ى ـارة إلــزیــصالي بــام مـــق 1937ر أوت ــشه نـف األول مـنصــالل الــو خ.  6 "الدین اإلسالمي

شیوعیین الذین جاؤوا ، وألقى فیها خطابا هجومیا وعنیفا تجاه المناضلین ال الغرب الجزائري

 نطلقت عملیة القمع وجزائري إب فیها للسفر إلى الجنوب الـأهـتي تـة الـظـفي اللحلمعارضته، و 

                                                           

  .97، ص 2009، الجزائر،  ، دار الهدى للنشر والتوزیع 1، ج تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةدراسة في : إسماعیل ناضر 1 
  . 70، ص سابقالمرجع ال: عبد الحمید زوزو  2
  . 40 ، ص سابقالمرجع ال:  مومن العمري  3

،  ، بدأ تنظیم الشعر منذ صغره ولد بوادي میزاب بغردایة )م  1976 -1912(  ،)ه  1396 - 1331: (  كریاءمفدي ز  4 

دیوان الشعر، ضالل : ، صاحب نشید الثورة الذي صار فیما بعد النشید الرسمي للدولة و من آثاره لقب بشاعر الثورة الجزائریة

المرجع :  فجالالطاهر . ینظر  . ري الثرىو أین و  الى مسقط رأسه م ونقل جثمانه 1976الزیتون، توفي بالمنیة بتونس سنة 

  . 51السابق ، ص 
  . 144، صالمرجع السابق ،  1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة :  أبو القاسم سعد اهللا5  

 للطباعة و النشر و التوزیعأمحمد البار، دار األمة : تر،  1939 -1919الجزائریة الوطنیة تاریخ الحركة :  محفوظ قداش6  

  . 201، الجزائر، ص
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 27دى قاضي التحقیق یوم ـي لـستدعت اإلجتماعات و إــین و منعــناضلـمــوت الــیـتیش في بالتف

ن ـــل مــــذلك بالنسبة لكـــ، و ك حیث تم توقیفه بتهمة إعادة تأسیس رابطة منحلة 1937أوت 

  . 1حسین لحول وریاء ـــدي زكـــمف

حیث  ، مرسومالقد حكمت المحكمة على رئیس الحزب بالسجن لمدة عامین بمقتضى  و 

از عدد من أعضاء ذلك فقد ف مع،و حتجاج المؤیدین لهمت معاملتهم كمساجین سیاسیین بعد إتم

ینهم مصالي ـن بـــو م،  1938هم في السجون في شهر أكتوبر  نتخابات وحزب الشعب في اإل

و لما خرج مصالي .2ارة الفرنسیة قامت بتزویرها و رفضها لمواجهة الوطنیینإال أن اإلد.  الحاج

ندالع الحرب من خالل واصل نشاطه بنشر آرائه حول إ 1939وت أ 27الحاج من السجن في 

ننا هم ــوطإن ... الــجزائر لــیست مــلحقـة فــرنسیــة" مــشـیرا إلــى أن، 3 " ريــالبرلمان الجزائ "جریدة 

ٕاذا كانت إرادتنا في العیش أحرار تعد معاداة ، و  المغرب العربي ونحن مخلصون له حتى الموت

قل رئیس الحزب من جدید، كما عتُ إ 1939أكتوبر  04وفي .4" لفرنسا فنحن إذن معادون لفرنسا

 و 5 فتیه األمةـیــر صحــظـحـب و 1939سبتمبر  26ل حزب الشعب في رار بحـــدر قــكما ص

                                                           
نتقل رفقة عائلته سنة ، إ بتدائیة واإلعدادیة بالمدینةاإل، زاول دراسته  1917دیسمبر 17بسكیكدة في  ولد :حسین لحول   1

 معارضي،من أبرز 1939سبتمبر و  1937فقاء مصالي الحاج في سجن بربروس  مابین أوت كان من ر ،إلى العاصمة 1933

تي رأى فیها بعض المناضلین ــال 1954 -1953ة إلى أزمة ــعارضـمــذه الــت هــتهــنإ، مصالي الحاج في اللجنة المركزیة

، توفي بالجزائر سنة تقالل منصب مدیر عام دیوان السكن س، حیث شغــل بعـــد اإل قــسابـــه الـینــثنائیة بین الزعیم و أم مواجهة 

  .57،ص 2009زائر ، دار هومة للنشر،، الج)شخصیة وطنیة  28شهادات ( رواد الوطنیة :عباس محمد . ینظر. م 1995
  . 146، صالمرجع السابق ،  1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة  : أبو القاسم سعد اهللا  2
 1939تم إنشاؤها في مارس ،  هي جریدة رسمیة وطنیة نصف شهریة تدافع عن حقوق الجزائر العربیة:  البرلمان الجزائري  3

 1939ماي  18ا األول بالجزائر في ، صدر عدده تنشر من سجن الحراش وتطبع وتوزع خارجه ، كانت تحرر هذه الجریدة و

  . 68المرجع السابق ، ص :  فجالالطاهر . ینظر .كان یدیرها كل من أحمد بودة و محمد كوفي
 وزارة المجاهدین منشورات الذكرى األربعین لالستقالل، 1994 -1878الوطنیة مصالي الحاج رائد الحركة :  بنیامین سطورا 4

  .182، ص 1998 الجزائر، ، 
األمة جریدة :  ، كان شعارها 1930أكتوبر 30جریدة ناطقة باللغة الفرنسیة تأسست في باریس وذلك بتاریخ :  جریدة األمة 5

سیاسي أحمد مصالي أما رئیس تحریرها فكان ــرها الـان مدیــد كـــق و،  الشمالیةوطنیة وسیاسیة للدفاع عن حقوق مسلمي إفریقیا 

ة متداد لجرید، وهذه األخیرة هي األخرى إ 1929نة متدادا لجریدة اإلقدام الشمال إفریقیة التي ظهرت س، وتعتبر األمة إ عیمش

   .  40المرجع السابق ، ص : عمري مومن ال. ینظر.  جریدة األمةاإلقدام الباریسیة التي تعتبر إمتداد ل
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هي  و 1941مارس  28و أصدرت المحكمة في حقه أحكاما قاسیة یوم . البرلمان الجزائري

كاما أخرى على عدد من ـ، كما أصدرت أح السجن لمدة ستة عشر سنة مع األشغال الشاقة

 24غیر أنه بعد حوالي شهر من صدور هذه األحكام و في یوم ،1 زب اآلخرینــحــأعضاء ال

اقبة المستمرة بقصر المر رئیس الحزب ووضع تحت اإلقامة الجبریة و أطلق سراح  1940ریل أف

  . 2 نتهت الحربالبخاري حتى إ

 : عتقال مصالي الحاج إ  - د

ت بدعوى وجود عتقاالبحملة من اإل 1934سنة ن ــة مــدایــة برنسیــفــات الـطــسلـــادرت الـــب

ة بإلقاء القبض على قادة الحزب الجدید ـدایــ، و كانت الب ستقرار فرنساتنظیمات تسعى لضرب إ

ریل ــفي أفو .3 رف السلطات الفرنسیةــن طــشمال إفریقیا بدعوى إعادة تنظیم حزب تم حله م نجم

أصدرت المحكمة الفرنسیة  حیث جرت محاكمة مصالي و رفقائه عیمش و راجف، 1934سنة 

بأربعة شهور سجنا و على الثالث بثالثة كــما عــلى األول بستة شهــور سجنا ، و عــلى الـثاني ح

 1934جویلیة  04رف القادة الثالثة لكن في یوم دفع خمسة آالف فرنك كغرامة من طشهور، و 

ت ـــامــق 1934ر ـبـمــي أول نوفــف ویة القرار، ــأصدرت المحكمة الفرنسیة حكما یقضي بعدم شرع

ذلك بدعوى عـیمش عمار و راجف بلقاسم و  عتقال مصالي الحاج و رفیقــاهالسلطات الفرنسیة بإ

س ــأي نف 1934نوفمبر  05وفي. قومون بدعایة معادیة للعسكریین والتحریض على الثورةأنهم ی

ور سجنا لكل واحد و دفع غرامة مالیة ــتة شهـســم على المناضلین الثالثة بــدر الحكــوع صـــاألسب

  المشهور،  4" السانتي" مصالي الحاج و رفقائه إلى سجنتم تحویل  ن فرنك فرنسي وـیــفــتقدر بأل

                                                           

  . 118، صالمرجع السابق :  بن یوسف بن خدة1  

ستعماریة من خالل ،السیاسة اإل 1954 -1830ستعماریة والحركة الوطنیة الجزائریة من سیاسة التسلط اإل:  یحي بوعزیز 2

  .117، ص 2009الجزائر، ،  ، دار المعرفة للنشر والتوزیع 1954 -1830مطبوعات حزب الشعب الجزائري 

،  ، منشورات الذكرى األربعین لالستقالل الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة األولى إلى الثورة المسلحة3 

  .182، ص 2002الجزائر، 
 ، بني السجن بین عامي  من باریس 14سجن فرنسي موجود في الحي الشرقي من مونبارناس، في الدائرة رقم :  السانتي 4

  زنزانة ثم  500ضم السجن في البدایة .  ، في موقع سوق الفحم الذي حول إلى سجن أثناء الثورة الفرنسیة 1867و  1861

  .  179المرجع السابق ، ص : بنیامین سطورا . ینظر  .1900 تمت مضاعفة العدد لیرتفع إلى ألف في سنة
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  أنه سیعامل،و  ومنذ اللحظة األولى لدخوله السجن أعلمه مدیر المؤسسة أنه ال یحق له المطالبة

  . 1 كسجین سیاسي ألنه عربي 

حیث خرج من السجن لكي ینتقل إلى  1935بقي مصالي في السجن إلى غایة أول مايو 

یحاول تبرئة نفسه من التهمة الموجهة إلیه بأنه قام بإعادة ،و 1935 ماي 07محكمة أخرى یوم 

و بكل هدوء و رزانة . 2 إنشاء منظمة محظورة قانونیا و عدم الطاعة و القیام بأعمال فوضویة

 " یبدو أنك ترید أن تحاكمنا بالقوانین التي تطبق على المدنیین" أجاب مصالي القاضي الفرنسي

 . 3" أنني ال أرید أن أسمع الحقیقة من فم عربي:"  فرنسيفأجابه القاضي ال. 

العنف ضد اإلمبریالیة الفرنسیة بدأ مصالي یحرض على  1935ٕابتداءا من شهر سبتمبرو 

. 4یدعوا للقیام بأعمال ثوریة ضد الحكومة الفرنسیة و الحكومة اإلیطالیةیطالیة في إثیوبیا، و اإلو 

سا نفسها إذا لم ـرنــفطر و الفوضى التي ســتـعــم الجــزائـــر و المسؤولون الفرنسیون بالخ شعر هنا

و فجأة بدأت الشرطة الفرنسیة . 5 یضعوا حدا لنشاطات حزب نجم شمال إفریقیا وقیادته الثوریة

سیة وتضع حدا لنشاطاتهم السیا،تلوى اآلخرتضطهد قادة الحزب وتقدمهم للعدالة الفرنسیة واحد 

صاالته خارج الجزائر مع زعیم الحركة اإلسالمیة في أوربا ــتف إــیــتكثــالحاج ل يــالــصـــما أدى بم

جئ إلیه في جنیف قرر مصالي أن یل 1935شهر دیسمبر و في .  آنذاك السید شكیب أرسالن

نظرا لصعوبة ،و و ذلك نظرا للتعسف المستعمل ضد  قاعدة حزبه من طرف السلطات الفرنسیة 

ترك الخالیا الحزبیة في ب، حیث فكر مصالي  المناضلین و قیادة الحزب تصال وثیق بینإقامة إ

اده عن ساحة النضال  ـتعــبإإال أن غـــیاب مــصالي و  . 6 دیهـــساعـــادة مـــیــــالقاعدة تشتغل تحت ق

                                                           

   . 292ص،  سابقالمرجع ال: وحوشب عمار 1  

  .68، ص2004، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 2بارزة في تاریخ الجزائر، طشخصیات :  فؤاد جمال الدین2  

3 Benjamin Stora : Messali 1898 – 1974 , Paris , le Sycamore , 1982 , P : 127 .  
  . 293 ، ص نفسهمرجع ال : بوحوشعمار   4

 .83، ص 2008، بیروت ،  ، دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزیع الزعیم الجزائري  الحاجمصالي :  شمس الدین مقداد 5 

، خضیر عمار، وذلك من أجل المحافظة على القیادة خارج السجون  ، أكلي، بورنان ، بنون ، یحیاوي أمثال سي جیالني 6 

 . هي اإلستراتیجیة الجدیدة لمصالي الحاجو ،  وعدم عزلها
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ن ــیـــات بـــالفــروز خــه بــنــج عـتــن 1936اصة في بدایة ــسا و خــرنــالنضال  السیاسي في ف

صدر أُ ،1936أفریل  27نتخابات التشریعیة التي جرت یوم بعد اإلو .1ادة الحزبــیــضاء قــأع

هكذا عاد مصالي الحاج من و ،فو عن المساجین و المضطهدین السیاسیین ــقرار یقضي بالع

  .جنیف في شهر ماي 

ته في العمل من أجل تقویة ــاعــمـــبمجرد عودته من منفاه إلى باریس شرع مصالي و ج و 

اصة في فرنسا حیث شكل وفدا و توجه لوزارة الخارجیة الفرنسیة لتقدیم مطالب ـــوخ،نفوذ الحزب 

  .2 حزبه المتمثلة في إنشاء برلمان جزائري

وجهت عدة تهم لمصالي الحاج 1936فرنسا إلى الجزائر في شهر نوفمبربعد عودته من و 

المس التهم في اإلساءة إلى السلطات و  وتتمثل هذهستمرار،ونه بإدأ القضاة الفرنسیون یستنطقبو 

متثال عدم اإل ة الوجود الفرنسي وـاومــى مقلــرب ععــریض الــحــ، إلقاء خطب لت بالسیادة الفرنسیة

  .3 و اإلخالل باألمن العام، للقوانین الفرنسیة 

العام ضد مصالي الحاج ك الرأي قامت الصحافة الفرنسیة بتحری 1937و في شهر جانفي

أما جریدة . 4 تهمته بأنه یرید إقامة دولة جزائریة مستقلة و ال یقبل أن تكون مرتبطة بفرنسا، و إ

م شمال إفریقیا الذي یقوم ــود حزب نجـــقــی وعي وـــأنه شیـــصالي بـــت مـــفـــفقد وص جریدة لوفیغارو

  .5 بحملة معادیة لفرنسا

الشیوعي الــصراع بین حزب الشعب الجزائري والحزب دة ـــحبلغت  1937في شهر جویلیة و 

أن الحزب الشیوعي الجزائري  1937جویلیة  10حاج في ــحیث علم مصالي ال، الجزائري أوجها

                                                           

، الجزائر، دیوان  وثائق وشهادات لدراسة تاریخ الحركة الوطنیة:  نجم الشمال اإلفریقي:  قداش ، محفوظ قنانش محمد 1 

  .  11، ص 1984،  المطبوعات الجامعیة

 ،  ANEP  ،2012، منشورات  المعراجي محمد:  ، تر 1938 -1898مذكرات مصالي الحاج :  مصالي الحاج  2 

  .193ص
  . 05، ص 2009، الجزائر،  للنشر و التوزیع، دار ثالة  1945ماي  8تاریخ أیام لها :  لیتبعلي تا 3

  .141 ، ص المرجع السابق،  1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة :  سعد اهللاأبو القاسم 4  

  . 234، ص سابقالمرجع ال: سماعیل ناضرإ5  
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لهذه   حتفاال كبیراینظمون إجویلیة و  14یشاركون فــي إحـتـفاالت ة ســبیـشعـــة الـــبهـــزاب الجأحو 

.  یقودها حزب الشعب الجزائري رىـرة أخـــم مظاهــظیـــقرر مصالي الحاج تنبسرعة  ، و المناسبة

عیة لكن المشاركون من حزب الشعب الجزائري في ـستعراضي بصفة طبیقد إنطلق الموكب اإل و

، كما حملوا  فداء الجزائر، وهو نشید حزبهم:  الموكب رفعوا علم الجزائر، وبدأوا ینشدون نشید

المدارس  و ، األرض للفالحین حترموا اإلسالم، إ برلمان جزائري "تب علیها الفتات كشعارات و 

  . 1 "للعرب

جاءت الشرطة إلى بیت مصالي  1937أوت  27على الساعة الخامسة من صبیحة یوم و  

من وقوع خوفا  ، و3 مع بعض قادة حزبه 2الحاج لتلقي القبض علیه و تنقله إلى سجن بربروس

وابه ــجــستن و إـــسجـــالى ــــنتقال إلاإل، قرر قاضي التحقیق  ستجوابه بالمحكمةإضطرابات خالل إ

ن ــأمام قضاة المحكمة عبر فیها ع ألقى كلمة.  1937نوفمبر  02و أثناء محاكمته یوم ، هناك

أن المطلب الرئیسي لحزبه هم :  وقال لرئیس المحكمة،4 تهامه بأنه ضد الفرنسیینإندهاشه من إ

س ـــهل المطالبة بتحویل المجل:  ، و تساءل أمام هیئة المحكمة التحریر و إنشاء برلمان جزائري

هل المطالبة بإنشاء برلمان و قتراع العام یعتبر جریمة؟ ابي إلى برلمان ینتخب عن طریق اإلالنی

  ؟ وطني جزائري یدل على أننا ضد الفرنسیین

، 5 شهرا 24ن زمالئه بالسجن لمدة ــع ثالثة مــالمحكمة م في نهایة األمر حكمت علیهو 

  ث تطوع مفدي زكریاء لتدریس ــدرسة حیــى مــه إلــویلــصالي على تحــل مــمــفي داخل السجن ع و

                                                           

 ، الجزائر،  ، عالم المعرفة للنشر و التوزیع 1945 -1919دراسات في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة :  یحیاوي فارس 1 

  . 145، ص 1998

العاصمة  ، یقع هذا السجن في أعالي أشهر السجون الجزائریة یعرف حالیا بسجن سركاجيأحد أقدم و :  سجن بربروس2 

الوطنیة الجزائریة وفیه كتب مفدي ، مر به عدد كبیر من مناضلي الحركة  ستیعابه ثالثة آالف سجینالجزائریة و تبلغ طاقة إ

  . 178المرجع السابق ، ص : بنیامین سطورا . ینظر.  زكریاء النشید الوطني الجزائري

، دار القصبة للنشر، الجزائر،  ذكریاتي مع مشاهیر الكفاح من مصالي الحاج إلى جمال الدین سفینجة:  محمد قنانش 3

  . 49ص

  . 304ص،  سابقالمرجع ال:  بوحوش عمار 4  

  .182سابق ، صالمرجع ال: أسماعیل ناضر5  
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  .1 إللقاء محاضرات سیاسیة ، بینما تطوع هو اللغة العربیة للمساجین السیاسیین

دة األمة ـریــمنع جـــالسلطات الفرنسیة بقامت  هي سنة الكوارث حیث 1939نة ــكانت سو 

یقضي بحل حزب الشعب الجزائري  1939سبتمبر  26ي ـــرسوم فـــدر مـــــما صـــعن الصدور، ك

 28عتقال إـة بــرطــشــت الــامــق 1939أكتوبر  04ي ـــف، و  ا النازیةــیــمانـــع ألـــبدعوى أنه یتعامل م

ق ـــلـــنها مصالي الحاج الذي أطـیـو من ب، حزب الشعب الجزائري  منشخصیة  سیاسیة مرموقة 

اموا ـؤالء األشخاص قـــذلك بدعوى أن ه ، و فقط 1939أوت  27سراحه من سجن الحراش یوم 

  . 2 القیام بأعمال عدائیة ضد فرنسا له من طرف السلطات الفرنسیة وــــبإعادة تنظیم حزب تم ح

، حاولت السلطات  3 و قیام حكومة فیشي 1940ي جوان من عام ــرنسا فـــزام فــــنهبعد إ و

 في صف یكون الفرنسیة المتواطئة مع ألمانیا النازیة أن تجلب مصالي الحاج إلى جانبها بحیث

و السید علي  1940مبر ـــاء في نوفریـــدي زكـــفـــم لكن مصالي الحاج أجاب و.  4 حكومة بیتان

 ، و بعوث من ألمانیا النازیةــتصل به كذلك مو إ.  بأنه برفض التعاون مع أي طرف 5 بومنجل

                                                           

  .305سابق ، صالمرجع ال:  بوحوش عمار1  

  .151سابق ، صالمرجع ال:  یحیاوي فارس 2  

تها المارشال فیلیب بیتان وذلك حكومو أعلن قیام  ، و قد خلفت الجمهوریة 1944 -1940ستمرت بین إ:  حكومة فیشي3  

نتخبت الحكومة من قبل الجمعیة الوطنیة الفرنسیة و إ ، النازیة خالل الحرب العالمیة الثانیة عقب سقوط فرنسا بید ألمانیا

بنیامین سطورا ، المرجع السابق ، : ینظر   . مع منحها صالحیات واسعة لبیتان كرئیس للحكومة،  10/12/1940 بتاریخ

  . 182ص 
، و رئیس  1918شال یبلقب المار كرم عسكري و رجل دولة فرنسي أُ  ) 1951جویلیة  23 -1856أفریل  24 ( : بیتان  4

بتهمة بالموت  2.ع.ح بعد، حكم علیه  1934و وزیر للحربیة  1940و رئیس الوزراء  1944 -1940الدولة الفرنسیة 

الموقع : ظر ین .1951، لیظل محتجز حتى فارق الحیاة سنة ستبدل الحكم بالسجن مدى الحیاةالخیانة العظمى لكن دیغول إ

 www.Zaytoday.com  خر ، آ 10:10ساعة الدخول  ، 01/04/2015طالع اإل شخصیة فیلیب بیتان ،: ، عنوان المقال

  . 15/09/2014تحدیث للموقع الخمیس 

، درس في  أسرة مثقفة، ولد في غلیزان ب مي جزائرياومح مناضل)  1957مارس 23 - 1919ماي  24:(  علي بومنجل5 

، ألقي علیه القبض في  ، وجه مسیرته المهنیة نحو القانون و أصبح صحفیا في جریدة إیجالییه في مدینة البلیدة دوفرییةكلیة 

السادس  مارس ألقي من الطابق 23، وفي  لى ید بول أوساریس ورجالهحیث تعرض للتعذیب لمدة شهر ع 1957فیفري  09
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وم ـــاكمة یــمه للمحــقدیــتقرر تـــف.  نضمام إلى صف األلمان و لكنه رفض أیضاطلب منه اإل و

:  ؟ قال مصالي شعب الجزائريــزب الـــح ي ماذا یریدــو عندما سأله القاض.  1941مارس  17

نفصال لكن نرید التحرر من إننا ال نرید اإل، ، دیننا لغتنا، حترام تقالیدناإ لمساواة التامة و انرید 

  .1 موت من أجلهمنسا، وٕاذا أعطونا حریتنا فإننا سنفر 

سنة وذلك  16بعد مداوالت شكلیة أصدرت المحكمة الفرنسیة حكمها علیه بالسجن لمدة و 

كما قررت .  دولةـن الـــه بأمـــالسیادة الفرنسیة و إخاللبدعوى قیام مصالي الحاج بمظاهرات ضد 

،  سنة ومصادرة أمواله في الحاضر و المستقبل 20المحكمة منعه من اإلقامة في الجزائر لمدة 

  .3 1943أفریل  26معزوال عن جمیع أصدقائه حتى یوم  2 وبقي في سجن المبیز

ت ـــن زجــالمعتقلین السیاسیین الذیجماعته عن جمیع وقد صدر عفو عام من طرف دیغول و 

ادوا ــراج علیه مثل بقیة المساجین السیاسیین الذین عـ، ولكن مصالي لم یتم اإلف بهم في السجون

. 4الفرنسیون وضعه تحت اإلقامة الجبریة في قصر البخاري لمدة شهرین،حیث قرر إلى منازلهم

 ،يــالبشیر اإلبراهیمى فرحات عباس و لتقعرج إلى مدینة سطیف أین إ، وعند خروجه من السجن

ـات تفاق بین فرحوتم اإل، تناقش معهما في إمكانیة إقامة تحالف سیاسي بین األحزاب الجزائریةو 

ع دستور خاص ـــوض، و نتهاء الحرب د إــى مبدأ إقامة دولة جزائریة بعمصالي الحاج علعباس و 

لى ذلك قام فرحات عباس ــع ابناءو .5 تبالجزائر یتم إعداده من طرف مجلس نیابي جزائري مؤق

                                                                                                                                                                                           

عترف أوساریس بأن بومنجل إ 2000ا أي سنة نتحر، و بعد مرور أربعة و ثالثین عامن إحدى البنایات وتم اإلدعاء بأنه إم

  . 288المرجع السابق ، ص : إبراهیم دسوقي . ینظر  .قتل
1 Robert Aron : Les Origines de la guerre d’Algérie , Paris : Fayard , 1962 , P79.  

سمه من الموقع األثري الروماني القریب إ، یستمد هذا السجن  حتالل الفرنسيأحد السجون الجزائریة في عهد اإل:  المبیز  2

، نفي فیه عدد من أشهر الزعماء الوطنیین الجزائریین  1854كلم شرقي مدینة باتنة و قد بني سنة  11 ، ویقع على بعد منه

رجع ـــمــال: طورا ــین ســیامـنـــب: ظرــنـــی.  1943لماء المسلمین العربي التبسي ومن بینهم الزعیم مصالي الحاج وزعیم جمعیة الع

  . 178السابق ، ص 
  . 06 ص،  سابقالمرجع ال:  علي تابلیت 3
  . 87، ص 2006،  ، اإلسكندریة ، منشأة المعارف للنشر والتوزیع نضال الشعب الجزائري : مسعود فهد  4
  . 307، ص سابقالمرجع ال:  بوحوشعمار   5
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عدوه قام  وبدال من إطالق سراحه كما و.  بإضافة هذه النقاط إلى البیان الذي أصدره في فیفري

عه تحت اإلقامة ـــو وض بنقل مصالي الحاج إلى عین صالح 1943دیسمبر  10الفرنسیون یوم 

حیث ،  في شمال البالد قله إلى قصر الشاللةء عدة أسابیع هناك تقرر نضاـــد قــعــب، و  الجبریة

لت لجنة خاصة ــشكـــتي تــة ، الــاسیــیــي اإلصالحات الســه فــأیطي ر ـعــأن یـــطلب منه الفرنسیون ب

تحریر جمیع رورة قیام مفاوضات بین الطرفین و اللجنة تكلم مصالي عن ضلدراستها، وأمام هــذه 

  .1 المساجین السیاسیین

 : بن بادیسال عبد الحمید إغتیإمحاولة   - ه

 ،تهــلغالجزائر على خدمة وطنه و دینه و  بن بادیس من یوم عودته من المشرق إلىصمم إ

ستغالل وء اإلـــجعلها تعاني القهر و الفقر وسو  حتل الجزائرمحاربة اإلستعمار الفرنسي الذي إ و

مار، ــستعمالء اإلعلى محاربة ع، وشوه تاریخها، كما عقد العزم  و أمات لغتها و مسخ عقیدتها

تغییر للوضع المتعفن وأعداء كل إصالح و و كل من یدور في فلكه ألنهم جمیعا أعداء الجزائر 

، و  ریقه من مصائب و متاعبـــي طــهه فــواجـــكان یدرك تمام اإلدراك ما سی و. 2 في هذا البلد

ي الجزائر طویلة وكفیلة في ـسي فــرنــفــستعمار العقبات ألن المدة التي مضت على اإلو  عراقیل

إذا كان الشباب أعز رصید في "  یقول ابن بادیس و 3 سد األخالقـباع وتفـطــها الــیــر فــیــتغــأن ت

مجده و  تاریخه و ته وـــاري لغــمــستعالتعلیم الفرنسي اإل حیاة الجزائر، فإن هذا الشباب قد أنساه 

شباب جاهل ... ، و حقره في نفسه تحقیرا  أمله طع له من كل شيءـق ومه وــه و قــنــح له دیــبـــق

د العمل منه ال یرى نفسه إال آلة متحركة في ذلك ــو من وج، أكلته الحانات والمقاهي و الشوارع

  .4 "العمل

                                                           

     ،  1986، مصر،  ، القاهرة للنشر و التوزیع  دار المستقبل العربي، 3، ط كفاح الشعب الجزائري:  منیر السهالوي 1

  .134 ص 

  . 134 ، ص 2001 ، ، عمان بن بادیس، دار المشاء للنشر والتوزیعحیاة المصلح الجزائري إ:  ل جابرهال 2

  . 62، ص سابقالمرجع ال:  فؤاد جمال الدین3 

  . م1937 أفریل 12، 4 ، ج الشهاب4 
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بن بادیس على وجودهم و مصالحهم و أعوانهم درك المستعمرون الفرنسیون خطورة إهنا أ

،  ، و في كل حركة یتحركها ، وكانوا له بالمرصاد في كل عمل یقوم به فحاربوه بشدةبالجزائر، 

 ، و یر من األماكن و المناسباتـثــاضرات في كــن الدروس و المحــوه مـــعــنــفه و مـــلوا صحــطـــعف

  طاب الجمعیة و العلماء األحرار، و عاش كثیر من ــوجوه أق أوصدوا أبواب المساجد في وجهه و

  .1رجال جمعیته تحت الرقابة و الشدة بغیر ذنب جنوه 

ان أیضا ل كـــ، ب بن بادیس و محاربتهستعمرون وحدهم في مواجهة اإلمام إكما لم یكن الم

تنویمه  تخدیر الشعب و فكان، الذین جعلوا البدع والخرافات في صمیم دینهمبجانبهم الطرقیون ،

رقیتهم ــه لطــضاعــالهیمنة علیه و إخستغالله و دافهم و مقاصدهم حتى یتمكنوا من إمن أولیات أه

  .2 و دعایتهم و طقوسهم

تسعت ، و كلما إ و محقه ریة لمحاربة اإلصالحــكــالف ة وــــقد سخروا كل إمكاناتهم المادی و

بن غضبهم على إ ، و إشتد خنقهم و مقاومتهمدما و نجاحا ضاعفوا حركة اإلصالح و حققت تق

  . بادیس و أقطاب الجمعیة

 ادات وـهـضطن إــم نــیـیـــالطرقو من هؤالء ، من المستعمرین  یهــقلـــلكن ابن بادیس رغم كل ما 

تبع سالحین إ كونه،  3 ل صابراــدائد ظــش تحمله في سبیل دعوته من بالیا وما  ، وقات ــمضای

خدم إال الحق و ـحن ال نــن : " و جاء في أحد مقاالته.4 المدرسة أال وهي الصحافة ولمحاربتهم 

و .  5"ب آخرینــال نستغضصوت الواجب و ال نسترضي أقواما و ال نسمع إال ل، و  الدینالوطن، و 

،  إن الجمعیة تعمل لنشر العلم و الفضیلة ". یقول في قوة من اإلیمان و العزم و وضوح الرؤیة

اإلحسان، و تعمل لهذا في صدق و و التسویة بین الناس في العدل و  تحریر العقول و القلوبو 

                                                           

  . 113 ، الجزائر، ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن بادیسالمصلح المجدد اإلمام إ:  محمد الصالح الصدیق 1 

  .68ص، 1998األردن، ، ، دار الشرق للنشر والتوزیع1 ، ج ستعمار الفرنسياإلصالح في الجزائر أثناء اإل: عزام ديالها  2

  . 136 ، ص سابقالمرجع ال:  هالل جابر  3

، 1992، بیروت  دار الغرب اإلسالمي،  ،4ط ، 2، ج 1930 -1900الحركة الوطنیة الجزائریة :  أبو القاسم سعد اهللا4  

  . 389ص

  . ه11/12/1343م الموافق لـ02/07/1925،  3العدد:  المنتقد5  
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و ال یزید األمة إال هاد ال یزیدها إال ثباتا ویقینا،ضط، فكل إصراحة و تتحمل في سبیله كل بلیة

ض بها هذه األعمال الكبیرة التي كان ینه ، و فكان طبیعیا أن ال تمر الجهود الجبارة. 1" إیمانا

طریقه مكائد و مؤامرات من نتصب للتدریس دون أن توضع في منذ إاإلمام إلعادة الحیاة لألمة 

  .2 ستعمار و أعوانه فكان التفكیر في محاولة اغتیالهصنع اإل

تفقوا و إ تغانمـســي مـــجتماعا ف، فعقدوا إ ، فقرروا الفتك بإبن بادیس حیث تحرك غیض العلیویین

فسافر إلى قسنطینة . 3فأرسلوا شخص یدعى میمي محمد الشریف.  خـیــشــالوا الـتــفیه على أن یغ

اب و إیاب، و في من مستغانم ألداء هذه المهمة، حیث ركب القطار من الجزائر إلى بتذكرة ذه

أوقات  تحركاته ووانه یترصد الشیخ لمعرفة مسكنه و ة من أعــن أو ثالثــیــنـــثع إــــقسنطینة شرع م

  .4 له و خروجهدخو 

  م أقدم الجاني على  1926 /14/12ه الموافق لیوم 1341جمادى الثانیة  09و في مساء یوم 

حوالي الساعة السابعة 5سیر في الجامع األخضروبعد خروج الشیخ من درس التف. تنفیذ محاولته

بضربتین على ، فأصابه  زلهـنـــدخل مــر مظلم بمــمــي مــفن ـــیــكمله الجاني نصب .  السابعة لیال

و . لكن الشیخ أمسك به و نادى النجدة فأقبل الناس.  6 صدغه من هراوة و أدماه رأسه و

                                                           

، الجزائر،  1، ط ، دار الغرب اإلسالمي 2، ج1952 -1940البشیر اإلبراهیمي آثار اإلمام :  أحمد طالب اإلبراهیمي1  

  .133، ص 1997

  . 188، ص سابقالمرجع ال:  محمد الصالح الصدیق2 

من قریة بومسعد بلدیة الجعافرة، دائرة مجانة والیة برج بوعریرج حالیا، و هو الشخص الذي تم :  میمي محمد الشریف 3 

:  محمد الصالح الصدیق: ینظر .اجتماع مستغانم الذي خرج بنص مفاده اغتیال الشیخ عبد الحمید بن بادیستعیینه على إثر 

  . 188، ص سابقالمرجع ال

 ، شركة دار األمة للطباعة و النشر و إمام الجزائر عبد الحمید بن بادیس:  ، محمد الصالح رمضان عبد القادر فضیل 4

 .47، ص 2010الجزائر، ،  التوزیع

ي حكم قسنطینة الملقب بأبو حنك الذي تولبناه الباي حسن بن حسین ، من أهم مساجد مدینة قسنطینة :  الجامع األخضر 5

كما تدل علیه كتابة الرخام الموجودة فوق باب مدخل بیت .  م1743، وكان بناء المسجد في عام  1754 -1736من 

ینظر  . ، فكان آخرهم العالمة اإلمام عبد الحمید بن بادیس ثمانیة مدرسین ایقوم بالتدریس فیه وبجواره مدرسة أیضا،  الصالة

  . 137المرجع السابق ، ص : هالل جابر 

  . 118 ، ص نفسهمرجع ال:  محمد الصالح الصدیق6 
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، لكن جماعة النجدة  لیجهز على الشیخ" البوسعادي" ل خنجرا من نوع سیحاول المجرم أن 

فتشته فوجدت عنده ، فأوقفته و  عند ذلك ساقوه إلى الشرطة، ، و أرادت الفتك به قبضت علیه

،  سبحة وتذكرة ذهاب و إیاب بتاریخ ذلك الیوم، زیادة على الخنجر و العصا، فأودعته السجن

  ثم قدمته للمحاكمة و 

 .1 عنه بن بادیس عفاالحكم بخمس سنوات سجنا، رغم أن إ صدر في شأنه

  :1941ان ـتـیـال بــاریشـــباس للمـرحات عـــالة فـــرس : 2 – 1

ذلك بواسطة ماكس  ، و 1941أفریل  10للماریشال بیتان یوم أرسل فرحات عباس تقریرا 

ستان بیرك، ویقول فرحات عباس ــتصال فرحات عباس بهذا الوزیر كان بواسطة أوغ، وإ بونافوس

،  ار الجمهوریة الفرنسیةـــعن هذا التقریر بأنه آخر محاولة له لطلب المساواة في الحقوق في إط

ت ــ، وقدم تبریرات لذلك العمل السیاسي حیث إعتقد بأن الوق أخرىلینتقل بعدها لمرحلة سیاسیة 

زائریة من الغرق ــجـــة الـــمناسب لتغییر سیاسي حقیقي في الجزائر، معلال ذلك بمحاولة إنقاذ األم

 صالح باءت بالفشلائریین المسلمین، وكل محاوالت اإلألن كل األبواب قد أغلقت في وجه الجز 

ورفض ، المتمثلة في المؤتمر االسالمي، حتالل وفرنسا لمطالب الجزائرییناإلولم تستجب إدارة ،

تجبر المحتلین في  نت وـعــب تــبــبس . 2 یتــولــیــفوم ــلـــالفرنسي المصادقة على مشروع بالبرلمان 

  ) 01أنظر الملحق(.3ووقوفهم ضد أیة إصطالحات تخص الجزائریین ولو كانت بسیطة،الجزائر

 ن قدر بلدنا یوجد بین یدي اهللا وبین یدي حكومتكمبأ «:فرحات عباس هذا التقریرٕاستهل و 

وٕانك قاض في نزاع ینوء بكله على تطور الجزائر، وهو النزاع الذي لم یكن ألیة حكومة سابقة ،

                                                           

  . 47 ، ص سابقالمرجع ال:  محمد الصالح رمضان،  عبد القادر فضیل 1 

إلـى مـوریس فیولیـت الـذي كـان حاكمـا عامـا علـى الجزائـر خـالل العشـرینات،  سـمي بهـذا االسـم نسـبة:  مشروع بلوم فیولیت  2

 1936، قـدم سـنة  ، ونظـرا لخبرتـه بالشـؤون الجزائریـة وأصبح عضوا في مجلس الشیوخ وقیادي فـي الحـزب االشـتراكي الفرنسـي

: بن یوسـف بـن خـدة . ینظر . ، یتضمن إصالحات دستوریة مادة 50فصول و 08، یتكون من  مشروع عرف بمشروع فیولیت

  . 403المرجع السابق ، ص 

،  أحمد منور، الطباعة الشعبیة للجیش: ، تر 1930 ، الجزائر من المستعمرة إلى اإلقلیم  الشاب الجزائري:  فرحات عباس  3

  .  145، ص  2007الجزئر، 
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إن الشبان الجزائریین حینما یتجهون إلیك إنما یرغبون ،الشجاعة والحریة لمجابهته ووضع حل له

ن أجل إرساء نظام جدید ـــمفرنسا تعاونهم النزیه والمطمئن ،  یعرضوا علیك وعلى ممثليفي أن 

، وهذا التقریر یمثل  هم هو أن یتحدثوا إلیك دون إلتباس، ودون تكتمــتزام لـــأول إل و 1في الجزائر

 ، ولكنه ال یتضمن كذبا، إننا نضعه بین یدي رئیس ویمكن له أن یتضمن أخطاء، حصیلة ذلك

 تیان بتغییر في الجزائر، تغییر یكون خلیقا بالنظام الجدید وي اإلــسهم فــیــالدولة على أمل أنه س

  .2» بفرنسا الجدیدة

الل، أي منذ األربعین سنة ــتـــح، ومنذ بدایات اإل 1830لجزائر منذ إن فرنسا موجودة في ا

لسلطة العسكریة نضاال شرسا، أي استعماریان یخوضان ، توجد بها سلطتان، وتصوران إ األولى

اطهم، وترید الحفاظ السلطة األولى إلى تحدید إقامة األوروبیین ونش حیث تتفرغوالسلطة المدنیة،

، أما بالنسبة للثانیة فترى أنه من  تكتفي بإدارة شؤون العرب جتماعي الموجود وعلى الوضع اإل

ستغالل البلد لفائدة تنظیم إ و 3وروبيقتصاد األفرض اإل ، و الضروري تحطیم المجتمع الشرقي

نتهت نظریا، ة العسكریة قد إفإن السلط 4 التجمعات األوروبیة، إنه منذ مجيء الجمهوریة الثالثة

أول حاكم عام مدني فإن  1879عندما عین في  لم یبق تحت حكمها إال المناطق الجنوبیة و و

ان یسكنها ملیون ـن هكتار كــیــمسة مالیــریة خــكــعســـالن اإلدارة ـــزع مــتـــأول فعل قام به هو أنه إن

ر اإلدارة ــــظیم البلد في أطــقام بإلحاقهم باإلدارة المدنیة ومنذ ذلك التاریخ دفع بتن و الذيمواطن 

  .إلى إیقاع تسارعي حتى یومنا هذا) في باریس(المركزیة 

                                                           

  . 167، الجزائر، ص  1، ط ستقاللتاریخ الحركة الوطنیة من اإلحتالل إلى اإل :بن خلیفة  عبد الوهاب  1

  .189، الجزائر، ص  ، دار القصبة للنشر والتوزیع )1954 -1914(الحركة الثوریة في الجزائر:  مهساس أحمد  2

  .106، ص  سابقالمرجع ال:  یحیاوي فارس  3

مبراطـور نـابلیون الثالـث السـاحقة التـي منـي بهـا اإلأعلنت الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في أعقـاب الهزیمـة :  الجمهوریة الثالثة 4

- 1870على ید الجیوش األلمانیة التي إستولت على إقلیم األلزاس واللورین، وقد إستمرت الجمهوریة الفرنسـیة الثالثـة مـن عـام 

 . تنصـیب الجنـرال بیتـان رئـیس للحكومـة الفرنسـیة الجدیـدة الموالیـة أللمانیـااأللمـان فـتم عندما سقطت باریس في قبضت  1940

  . 105المرجع نفسه ، ص  :فارس یحیاوي  .ینظر
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هو  األوربي في الجزائرأصبح  لقد"تي و جاء ملخص رسالة فرحات عباس للماریشال بیتان كاآل

 العنصر الفرنسي مفطوال الغزو كان هذا التجمع یدع،هو األجیر أو العامل والمواطنرب العمل 

كعمال باریسیین في بطالة وكمبعدین  ، وأقاموا كمزارعین وكجنود للجنرال بیجو و جاؤوا حیث، 

تهاء الغزو، جلب حلول السلم في ــند إــعـــب و لورینال و كالجئین من مقاطعة األلزاس سیاسیین و

، ومن  الیینـطــكانوا في معظمهم إسبان، ومالطیین وٕای البلد المهاجرین األجانب فكان الزحف، و

 1889جوان  26، سمع قانون صدر بتاریخ  وحید هذا المجتمع األوروبي الناشئــأجل تمتین وت

. یئا تجذرت في المستعمرة طبقة ذات حظوة وهیمنةالء األجانب بالتجنیس التلقائي، وشیئا فشؤ له

الذي أدمج الیهود من األهالي  1870أكتوبر 26وكانت قد تدعمت بعد من قبل بواسطة مرسوم 

وحدهم هم الذین المواطنون ومنذ هذا التاریخ بقي ، مع كل اآلثار الرجعیة للغالب. في الفرنسیین

  .1 ة الرخیصةتحت ثقل الغزو، ویوفرون الید العامل یعانون

قر مستمر، بسبب حالة اإلعاقة التي یعاني منها على ـــإن الفالح الجزائري هو اآلن في حالة تقه

ملكیة صغیرة تقدر  35كمة سطیف وحدها بیعت ـــام محــ، وأم1935، ففي سنة  جمیع األصعدة

 555الفالحون وأمام المحكمة ذاتها فقد  1936آر، وفي سنة  21هكتار و  1258مجتمعة بــــ 

  .2 أسرة 13هكتار تعود ملكیتها إلى 

ن األجداد، وأمیته، وتكدره بعش من ـطرق عمله الموروثة ع إن الفالح الجزائري بعتاده البدائي و

  . 3نحو اإلنقراض  األطفال، هو في طریقه

  إن هذا الشعب ذا التقالید الحسنة قد أضاع مزایاه العرقیة التي كان ضباط الغزو یظهرون 

دق ـالشجاعة، والوفاء بالعهد والص هي النخوة و إعجابهم بها، ویرغبون في التعرف علیها، أال و

نقاء األخالق إنه لم یعد في الوقت الراهن إال جمعا من طالبي الصدقة والمتسولین والمخبرین  و

                                                           
 1 

  .147، ص  سابقالمرجع ال:  فرحات عباس 

  .86 سابق، ص المرجع ال: إسماعیل ناضر 2 

  .121، ص 2010، الجزائر،  ، دار القصبة للنشر والتوزیع فرحات عباس حیاة النضال: خیثر شمس الهدى 3 
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لي دوق إیس ˝لقد أضاعت األمة التي وصفها . 1الذین ال ضمیر لهم في غالب الحیان وال شرف

  .بشدة البأس فضائلها دون أن تكتسب فضائل الفرنسیین) بیجو(̏ 

وهم في الغالب أناس باألرض فإنهم یعیشون عیشة ضنكا، أما أولئك الذین مازالوا یتشبثون منهم

، وحارس  الدركي القاید، و ، و مساكین، مسالمون، بسطاء، وشرفاء یكافحون على الدوام الجوع

، ودیوان القمح، وجهاز العدالة ، وأما الغرامات فهي  غعون التب ، و جامع الضرائب ، و الغابة

، ونستطیع أن نأتي بأمثلة على ذلك، فمن أجل بضعة أقدام من التبغ 2 عدیدة ومتنوعة ومدمرة

، في  آالف فرنك 10و  5، یغرم مرتكبها بغرامة تتراوح ما بین  لم تحترم فیها األبعاد النظامیة

  . فرنك 1500كلها ال تتجاوز في معظم الحاالت حین أن ثروة الجانح 

كان آخر ما یشغل الطبقة المسیرة  المعیشة لدى المواطنماذا نستطیع أن نقول سوى أن تطور 

  . 3یینین الفرنسیة لم توضع لشعب من األمفي حین أن قوانین القرن العشر 

الحونا یجدون فیه أنفسهم، إن ــم یعد فــوبا جدیدا لـــلقد لبست الجزائر منذ حوالي خمسین عاما ث

  . 4 هذا الثوب یزعجهم، إنهم ال یحسنون ارتداءه

ر بالتقدیر، لقد أوجدتم أتباعا ــ، فقد أخذ بعملیة تجدید فكري ومعنوي جدی أما فیما یخص التعلیم

حیویتها  اعتها ولكنها عوضت عن النقص العددي بقن هذه النواة ضعیفة و ، و لكم ذوي قناعة

مسلمة مستوى ـر الــجزائــطي الــعــأن ت لـــ، من أج نتصار على كل العراقیلبتصمیمها على اإل و

 الجزائریینإنه ال ینبغي لنا أن ننسى أن تعلیم ،جتماعي ینسجم مع مستوى االستیطان األوروبيإ

 ستقدر ،وكانت النتائج عام للمستوطنینالعداء الأنه ولد في وسط  و، 1892لم یبدأ إال في سنة 

  . 5 جدوا تعاطفا أكثر ضمن النظام الجدید المتخرجین من المدارس قد و الجزائریینأكثر لو أن 

                                                           
  . 74، ص  سابقالمرجع ال:  عزام الهادي  1

، مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي التـاریخ  )1962-1919(فرحات عباس بین االدماج والوطنیة: بو عبد اهللا عبد الحفیظ   2

  .102، ص  )2007-2006( ، جامعة باتنة الحدیث والمعاصر، كلیة التاریخ

  .170، ص  سابقالمرجع ال:  بن خلیفة عبد الوهاب  3

  .89 ، ص  سابقالمرجع ال: إسماعیل ناضر  4

  .200، ص  المرجع السابق،  1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة :  سعد اهللا أبو القاسم  5
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جتماعي الذي حصل في المجتمع العربي ، إن عدم التوازن اإل العرض بسیطة إن خالصة هذا

،  میقــقي عــیــوازن حقــدم تــ، هو ع مي مع المجتمع األوروبيتصال الیو ، عن طریق اإل البربري

 ، و لمة من سباتها الذي دام قروناــســـر المــیــــومع ذلك فهو لم یكن كافیا بحیث یوقظ كل الجماه

  . 1 یأخذ بیدها نحو آفاق جدیدة

نبعاث إننا ر قادر على اإلــیــدهما میت واآلخر غ، أح لقد بقیت هذه الجماهیر بین عالمین

رة الحیاة الحدیثة ــوسیع دائـتـــختبار إما التقدم لمن اإلالبد  عند ملتقى لها و ، و طرقفي مفترق 

، ویهدم الفعل المنجز  أو الخضوع إلى رؤیة الشرق یغرق في مستقبل األیام تحت وطأة األعداء

  . 2 بأكمله

وبالتقدم البشري ، قنیة الحدیثةـإننا نرید أن نتقدم ألننا نؤمن بالتقدم، وبالت،ختارإن جیلنا قد إ

 بعنا، وــتــوف یـــعب ســأن الش ، إننا نرید أن نتقدم ألننا على یقین التماثل لدى جنسنا وبإمكانیات

دم ألن لدینا الثقة في الشعب ــقــرید أن نتــیرا نـنا أخـــــإن. عة عنه ـــنــضباط الذي ال رجیخضع لإلــس

رة ــشــرف عـــي ظـــف 4وركــتاـــنجاز الذي حققه كمال أتفهل اإل.  3 في عبقریته المبدعة الفرنسي و

  مة مثل فرنسا ؟ــظیــة عــــهو فوق طاقة أم̏ بیار الكبیر  ˝االنجاز الذي حققه من قبل  ، و أعوام

كن ـمــن الصعوبات كثیرة ولكنها لیست مستحیلة، ألن ما یأ، و ̏ال  ˝إننا نعرف جیدا أن اإلجابة بـ 

تستطیع أمة  توجد على رأس التقدم ،  ال حصر لهاجزه مقابل صعوبات ــتنلحفنة من الرجال أن 

المضاعفة التي  اإلقطاعیةهمات یتمثل في كسر األنانیة ـمـــإن أول ال.أن تنجزه بسهولة  اإلنساني

                                                           

  .149، ص  سابقالمرجع ال:  فرحات عباس 1 
 ، الجزائــــر،  ، دار الفضـــائل للنشـــر والتوزیـــع 1945-1919تـــاریخ الحركـــة الوطنیـــة :  بوزیـــان عبـــد الحمیـــد وفـــاتح الهیمـــاوي 2

  .77، ص 2009
  .107، ص  سابقالمرجع ال:  مسعود فهد 3
نــوفمبر  10، تـوفي فـي  فـي مدینـة سـالنیك الیونانیـة التابعـة للدولـة العثمانیـة أنـذاك 1881مـاي  19ولـد فـي :  كمـال أتـاتورك 4

الحـرب وذلك للبصمة الواضحة التي تركها عسـكریا فـي )  و األتراكأب(  سم أتاتوركألغبر، ووإ ، أطلق علیه إسم الذئب ا 1938

صــحوة الرجــل المــریض ، دار الكویــت للصــحافة ، : موفــق بــن المرجــة . ینظــر  . العالمیــة األولــى ومــا بعــدها سیاســیا بعــد ذلــك

  . 265، ص  1983الكویت ، 
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 ، و ستیطانیة مالكة األرضني بها اإلقطاعیة اإلــ، وأع تنوء بثقلها على مقدرات الفالح الجزائري

  . مجلس الطرق الصوفیة ومجلس األعیاناإلقطاعیة العربیة بمجلسیها، 

،  إن جماهیرنا الشعبیة لیس لها من أعداء سوى هاتین الطبقتین اللتین تقعان على طرفي نقیض

المخزي ستترك فرنسا الجدیدة هذا التجاوز فهل .قان ضمنیا على العیش على حسابهاولكنهما تتف

 رة وـــقاطـــمار في قرن الـمن البسي األطن مشهد جموع غفیرة ؟ إ الفقر المدقع للثروة العریضة و

كبر من الجماهیر دد األـــعــون الــكــدل أن یـــن العــیس مــــه لــإن.  الطائرة لهو نوع من عبث التاریخ

متیازات الحیاة قلیة بكل إفي الوقت الذي تتمتع فیه األي بلد ما یقبع في األمیة والبؤس،الشعبیة ف

  . 1 العیش الرغد و

المؤلم لطفولة مسلمة ترتدي  ناقض المؤسف وـتــهدا آخر لــشـــحتفاالتنا المدرسیة تقدم مإ إن

تسیر حافیة األقدام تجر تدهورها إلى جانب التالمیذ األوروبیین الذین یتألقون نظافة  األطمار و

لم  التقدم و معظم شعوب البحر المتوسط، بتبنیها العلم و 1930، لقد تجددت منذ سنة  وصحة

حده في طور البؤس الفسیولوجي وتجار التمائم وأكلة العقارب ألن مصالح  یبق إذن إال شعبنا و

  . 2 طبقة من السادة اإلقطاعیین تتطلب ذلك

ذا التوازن االجتماعي ـلى هـــإن اإلبقاء ع من حیث اإلنسانیة لظلم فظیع و إنه من حیث العدل و

  . 3 الجزائریة والوفاق بین األعراق لهو وضع فظیعالمختل من حیث األخوة الفرنسیة 

قترح فرحات عباس في تقریره مخططا جدیدا لتجدید الجزائر قائما على ترقیة الفئات كما إ

  بكل جرأة إلغاء ملكیة  و كما اقترح .  إنشاء القرض الفالحي إعادة توزیع األراضي و الشعبیة و

  . 4 الشركات الكبرى واالمتیازات

                                                           
  . 149، ص  سابقالمرجع ال:  فرحات عباس  1

  . 215، ص  سابقالمرجع ال:  یحیاوي فارس  2

  .169، ص  سابقالمرجع ال:  بن خلیفة عبد الوهاب  3

 ، الجزائــــر،  ، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة 1954-1830سیاســــة التســــلط االســــتعماري والحركــــة الوطنیــــة : یحــــي بــــوعزیز  4

  .102، ص 2007
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ین ــذ بعــــسآخ ˝ : مختصرا 1941أوت  14، فجاءه یوم  نتظر عباس ردا لماریشالقد إ و

المرة حیث ظن باس طویال فراح یحلم وكانت ثقته كبیرة هذه ـــنتظر عوقد إ.  ̏عتبار اقتراحاتكماإل

دأت ــتي بــال رنساــفوف ــفـــي صـــستمالة الجزائریین إلى جانبه حتى یحاربوا فأن بیتان سیفكر في إ

ماریشال مشغول في أمور ـنتظار لم یتحقق أي شيء فالالجنرال دیغول وبعد طول إتتشكل بقیادة 

 .1 نسحب فرحات عباس من اللجنة المالیة الجزائریة، فإ الحرب

  :ـذكــرة الــمقــدمـة لهم مــجـزائـر و اللنــزول الحــلــفاء با : 3 - 1

تبدال ـسإ 1942دوا في سنة ــهــوش 1940في سنة ف فرنسا ــون متأثرین بضعــان الجزائریـــك

سلطة مع المتآمرین إلى ـــن أجل الــــمفاح ــقد دفعتهم النزاعات بین الفرنسیین والك نظام فیشي ، و

اء ـلفــحــال امــل أمــــب بــســحـــن فــیــیــــرنســـفـــام الــــس أمـــلی،  ستغالل الفرصة لطرح المشكل الجزائريإ

ستمال للقضیة الوطنیة الجماهیر الشعبیة ، كما أن حزب الشعب الجزائري إ اصةن خـیـیـكــواألمری

  .2 الشبیبة الجزائریة و جزءا كبیرا من األعیان والمنتخبین و

،  ستعماریة األمریكیةوى األفكار في السیاسة اإلــأحد أق ستعمارحیث برز الفكر المناهض لإل

 3ات روزفلتــانت لتصریحــتصریحات القادة األمریكیین أمال كبیرا في المستعمرات وكفقد أدخلت 

 ث أن تقریرا متعلقاـــیــ، ح4 الجزائر خاصة أصداء في األوساط الوطنیة في شمال إفریقیا عامة و

                                                           
   .89ص   ،2007، الجزائر،  ، دار المعرفة للنشر والتوزیع فرحات عباس رجل الجمهوریة:  حمید عبد القادر 1
، 2011، الجزائر،  ، دار األمة للنشر والتوزیع 2، ج 1951 - 1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة :   محفوظ قداش  2

  . 903ص
، كان ینتمي إلى الحزب  الرئیس الثاني والثالثین للوالیات المتحدة األمریكیة 1945أفریل  12 -1882جانفي  30:  روزفلت 3

 . 1945إلى غایة  1933ثم تولى منصب رئیس الوالیات المتحدة من  1929والیة نیویورك ، شغل منصب حاكم  الدیمقراطي

  . 170، ص  سابقالمرجع ال:  بن خلیفة عبد الوهاب. ینظر 
  .31، ص2010ر ثالة للنشر والتوزیع، الجزائر،، دا2الجزائر في ظل المسیرة النضالیة، المنظمة الخاصة، ط: یوسفيمحمد   4
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 تماع أسبوعي عقدوه فيـجإب ـــقـــ، ع 1ولي لجنة شباب بلكورؤ ، قد أطلع مس بالسكان األوروبیین

  ،  ةـعلى أن السلطات تستعد للحدث التاریخي الهام الذي سیقع في البالد الجزائری 1942أكتوبر 

  . 2 فقد علموا بأن نزول جیوش األمریكیة على األبواب

اصمة، فقامت لجنة ــوصدر هذا النبأ عن والد مناضل كان آنذاك ملحقا في مقر عمالة الع

بالفعل فإن  ، و ي الكتمانـوه طــعـضــؤولین أن یــســـالمأوصت  ، و شباب بلكور بتدوین ذلك النبأ

أوت على متن إحدى الغواصات  23ي ـغ فــلـــد بـــق 4رال إیزنهاورـــجنــساعد الــم 3الركــرال كــنــــالج

 است وــرال مـــلتقى في دار أحد المستوطنین بالجنإ، حیث  الجزائري بالقرب من شرشال الشاطئ

حضر هذا اللقاء  و ، زول جیوش الحلفاءـــنــــالمعلومات المتعلقة بالخطة المرسومة لزوده بجمیع 

  . 5 المبعوث الشخصي للرئیس روزفلت السري روبیر مورفي

                                                           
الشعب الجزائري، كان محمد بلوزداد مسؤوال عنها، كان دورها األساسي  لحزبمنظمة سریة تابعة :  بلكورلجنة شباب   1

إعداد المناضلین لمحاربة االستعمار، كما كانت تهدف لنشر الروح الوطنیة بین السكان والشباب خصوصا، حیث كان یعمل 

یوسفي ، المرجع محمد . ینظر .بلوزداد على صرف حماسة الشباب في األمور النافعة ، فكان ینظم حمالت إجتماعیة للتوعیة 

  . 33السابق ، ص 
وردة :  ى مجازر الشمال القسنطیني ، ترمن المرسى الكبیر إل 1945 -1940جذور حرب الجزائر : أني راي غولد زیغر  2

  .288، ص  2012لبنان ، دار القصبة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 
ائد أمریكي من الحرب العالمیة الثانیة ، وصل إلى الجزائر سرا ق) 1984أفریل  17- 1896ماي  01: ( مارك وین كالرك  3

بغرض التنسیق مع القادة الفرنسیین هناك تمهیدا لما عرف بإسم عملیة الشعلة ، وهي عملیة اإلنزال ، كما عین قائدا للجیش 

المرجع :  یحیاويفارس . نظر ی .1984الوالیات المتحدة عام    -األمریكي الخامس ، توفي في شارلیستون في ساوث كارولینا

  .  155السابق ، ص 
سیاسي وعسكري أمریكي والرئیس الرابع والثالثین للوالیات المتحدة األمریكیة :1969/ 03/ 28 -1890/ 10/ 14: إیزنهاور 4

. ینظر . وبا، شغل خالل الحرب العالمیة الثانیة منصب القائد األعلى لقوات الحلفاء في أور 1961إلى   1953في الفترة من 

  .43،ص  1994مجمل مصطلحات العلوم السیاسیة ،جامعة الكویت ، الكویت ،  :ٕاسماعیل صبري مقلد محمد محمود ربیع و 
  . 31المرجع نفسه ، ص  :  یوسفيمحمد   5
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تمت أولى االتصاالت بین األمریكیین والجزائریین بمساعدة العسكري األمریكي، وهو مسلم 

 في الدخول في األوساط المسلمة العاصمیة الذي نجح،1الحاج محمد سیبلینيمن أصول لبنانیة 

، حتى أن الدكتور تامزالي رتب عشاء ضم  وعسلة والدكتور سعدانلتقى سیبلیني بعباس إ، وقد 

التي اتفق بشأنها  ، أما خالصة النقاش العامة و2بن جلول ولخضاري والقنصل مورفي عباس و

كما تمت  ، في حالة العبودیة التي هي علیهاستمر ـــنها أن تـــكـــمـــر ال یـــجزائــــي أن الـــهـــالجمیع ف

  .3 مكانیة إنشاء حكومة جزائریةإتصاالت أخرى حتى كان الحدیث عن إ

مورفي الممثل الشخصي للرئیس روزفلت  لقد أسالت اللقاءات العدیدة التي تمت بین عباس و

كان الحدیث  طلسي على الجزائر، والكثیر من الحبر، فیما یتعلق بالتطبیقات الممكنة لمیثاق األ

كي على القائد ـن لدن الدبلوماسي األمریــان مــذي كــع الــ، لكن القاط ري أحیاناـســر الــیـأثــتــن الــع

ت تأثیر هالة المفاهیم ـــتح 5 یدراليــو النظام الفـــتحول نحـــإذ سمح عباس لنفسه بأن ی 4 الجزائري

دي إلى النظام األمریكي بل ألنه كان یعتبرها مرحلة منطقیة ستؤ ستنادا إلیس .المفاهیم األمریكیة

اول ـما حـــ، ك عترف عباس بتحریره لنداء إلى الرئیس روزفلتإفیما بعد إلى االستقالل، وقد 

، بما أن الزعماء  تصال مع األمریكیینإأیضا الدخول في  وا حزب الشعب الجزائري هم ــوطنی

                                                           
تمت ترقیة حاج محمد سیبلیني إلى رتبة مالزم أول من قبل األمریكیین الذین فهموا أهمیة االتصال بین الجندي األمریكي   1

  .والوطنیین الجزائریین
دار هومة للنشر والتوزیع ،)1962-1956(الوطنیة الجزائریة مؤتمر الصومام وتطور الثورة التحریریة :  غیديز محمد لحسن   2

  . 14، ص 2009 ، الجزائر،
، دار القصبة للنشر، الجزائر، ) مذكرات مناضل(من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحریر الوطني :  بوداودعمر   3

  . 28، ص2007
  .68، ص2002تحوالت الحركة الوطنیة الجزائریة ، منشأة المعارف للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، : عبد العزیز محمد حسن   4
هــو نــظـام للحــكم و اإلدارة  قائم على فكرة أساسیة مفادها توزیع السلطات و اإلختصاصات بین الهیئات :  الفیدراليالنظام   5

 تبني اإلتحادیة المستقرة في عاصمة الدولة وبین الهیئات في األقالیم ، والتي تشكل بمجموعها دولة اإلتحاد الفیدرالي، وینشأ عن

ة إتحادا دائما غیر مؤقت بین مجموعة من الوالیات واألقالیم لتحدید األهداف والغایات في المجاالت هذا النظام قیام دولة متحد

الفیدرالیة رؤیة قانونیة ، مؤسسة الرحمان اإلسالمیة ، بغداد ، : حسن الشمري . ینظر  .االقتصادي واإلجتماعي والسیاسي 

  . 06، ص  2006
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ح ــحیث نج،دون نجاح كبیر، فقد أخذ الشباب على عاتقهم المبادرة،الرئیسیین كانوا في السجن

  . تصال بمورفيباإل سلةـــع

أیقظ روبیر مورفي في شيء من العنف الجنرال جوان الذي  1942نوفمبر  08في لیلة  و

زول ــأ نــبــــشة، نــنتهى الدهــ، وهو في م الذي تلقى ، الواقعة باألبیار، و تونــطن بدارة الزیــكان یق

 هلون جمیع جزئیات الخطةـالواقع یجر ــأمام هذا األم، یینـســرنــفـن الـیــؤولــوقد ظل المس.1الجیوش

یشي ـــــام فــون نظـلــئك الذین كانوا یمثــلم یثق األمریكیون بأول ، و المرسومة لنزول جیوش الحلفاء

ة ـستعدادات الخاصالوقت حملت اإل، وفي نفش  ، فوضعوهم موضع شك وریبة بالبالد الجزائریة

تراح ــقإتفى بــكإف،تجاهال تاما،وطنیة الجزائریةعلى تجاهل القضیة ال،بنزول الجیوش روبیر مورفي

جراء إلى تسهیل ، ویهدف هذا اإل یة على بعض السكاناألقمشة القطن یتمثل في توزیع السكر و

  )08ملحق الأنظر  ( .2 نجلیزیةإلعملیة نزول الجیوش األمریكیة وا

جارات من المیناء معلنة ــنفاإل ى ترددت أصوات طلقات المدافع وما هي إال لحظات حت و

ها ــقــ، وواصلت طری 3 ، العاصمة ، قسنطینة ، فنزلت بدایة من وهران عن وصول قوات الحلفاء

، بالرغم من الصدامات العنیفة التي واجهتها في إقلیمي وهران وقسنطینة، لكن سرعان ما  بأمان

ن ـــقة عــثـمبادئ المنبــن على الــدیــؤكــار مــنــوقف إطالق الــا یقضي بــاقــفــتإسلطات الحلفاء وقعت 

  . 4 میثاق الحلف األطلسي الداعي لتقریر مصیر الشعوب المستعمرة وسقوط النازیة

  جلس الوفود المالیة على تقدیم مذكرة ــضاء مــباس وعدد من أعـــرحات عـــع فــو ما شجـــه و

                                                           
  . 66، ص المرجع السابق،  1945 – 1930یة الجزائریة الحركة الوطن: أبو القاسم سعد اهللا   1
    .32المرجع السابق ، ص : محمد یوسفي   2
  .18، ص1991، الجزائر، )1948-1912(اإلتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه: یحي بوعزیز  3
  .28المرجع السابق ، ص :  بوداود عمر  4
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مساهمة ــدادهم للــتعــسإ، عبروا من خاللها عن  1 1942دیسمبر  20ذلك في  لممثلي الحلفاء و

علیها ممثلوا ع ـــقد وق ، و في تعبئة الجزائریین ضد دول المحور، لكن بشرط توفیر أدنى الحقوق

مثلي الوالیات المتحدة ـنها إلى مـــوجهت نسخة م و،  )الجزائر، وهران، قسنطینة(الوالیات الثالثة 

  ) 01 ملحقأنظر ا(  . 2 األمریكیة وبریطانیا والحكومة العامة الفرنسیة في البالد

الجزائر عن نجلیزیة واألمریكیة في بالدنا فصلت كر فرحات عباس أن نزول القوات اإلذــوی

ك ـــي ذلـــبارى فــتـــ، ف بض على زمام الحكمــقــشحذ هذا الفصل في جمیع النفوس شهوة ال فرنسا و

، بعدما  ل یخطب ود الحلفاءـكــدى الــصـــت الیهود، و الملكیون و أنصار دیغول و الجمهوریون و

ضطرابات خضم هذه اإلصیة في ـــن مصالحهم الشخقد حرص الكل على الدفاع ع ، و 3حاربهم

طامع التي غمرت هذه األوساط المتطلعة للحكم والمتعطشة للسلطة، وبقي الشعب الجزائري ـــوالم

 وحده ال یعرفه أحد، وال یتكلم عنه أحد، وبقیت ثمانیة مالیین ونصف من المسلمین نسیا منسیا

تهافت كان بالمرصاد، ـال ب والــتكــك الــ، لكن الشعب الجزائري في حقیقة األمر رغم بعده عن ذل

رون عن مطامحه ــعبـ، وهم الم ، ولذا فإن نواب هذا الشعب في حذر ویقظة فیما یخص مصیره

  . هتمام بمشكلة وطنهم، بل رأوا أن من واجبهم اإل ورغباته لم یتملصوا من مسؤولیاتهم

لمحاربة دول لكن سلطات الحلفاء ردت بالرفض على مقررات الرسالة، كونهم جاؤوا 

تصة بالمشاكل والقضایا ـیأتهم غیر مخــ، حیث ذكرت أن ه المحور وال عالقة لهم بالسیاسة

  .4 الداخلیة، حیث وعدت سلطات االحتالل الفرنسي بعدم المساس بوحدتهم

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ )  1962-1919(فرحات عباس بین اإلدماج والوطنیة : بوعبد اهللا عبد الحفیظ   1

  .102، ص) 2007- 2006(الحدیث والمعاصر، كلیة التاریخ، جامعة باتنة 
هادة الماجستیر في التاریخ ، مذكرة لنیل ش) 1945-1939(الجزائریون والحرب العالمیة الثانیة : مخلوف شمس الهدى   2

  .26، ص) 2007- 2006(الحدیث والمعاصر، جامعة باتنة 
  .150، ص 2005، الجزائر، ANEP أبو بكر رحال ، منشورات  :لیل االستعمار، تر: رحات عباس ف  3
  .  84المرجع السابق ، ص :   حمید عبد القادر  4
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المقررات  ، وتعدیل وبعد هذا الرفض قرر ممثلي الحركة الوطنیة تحاشي سلطات الحلفاء

، ذكروا فیها بضرورة 1 1943 جانفي 17حتالل الفرنسي وذلك في اإلوٕارسالها إلى سلطات 

، وهو ما  إنهاء النظام االستعماري وحذروا مما أسموه بالخطر القاتل في حالة تجاهل مطالبهم

  صرح بعد أن سلمت له المقترحات بأنه رجل حرب ال  2 ، حیث أن الجنرال جیرو حدث بالفعل

دوا له من خاللها عن عدم ــن أكــییـــكــــریـــن األمـــودا مــــه وعــلقیــــتالل ـــیظهر ذلك من خ سیاسة، و

 . 3 استقبالهم للوطنیین الجزائریین

دیسمبر  22سم ممثلي الجزائریین المسلمین بتاریخ إریون مذكرة للحلفاء بـزائـــدم الجــق قد و

) هران ، قسنطینة و  الجزائر ،( الثالثة ذكرة ممثلون عن الوالیات ـمــقد وقع على ال و،  4 1942

والمملكة المتحدة ، والحكومة العامة الفرنسیة في  لى ممثلي الوالیات المتحدة ،إت المذكرة ـهــووج

  . 5الجزائر 

ر ـمــ،عقد مؤت طلبها الحلفاء المشاركة في الحربقد طلبت المذكرة كشرط للتضحیة التي  و

ذا إنه أاء فیها أیضا ـما جـــوم ، 6جتماعي جدید للجزائرإ وقتصادي إ ینتج عنه دستور سیاسي و

ن تمییز لشعوب ،واألفراد ، بدو ل ًراأعلن رئیس الوالیات المتحدة تحریذا كانت هذه الحرب كما إ

                                                           
، دار الغرب اإلسالمي للنشر  1، ط)  1962 - 1830(خالصة تاریخ الجزائر، المقاومة والتحرر: أبو القاسم سعد اهللا   1

  .131، ص  2007والتوزیع ، بیروت ، 
جنرال فرنسي كان شریكا في رئاسة لجنة التحریر الوطني الفرنسیة في الحرب العالمیة الثانیة بالتناوب مع  :الجنرال جیرو  2

حیث نال  1907، التحق بالمدرسة الحربیة العلیا عام 1949، وتوفي في دیجون 1879الجنرال شارل دیغول، ولد في باریس 

، عمل كأستاذ للمشاة في المدرسة الحربیة العلیا، ثم عاد إلى الخدمة 1912شهادة أركان حرب، ثم رقي إلى رتبة نقیب سنة 

سریعة بدءا من رتبة المقدم حتى رتبة فریق ، كما أصبح عضوا في مجلس  مجددا في مراكش والجزائر حصل على ترقیات

،  1996، المكتب اإلسالمي للنشر ، بیروت ، 1التاریخ المعاصر ببالد المغرب ،ط: محمود شاكر . ینظر .الحرب األعلى

  . 154ص 
  .169هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة للنشر والتوزیع ، مصر، ص : أحمد توفیق المدني   3

.  84المرجع السابق  ، ص : عبد القادر  حمید   4 

.  106ص  ، سابقال مرجعال :الحفیظ  عبد اهللا بوعبد   5 

.  205ص  ، ، المرجع السابق 1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة  :أبو القاسم سعد اهللا    6 
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لى إكل تضحیاتهم  فون بكل قواهم وـن یقن المسلمین الجزائرییإــدین فـــال رق وـــبینها في الع

 اآلنأن الشعب الذي نمثله هو ـ،ویكفي أن نذكر  ب1لى التحررإالحرب التي تؤدي  جانب هذه

في هذه )المعمرون (  اآلخرونمجرد من كل الحقوق األساسیة والحریات التي یتمتع بها السكان 

 الجزائریة للمشاركة في الحرب ، ذلك فإننا نطالب قبل دعوة الجماهیر اإلسالمیةــالبالد ، ل

تكون  ، و2 الممثلین المؤهلین لجمیع الهیئات اإلسالمیة المنتخبین ونعقاد مؤتمر یضم إــب

 و ، جتماعي للمسلمین الجزائریینإ قتصادي وإ ؤتمر وضع دستور سیاسي وــذا المـــة همـــهـــم

ذه ــي هــن فــیــلمــســل المــعــجــبیل ــفـــكــدة الــــهو وح،  جتماعيذا الدستور القائم على العدل اإلـه

جزائریة ستقبال المذكرة الإلكن السلطات رفضت  .3البالد واعین وعیا كامال لواجباتهم الحاضرة 

ء بحجة أنها ؤالــورفضها ه ، نجلیز بدعوى أنها تخص الفرنسییناإل ضها األمریكان وـحیث رف

  . 4شركاء لهم في حكم الجزائر ) نجلیزمریكان و اإلاأل (  عتبرت غیرهمإ تجرأت على تجاوزهم و 

.  

عتبروها أمرا داخال في إفاء من الحركة الوطنیة التي وقد كشفت هذه الحادثة عن موقف الحل

  . 5لحمایتها نهم جاءواأعلنوا أالتي طالما ، نطاق السیادة الفرنسیة 

لى السلطات إدمها ــرحات عباس صیاغة المذكرة وقأعاد ف"بیرك "ومن "مورفي "وبنصیحة من  -

  :الفرنسیة بالجزائر ، وقد تضمنت ما یلي 

  .المؤهلین لكل المنظمات اإلسالمیةومؤتمرات ولقاءات تجمع المنتخبین والممثلین  واتعقد ند -

  . 6المشاركة في تحریر فرنسا بشرط أن تعد هذه باإلصالحات  -

                                                           

.  35ص  سابق ،ال مرجعال: محمد یوسفي   1 

.  149ص  سابق ،ال مرجعال: عباس  فرحات   2 

. 186ص  سابق ،ال مرجعال :سطورا  بنیامین   3 

.  4    46ص  ، 1964،  والتوزیع للنشر والعالمیة العربیة الدراسات معهد ، المعاصرة الجزائر:  العقادصالح  

.  174ص  ، سابقال مرجعال: نيمدالتوفیق  حمدأ   5 

.  84ص  ، نفسه المرجع:القادر  عبد حمید   6 
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ماعیة ــتــجاإل قتصادیة واإل لنص على كل القضایا السیاسیة ونجاز دستور جزائري یتضمن اإ -

  . الخاصة بالجزائریین

  . 1ضمان جمیع حقوق وحریات الجزائریین  -

حیث وجد الجزائریون أنفسهم وجها لوجه من جدید ع على هذه المذكرة معظم النواب ،وقد وق

حتالل النازي لبالدهم ف الضعیف نظرا لسقوط سمعتهم باإلـقو ـــوكان هؤالء في م ین ،یمع الفرنس

فرنسیین على أنفسهم بین ـــسام الــقــنإ إلىباإلضافة  فریقیا ،إ، ونزول الحلفاء للجزائر وشمال  األم

. و البعض األخر كان وراء جیروضهم كان وراء دیغول ـعـــب، و 2أنصار فیشي وأنصار المقاومة 

یحصل أهلها  وأن الو هي أن تظل فرنسیة یین كانوا متفقین بشأن الجزائر ،ومع ذلك فإن الفرنس

  . على أیة حقوق سیاسیة

ت اإلدارة الفرنسیة في الجزائر بین جیرو كمسؤول أعلى لدى ــكان 1942ر بــسمـــمنذ دی و

بیرك كمسؤول أعلى على الشؤون األهلیة  و بیرتون كحاكم عام على الجزائر خاصة ، الحفاء و

  . في الحكومة العامة

نه أبأجابه ، حیث  1943كما رفض جیرو مقترحات الوفد الجزائري  الذي قابله في فاتح سنة 

حركة جدیدة للضغط على  إلىریون ــمد الجزائـــنا عــــه مسؤول عن الحرب ولیس عن السیاسة ،

  . 3ین لكي یتخذوا موقفا واضحا من مطالبهم یالفرنس

  :ة ـیــخارجـــروف الــالظ :ثانیا 

 :یرــمصــریر الــقــرة تــكــــف لسي وـــاق األطــثــمی

عقب لقاء رئیس  1941صدر هذا التصریح أو تلك الوثیقة في الرابع عشر أوت من عام 

  برانس  "مع الرئیس األمریكي روزفلت على ظهر السفینة  1الوزراء البریطاني ونستون تشرشل

                                                           

.   206ص  ، السابق المرجع ، 1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة  : سعد اهللا القاسم أبو   1 

. 906ص  ، سابقال مرجعال ، 1951- 1939الجزائریة  الوطنیة الحركة تاریخ :قداش  محفوظ   2 

.  92المرجع السابق ، ص : مسعود فهد     3 
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  )7الملحقأنظر  (.3بالمحیط األطلسي2الندقرب جزیرة نیو فوند " prince of wales""أوف وولز

ولكن كل الدالئل  .في هذه الفترة لم تكن الوالیات المتحدة قد دخلت الحرب العالمیة الثانیة بعد

  .4 ستعدادها المتزاید لمساعدة الدول الصامدةإكانت تشیر إلى 

دائم لألمن بع أهمیة هذه الوثیقة على أنها تضمنت أول إشارة إلى أهمیة إنشاء نظام نوت

یكون أكثر اتساعا من ذي قبل باإلضافة إلى تأكید عدد من المبادئ األساسیة التي تضمنها 

 و ،5 بها م الحكم الخاصاختیار نظإ مها حق الشعوب في تقریر مصیرها و المیثاق فیما بعد وأه

  ن ـیــمساواة بــان الــمــض الة وــكف و ، 6 تحریم اللجوء إلى القوة أو التهدید بها في العالقات الدولیة

  .7 المیادین الدول في كافة المجاالت و

وتجدر اإلشارة إلى أن تشرشل عمل على أن تنص الوثیقة على أهمیة إنشاء منظمة دولیة 

عتبر أن الوقت لم یكن مالئم لقفزة من هذا النوع وأقر بضرورة العمل إ، لكن روزفلت 1 فعالة

  ".الل نظام موسع لألمنعلى نزع سالح الدول المعتدیة من خ

                                                                                                                                                                                           
حیث كان فردا من عائلة دوقات مالبورو األرستقراطیة ، وهي العائلة التي  1874نوفمبر  30ولد في :  ونستون تشرشل  1

إبان الحرب العالمیة الثانیة ،  1945حتى  1940إنحدرت من عائلة سبنسر النبیلة ، أصبح رئیسا للوزراء للملكة المتحدة من 

یاته األولى ضابطا بالجیش البریطاني ومؤرخ وكاتب حیث ، قضى سنوات ح1955إلى  1951كما تولى المنصب ذاته من 

على إثر سكتة دماغیة شدیدة تعرض لها عن عمر یناهز  1965جانفي  24حصل على جائزة نوبل لألدب ، توفي یوم األحد 

 ، 11/04/2015طالع تاریخ اإلنستون تشرشل ، اة و حی:، عنوان المقال   www.Elfagr.org/741457 . ینظر  .سنة  90

  .  2015 / 01 / 06تحدیث للموقع الخمیس  خر، آ 12:00ساعة الدخول 

هي جزیرة كندیة بالقرب من الساحل الشرقي لكندا، وهي تشكل مع منطقة البرادور في البر الكندي :  جزیرة نیو فوند الند  2

م، 1583م على ید جون كابوت، وٕاحتلها مفري جیلبرت في سنة 1497ما یعرف بمقاطعة نیو فوندالند والبرادور، إكتشفت عام 

ة بین بریطانیا وفرنسا على هذه الجزیرة، لكنها أضیفت إلى االتحاد ورغم بسط النفوذ البریطاني علیها إال أن المنافسة كانت قوی

  .ألف نسمة وعاصمتها مدینة سانت جونز 485،وعدد سكانها حوالي  2كم111.390م ،تبلغ مساحة الجزیرة 1949الكندي عام 
لمعرفة للنشر والتوزیع ، ، عالم ا1945األمم المتحدة في نصف قرن ، دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ : حسن نافعة   3

  . 59، ص 1995الكویت ،  
  .45إصالح األمم المتحدة في ضوء المسیرة المتعثرة للتنظیم الدولي ، مركز الجزیرة للدراسات ، الكویت، ص: حسن نافعة    4
  .43ص، 2011، دار الحامد للنشر، مصر،  1األمم المتحدة أهدافها ومبادئها ، ط:  سهیل حسین الفتالوي   5
  . 18، ص2009التنظیم الدولي ، األمم المتحدة ، دار صرمد للنشر والتوزیع ، تونس ،  :  فاتن شهاب الدین   6
  .23، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1مستقبل منظمة األمم المتحدة في ظل العولمة ، ط : میلود بن غربي   7
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وجاء في نص میثاق األطلسي أنه یعلن رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة ورئیس الوزراء 

تشرشل الذي یمثل حكومة المملكة المتحدة المبادئ المشتركة في السیاسات الوطنیة لبلدیهما، 

  .2 ویبنیان أماال عریضة لمستقبل أفضل للعالم

  .3ال تسعیان إلى تحقیق توسع إقلیمي أو غیرهإن حكومتي البلدین :  أوال

یهمها  ال تنسجم مع رغبات الشعوب التي تلیست لدیهما الرغبة في رؤیة أي تغییرا : ثانیا

  .األمر

  4حكمها التي تعیش تحت نوع الحكومة اختیارها شعوب فيحكومتي البلدین یحترمان ال أن:ثالثا

  .5 ویودان رؤیة حقوق الملكیة والحكم الذاتي عند أولئك الذین حرموا منها 

لتزامات الراهنة لتحقیق السعادة لجمیع الدول صغیرة سیبذالن جهدهما مع مراعاة اإل : عاراب

، مهزومة كانت أم منتصرة، وتكون لها حقوق متساویة في التجارة وفي الخامات  كانت أم كبیرة

  . 6تحتاج إلیها الزدهارها االقتصادياألولیة التي 

ممكن بین كل األمم في المجال  یودان أن یدعما التعاون والتآزر ألقصى حد :خامسا

قتصادي حسین مستویات العمالة والتقدم اإل، وت ، مع مراعاة ضمان األمن للجمیع قتصادياإل

  .7 األمن االجتماعي و

                                                                                                                                                                                           
والدور الذي ستلعبه في المستقبل من أجل تجنب األخطاء التي تم " باألمم المتحدة" یقصد تشرشل بإنشاء منظمة دولیة فعالة  1

  .الوقوع فیها سابقا في عصبة األمم، والتي أدت إلى حلها
  . 36، ص 2005، دار ریحانة للنشر والتوزیع ، الجزائر،   1األمم المتحدة ، ط:  فهميعبد النور   2
  .59، ص  2009دید ، منشأة المعارف للنشر، اإلسكندریة ، مصر، التنظیم الدولي الج:  صالح المنور   3
یقصد بها حق الشعوب في تقریر مصیرها في أن یختار شكل الحكم الذي یرغب في العیش تحت ظله والسیادة التي یرید    4

كل الشعوب الحق في أن االنتماء لها، وجاء في مبدأ التسویة في الحقوق وتقریر المصیر للشعوب المعلنین في المیثاق أنه ل

تقرر، دون تدخل أجنبي ، مركزها السیاسي ، وأن تسعى لتأمین نموها اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب 

  .إحترام هذا الحق وفق نصوص المیثاق 
  .60األمم المتحدة في نصف قرن ، دراسة في تطور التنظیم الدولي ، المرجع السابق ، ص: حسن نافعة   5
  . 86، ص 1988أحداث العقد الرابع ، دار المستقبل العربي للنشر و التوزیع ، القاهرة ، : هادي عبد الجبار   6
  .41 ، ص 2004،  التوزیع، األردن لنشر و، دار الشرق ل 1، ط العالم تاریخ أوروبا و:  سلطان حمداني    7
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تأسیس سالم یحقق لجمیع الدول وسائل ب، یأمل الجانبان  بعد التحطیم النهائي للنازیة: سادسا

التنقل في أمن وسالم داخل حدودها، وتأمین حیاة كل الشعوب على أراضیها بعیدا عن الخوف 

  .1 والحاجة

  .یجب أن یحقق هذا السالم التنقل عبر البحار والمحیطات دون عقبات: سابعا

ستخدام القوة ألسباب واقعیة إفق على عدم ن كل األمم یجب أن تتیؤمن الجانبان بأ: ثامنا

  وروحیة، وألنه ال یمكن تحقیق سالم في المستقبل، إذا ما كانت األسلحة البریة والبحریة والجویة 

ویؤمنان بناء على تأسیس نظام  بالتعدي خارج حدودها هددالتزال مستعملة من قبل الدول التي تُ 

عام ودائم لألمن أن نزع السالح من مثل هذه الدول أمر ضروري، وسیقوم الطرفان بمساعدة 

   ) 5 الملحقأنظر  ( .2وتشجیع كل اإلجراءات 

                                                           
  . 24المرجع السابق ، ص: میلود بن غربي    1

  . 104، ص 2009، دار الهدى للنشر والتوزیع ، الجزائر،  2عصبة األمم ، ط: حیدر بن العقون   2  



 
 

 

 

 

 

ـشـعــب لصـدور بـــیــان ا :فــصـل الـثــانـي ال

  الــــجـــــزائــــري
  

  

  

  

  1943فـــــــــیـــــــفــــــري  10بـــــــــیــــــان     : أوال 

  

  هدراســــــة البیان و تحــــــــــلـــــــــــیلـــــ  :ـا ثانــیـــ

  

  1943ــاي مـــــ 26ـــري مـــــلــحــــق بــــــــیـــــان فـــــــیـــــفــــ :ـا ثـــالــثــ

  

  ردود الــــــــــفــــعـــــــل تجـــــــــــــاه الـــــــبـــیــــــان  :ـا رابـعــ
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  : 1943ري ــفــیــف 10ان ــیــب: أوال 

له الضوء األخضر لتقدیم مشروع  يأعطرتون و ـع إدارة بیــتصاالت مإفرحات عباس  أجرى

،  1اري ــمــعــستبأنه فهم ضرورة تحریر النظام اإل نطباعاإصالحات ، حیث ترك الحاكم العام اإل

االر ــیــارع فــش 02،  1943فیفري  03ند السید بومنجل في ـتماع عــجإات عباس ــرحــد فـــهنا عق

وغرسي  مزالي رئیس القسم القبائلي في النیابات المالیة ،ابالجزائر العاصمة ضم حوله الدكتور ت

األمین  تورــكدوال، ورئیس جمعیة الفالحین ، وقاضي عبد القادر مستشار عام ،أحمد نائب مالي

الشیخ توفیق المدني  و، و الشیخ التبسي والشیخ خیر الدین ، ضو حزب الجزائري ـعسلة ع و، 

 الدكتور و، ة مد الهادي جمام رئیس جمعیة الطلبـحــبن جلول ومإوالدكتور  من جمعیة العلماء ،

ین ــتــاطعــقـمـــع الــــه مــســفــء نبین القیام بالشيـتخنثنین من المعلى إكان  و 2 سعدان مستشار عام

ما ، أ 3أن اإلدارة أرجأته  إال ،أخرتماع ــجإ إجراءفیفري كان من المنتظر  07في  و،  األخریین

ي غرفة في أعلى صیدلیته ــ،وبدأ في تحریر البیان بسطیف فعباس أخذ مهمته على محمل الجد

مام أ" تالي ــكالوانه ــنــع و 4 "البیان " سم إهذا النص الذي كتبه على قد أطلق  بشارع سیالغ ، و

   ."بیان الشعب الجزائري : الصراع الدولي 

یان على ــبــاللح ــمصطــباس لعات ــرحــار فـیــتــخإ أنتذكر كثیر من المصادر التاریخیة  و  

في  یكالیادأصبح راه ـــام المأل أنـــقد فعل ذلك حتى یظهر أم الطریقة الماركسیة كان مقصودا ، و

سیاسي  الضبیان كان عبارة عن نــال ذاك أنـــنجل آنــعترف أحمد بومإحیث ،  5 مواقفه السیاسیة

  زز الروح الوطنیة یع" نه أنجل ــاف بومضأ ه النخب ، ونتندماج الذي تبسیحدث القطیعة مع اإل

                                                           

. 151ص ، 2009 ، الجزائر،  للنشروالتوزیع هومة دار ،1،ج الجزائریة الوطنیة الحركة تاریخ في دراسة:ناضر  إسماعیل   1 

. 149ص  ، السابق المرجع :عباس  فرحات   2 
الجزائر،  للنشر، هومة دار،  التحریریة والثورة الوطنیة الحركة في دراسات، الجزائر تاریخ من محطات :زوزو  الحمید عبد  3

  . 138ص  ، 2004

الجزائر،  شهار،اإل و للنشر الوطنیة المؤسسة ،)  1954 - 1830 (الجزائري  المقاومة مظاهر : العلويالطیب  محمد 4 

   .2012ص  ، 2006

.  93ص  ، السابق مرجعال :القادر  عبد حمید   5 
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  . 1"  لدى الجزائریین

 لخصت فیها بصفة موضوعیة و یان كان بمثابة حوصلةــیقول فرحات عباس ان هذا الب و

رت فیه ــبـستعمار، وعقرأت فیه تاریخ اإلستإستعمار ، فحتالل اإلسنة من اإل 112 نزیهة حصیلة

طاره الحقیقي إجزائري في ـشكل الـــمـــعنف ال وضعنا بال حقد وال و شعب الوطنیة ،العن مطامع 

  . 2نجلیزیة في بالدنامریكیة واإلاة نزول القوات األدغ

جماع حقیق اإلــضرورة ت هیــنـیــعب ـصـــنهو یحرر البیان قد وضع  كان فرحات عباس و و

زب التجمع لدیه لما أنشأ ح نصور الذي كاـــذا عمل بنفس التــل ، مارــتعــسة اإلــهـــي لمواجــنــــالوط

ستطاع إ و  ، ةیر لى كل التیارات السیاسیة الجزائخذ شكل جبهة مفتوحة عأالذي ،الشعبي الجزائري

ثناء الشیوعیین ـــستإب،ونظرة العلماء اإلصالحیة،بین أفكار مصالي الحاج الثوریة  جأن یمز  البیان

ات البرجوازیة نه یعبر عن طموحأقالوا  و ندماج الكامل ،بفكرة اإل بثینـشــتـبقوا م الذین رفضوه و

  .  3العربیة البربریة 

   1830ستعرض في الدیباجة العالقات الجزائریة الفرنسیة منذ سنة إبیان فقد ـوى الــتــما محأ

 ، 4ضطهاد والتفرقة وحرمان الجزائریین من الحقوق األساسیةوأكد على أنها عالقة تقوم على اإل

شحذ في جمیع  فاء ،ــحتالل الجزائر من الحلإ لمان وحتالل فرنسا من طرف األإن أعلى  دأك و

ارهم یعرضون والئهم على ـصــترك أن لسیطرة على زمام الحكم ،وهذا ماالنفوس التباري من أجل ا

بقیت  و ، تكلم عنه أحدــی ال و حد ،أیعرفه  بقي بذلك الشعب الجزائري على حدة ال و الحلفاء ،

مثلي الشعب ــنظرا لهذا الوضع تحتم على م یا منسیا ، ونصف من المسلمین نسو ثمانیة مالیین 

  . 5هم ویضعوا أمامهم مشكلة المستقبلیتحملوا مسؤولیتالجزائري أن 

  :حتوى البیان على خمسة أقسامإكما  
                                                           

. 108 ص ، 2008 ،الجزائر ، التوزیع و للنشر ثالة دار ، 2،ط الجزائریة الوطنیة الحركة كفاح:  جالل مهدي    1 

. 149ص  ، السابق المرجع :عباس  فرحات    2 

152،ص  سابقال المرجع :السهالوي  منیر    3 

. 127ص  ، 2006 ،الجزائر للنشر، القصبة دار ، 1945 – 1939الجزائر  أوضاع :بوداود  القادر عبد    4 

.  150ص  ، نفسه المرجع :عباس  فرحات    5 
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حتاللها من إلى الوضع بالجزائر من إالتي تضمنت اإلشارة  یة وــتاحــتــفهي اإل و : سم األولــقــال

  .الحلفاء

  .وتناول أهمیة الحربیة العالمیتین في تحریر الشعوب :  القسم الثاني

تبعتها إواألسالیب التي  1830یة منذ سنة ت الفرنسیة الجزائر قاالوعرض فیه الع:  القسم الثالث

  .ستغالل وتفرقة عنصریة إمن 

همیة أ میة الثانیة ورب العالــندالع الحإ وسابقة ،ـــتناول فیه فشل اإلصالحات ال و: القسم الرابع 

  .نزول الحلفاء بالجزائر 

  . 1فقد تضمن مطالب الجزائریین األساسیة :  القسم الخامس

فجعلتها ترغب في ،في المشرق على النخبة الجزائریة عترف البیان بتأثیرات الثوریة التركیة إكما 

 ، الفرنسي مارــتعــسا اإلستغالل التي مارسهكما عرج كذلك على نتائج اإل .الجدیدة  بناء الجزائر

الماضي  صالح منذ ثمانینات القرنإقطاعیین في الجزائر معارضین لكل إفجعل بذلك المعمرین 

ال أنه إ، حوا بأنفسهمضو ،على الرغم من أن الجزائریین حاربوا عدة مرات من أجل حریة فرنسا ،

بقائهم ـبرضون ــوقد مضى بذلك الوقت الذي كان فیه الجزائریون ی قتصادیا ،إجدوى من ذلك  ال

  .مسلمین فرنسیین فقط 

هو الحل الوحید الذي یان وجنسیة جزائریة ، ألنه ــوجود كــتراف بــــعن الحل الجدید یكمن في اإلإ

  . 2حترام من واإلیضمن لهم األ

  :وتضمن المحتوى 

وتحریم  خرآستغالل شعب من طرف شعب إستعمار والقضاء علیه ، أي تحریم دانة اإلإ -  1

ستعباد الفردي الذي ال نوع جماعي من اإلإهو امستعمار ن هذا النوع من اإلإ ،ه دماجه وضمإ

                                                           

.  139ص  ، السابق المرجع : زعزیو ب یحي   1 

.  208ص  ،المرجع السابق  ، 1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة  :اهللا  سعد القاسم أبو   2 
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وهو عالوة على ذلك مصدر النزاع القائم  كان شائعا في التاریخ القدیم وفي القرون الوسطى ،

  . 1 در الحروب الناشبة بینهاومن ثم مص بین الدول الكبرى ،

  . 2 یرة منها والكبیرةتطبیق تقریر المصیر لجمیع الشعوب الصغ -  2

  :الجزائر دستورا خاصا یضمن لها منح  -  3

  . 3 ة بینهم بدون میز جنسي وال دینيحریة جمیع السكان والمساوا  - أ

الرخاء  ضمن الرفاهیة وـنطاق یــع الــــزراعي واسبإصالح ذلك  قطاعیة الفالحیة ولغاء اإلإ –ب 

  .كل الجماهیر الفالحیة ل

  . 4 الفرنسیة ةغاللعتراف باللغة العربیة كلغة رسمیة بجانب اإل -  ج

  .جتماع حریة الصحافة وحق اإل  - د

  .ناثاإ جباري لجمیع األطفال ذكورا و التعلیم المجاني واإل – ه

حریة الدین لجمیع السكان ، وتطبیق قانون فصل الدین عن الحكومة على الدیانة  -و

  .اإلسالمیة 

جلترا و قتداء بما فعلته ملكة إنإفعلیة  و ة عاجلةــم مشاركــة المسلمین في حكم بالدهــشاركـــم -ز

ل الشعب الجزائري على الكفاح ــمــتح ،وتستطیع هذه الحكومة وحدها ،الجنرال كاترو في سوریا 

  .  5 ك وذلك في جو من الوئام والوفاقالمشتر 

  . 6 ین من جمیع األحزابیطالق سراح جمیع المعتقلین السیاسإ -  ك

  حال وجلت في بل أخذت عصا التر  ،تف بتحریر البیانأنني لم أك" ویقول فرحات عباس 

                                                           

.  150ص  ، السابق المرجع :عباس  فرحات   1 

.  195ص ، 2007الجزائر، ، التوزیع و للنشر المعرفة دار ،1954 – 1914الجزائر  في الثوریة الحركة :مهساس  أحمد   2 

 ، 1991الجزائر،  ، ) 1948 – 1912(  نصوصه خالل من الجزائریة الوطنیة الحركة في الیمیني تجاهاإل :بوعزیز  یحي3  

   .67ص 

.  186ص  ، السابق المرجع : یحیاويفارس    4 

.  151ص ،   السابق المرجع:  القادر عبد حمید   5 

.  55ص  ، 2008الجزائر،  ، التوزیع و لنشرل المعاصرة دار الجزائر، تاریخ في الموجز : بلعباسمحمد    6 
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ولم  ، 1ن ین مصادقة نص هذا البیاـریـــوعرضت على جمیع النواب الجزائ ،الجزائر طوال وعرضا

اب شها هو موقف بعض النو ــأده لكن ما أذهلها و و فاجىء هذا المیثاق الجدید الوالیة العامة ،ی

عمالء  و ، ینــبیدا طائعـــل منهم عــنعا حتى جعـــتعمار صـــسنعهم اإلـــصد ـــــذي  قــــن الـیــــالجزائری

وعادوا الى سواء  هلتوا من یدفن ، فجعشیة وضحاها ، قلبوا له ظهر الم ذا بهم بینإفخاضعین ،

  . 2 لى الحركة الوطنیة إنضموا إ و السبیل ،

بن   و ،فرحات عباس: السادة تكون من جزائري ی دقام وف، م  1943مارس  31وم ـي یــوف

لى إاألخضري ، بتسلیم نص هذا البیان  و علي شریف ، بنإ و أورابح ، و تامزالي ، جلول ، و

  ) 03 ملحقأنظر ال(  . الحاكم العام بیرتون

وبریطانیا وروسیا یة ،مریكلى ممثلي الوالیات المتحدة األإوفي الیوم نفسه سلموا نسخا منه 

لى الحكومة إ ول الذي كان ما یزال في لندن ، ولى الجنرال دیغإأرسلوا نسخة  و ، 3رفي الجزائ

  . 4المصریة بالقاهرة 

عتباره كأساس لدستور الجزائر المقبل إالفرنسي الوفد بدراسة البیان وب وقد وعد الحاكم العام

إصالحات عداد لجنة برنامج وكون لجنة إلكثر واقعیة ،أقتراحات إن هذا األخیر أكد على أغیر 

 نة البحث االقتصادي وــلج" سم إب،  1943فریل أ 03تجسید حتى خالل الحرب في یوم قابلة لل

  . 5 "جتماعي اإلسالمي اإل

                                                           
السایح عبد القادر ، الدكتور تامزالي ، الدكتور ابن جلول ، أحمد غرسي ، :من بین الذین صادقوا على السیاسة الجدیدة   1

ابن تونس ، أورابح ،ابن علي شریف ،خیار الطالب عبد السالم ، روني فودیل ، احمد خالف عبد الرحمان ،اللوت محمد ، 

سیس ، األستاذ بومنجل ، الدكتور بن خلیل ، األستاذ غریب ، عباس محمد شریف ابن یوسف ، األستاذ مصطفاي ، فران

صالح ، مفدي زكریاء ، األمین العمودي ، شریكي ، الدكتور سماتي ، الدكتور أیت سي أحمد ، الشیخ توفیق المدني ، الشریف 

   . ابن حبیلیس ، حفاظ ، قاضي

 2  .  152ص ، نفسه المرجع :القادر  عبد حمید  

.73،الجزائر،ص  التوزیع و للنشر الوطنیة المؤسسة ، 1954 –1900 السیاسیة المقاومة: قداش  محفوظ ،صاري ليجیال   3 

. 103ص  ، 2010 ،الجزائر،  التوزیع و للنشر القصبة دار ،) المال  الرمز، صدر،مال(  الجزائریة الثروة : تقیةمحمد    4 
    ، سابقال مرجعال ،)  1948،  1912( نصوصه  خالل من الجزائریة الوطنیة الحركة في الیمیني تجاهاإل :بوعزیز  یحي  5

  . 141 ص
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، بحضور وانـج 26لى إ 23ومن ، فریلأ 17لى إ 14جتمعت هذه اللجنة مرتین من إوقد 

  راءات ــــدة إجــت على عــصادق و رؤون األهلیة اإلسالمیة بالجزائمندوب الحكومة بیرك مدیر الش

  .  1 وضعتها في الئحة

  :ه ــتــان ودراســیـبــل الـیــلــحـــت: ثانیا 

ائهم للوحي ــوف بثهم وــشـــعتدال ، مع تبداء اإلإلبیان یظهر حرص مؤلفیه على ان تحلیل إ 

ة المودعة لدى وى الوثیقحزب الشعب الذین أقروا فـــبي حألهم مندو  ة وبالوطني الذي حرك الشبی

م ـول.  1789ي الثناء على مبادئ فرنسا عتدال لدى المؤلفین فبرز اإل، كما السلطات الفرنسیة 

تبقى  يالت الغربیة التي تلقوها و رنسیة وء من الثقافة الفكار أي شيإنیكن ممثلوا الجزائر ینوون 

من تقالید  و ،حي لفرنسا األم رو ـــء األخالقي والالثرا "خذهم من أن إعزیزة علیهم ، بل بالعكس ف

ستعباد إهم یقرون بأن ـــ، ف" فعلهم الحاضر التبریر ل حریة الشعب الفرنسي هو ما یمدهم بالقوة و

مفر منه لنظام  نعكاس الإقوة الظروف ، كــــها بیل فرض علـسا بــرنــــمدا من فعالجزائر لم یكن مت

یة ممكنة للجزائریین ـاسشاركة حمـــبم. 2 البیان بالحربرتبط إظروف وكنتاج لل،طان األوربيیستاإل

سم  الحلفاء إـب ذي أعطي وـــوزفلت الر الن الرئیس ـــإلعا تبارً ـــعإ و لى جانب الحلفاء ،إالمسلمین 

محترمة ظیم العالم الجدید ستكون ـالصغیرة في تن ن حقوق كل الشعوب الكبیرة منها وأالضمان ب

  .  3 وقام هكذا بطرح قضیته تضییع هذه الفرصة ،، لم یرد الشعب الجزائري 

 عمار وثارة سیاسة اإلإ و ، دماج را بتاریخ الجزائر وفشل سیاسة اإلكما نجد في البیان تذكی

ط ــبــرتإ السیاسیة ، و  قتصادیة واإل جتماعیة والذي فرض بصمته على كل الحیاة اإل مبدأ الثنائیة

دارته وتبعا لمراحله الرئیسة إ وثرواته ووسائله و  ةتبإنسانی الفرنسي واألوربي كله بهذا العنصر البلد

                                                           

 شهادة لنیل أطروحة ، 2000 -  1899مقارنة  ریةكف و تاریخیة دراسة بورقیبة الحبیب و عباس فرحات: معزة  الدین عز1  

  2010 - 2009،  قسنطینة ، منتوري جامعة ، جتماعیةواإل ، اإلنسانیة العلوم كلیة والمعاصر، الحدیث تاریخال في الدكتوراء

  .   224ص ، 
2 Claude Collot – Jean Robert Henry : le mouvement national Algerien 1912 -1945 , ed ,     

l’Harmattan , paris : 1978 , p162 . 

.  69ص ،  المرجع السابق ، 1945 – 1930الحركة الوطنیة  :اهللا  سعد القاسم أبو   3 
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حلیال لتحوالت المجتمع ـوت، ها ئفاطنإ ذا المقاومة الجزائریة المسلحة و ك و ،نتصاره إ ستعمار ولإل

نصرین ـبع 1919منذ  تریــثأُ فة ــیــقفة ضعـثـــوظفوا نخبة م، الدنیا للجماهیر  ولیتاریار الب المسلم و

رورا بتحوالت مصر ـــالثوریة التركیة مر شارة لتأثیإ ،و هما المحارب القدیم ومنتخب الشعبجدیدین 

  .  1 تین لبریطانیا العظمىیفوالعراق اللتین أصبحتا حل

یعود في نظر فرحات  أن الخطإلت في الجزائر ، فــد فشـــإلصالحات قذا كانت سیاسة اإ و

لكل محاوالت اإلصالح ،  لكل المشاریع و ةتنروا معارضة متعــعباس على المعمرین الذین أظه

س ــذي یمـاإلقصاء الــني ، فــدی ري وـنصــــابع عـــنه ذو طأاسا في ــري یكمن أســجزائـــشكل الــمــــفال

ذا ــهــدا لـــع حیضــالني الذي ســقـعــالحل الــــیتوسع على مستوى كل طبقات المجتمع ، ف الجزائریین

بتذلة ، ألن العهد ــالصیغ الم الماضي ویجب البحث عنه خارج أخطاء  ،الصراع الذي دام قرن 

یكون جزائري مسلم قد ولى ، فمنذ یر أن ـــیه المسلم الجزائري أشیاء أخرى غـــلب فـــطـــالذي كان ی

ریتان توفران له ـالمواطنة الجزائ ه الخصوص ، أصبحت الجنسیة ولغاء مرسوم كریمیو على وجإ

  . 2  نعتاقهإ و منا أكثر ، وتقدمان له حال اكثر منطقیة لمشكل تطوره أ

المسلمین وكل  تخبینـتحادیات المنإامن جدید من كمن أول مغزى للبیان في ظهور تضی و

 قیة وـالشعب الحقیامح ــطــــتضامنهم مع مممن شاركوا في البیان ، ستعماریة صنائع اإلدارات اإل

ن البرجوازیة ــد مـــوهذا الموقف الجدی،دماج وراهنوا علیه طویال ین من دعاة اإللحهم الذین كانوا 

و إیمان  ي العام ولیس ولید قناعاتأیرة للر مسا مجاملة و یك وـالجزائریة المسلمة هو محض تكت

ي الوطني ـــیار الوعــهم تـــرفـــدان بعد أن جـیـمــــي الـــوجود فإنما مجرد إثبات  و صمیم من هؤالء ،

لوا یطالبون ـــاإلستقاللي المتجاوز لمطامعهم البینة و حلولهم التوفیقیة الوسطى و الشكلیة التي ظ

  .بها دون أن تمثل حال حقیقیا لقضیة اإلستعمار 

  

                                                           

.  919ص ، السابق المرجع: محفوظ قداش    1 

.96،ص 2008، بیروت، والتوزیع للنشر اإلسالمي الغرب دار ، الثانیة العالمیة الحرب و الجزائر: میلودالحمید  عبد   2 
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لألحزاب  هات النظرــجمیع وتقارب وجالالحلول التوفیقیة من  ن مطالب البیان تؤكد تجاوزإ 

المصیر للشعب  تجاه االستقاللي وفكرة تقریروتبلور اإل الوطنیة المتواجدة في الساحة النضالیة ،

  .عبـشـــتي كان ینادي بها حزب الــــال ستقالل ویث أن التقارب كان لصالح فكرة اإلح ،الجزائري 

عتراف باإل بةــطالـــمن خالل الم تهئري وذاتیالجزابراز هویة الشعب إاإلصرار من جمیع على  

رورة الثورة ضكما یتجلى اإلحساس ب ،ین اإلسالمي عن الدولة الفرنسیة وفصل الد باللغة العربیة

كال  لزامیة ومجانیة التعلیم لجمیع األطفال منو إقطاع اعیة من خالل المطالبة بإلغاء اإلجتماإل

مسیرة  تها واكبها تطور سیاسي إیجابي فيها وویالنحالعالمیة الثانیة بموهكذا فالحرب الجنسین ،

ستقاللي تجاه اإلاإل یالج طني لمختلف األحزاب ، حیث تبلورالحركة الوطنیة ووجهة النضال الو 

ثبات وجود الشعب إ إلىالسعي  طاني ویستستغالل اإلاإل حتالل األجنبي  والرافض للهیمنة واإل

  .خ وحضارة یلمتمیز من لغة ودین وتار الجزائري بكیانه ا

 اره ،وـــكــفألل أسلوبه ، و ـالشعب الجزائري ، حفي بیان "  رونجیأشارل روبیر " قد حقق  و

اب ـــشـــاب الــتـــي كـها فـمعــج يتـد الــرائــرینات في الجــشــالععباس منذ  ابات فرحاتـتــع كــارنه مـــــق

لى الماریشال بیتان إهي نفس خطة التقریر الذي أرسله  أن خطة البیاند ـــووج، 1931الجزائري 

، و إقتراح الحلول ، وٕاحتوائه على األخالقیات حتالل توجد فیه إنتقادات مطولة لنظام اإل انیاــوث،

ل بعد التحقیق ـوصــوت مالزمة لفرحات عباس ، الذي یركز كثیرا على الجانب األخالقي ، هذه و

  . 1 ي هو فرحات عباسیان بأن كاتبه الحقیقالواسع في الب

ن أون ـك، فاء ــلــــلى الحإأصدقائه  ون أن لجوء فرحات عباس ور یجأیؤكد شارل روبیر  و

م ـعدادهـتــسإدوا ـــریون أبـــالجزائــــف سة اإلصالح ، لت في سیاـشــو فأضت ــة رفـسیــفرنــــالحكومات ال

في  ألمریكير الرئیس ااولكنهم رفعوا شع،لى جانب الحلفاء إشاركة في الحرب الكونیة الثانیة للم

شدد في القیام بإصالحات تتفكانت حتالل ،كانت تهابه سلطات اإل وهذا ما، 2تقریر المصیر حق

لذلك كانت  ،كثر رادیكالیة ألى مطالب إون ـزائریــل الجــقـتــا من أن ینــر ، خوفیة في الجزائــقـــیــــحق
                                                           

1  Ageron Charles Robert : Politiques coloniales au Maghreb , édition p.u.f ,paris , 1975 p:133. 

.  72المرجع نفسه ، ص : صاري ، محفوظ قداش  الجیاللي   2 
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نة لإلنسان الجزائري ـیـــمه ة وــزیلــــتاریخ كتابة البیان ه نر مــزائــجـــي الـت فــمـــإلصالحات التي تا

لي عنه ــخـتـــندماج بالت تطالب باإلـــانـــك  حولت النخبة التيأمام نقص اإلصالحات ت المسلم ، و

حزب لي ضاــنـــم قترابهم من العلماء وإ و بتعاد مؤیدیها ،إیا ، ففزعت اإلدارة عندما الحظت نهائ

بالفرنسیة  مثقف یل من الجزائریینــوین جـكـــلى تإة الل الهادفــتــحفسیاسة اإل ، ب الجزائريــــعـشـــال

الجزائریین الذي أزعجهم مضمون البیان ین ییوعـشــــناء الــثـتـــسإباءت بالفشل ، بموالي لفرنسا  و ،

  .فعارضوه ورفضوه 

  : 1943ي ما 26ب ــعـشــان الــیــق بــحـلـم: ثالثا 

زائري لدى ممثلي فرنسا في ــجـــب الـــعــشـــــلب حین إیداع بیان الـــرتون قد طــیـــحاكم بــان الــــك

" ملحق  "القبائل  تبنى المندوبون العرب وم مقترحات ملموسة ، حیث ــدیـقــــت 1943مارس  31

  . 1 1943ماي   26البیان في 

ة بعد خمس، 1943فریل أ 26ق مصالي الحاج من السجن یوم طالإحیث تم في هذه الفترة 

ه مع الدكتور لمین بتصل فرحات عباس إهنا  ، فریقیاإي شمال ـــاء فـــفـلــحــــزول الــــن نـــــر مـــهــــأش

،حیث قال عباس لمصالي  2ربراهیمي وموریس البو ر اإلیوحضر ذلك اللقاء الشیخ البش دباغین

اربتك ، لكن األحداث ــندماج ،وحألمس كنت ضدك ، مناصرا متحمسا لإلمصالي با یا: "الحاج 

  . 3 نني أثق فیكإ، والیوم فأ نني على خطأو  ،أنك على صواب  أثبتت

رح مصالي الحاج ـتــقإحیث ماي، ما في أواخر شهرــنهـیــب ت لقاءات أخرىــمـاء تـقـلبعد هذا ال

تقام في الجزائر دولة  حربـال ایةــــبعد نه"  : لبیان تضمنت مایليلى اإة أخرى على عباس إضاف

قتراع العام من یة جزائریة تأسیسیة منتخبة باإلـعـــمعده جـــتور خاص بها تـــدســــزودة بــــم ، جزائریة

  ."طرف جمیع السكان 

  "الجنسیة " لى فرحات عباس تغییر مفهوم إلتي قدمها مصالي الحاج وتضمنت اإلضافات ا

                                                           

.  202ص  ، السابق المرجع ، 1945 - 1930الوطنیة  الحركة :اهللا  سعد القاسم أبو   1 

.  132ص  ، السابق المرجع :بوداود  القادر عبد   2 

.  209ص  ، السابق المرجع : یحیاويفارس    3 
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 سیسیة وأالجمعیة الت" لى مفهوم إ" دستور ممنوح " ن مفهوم ـــم و" دة أمة ذات سیا" لى مفهوم إ

ة ـیــضــــحیث طرحت القأكثر ثوریة ،لى صیغة إه اإلضافات بیان الشعب الجزائري بذلك نقلت هذ

ت على ذلك قام فرحا اناءً ـوب .1 والمواطنة الجزائریةبالدولة الجزائریة ،عتراف اإل :األساسیة وهي 

 1943ماي  26یوم  یة ـــالــمـــال تفاق مع زمالئه في المندوبیاتعباس بإضافة هذه التغییرات باإل

  .  2 مندوبا مالیا 21تغییرات من طرف قعت هذه ال، ووُ 

ا أوال باألسباب لیها البیان ، بادئً إتناول نفس النقاط التي تعرض أنه الحظ في الملحق ــــی و

مارس  31یوم لى ممثلي فرنسا ،إعند تسلیم بیان الشعب الجزائري  "لى إضافة الملحق إالداعیة 

قتراحات فعلیة من إلبهم بین المسلمین أن یكملوا مطاطلب السید الحاكم العام من المنتخب 1943

ثلون الشرعیون للسكان القبائل المم المندوبون المالیون العرب و لى مبادئها ،ـة عـــقــوافـــمـــل الــــــجأ

المبادئ التي كانوا  طارإفي  ،تراحات السهلة والسریعة التطبیق قجاؤوا الیوم بهذه اإل، المسلمین 

مما  شكیل دولة جزائریة ومؤكدا على ت و . 3 "فیفري 10الجزائر كافة في بیان  سمإقد طرحوها ب

ن المندوبین المالیین ،إتي تدور حالیا ضجة المغرضة اللللهذه األسباب ، ولوضع حد " :جاء فیه

عتراف ومن جهة أخرى اإل ، ةالقبائل یطالبون بضمان وحدة التراب الجزائري من جه العرب ، و

اعدة والمس ،مع حق الرقابة لفرنسا ،طار أمة ذات سیادةإقالل الذاتي السیاسي للجزائر في ستباإل

نضمام الیستعبد من جهة أخرى اإلالجزائریة ن تشكیل هذه الدولة إ،العسكریة للحلفاء في  الحرب

بدو و اتحاد شمال افریقیا الذي یأ فریقیا ،إتحاد فیدرالي لدول شمال إتونس لتنظیم  مع المغرب و

ر مصالي الحاج على الملحق هنا تأثی ویظهر، 4 نه أحسن وسیلة للمستقبلألكثیر من األذهان  ب

سا ــع فرنــقامة جمهوریة جزائریة مشتركة مثق فیك إلأني إ: " حیث قال لفرحات عباس ،واضحا 

  لن  و بالقوة ،ال إتتنازل  نها الإن فرنسا لن تعطیك شیئا ، إأثق في فرنسا ،  في المقابل ال و ،
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  . 1" ال ما ینتزع منها إتعطي 

" مشروع إصالحات" تحت عنوان  ، ومة العامةــــكــــلى الحإ 1943ماي  30قد سلم في  و  

  . 2ولــغــلى الجنرال دیإقدمت نسخة منه  1943جوان  10یوم وفي  ،ق البیانوسمي كذلك بملح

 الملحق قسمین ، القسم األول تعرض لإلصالحات التي یمكن تأجیلها الى ما منـقد تض و

مجهزة بدستور خاص ، الذي سینجز من طرف ث ستقوم الجزائر كدولة جزائریة ،بعد الحرب حی

تم التأكید ، قتراع العام من طرف كل سكان الجزائر س جزائري دستوري منتخب بواسطة اإلمجل

  .  3رستقالل الجزائإعتراف بالجزائري ووحدته الترابیة، واإلالقطر  فیه على ضمان سالمة

یقها مباشرة ــبــالممكنة ، التي یجب تط القسم الثاني یحتوي على اإلصالحات السریعة و و

  : قد تضمن ثالث أبواب و جل تحضیر مستقبله ،أم من ــمسلــزائري الــجـــعب الـشــــــمطلب ال ألنها

وتحویل  والفعالة لممثلي المسلمین في حكومة وٕادارة الجزائر ، المشاركة الفوریة ،: الباب األول 

 .، والمسلمین وزراء بعدد متساوي بین الفرنسیینلى حكومة جزائریة متكونة من إالحكومة العامة 

سیكون الحاكم العام الذي سیحمل لقب ورئیس الحكومة ، رات وزراء ،ادإواإلدارة الحالیة تصبح  

  . 4 حافظ السامي الفرنسي في الجزائرأو الم ، سفیر

المجلس ( المسلمین  خبین الفرنسیین وتا بین المنساویً ــتـــون مــــكـــالتمثیل النیابي في المجالس ی -

 غرف التجارة ، بلدیة ،ـجالس الــمـــالمجالس العامة ، ال األعلى للحكومة ، المندوبیات المالیة ، و

  .نقابات العمال والدواوین والفالحة ، ممثلي 

،  1884ن البلدي لسنة و ـانــــا للقــبقـــطة طــتلـــخـــر في البلدیات المــدواویـــإعطاء اإلدارة الذاتیة لل -

  ) .الدوار رئیس( لدیة الدوار یسمى ـــس بــیــــرئ و ستصبح تحت رئاسة مجلس بلدي ،و الجماعة 

  .كل الوظائف العمومیة على أساس المساواة مع الفرنسیین  یندخول الجزائری -
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  .ستثنائیة كل القوانین اإل إلغاء -

  .  1 ربیق القانون العام في كل الجزائتط -

  :الباب الثاني وتناول 

  .المساواة أمام ضریبة الدم  -

و "  صفحة أهلي" عنوانبها تحت لي والخدمة العسكریة المعمول الغاء نظام تجنید األهإ -

  .توحید نظام التجنید 

  . المكافآت ساواة في الرواتب ومال -

لرفع معنویات الجنود لى جانب العلم الفرنسي إئري في الفرق الجزائریة العاملة رفع العلم الجزا -

  .  2 الجزائریین

  .جتماعیة منها قتصادیة واإلفتناول اإلصالحات اإل: اب الثالث الب 

  .الجزائریة لمساعدة الفالحین نشاء مصلحة للفالحة إ -

  .جتماعیة على العمال بجمیع أصنافهم وانین اإلنشاء وزارة عمل تشرف على تطبیق القإ -

  .نهاء التعلیم المسمى باألهلي ومنح الحریة في تعلیم اللغة العربیة إ -

  .عتناء بالفئات المتشردة توفیر السكن واإل -

  .حریة الدین اإلسالمي  -

  قسنطینة  وهران ، و نشاء ثالث صحف إسالمیة في الجزائر ،إب والترخیص، حریة الصحافة  -

  .  3 الع وقیادة الرأي اإلسالميطإل

ملحق ف نتظار تحریر فرنسا،إفي ورمزیة ، ویضیف الملحق بأن هذه اإلصالحات ، مؤقتة ،

  جتماعي اإل صادي وـــتـــقاإل و السیاسي ،انب ــالیة في الجــكـــصالحات رادیإل حاتاقتر إالبیان قدم 

                                                           

.  80ص ،  2010الجزائر،  ، والتوزیع للنشر ثالة دار ، 2،ج التاریخ خضم في الجزائر :الستار  عبد مهدي   1 
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  .  1 للجزائر

نصب الحاكم ـــته من ملستقاإدم ق ،حاكم العام بیرتون لملحق البیان وبعد یومین من قبول ال

و مولود في الجزائر بسعیدة وه وعوضه في منصبه الجنرال كاتروا ، 1943جوان  01العام یوم 

  .2 المسلمین الع واسع بأحوال العرب وطإله  و الجزائر ، خبیرا بشؤون و قدام السوداء ،من األ

  :ان ــیــبـاه الــجــل تـــعــفــردود ال: ا ـــعــراب

  :رفض السلطات الفرنسیة تعدیل قانون الجزائر  - 1

یثاق األطلسي الذي أكد حق الشعوب ــعلى م 1941بتمبر س 24كانت فرنسا قد وقعت في 

نجلیز في اإل و صینیة ،ـهند الـــیون في الــابانــیـــدخل الـــــرأت كیف تــ، ف رها بنفسهاـیــفي تقریر مص

  . 3فریقیا إین في شمال ینجلو أمریكواإل سوریة واأللمان في تونس ،

ماي  30كما صرح الجنرال دیغول في  ،ستعماررنسا فقد كانت في مواجهة مشكل اإلما فأ

املة على كل أجزاء رنسیة الكــفـكز على مبدأ السیادة الـرتـــوطنیة تـــوحدة الــــدة الــــاعــــن قأ  1943

تقبل دیغول فرحات ــسإقد  و . التخلي عنهیمكن بدأ مشيء مطلقا من هذا ال ال و ،اإلمبراطوریة 

أن ـلى البیان خوفا من تعاظم شإرد مطلقا التطرق نحو كاترو ، كما لم یُ  هوجه نهأعباس ، غیر 

  . 4 الخصم

  :یة ـــردعـــال روــاتــــرال كــنــجـــــراءات الــــإج  1 – 1

فلم یكن مستعد لفهم التحوالت التي تصلب ،ام الجدید كاترو باللیبرالي والمرف الحاكم الععُ 

قائدا  هوتحدث بصفة قائد حرب أكثر من تحدث في الجزائر ، كما تمسك بضرورة قیام الحرب ،

  ألنه یجب عدم إعاقة عمل مناسب في هذا الوقت ومبالغ فیه ،عتبر البیان غیر إحیث ، سیاسیا 
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  .1 عتباره قاعدة عملإورفض حتى  نتهى الى رفض البیان بال قید وال شرط ،إ و  الجنرال دیغول ،

بتعاد عن جاذبیة المشرق إلفریقیا اإمال ــالمغاربة ، فیصرح بأنه على شكما هاجم العروبة و 

نة ـجـــعضاء لعبر كاترو من جدید عن رفضه أل 1943جوان  23وفي ، في مدار فرنسا  لتدور

ألن العقیدة و اإلمبراطوریة ،أن تلتزم بتغییر قانون الجزائر أفالحكومة ال تستطیع ،  اإلصالحات

تسییر في  و ي تلك التي ترى بأن الجزائر تشكل ثالث مقاطعات فرنسیة ،ــه ولةــبـــقـمــدة الــیـــالوح

یا ـملـــغیر قابلة للحیاة ع الل الجزائر ضرب من الخیال ألنهاستقإن أو . 2 طار السیاسي لفرنسااإل

ن یملك أتطیع ـیس ال قتصادیة والصناعیة ولجزائر بلد فقیر من جهة النظر اإل، في الحقیقة أن ا

ال إر وفرنسا یجب أال تشكال زائـــالجــف ،الخاصة وال أن یعرف حریة شاملة  طموح التجدد بوسائله

  . 3 طار فرنسيإن یحدد في أفحل المشكل الجزائري یجب  ،أمة واحدة 

تفادة من المواطنة ــــساإلأمریات مست الوظیف العمومي، تم نشر ست 1943أوت  12وفي 

حتج إ حباط و حتیاط فأصیب المنتخبون باإلشركات األهالي لإل و البتدائي ،االتعلیم  و الفرنسیة ،

  . 4 س ورفقاؤه على هذه اإلجراءاتعبا

حتجاجات ، أخبر ي وضع حد لكل طیف من اإلـبة فـــة ورغبقسنطین 1943وت أ 24وفي 

یستطیع أن یعطي  وأنه ال ول بأنه ذهب أبعد مما هو مسموح له ،ـلــالجنرال كاترو الدكتور بن ج

برسالة جافة  یم المنتخبینـث زعـعــب و عتباره متمردا ،إستقبال فرحات عباس بإأكثر ، وقد رفض 

وتعصب الحكومة العامة  لى الجنرال دیغول ، ومعها رسالة تشكو عدم التفهمإأرسل نسخة منها 

العام الحاكم ، و قد رد   5 قطاعیةطبقة اإلــــالتي كانت حبیسة مصالح الزیغ اإلدارة  و ،بالجزائر 

 ،1943مبر بتس22للمفوضیات المالیة لیومستثنائیة لى الدورة اإلإعلى رفض المنتخبین الجلوس 

                                                           

.  62ص  ، 2010الجزائر،  ، التوزیع و للنشر هومة دار الجزائر، في 1954نوفمبر  جذور : هشماويمصطفى    1 

.  94ص  ، السابق المرجع:  عزامالهادي     2 

.    232ص  ، السابق المرجع:  السهالوي منیر   3 

.  137ص  ، السابق المرجع : آخرون و نوشي أندري   4 

.  148ص  ، السابق المرجع :الدین  جمال فؤاد   5 
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عتقال إحكم بف،عماري خالص بحل مندوبیة األهالي ستإكاترو بأسلوب  جنرال دیغول ولهم لئوندا

  محاولتها  و ادر المتهمین بدفع زمالئهم الى العصیان المدني ،ــقــــبد الــایح عــــس فرحات عباس و

  . 1 النظام العام في زمن الحربزعزعة و  عرقلة العمل العادي للمجلس ،

عادة الهدوء في أذهان المواطنین ، إل اآلخرینلت فرنسا على تخویف المنتخبین ــمـــا عــمـــــك

" بارك .أ"  دیر الشؤون اإلسالمیةـــقد نجح م و یقروا بالذنب ، فكان یجب أن یأتي المتواطئون و

رة اإلدارة والذین قبلوا ـضیــفي حثني عشر منتخبا إدخال إتور تامزالي في مع التواطؤ الفعال للدك

  . 2 ستجداء األمانإب

ون من جانبهم بتنظیم المظاهرات ، حیث حدثت مظاهرة الجزائر العاصمة ـیـنــقد رد الوط و

العاصمة حیث كان منشطاها  ت مظاهرة سیاسة عامة لمنظمةــانـــك، و م العید و ر یبسبتم 30في 

جامع السفیر  ،تظاهرون في أربعة مساجدـــتجمع المحیث وعسلة حسین ،یان طالب محمد الرئیس

جامع الكبیر، بعدها توجهوا نحو ساحة الحكومة ـوال ، دـــوالجامع الجدی ،وجامع  سیدي رمضان ،

  . 3  كة أین خطب یحي الضیف في الحشد لقرابة عشرین دقیقةمومسجد المس

                                                           

.  210ص ، المرجع السابق ،  1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة  :اهللا  سعد القاسم أبو   1 

 الجنرال مع جلسة في ، زمالئهم سمإوب يصالشخ باسمهم یعملون الذین المسلمین المالیین المندوبین من فوج ستقبالإ تم2  

 مدیر وبارك الحكومة أمین قونون،  السادة من كل شارك قد و،  أكتوبر 15 الجمعةیوم  في الجزائر في العام الحاكم و كاترو

 یوضحوا أن یودون األهالي وفد نإ:  كاترو الجنرال لدى تیةاأل العریضة تامزالي ودعأ وقد ، اللقاء هذا في اإلسالمیة الشؤون

   فیه التفكیر ال و فعله نیتهم في یكن لم والذي) حتجاجات اإل(  1943سبتمبر  22حادث  على سفونأیت –أ :  نهمأ باالجماع

 تسریع في یأملون التي و االقتصادي و جتماعياإل المستویین على یرجونها التي البناء إصالحات في برغبتهم یحتفظون -ب 

 .                        المثالیة فرنسا لدیمقراطیة وطبقا الفرنسي المجتمع مستوى على والنظام المساواة ظل في إنجازها وتیرة

 .                     والكامل الفوري لتحریرها بحرارة یتشوقون التي وا ههم لائفو  و لفرنسا وطنیتهم واضحبشكل  یؤكدون - جـ 

 الحرب في التعاون في رادتهمإ و الدائم رتباطهمإ للجزائر العامكم الحا كاترو الجیش لجنرال الوطني التحریر للجنة یؤكدون -د 

 .    الدیمقراطیات نتصارإ و الوطن تحریر بغرض

 ، حسان حاج،  عدة غنتون ، غرسي حمد، أ فوضیل روني ، لخضاري الدكتور و جلول بن الدكتور و تامزالي الدكتور

.  تامزالي خلیل،  غوراب خیار ، السالم عبد طالب ، عباسة.  أ ، باشطارزي    
3  Benjamin stora et zakyadaoud : op- cit p 126 .  
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ول جزء من المنتخبین لصالحها ما سهل العمل ـحـتـــقد كانت السلطات الفرنسیة مرتاحة ل و

لى إبائلیة دخال الفروع العربیة والقإهذا األخیر بإصدار العفو وأعاد  امــقـــف، على الجنرال كاترو 

  .  1 المندوبیات المالیة

دید من المناشیر ـعــال وصا وــصــــكما ساهمت المظاهرات الشعبیة في الجزائر العاصمة خ

 ،لیه تقاریر األمن العسكريإكذا الهیجان الذي أشارت  و كیكدة ،ــتنة ، بسكرة ، وسبا بسطیف ،

  .  2 رالقاد ایح عبدــــس طالق سراح فرحات عباس وإ صدار العفو وإلى إوالضغط الشعبي ، 

  :ات ـــالحــة اإلصـــاســیــول وســـرال دیغــنـــجــال  2 – 1

على وجه  ستعماریة ، ورنسیة جسامة المشاكل اإلـفــالللجنة ت اـــــأدرك 1943یف صخالل 

ــمراجعة بصلح ـــاض الــریومة ـــكــت حالبــــفي لبنان طـــف ني  العربي ،ـوطــجان الــیـــالخصوص اله

صدمة نفسیة وقد أراد الدیغولیون إحداث .حزب اإلستقالل بالمغرب األقصى  كما تعززالدستور،

فریقیا أین تم توقیف إي شمال وعودا لمدغشقر ولبنان فقد تدخلوا بعنف فن قدموا إ نهم وأغیر ، 

  .3 اء العناصر المعتدلة والتقلیدیینلى إرضإفیما سعوا في الجزائر لمغاربة،الوطنیین التونسیین وا

 سیاسیة وــاكل الـــیـــهـــمبدأ تغییر الحریة الوطنیة لأقرت اللجنة الفرنسیة ل 1943دیسمبر  11ففي 

لمطالب أما الى مستوى الفرنسیین ،إلمسلمین قتصادیة للرفع في الحیاة المعیشیة لجتماعیة واإلاإل

  :جلأقترحات من ـــصالحات تقییم جمیع الموكان على لجان اإل،عتبارالوطنیة فلم تؤخذ بعین اإل

 سالمي ، ومال ، لقانون األحوال الشخصیة اإلـــهإظار ودون ـــتـــنإمنح النخب المسلمة ، دون  -

  .المواطنة الفرنسیة 

  .قتراع المسلمین إوتوسیع حق  الرفع من تمثیل المسلمین في المجالس التداولیة الجزائریة ، -

  .فتح المجال أمام المسلمین  لیشغلوا أكبر عدد من المناصب اإلداریة  -

                                                           

. 78ص ، 2008 ، الجزائر ، التوزیع و للنشر المعرفة عالم،  1ج، طنیةالو  الحركة و ستعماریةاإل السیاسة :مأمون  شیرب   1 

.  212ص ، المرجع السابق  ، 1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة :  اهللا سعد القاسم أبو   2 

.  236ص  ، السابق المرجع :السهالوي  منیر   3 
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مجموع الجماهیر نجازه لصالح إ و ، قتصادي جتماعي والتقدم اإلوضع برنامج كامل للرقي اإل -

  هذا ستكمال رد المالیة الضروریة وتوفیرها إلوتقییم الموا الفرنسیة المسلمة ، بالموازاة مع ذلك ،

  . 1 البرنامج وتحدید أجال تنفیذه

د قررت لجنة ـلق  " :جنرال خطاب في قسنطینة جاء فیه لقى الأ 1943دیسمبر  12في  و

ـواطنة مــالمتعلقة بالفوًرا كامل حقوقهم  بالجزائرالفرنسیین التحریر منح عدة مالیین من المسلمین 

سترتفع في مختلف المجالس التي  سه فإن نسبة المسلمین الفرنسیین بالجزائرـفــــوقت نـــي الـــف و، 

ب اإلداریة لمن هم أكفاء لذلك تالزم سیمنح عدد كبیر من المناصـــبالو  تعالج المصالح المحلیة ،

، من قاـالتدابیر التي سیعلن عنها الح الحكومة عازمة أیضا على التمسك بمجموعة منال أن إ، 

  .  2 "ة الجماهیر الجزائریة شلتحسین المطلق والنسبي لظروف معیأجل ا

عداد مختلطة إللجنة یر الوطني  محافظ الدولة بتشكیل ر جنة الفرنسیة للتحـت اللــفـلــــقد ك و

من أجل ، جویلیة  08لى إ 1943دیسمبر  21ة من ـذه اللجنــت هر ــتمـــسإ و، هذه اإلصالحات 

  .  3 زائریة فیما یخص المشكل اإلسالميبناء تقاریر لمعرفة رأي مختلف التیارات الج

مشروع فالور القاضي بمنح المواطنة لكل المسلمین  ،روعینــلى تحریر مشإوتوصلت اللجنة 

هات الجبهة توحاة من توجــیة المســفرعــلق باللجنة الــعـــمتكذا ال و ، مع تحدید حقوقهم السیاسیة ،

ث ـ، حیحكام الجدیداأل 1944مارس  7األمر الصادر في  جسد وقد ي ،طنالفرنسیة للتحریر الو 

یع ــمـــستفادة من جتحت أمامهم اإلــوف  4 الفرنسیین األصلیین وواجباتهم ، منحت المسلمین حقوق

 لىإل ـذي وصــة الــحلیـمــلس الاــــهم في المجلــمثیــــت من تـــعـــوس العسكریة و مدنیة والمناصب ال

                                                           
1  Mahfoud Kaddache : Histoire du nationalisme Algérien 1919 -1551 , T2 , op – cit , p 649 . 

.  92مرجع السابق ، ص ال: حمید عبد القادر    2 

 14في  بالجزائر، ینالفرنس المسلمین لصالح االقتصادیة و السیاسیة اإلصالحات برنامج بوضع المكلفة اللجنة نشاءإ تم3  

 من ثالثة بینهم من مسلمین غیر فرنسیین مواطنین أعضاء ثمانیة و سامین موظفین أربعة من مشكلة وكانت ، 1943دیسمبر 

 الثالث و ، فوضیل و ، وتامزالي ، جلول بن الدكتور و ، قانة بن ، بوعزیز وسي ، العرب شیخ ، مسلمین ستة و ، العاصمة

   .الفالحین رئیس عبدالقادر والقاضي ، العقبي والشیخ،  المالیة مندوبیات

.  212ص  ، السابق المرجع:  یحیاويفارس    4 
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 15في ر األمر الصاد ىألغخیرة في المفوضیات المالیة،وحتى تطبق هذه القاعدة األالخمسین ،

س مالي مكون من مندوبي اللجان ــجلـــهذه المؤسسة وتعویض مختلف الفروع بم 1945ر ببتمس

  صار المسلمون غیر المواطنین  الحین ذلك ومنذ  ، ومجالس عامة للمقاطعات الثالث ، المالیة

  .  1 ألف 500 و لى حوالي ملیونإسنة ناخبین ، ما رفع عددهم  21ن والبالغو 

  مجموعها مشروعا منقسما على عشرین مر سلسلة من النصوص التي یشكل تبع هذا األ و

تصادي للجماهیر المسلمة ـقاعي واإلــمــجتاإلنعاش المعنوي واإل سنة ، إنجازات تستكمل من أجل

 03، فقد سمح المنشور الصادر في مع تعیین وسائل التمویل ، كما تم فتح الشعائر اإلسالمیة 

د ، كما صدر منشور ثان یعید لهم ساجـة في المـلمـــذ الكــأخـیة بـنـــشخصیات الدیـــلل 1943 وت أ

لكن المشكل لم یحل ، فمذكرة العلماء في دینیة القدیمة التي علق نشاطها ،للجمعیات النتسابهم إ

نشاء إب ت ، وطالب 1907ارة عدم تطبیق المرسوم الصادر فيعابت على اإلد 1943أوت  15

لى لجنة إعقب تقریر للعقبي رفعه  و ، جتماع لمؤتمر دینيإ ؤقت وــلى مـــي أعــالمــــس إســلـــجـــم

  .   2 سالمیةتحاد عام للشعائر اإلإنشاء إإلصالحات ، تم ا

  :غول ـرال دیـنــجــة الــاسـیـســن لـیـیــراكــتــشن واإلـیـیــوعــیــشــدة الـانــســم -2

شتراكي ، المعتقلین في الجزائر صفوف إمناضل  400نائبا و 27الق سراح ــطإزز ــــلقد ع

سیون تشكیل عدد من المنظمات األخرى منها ، فرنسا ـأثار النواب الفرنما ــــیوعي ، كـــالحزب الش

جزائر العاصمة ووهران بات الالنق قلیمیةت اإلتحاداواإل  1943أفریل  07المحاربة المؤسسة في 

صال مع الجماهیر المسلمة ، ــتلحزب الشیوعي الجزائري معاودة اإلقد حاول ا و . 3 قسنطینة  و

 و مساواة في المؤونة ،ــوعدم ال بتزازات القیاد ،إیاء ، وبالتندید بألحا الفالحین وبمضاعفة لجان 

 ،جتماعیة ، وٕاصالح زراعيبیق كل القوانین اإلـــتط لمسلمین ، وبالمطالبة بالمساواة في رواتب ا

                                                           
 القادة االقتصادیة الغرف أعضاء ، قدامى موظفین:  الشخصیات من صنفا عشر لستة مخصصة هذا مع المواطنة كانت  1

 تبنته الذي المشروع وكان ، 65285أي  الحقوق في مأذون ألف 90لى إ 85أي  ، األوسمة أو السیاسیة التفویضات ذوي

   . حدته من خفف الذي القدیم فیولیت بلوم مشروع من شموال أكثر اإلصالحات لجنة

.  104ص  ، السابق المرجع : فجالالطاهر    2 

.  123ص  ، السابق المرجع :فهد  مسعود   3 
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ا لكن هذه اإلصالحات لم تمس الجانب السیاسي حیث ظلت غامضة وغطتهداریة،إصالحات إ و 

  . 1 المسجلة في برامج الوطنیینتلك 

تحاد وأعطى التقارب مع الحركات ، واإل الشیوعي الجزائري من عزلته ،الحزب كما خرج 

ة للمناضلین ، فقدمت دروس سیاسی هـتكفل بــن الفرنسیین للـیـیوعیــشــبال ا أدىـــم، ل ــمــعــام للــعـــال

  .   2 الجزائریین وتم نشر عدة كتیبات

ى یتمكن الجزائریون فكان یجب بذل كل المجهودات حت،  عتبر الشیوعیون الجزائر متحررةإقد و 

قررت   1943ماي  01في  اء في الحرب ضد الهتلریة ، وــفــلــحــب الــانـــى جــلإة ــمشاركـــمن ال

  .ة العملات إضافیة لشراء فرقــل ساعــمـــالع نیأعید تأسیسها بفضل نشاط الشیوعی النقابات التي

ي لیشرح شیوعـــزب الـــحــى الـــعــكما س الحكومة ، دخل الشیوعیون 1944أفریل  03في  و

هوریة الفرنسیة للتعجیل ـة للجمـتـــواجبهم یتمثل في مساعدة الحكومة المؤق"للجماهیر الجزائریة أن 

بدون  ین واإلمبریالیشيء مع فرنسا العمالء بتحریر فرنسا الدیمقراطیة التي ال یمكن أن یجمعها 

  . "مع فرنسا أتباع فیشي الفرنسیینوطن و 

طاب ألقي ــففي خ قترح النواب الشیوعیون الفرنسیون برنامجا سیاسیا على الجزائریین ،إلقد 

للجمیع ،  خوة أمساواة ، ، حریة "الموضوع التالي طرح"نسوا بیوو فر ل" ،  1943جویلیة  14في 

خر لكوننا أبناء الثورة الفرنسیة الكبرى التي حررت عبید المستعمرات ـر بالفـــعـا نشننإ" كما صرح 

  ."س ریبابأو حرفي  اــیــونـــورغـــجعلت من زنجي المارتینك ، مواطنا فرنسیا مثله مثل فالح ب ، و

یین بوحدة كل على لجنة التحریر سیاسة إسالمیة تجمع وحدة الفرنس 27قترح النواب إوقد 

  .ریقیا مع الشعب الفرنسيــفإال ــمـــوب شـــعـــتحاد شإمیم شعار ــعـــرادوا تأ اإلمبراطوریة ، وشعوب 

حیث شعبیة ا للسیاسة المنتهجة خالل حكم الجبهة الما ظل الحزب الشیوعي الفرنسي وفیً ك

تحقیق هذا   " لوزیراي" وقد طلب  ،بر عدد من المسلمین لى أكإمنح المواطنة الفرنسیة : إقترح 

                                                           

.  76ص  ، السابق المرجع ، قداش محفوظ ، صاري الجیاللي   1 

 1954- 1900اإلصالحي  و السیاسي الكفاح رواد، ) 1962 – 1830( الجزائر كفاح في بارزة شخصیات :بورنان  سعید2  

    .85ص  الجزائر،،  یعوز الت و للنشر األمل دار ، 2ج ، 
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ستفادة من دون تقلیص الطبقة المدعوة لإل ار وكمعی ةدنـــوم النخب المتمــهــفـــاذ مــخـــتإاإلصالح ب

  مبدئي ي المقترح نفسه ، موضحا بأن األمر یتعلق بموقفیقدم نائب باریس میرس المواطنة ، و

یجب و  ،قسنطینة كحل فوريوقبول خطاب ا ،لكن األجل بعید نوعا مالمواطنة لكل المسلمین ،ك

  . 1 ن یكون عدد المنتخبین كبیرا بشكل واسع أ

  : انـیـبــد الــة وضـسیـفرنــنة الـمواطـري مع الــجزائــیوعي الـشــزب الــالح  1 – 2

خلیص فرنسا ، أما القضیة ــت شیوعي الجزائري أولویة الكفاح ضد الهتلریة وــــزب الـــقدم الح

 08لوال  " :د أوزقان ــرتي أكــبـیــول من جریدة لفمنذ العدد األ،  تسویتها فیما بعدلجزائریة فیمكن ا

هلكه الجوع ، فالشعب الجزائري ال أ، لم یكن في الجزائر سوى شعب من الجثث  1942نوفمبر 

ال أنه إهذا الموضوع فقد تبددت الیوم ،  ذا  كان لدى البعض أوهام فيإ و ینتظر شیئا من هتلر ،

یجب أن یمنح عن طریق ،لذا الجزائري الكثیر من الوعودلقد تلقى الشعب تزال بعض المرارة ، ال

ي ـــزب الشیوعـــحــم الــضــــنإلقد  على أرض أبائه ، واألفعال التأكید بأنه لن یصیر في الغد الیتیم 

رف ــعـــجزائري یتفاقه مع الحزب الشیوعي الإالشعب الجزائري ب لى فرنسا المحاربة ألنإالجزائري 

رتبط بمستقبل الشعب ــهو ، وأن مستقبل الشعب الجزائري مته بأن تحریر فرنسا یعني رفاهی اجیدً 

  .  2 "الفرنسي 

بوهالي بأن  عتبرإ 1943أوت  01وفي أول مؤتمر شرعي للحزب الشیوعي الجزائري في 

كما طلب من  الدیمقراطیة ،لى جانب األمم إشكل واضح موقفا ن یتخذ بأعلى الشعب الجزائري 

معركة ضد الهتلریة ـى  الــلإم ــهــعـل دفـــجأن ــادیة مـمــال ید القوى المعنویة  والشعب الجزائري تجن

مصالح العمال ـبط بــرتـــت دائما تــكـفــنإهم ما ـــالحــصـــن یبین للمسلمین بأن م، كما حاول أوزقان أ

  .  3 الفرنسیین

                                                           

.  152ص  ، السابق المرجع:  الدین جمال فؤاد   1 

.  98ص  ، 2011الجزائر،  ، التوزیع و للنشر القصبة دار ، 2ج،  1954نوفمبر  شرارة :صایك  لحسن   2 

.  96ص  ، السابق المرجع :الستار  عبد مهدي   3 
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 "حریة ، مساواة ، أخوة  "قدد حدد الحزب الشیوعي الجزائري  برنامجه ونشره في بیان  و

  : والذي یتلخص كاألتي 

أن  ذا حریة التجمع ، وـة وكــصحافــة الــریـــأن تكرس ح و أن تصیر كلمة حریة واقعا معاشا ، -

تحفظ في میثاق األطلسي خراط دون ـنب اإلـــیج و اإلدارات العمومیة ، تصفى إطارات الجیش و

  .ضمانا لمستقبل الشعوب المضطهدة

ارق هي العائق فو ــن مثل هذه الوالواجبات بین سكان الجزائر ، أل وقـــقــحــن في الــایــبـتـــلغاء الإ -

  .  نهاء الحربتحاد الشامل الضروري إلاألساسي لتحقیق اإل

فضل أتوزیع أحسن و  جتماعیة وإصالحات إب كما طالب الحزب بحقوق متساویة للجمیع و

ض ــن كانوا أقروا منه بعإ و تجاه البیان، تالصمب االبدایة نوعا م لتزم الشیوعیون فيإوقد  للمؤونة

روابط ـــرام الــتـــحإة ـلـــوا قــكــتــشإ و تهم لصیاغة المواطنة الجزائریة،ــفــفقد عبروا عن مخال األجزاء ،

على مكاتب الحاكم العام  تهموا مؤلفي البیان بتحریرهإحتى أنهم للطبقات في الجزائ، جتماعیةاإل

  .1 بیرتون

 ،لمعیشةبل كان یشدد على تحسین ظروف ا، الشیوعي مرتبط بالقضیة الوطنیةلم یكن الحزب و 

لى حیاة وطنیة إالتطلع  أكثر من المشكل السیاسي و ، المساواة جتماعیة ،القوانین اإل،  األجور

   .2القبائل  و  ما یتعلق مثال بالمطالب الشرعیة للعرب وما یبرز من خالل قراءة مقاالت لیبرتي

وقد شدد وفد الحزب الشیوعي الجزائري ، لدى الحاكم العام على التعجیل بالتطبیق الفعلي 

  تنظیم  ین ، وـفالحــلب اـتعدیل رواتــطالب ب عانات العسكریة ، وللمرسوم المتعلق بالمرتبات واإل

                                                           
1  Ferhat Abbas : Lindépendance confisquée , edition , garnier , France , 1984 , p 89 . 

  :  الشیوعیین قتراحإ من لوهران المقاتلة لفرنسا األدبي التقریر لىإ ملحق برنامج2  

 جتماعیةاإل القوانین كل المسلمین جمیع تطبیق -العسكریة المنح و المرتبات في المساواة –نفسه  للعمل األجور في المساواة -

 جریئة سیاسة –العربیة اللغة تعلیم حریة و المساواة -فریقیاإ شمال في اآلخرین العمال لصالح الجاریة وتلك الحرب قبل المطبقة

 المسلم الشعب منح- المسلمین العمال لجمیع النقابیة للحقوق الحرة الممارسة ضمان -االجتماعیة ةنعاواإل للنظافة وكریمة

   التفكیر–األراضي  معدومي الفالحین لمصلحة جريء زراعي بإصالح األراضي لفضیحة حد وضع - ةیحقیق سیاسیة حقوق

  . فریقیاإ شمال لشعب النهائي القانون حول، اإلمبراطوریة كامل في للتحقیق القابلة واإلداریة السیاسیة اإلصالحات في
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  . 1الموقوفین  الجزائریینتدابیر الرحمة لصالح  أفضل للتموین و

وزقان قبل أالعام  هسم أمینإحزب الشیوعي الجزائري حملته ، وبكثف ال 1944خالل سنة و 

ال یمكن المنح  نهأب رـما أقـ، ك الجزائـریینبعض ـسیة لــفرنــمواطنة الــنح الــقترح مــمیا مــالحزب رس

ولكن إعتبر أنه یجب عدم حصرها في النخب لوحدها  ،الجزائریینالفوري للمواطنة الفرنسیة لكل 

فتح المناصب  و القیاد وٕادارة البلدیات المختلطة ،قد إقترح إصالحات من أجل تعدیل نظام  ، و

صودة في ـالجزائریة المقعي الجزائري یجهل المواطنة و اإلداریة للمسلمین وكان ممثل الحزب الشی

هوم الحزب ــمن جدید مف كدأو  ،روع الجنرال دیغول في الوقت ذاته،زاعما تبني مشالبیان الجزائري

ه عناصر من أصول أوروبیة لیطا تشكلــالجزائر أمة في طور التكوین ، حیث سیكون شعبها خ"،

ن هذه أغیر ،الجزائري  لى درجة تشكیل عرق جدید وهو العرقإوسینصهرون ،و بربریة أوعربیة 

من  مكن الجزائروبعدما ستت،أما المسألة الوطنیة فلم تطرح بعد " لى نضجها بعدإمة لم تصل ألا

  . 2 تأسیس دولة تابعة

باألمر  بتصریح الجنرال دیغول و ك الحزب الشیوعي الجزائري بمشروع فولیت وــســــتم اكم

ة ـنــفي الوقت الذي أثارت فیه طلیعة الجماهیر المسلمة المواط ، 1944مارس  07الصادر في 

لى وإ لى مشروع فیولیت إیوعي الجزائري في ذلك ــالحزب الش ندـــستإوقد  . ینــزائریــن الجــالوط و

  ) 04 ملحقأنظر ال(  .  3 1939بها المنتخبون والمؤتمر قبل اإلصالحات التي طالب 

نتصر إالشعب الفرنسي لو "ن تحاد مع فرنسا ألالشیوعي هو اإلي األهم لدى الحزب لقد بق

  زائر سیطرة ــــلجلئما بالنسبة مر دابقى األیفس فریقیا غیر مرتبط مع فرنسا الجدیدة ،إوكان شمال 

                                                           

  .  155ص  ، السابق المرجع:  الدین جمال فؤاد  4

2  Annie rey - Groldzeiguer , Aux Origines de la guerre d’Algérie 1940-1945 ,édition ,Gasbah 

, Alger , 2003 , p : 206 . 
 أجل من نكافح نناإ: "  1944سبتمبر  24 -23في  الشیوعي للحزب المركزي المؤتمر ثرإ الجزائریة الجماهیر لىإ نداء 3

 القوانین أجل منو  ، العمل في المساواة أجل ومن دیني أو عرقي تمییز دون ، األریاف و المدن لعمال أفضل ةیمعیش ظروف

 في المساواة و ، الصغار والمعمرین والخامسین الفالحین مساعدة أجل من ، للجمیع الدیمقراطیة أجل من ، للجمیع جتماعیةاإل

  .  اإلداریة المساواة و التموین و الجیش
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  یكن علیه كثر مما لم أجشعة  مبریالیة أجنبیة قویة وإلمصلحة  ستعمار تحت الرقابة وأمراء اإل

  . 1 فرنساحالیا النبالء في 

  :ان ـیــبــد الــض اج وـــدمع اإلــون مـیــراكــتــشإلا 2 – 2

تحاد ضد الرأسمالیة إي وه،ثال لموقف الشیوعیین اشتراكیون بشكل ملموس موقفا مملقد تبنى اإل

حقوق سیاسیة  منلجنة الفرنسیة للتحریر الوطني ، دماجیة المعلنة من قبل الودعم للسیاسة اإل

الجزائر المجتمع شتراكیة بقترح المؤتمر ما بین  الفیدرالیات اإلإداریة ، وقد إلا للنخبة المثقفة و

االجتماعي  ستعجالیة ذات الطابعجراءات اإلتحت رئاسة فانیون عددا من اإل،1943في دیسمبر

كذا و ،2 ستثنائیةالقوانین اإلون اإلسالمیة وٕالغاء مفوضیات المالیة ومدیریة الشؤ للغاء اإ، فطلب  

ح كل منل المسابقات والرتب في الجیش ، و ستفادة من كالمواطنین في إدارة الجزائر واإل شراكإ

  .  3 الدین والدولة ، وبحریة المعتقد ة والفصل بینجتماعات ونقابإ الحریات من تجمع و 

براطوریة ــــشعوب اإلمدماج إحیث یجب  دماج ،شتراكیون أوفیاء لسیاسة اإللقد ظل اإل و

العائلة الفرنسیة الكبیرة ، وجعلهم یتمتعون بشكل مباشر بحیاة حیث البحث عن المصلحة داخل 

ول ـــغـریح دیــصــرار تــإقـــاإلصالحات بقام ممثلوا الحزب أمام لجنة  د دائما ، ومستبع الرأسمالیة

اییر التي تسمح بتعیین المستفیدین من المتعلق بمنح الموطنة الفرنسیة للمسلمین ، وحددوا المع

اال ــتقـــنإ و  نتخابیة وحیدة ،إوهیئة  المساواة في الحقوق ،: هذه المواطنة ، وكذا ثالث مبادئ 

  . 4 وراثیا للمواطنة 

نبذ كل : ین ـــیــتراكـــشدرالیة الجزائر العاصمة سیاسة اإلحددت فی 1944ماي  06في  و

مایة حقوق دیني في الحیاة السیاسیة للبالد ، والحرص كذلك على حضیقیة وكل تدخل  وطنیة

رح الحزب ــتــــقإقد  و.  المؤسسات الجمهوریة طار السیادة الفرنسیة وإكل سكان الجزائر ، في 

                                                           

.  249ص  ، السابق المرجع :السهالوي  منیر   1 

.  اإلصالحات لجنة لدى بروطو الجزائریة شتراكیةاإل الفیدرالیات مابین لجنة أمین أودعه ، اإلسالمي المشكل حول قرار   2 

.  102ص  ، السابق المرجع:  صایك لحسن   3 

.  214ص  ، السابق المرجع:  یحیاويفارس    4 
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دة اعإ و المساواة في األجور ، السكن و تحسین المؤونة و: شتراكي عددا من اإلصالحات اإل

  . 1 ستفادة المسلمین من كل أنواع الوظائف إ الفالحین والمدارس ، و راضي على توزیع األ

مین  ، بأن حصول المسل 1944مارس  7في  الصادر رارهم األمرـــراكیون بإقـــشتعتبر اإلإكما 

  .نتصارا على العنصریة إعلى المواطنة الفرنسیة یعد 

 فریقیا على عاتق المعمرین ، وإسؤولیة فشل السیاسة الفرنسیة في شتراكیون موقد ألقى اإل

ل األمواج نتباه مؤتمر فیدرالیة الجزائر العاصمة حو إحیث أثیر ئریة،أدركوا تصاعد الوطنیة الجزا

القضایا ذات  لىإدودة ــسلمة مشـــماهیر المـــ، وكون الجلى الجزائر ـــدفق عتالقویة للوطنیة التي ت

  . 2 جتماعي الطابع السیاسي واإل

  :یة ـســـرنــفــنة الـــمواطــع الــین مــسلمــمـــار الــــصـــاألن 3 – 2

قروا سیاسته أعیین الذین ساندوا حكومة دیغول و دماج ممدوحا سوى من قبل الشیو لم یكن اإل

جلول ، فقد تشبثوا الي وبن خانوا البیان أمثال الدكتور تامز ستعماریة ، أما المنتخبون الذین اإل

إلصالحات لى فكرة اإنضموا إ من قبل المؤتمر اإلسالمي ، و  1936ر عنها في ببالمطالب المع

خاص مع حترام قانونهم الإطار إالفرنسیة لكل المسلمین في المواطنة :التي أعلن عنها دیغول 

وا في طلیعة الحركة ـــذین كانـــال منتخبونــق الــــلتحإد ـــق ، و 3 نتقالیة تطبیق محدود في الفترة اإل

عیان المستشارون ، سواء یتعلق یدیین واألكثر ورعا ، وقد كان األحتجاجیة بالعناصر التقلإلا

  . 4 األمر بالمرابطین أو المنتخبین أو المعلمین أو القادة كلهم مع تبني المشروع وتوسیعه 

                                                           

.  154ص  ، السابق المرجع :بوداود  القادر عبد   1 
 جانفي 06 ، 98العدد  الثقافة مجلة،  الثانیة العالمیة الحرب أثناء دورهم و الجزائریون شتراكیوناإل:  رمضان صالح محمد  2

.  11ص  ، 1985  

إن المسلمین مع اإلقتراع العام و الهیئة الناخبة الوحیدة التي تضم جمیع المواطنین الفرنسیین المسلمین و غیر "   3    

المسلمین ، مع هذا فهم یقبلون بشكل إنتقالي و مؤقت ، و لفترة قصیرة محددة ، تحدید عدد ممثلیهم في المجالس الجزائریة 

ذا العدد یساوي عدد الممثلین الفرنسیین غیر المسلمین ، وهذا من أجل العمل تدریجیا لتطویر النظام المحلیة المنتخبة ، وبأن ه

.  57ص  ، 2ج،  اإلصالحات لجنة في تامزالي شهادات:  داود علي: نظری" . الحالي إلى النظام الجدید     
4   Mahfoud Kaddache : op- cit , p : 940 . 
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جل الخضوع في التخلي عن القانون الفرنسي أل وعبر ممثلوا المنتخبین الفرنسیین عن رغبتهم

ألن وبما أن المواطنة قابلة  ،حتقار إخوانهم في الدین وعدم التعرض إل، للتشریع اإلسالمي 

ولم یكن بإمكان الوطنیین أن ، 1تكتسب بسهولة فما جدوى التخلي عن قانون األحوال الشخصیة 

م الفرنسي فقد فهمن الجانب  فهمهم ، وــــشتراكیین وال على تعلى دعم الشیوعیین واإل یعتمدوا ال

لى التسویة الممكنة بین الشعب الجزائري إنتباه في النص المقترح ولم یتم اإلالبیان بشكل خاطئ،

ة ، ممثال بمنتخبیه وأعیانه و علمائه ووطنییه الثوریین ، وفرنسا الجدیدة التي یرمز لها بالمقاوم

طات والحركات خب مع السل،وهو طریق حوار النختیار طریق أخإكان لزاما على أنصار البیان 

  .  2 الفرنسیة التي فشلت

  :ار ـیـــتـــخة اإلــــاعـــس  

  لم یكن هناك دماج،نة الفرنسیة توجهها نحو سیاسة اإلعتزام اللجإبعد خطاب دیغول وٕاعالن 

  ما مشروع بلوم إ ما طریق البیان و إختیار ، د كانت بالنسبة للمسلمین ساعة اإلفق ،مكان للتردد 

أو المعارضة الدائمة  ما دعم مشروع دیغولإف نیفیولیت الذي أعاده دیغول ، أما بالنسبة لألوربی

  . لإلصالحات 

  عالن بثته إكد بمناسبة أ 3كثر تباینا ، فالشیخ العقبي أكان موقف بعض الشخصیات قد و 

  الفرنسیة حتى الحفاظ  كتساب المواطنةإیریدون  ال أن أغلبیة العربعن طریق عمروش،اإلذاعة 

  :یلي  ومع هذا طالب بما حوالهم الشخصیة ،أعلى قانون 

  . القرآنيحترام القانون إطار إنتقال في دون تمییز حقوقا سیاسیة قابلة لإلمنح كل المسلمین و  -

قانون  نتخابي أثناء الحرب ، وة الحقوق السیاسیة على الصعید اإلیمكن ممارس الأنه بما  -

  منذ وا دعیزال متحفظا علیه حسب التصریحات نفسها للحكومة ، فهناك ما ی الذي الالجزائر 

                                                           

.  98،ص  السابق المرجع :الستار  عبد مهدي   1 

 2  .  113ص  ، السابق المرجع :مقداد  الدین شمس  

 جریدة تأسیس أعماله من ، 1888سنة ) بسكرة ( عقبة  سیدي موالید من العقبي الطیب محمد هو : العقبي الشیخ3  

 ، 1960سنة  توفي ، 1938سنة  منها انسحب والتي ، المسلمین العلماء لجمعیة مساعد عام وأمین ، 1920سنة  اإلصالح

  .  55ص ، المرجع السابق  ، 1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة : اهللا  سعد القاسم أبو.  نظری
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       . 1  الحقوق التي تضعها هذه القوانین جعل الجماهیر المسلمة تستفید من إلى اآلن

وبالنسبة لألوربیین فقلة من المتموقعین منهم في ظل التقلید المتعاطف مع السكان الجزائریین ، 

انوا عدائیین أما الممثلون األوروبیون فقد ك ،لذي أعلنه دیغول لصالح المسلمین شروع اقبلوا بالم

لجزائر تحدثا عن السكان الیهود باــعیش مـــقد لخص بل ستثناءات ، ولبهم ، عدا بعض اإلغفي أ

ن یتلخص كل هذا في مسألة أالح المتواضع یرفض بــفــــال أد بدــــقـــل  " الطبیعیة الحقیقة للمشكل

  . 2 ن تمنح اإلصالحات المقترحة بأوسع شكل ممكن أوطالب ب "متعلقة بالغذاء 

ن لم إ ، و 1937 – 1936ى ـــدالالت شتـــستإستمروا على إستعمار فقد لو اإلـــثـمــا ممأ

الرئیس السابق عتبر إ و ،نرال ، فقد أظهروا بعض التحفظات رؤوا على مناقشة وعد الجـــجـــی

فورنیي أن القرار تجاوز صالحیات اللجنة الفرنسیة ، فالمشكل یجب حله وضیات المالیة فللم

ب تحاشي الهیئة ـــه یجــنإبصرف النظر عن ذلك ف و فرنسا ، ائهــنشــعن طریق الحكومة التي ت

المسلمین في المجالس ثلین مویجب أن تكون هناك هیئة خاصة ، فالزیادة في عدد الم الوحیدة ،

  .  لى حین تصیر مشاركة السكان الجزائریین مهمة إن تؤجل أة الجزائریة یجب تداولمال

الجزائر في المواطنة  يدماج كل مسلمإ"س بلدیة تلمسان في مذكرة مقدمةوقد ذكر فالور رئی

تتقدم الجماهیر ن أ نتظارإتتشكل ، وفي  حتى افشیئ شیئا المواطنة ذا منحجل هأومن ،الفرنسیة 

قترح هذه المرة إ و " البرلمان في س تمثیلیة خاصة ـتؤس ة وــــاف في الحضارة الفرنسیــــبشكل ك

، أما  القرآنيفاظ بالقانون ـــحتنین فرنسیین ، مع السماح لهم باإلواطــــتبارهم مــــعإالتصریح بهم ب

غیر  ینــیــــنتخابیة للمواطنین الفرنساإل ئمبالنسبة لممارسة الحقوق السیاسیة فلن یسجل على القوا

  .3ال المواطنین الفرنسیین الذین تتوافر فیهم الشروط المذكورة إالمسلمین 

                                                           
  .97ص،  2002،  اإلسكندریة ، والتوزیع للنشر المعارف منشأة، الجزائریة نیةطالو  الحركة تحوالت:حسن  محمد العزیز عبد 1

.  186ص  ، السابق المرجع :ناضر  إسماعیل   2 
الجزائر، ،  المجاهدین وزارة ، 1954نوفمبر أول ثورة و الوطنیة الحركة في البحث و للدراسات الوطني المركز مجلة   3

  .  58ص  ، 2007
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  :ن ــیــمــلـــســمـــاء الـــمـلـــعــة الــیــعــمـــج :أوال 

ول على طرح مشكل الجزائر ساند رئیس جمعیة العلماء المسلمین الفرنسیة والجنرال دیغ

، ولكنه لم یوافق على مشروع فیولیت الجدید ، المنبعث في مبادرة اللجنة الفرنسیة ،  المسلمة

و مجموعة أاألمر یتعلق بضم فئة  1943عد في أنه لم ی ":صرح فالفترة تختلف تماما ، حیث 

ارسها هذه جل التخفیف من الدیكتاتوریة التي تمأمتیازات طائفة من إلى إمن فئات الشعب 

 ،وتحطیم كل دیكتاتوریة في الجزائرمتیازات نما یتعلق بإلغاء هذه اإلإالطائفة على البالد ، 

وربا لصالح الشعوب األوروبیة فحسب بل على وجه الكرة أفالدیمقراطیة یجب أال تنتصر في 

  :كما ذكر بالمبدأین اللذین بني علیهما البیان  1 "لصالح جمیع الشعوب  و األرضیة كلها ،

  .كل الناس یولدون ویبقون أحرارا ومتساویین في الحقوق  -1

هو  و ید مقترح ،ي  جدـــیاســـدف ســهناك ه و كل شعب هو حر في تقریر مصیره بنفسه ، -2

  .2الجزائر  على تحدید الروابط الجدیدة والصحیحة بین فرنسا و ستقالل السیاسي وحده القادراإل

هذه العالقة یجب أن تقام بین  :یضع عالقات فرنسا والجزائر على صعید منطقي وعقالني  -أ

  .شعب  شعب و

  .یحفظ حق رقابة فرنسا على تطور الجزائر  -ب

  .سیطرته  دامةستعماري إللغموض المستخدم من قبل النظام اإلوایضع حد للخدع  -ج

  .عتراف بالجنسیة الجزائریة شعبنا في الحریات المحلیة وفي اإلیحدد مطالب  -د

  .حترام التقالید والدین اإلسالميإ ین ممارسة المواطنة في الجزائر و یلغي كل مصدر للنزاع ب -هـ

حكومة  ىلإتحویل الحكومة العامة  دمقرطتها ، و و فاظ على المجالس الجزائریةیطلب الح -و

  .جزائریة ، فهو یحترم مبدأ الالمركزیة كمصدر الحیاة أو الموت للجزائر والبلدان البعیدة 

المغرب  فریقیا تحت رعایة فرنسا ، ومع تونس وإمكانیة تشكیل فیدرالیة دول شمال یترك إ –ز 

  .األقصى 
                                                           

.  159ص  ، السابق المرجع :الدین  جمال فؤاد   1 
2  Mahfoud kaddache : op-cit , p : 944  . 
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مام ضنستفتاء باإلإستشارتهم ،قد یسمح لهم عن طریق إوبللجزائریین،رتیاح الكامل یوفر اإل – ك

  .  1الكلي 

نه لم یكن أقل إنیة ، فق بالقضایا الدیـــعلــن تإ براهیمي ، و الشیخ البشیر اإلتصریح وقد كان 

بما أن  وضوحا على الصعید السیاسي  حیث ذكر بإرادة شعب الجزائر في البقاء عربیا مسلما ،

ألنهم یعتبرون أنفسهم راقین سلفا  ، مواطنة الفرنسیةـلى الإقاء ــرترف اإلـــنیهم شـــعـــی الشعب ال

  . 2بصفتهم جزائریین 

ذا إ :براهیمي بأنه ذكر الشیخ اإل ،علماء سم الإرة الطویلة المودعة لدى اللجنة بوفي المذك

 ا  ذات الطابع السیاسيــضایــــتئت القنشغال األساس للجمعیة ، فما فكان الجانب الدیني هو اإل

 ، سالمإ علم ،"  شعارها الثالثيــددة بـــنامج محدد لها توجد محر التي لم تؤمن بضرورة تحدید ب

  ."شخصیة 

أوال تلك التي تمس العدالة اإلسالمیة ، المساجد و :  تحدید اإلصالحات بوضوحقد تم  و

  : 3انب السیاسي ، ثم المتعلقة بالجاللغة العربیة األوقاف ، و تعلیم 

دون تمییز عنصري أو  منها عناصر شعب هذا البلد دء المواطنة الجزائریة التي یستفینشاإ -1

  .بالواجبات والحقوق نفسها  و دیني ،

  .تكون مسؤولة أمام البرلمان  جزائريستعماریة بنظام حكومي إلتعویض جمیع األنظمة ا -2

تشترط علیهم سوى  ال و الوظائف العمومیة ،تمكین الجزائریین من الحصول على كل  -3

  .الكفاءة المهنیة المطلوبة 

  .عتبار اللغة العربیة لغة رسمیة مثلها مثل اللغة الفرنسیة إ -4

                                                           
. 242،ص2007 الجزائر، للنشر، القصبة دار عیسى، بن حنفي: تر ، المجتمع و األمة الجزائر :األشرف  مصطفى  1  

.  1944أوت  ، الثانیة السلسلة من األولى السنة ، 4عدد ال البصائر، صحیفة :براهیمي اإل البشیر   2 
 ، القانوني التعلیم برامج وٕاصالح ، وحدهم القضاة على اإلسالمي القانون یخص فیما القضائیة اإلجراءات كل تخصیص  3

 محفوظ: نظر ی.  بنفسه أئمته واختیاره مساجد تسییر من الشعب تمكین ، العربیة اللغة لتعلیم المعیقة التدابیر جمیع وٕالغاء

  .987ص  ، السابق المرجع ، 1951 - 1939الجزائریة  الوطنیة الحركة تاریخ ، قداش
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الممارسة الحرة لكل الشعائر والحیازة الحرة لكل مجموعة لمعالمها الدینیة وكذا مؤسساتها  -5

  .الخیریة 

  . 1لى تشریع اإلسالمي إشخصیة اإلسالمي حصریا األحوال الن یخضع قانون أیجب  -6

ن إ ":وه هذه المرة بشكل صریحضباإلدماج السیاسي ،رف 1939قبل  ن العلماء الذین قبلواإ

شيء   یته ، الـــته مقایضة خصوصــیـي نــس فـــا كان التعویض ، كما لیدماج أیً رید اإلی الشعب ال

ة بشكل یالعرب تهنة لإلدماج هي محاولة لمحو شخصیستكاإویعتبر كل  أكثر من قانونه الدیني ،

ن تكون له خصوصیاته أنساني إام الطبیعة الذي أراد لكل مجتمع وهذا ما ینافي حتى نظخاص،

 ء النسق التاریخي والجغرافي ، ومبادى القواعد النفسیة العالمیة ووینافي  و صالحیاته ، هورموز 

ة ــیجــتـــدون أن تنال الن خرآفي مكان   ي حاولت التجربةسها التینافي مصلحة فرنسا نف أخیرا 

  . 2 المتوخاة 

براهیمي بوضوحه وشجاعته فاصال في تصریحات الشخصیات األخرى قد كان تصریح اإلل

كد عداءه لمشروع بلوم فولیت المعاد من قبل أبشهادتها أمام اإلصالحات ، كما  المدعوة لإلدالء

لحق  و وأبرز مرة أخرى بقاءه وفیا للمواطنة الجزائریة ، بقسنطینة ،الجنرال دیغول في خطابه 

ن المسلمین الجزائریین ال یریدون أن یعاملوا في بلدهم إ ": الشعوب في تقریر مصیرها بنفسها 

متیازات ، فالمسلم الجزائري ى التي تعیش سعیدة متمتعة بكل اإلكأناس أدنى من األقلیات األخر 

لغته ودینه وحقوقه السیاسیة حترام إلمواطنة الجزائریة التي تضمن له تع بایطالب بشدة بأن یتم

حریات   یة وــراطـــقـــور الشعب الدیمتصــكذا یـــهـــنعتاقه ، فإقتصادیة من أجل اإل جتماعیة وو اإل

ا ، وقد كان على أنصار البیان وحریة الشعوب في تقریر مصیرها بنفسه المواطن ، نسان واإل

حتفاظ الذي شددت الحرب حین تمیز الرأي الفرنسي بمبدأ اإل،عتماد على الجماهیر الشعبیة اإل

  یة ـومــن القــریكا ومــن أمـوعد مــیه كــلإر ــظــقالل ینــتــسإبي في ــیمان الشعب اإلــلد تصــلق ، لیهــع

                                                           

.  103ص  ، السابق المرجع :حسن  محمد العزیز عبد   1 

.  231ص  ، السابق المرجع:  العلويالطیب  محمد   2 
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  .  1 العربیة 

  :  1944مارس  14ة ــریـحــال ان وــبیــاب الـبــة أحـــركــح: یا ــانــث

،  2 حباب البیان والحریة أن سطیف عن تأسیس حزب جدید أسماه أعلن فرحات عباس م

 ري ، وفقون على بیان الشعب الجزائالیه المو إنضم إجاء الحزب على شكل جبهة جزائریة وقد 

مل الحزب وأحمد فرانسیس، وح براهیمي والدكتور لمین دباغین ،هم مصالي الحاج ، الشیخ اإل

وكان الهدف من تأسیس هذه الحركة هو الترویج لفكرة األمة الجزائریة ، " الجزائر حرة " شعار 

 ستعمار وفرنسیة متجددة معادیة لإلالساعیة لتكوین جمهوریة مستقلة مرتبطة فیدرالیا بجمهوریة 

  . 3 مبریالیة اإل

مخض عن خطاب الذي ت 1944مارس  7وجاء تأسیس هذه الحركة بعد صدور مرسوم 

، والذي كان في جملته مستمدا  1943سبتمبر  12دیغول الذي ألقاه بمدینة قسنطینة بتاریخ 

 یقولحیث  لمرسوم ونبذه،لكن الشعب الجزائري رفض هذا ا،   4 من روح مشروع بلوم فیولیت 

بحركة ي مدینة سطیف الحركة المسماة ـــسنا فـــبعد صدور هذا المرسوم الم " :فرحات عباس 

الة قسنطینة ، فجددنا فیها ـــا قوانینها األساسیة لعمأحباب البیان والحریة  ، ودفعت أنا شخصیً 

  :أهداف هذه الحركة كما یأتي 

  .المهمة العاجلة واألكیدة لهذه الحركة ، هي الدفاع عن البیان  -

  .نشر األفكار الجدیدة التي هي روح حركتنا  -

  :ثم حددنا وسائل نشاط حركتنا كما یأتي  ید بالعنصریة وجبروتها ،ستبداد والتندستنكار اإلإ -

  .ضطهاد ستثنائیة وضحایا القمع واإلإلسعاف كل ضحایا القوانین اإ -

                                                           

.  947ص  ، السابق المرجع ، 1951 - 1939الجزائریة  الوطنیة الحركة تاریخ :قداش  محفوظ   1 

 الكتاب دار ، الكبرى المواجهة من الصغرى المواجهات 1954نوفمبر  أول صانعوا الجزائریة الثورة تاریخ :صالح  بلحاج2  

  .  18ص  ، 2010الجزائر، ،  التوزیع و للنشر الحدیث

.  101ص  ، السابق المرجع :القادر  عبد حمید   3 
 التوزیع و للنشر اإلسالمي الغرب دار،  1ج ،)  1962 -  1830( الحدیث  الجزائر تاریخ في البحث : خیضردریس إ  4

  . 376ص  ، 2004، بیروت 
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  .قناع الجماهیر بمشروعیة حركتنا وخلق تیار مؤازرة للبیان إ -

 ط فیدرالیة معــروابـــرابطة بــتـــتأسیس جمهوریة مستقلة م و ، نشاء دولة جزائریةإترویج فكرة  -

 ن الیهود وـــیـــضامن في الجزائر بــتـــق روح الـــخل و تعمار،ـــسجمهوریة فرنسیة جدیدة مناوئة لإل

ورغبة التعایش في السراء والضراء ، تلك الروح  ، وبث شعور المساواة المسیحیین ، المسلمین و

  .التي هي حسب رونان أساس تكوین كل أمة 

 هداف هذا المذهب الجدید وبعدما حددتأقیت متمسكا بـــلقد ب: " ات عباس رحیضیف ف و

ة العلماء لم تتأخر عن ن جمعیإ ، ظماتــتلف المنـــخـــــبم  تصلتإهذه القوانین األساسیة لحركتنا 

جعة تصاالت مشإحزب الشعب الجزائري مصالي الحاج ت بیني وبین زعیم ر نخراط فیها ، وجاإل

نخراط في حركتنا وأخذوا على سرعة وعجلة وأسسوا أبوا اإلفقد ن و ، وأما الشیوعیو مثمرة أیضا 

  .  1دماج مناصرة لسیاسة اإل" اطیة والحریة أصحاب الدیمقر " حركة أخرى 

سراح  1943ستطاعوا أن یطلقوا في مارسإمسلمون الملتفون حول البیان فقد ما النواب الأ

علینا أن نفعل یجب : " ي الحاج ، ویقول فرحات عباسمصال المعتقلین السیاسیین ومن جملتهم

ال أثق البتة  اونة مع فرنسا ولكنعیك ثقتي لتأسیس جمهوریة جزائریة متلنني أو إثم قال "شیئا ما 

توفر عناصر الوحدة بو   2 نتزاعاإال ما ینتزع من یدها إال القوة وال تعطي إألنها ال تدعم رنسا ،بف

ستطاعت إالحریة ،والتي تشكلت منها حركة أحباب البیان و الثالثة ،طنیة عن طریق التیارات الو 

دد ذ بلغ عإاسي ، ـــي وقت قیفة حاــســــسح الـــكتــــأن ت هذه األخیرة أن تخطوا خطوات عمالقة و

  . 3 ألف منخرط 500لى إالمنخرطین فیها 

ن للجزائریین كلهم وعمومیة یمككما كانت حركة أحباب البیان والحریة تمثل حركة قانونیة 

ظیم ـنــتــان الــــك نخراط محرر ببساطة ، وإالتوقیع لكشف  ملىء والنخراط فیها ، فكان یكفي اإل

كة ، أما مجالها الجغرافي فیمكن یرتكز على أساس الفرع الذي هو األداة الجوهریة لدعایة الحر 

                                                           

.  160ص  ، السابق المرجع :عباس  فرحات   1 

.  101ص  ، السابق المرجع :القادر  عبد حمید   2 
.149ص ، 1982،  بیروت،  داتیعو  منشورات، عصفور عیسى: تر،  المعاصر الجزائر تاریخ: أجیرون روبیر شارل 3    
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، وفي كل الفروع كانت األغلبیة تتشكل خاصة من الشباب ،  لى الدائرةإ  1 ن یتنوع من الدوارأ

یاسیة أن حققت نجاحا مثلما ــركة ســــلحا بدً أء وحزب الشعب الجزائري ، لم یكن فضل العلماب و

فرع ، وكانت  163ضم تعة وأصبحت حققته حركة أحباب البیان ، حیث تضاعفت فروعها بسر 

عام وخازن مكتبا یدیره أمین ضم ت توالمثقفین حیث كاناألعیان  ستجابة لرغبةإنطالق فروعها إ

  . 2 آخرینثنان أو ثالثة أعضاء إعام ومعاونان وأحیانا 

 1944في  3 خاصة بعد صدور جریدة المساواةتنظمت صفوف األحباب شیئا فشیئا ،وقد 

مكاتبها ، وتم تشكیل فیدرالیات  ت، وصارت الحركة عمومیة ، كما نشرت قائمة للفروع وتشكیال

في وفي جانجنة المركزیة،نشاء اللإنتهاء من الصرح بوقد تم اإلوى المقاطعات الثالث ،على مست

روع ــــــفـــماعات الـــــجتإكما سمحت  ، لى الجزائر العاصمةإتم تحویل مقرها من سطیف   1945

ان ك مندوبیهم ، و لتقاء المناضلین أوإالمؤتمرات بقیات اإلعالمیة و لوملتقیات المقاطعات و المت

كمال التنشئة ــتــسإ ماعات هو تبسیط المطلب الوطني وــــتجذه اإلــــاس األول لهــــــــــالموضوع األس

مر بإدانة تجاوزات اإلدارة والتندید باألمر الصادر في كما تعلق األ، 4 السیاسیة لدى المناضلین 

وتتالت التصریحات الحادة  صدر منشور یندد بالمنتخبین الخونة للبیان ،، كما  1944مارس 

ا طالبنا به ، ما من شيء یجعلنا نتنازل عم" : عباس التي تروق للشعب ، حیث صرح فرحات

نشاطات أحباب خذت أ، وقد  "مر أن نعدمستدعى األإلو  لى السجن وإذلك سنذهب  لبلوغ  و

                                                           
 السكان من تجمع یعني هو و ، الفرنسي الوجود خالل به احتفظ و العثماني العهد خالل الجزائر في ساد مصطلح : الدوار  1

 ، الجزائر في الطبقات نشوء ، األزرق مغنیة: نظری . الحالي لوقتنا بالنسبة الحي معنى دوار یعني قد و ، قرویة منطقة في

   .  64ص دار ثالة للنشر ، الجزائر ،  ، كوم سمیر: تر

.  285ص  ، السابق المرجع : بوصفصافالكریم  عبد   2 
أحباب  أفكار لنشر تهدف أسبوعیة جریدة وهي عباس فرحات طرف من 1944 رسبتمب 15في  أنشئت:  المساواة جریدة 3

 أن الإ ، أكفاء موظفین هناك ولیس ، اآلالت و المحال و األوراق ندرة حیث من صعبة بدایاتها كانت ، عنها والدفاع البیان

یة للمناضلین ، عالم والتنشئة  السیاسد لعبت الجریدة دورا كبیرا في اإلخففا من هذه الصعوبات ، وق  قدامهمإ و  المناضلین جرأة

مة الجزائریة ، الیسار ، الذین ترعبهم فكرة األ  المناضلین في تنظیماتلى أقناع أولئك خاصة األوربیین إكما سعت الجریدة 

  .  957، المرجع السابق ، ص  1951 - 1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة : محفوظ قداش : نظر ی

.  162ص  ، السابق المرجع :جالل  مهدي   4 
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زب ـلي حــناضــخاصة م و ، اءـمــلـعـال رــاصـنــل عــدخــمع تعنیفة  لهجة و ان منحى روحانيــیـبــال

  . 1  الشعب

 1945نة ساولت في ـث حـــحیاسة وضع عــــــراقــیل في طــــریق الحركـــة ، بدأت فرنسا في در هنا 

اورة من أجل ــلى منإى ــــأسع ": 2 لیه تقریر الحاكم العام الجدید شایتینیوإوهذا ما أشار تقسیمها ،

عترفت اإلدارة إوقد   "أنا أعرف جیدا ومنذ زمن بعید بومنجل وكسوس  تفكیك أحباب البیان ، و

ختم أمین الحكومة  ، و" وتفریق قادة الجماهیر الشعبیة بحجزها عن تقسیم حركة أحباب البیان 

یوجد  نه الأأكید یجب الت یجب قطع الطریق أمام الوطنیة ، ومن أجل هذا ":العامة تقریره قائال 

ة ، خاصة التعلیم ـــرنسیــــمدارس الفـــویر الـــتط دماج وي مسعى اإلـــاإلسراع ف وى شعب واحد وس

فر على وسائل و تتنصیب سلطة محلیة قویة ت لفالحة والتفكیر في التصنیع وتنمیة ا المهني ، و

  . 3 كافیة لضمان تنفیذ القرارات 

عازمة على قمع قادة حزب الشعب الجزائري ، فقد أعطت تعلیمات كما كانت اإلدارة الفرنسیة 

 1945ففي أفریل خالفات ،قل المأالقادة المحلیین بشكل قانوني وب لىإداریین للوصول اإلللوالة و 

 هتمام بعض النخبة وفصل الجماهیرإوكان التفكیر في جلب تم توقیف خمسین مسؤول وطني ،

الحات ــن اإلصـــمئة ـــهویل سیاسة جریــتـــة  سیاسیة ، لكن بلیس عن طریق مناور  عن القادة ، و

   . 4  مة في هذا المیدانیفون صعوبات جسقتصادیة ما دام المسلمون یعر اإل

نشاء أحباب الدیمقراطیة الذي قدموه إلى إن  من أجل التصدي ألحباب البیان وقد عمد الشیوعیی

  حباب ألى إقرار بیان إرنسا ـــارعت فـــقد س التقدمیة ، و بیةاهیر الشعـــجمــــبوصفه تجمعا واسعا لل

  مام هذه الحركة الدیمقراطیة أالسلطات العمومیة تسهیل  المهمة ت من ــبــلــــط و ، الدیمقراطیة

                                                           

.  957ص  ، السابق المرجع ، 1951 -  1939،  الجزائریة الوطنیة الحركة تاریخ :قداش  محفوظ   1 

 مشاكل یعرف محترف دبلوماسي وهو ، 1944سبتمبر  في كاترو الجنرال عزل بعد ینعُ  عام حاكم : یفإ شایتینیو2  

 تقسیم أجل من الوسائل بشتى سعى ، فیولیت لموریس المباشر الخلیفة عتبرإ حیث ، النظر بعید لیبیرالي ، العرب و اإلسالم

  .  162ص ،  السابق المرجع: جالل  مهدي:  نظری.  قوتها تعاظم نم خوفا ، الحریة و البیان أحباب حركة

.  163ص  ، السابق المرجع :جالل  مهدي   3 

.  169ص  ، السابق المرجع :عباس  فرحات   4 



  ة ـریـزائـجـة الـنیـوطـة الـركـلى الحـع یر البیانـأثـت                   الــثــالــث لـصـفــال

 

89 
 

  .1المسلمة الشابة ، التي لن تدخر جهدا في جلب المساعدة الفعالة للشعب الفرنسي 

زب ـــــتهمة حــــرار حل الحركة مــــزائر قـــجـــحتالل في الاإلأصدرت إدارة  1945ماي  14ن في لك

عتقاالت في بادات واإلاإلفاتحة بذلك عهدا جدیدا من القمع و الشعب بتدبیر لثورة شعبیة ضدها ،

  .  2یین وزعمائهم ر حق الجزائ

  :  ريــزائـجــان الــبیــي للــراطــمقــدیــال ادـحـــتاإل : ثالثا 

ستعماریة سیاستها المغلقة اإل اإلدارةواصلت  1945ماي   8بعد الحوادث التي وقعت في 

دو ظاهریا على معالجة القضایا فیما یب لى ثنائیة العمل ، فمن ناحیة عملتالتي تعتمد ع

سراح من لم تر فیهم خطرا على األمن العام ، ومن  إطالقوكذلك  جتماعیة ،اإلقتصادیة واإل

، وظن حركة الوطنیة من مختلف اإلتجاهاتي رؤوس السلت إلى السجون والمنافة أخرى أر ناحی

   .3 الفرنسیون بأن هذه اإلجراءات من الممكن أن تقضي على آخر نفس من الحركة الوطنیة

مارس  16العفو الشامل في  إصدارقررت اإلدارة االستعماریة ونتیجة لضغط الشعب 

، وقد دامت الفترة التي قضاها في السجن واحد  عن فرحات عباس اإلفراج، حیث تم  1946

   .4وأربعین أسبوعا جعلته یعید  النظر في تجربة حركة أحباب البیان والحریة 

تجاه األحداث یعبر عن مواقفه السیاسیة إولم ینتظر فرحات عباس خروجه من السجن ل

وهو بالسجن سنة أو نظرته المستقبلیة للعمل السیاسي ، بل أنه حرر رسالة ، التي وقعت 

  .أعطى فیها أفكاره حول العمل السیاسي وموقفه من التشكیالت السیاسیة األخرى  1946

  

                                                           

.  213ص  ، السابق المرجع: مهساس  أحمد   1 

.  974ص  ، السابق المرجع ، 1951 – 1939 الجزائریة الوطنیة الحركة تاریخ :قداش  محفوظ   2 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  2الكفاح القومي و السیاسي من خالل مذكرات معاصرة ، ج: حمن بن العقون عبد الر    3

  . 25، ص  1984الجزائر ، 
  . 105، ص 1999،  ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق 1تاریخ الجزائر المعاصر ، ج:  العربي الزبیري    4
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حول مجموعة من المحاور  1هذه الوصیة التي أعطاها عنوان وصیتي السیاسیة  تدور و

  : نذكر منها 

 ،  1945ماي في تبرئة نفسه وكذلك حزب أحباب البیان والحریة من أیة مسؤولیة عما وقع  -

 .كما یرى أن وضعیة الفالحین المتردیة تمثل المشكل الرئیسي الذي تعاني منه البالد 

نظر فرحات عباس  هذا السلوك فيأثبت  وقد،  عتباره جریمة ضد الشعبذ العنف و إنب -

لمقام الفالحین بترك تلك فشله بإعتباره طریقا لإلنتحار أكثر منه شیئا آخر ، وینصح في هذا ا

 . الاألعم

مع دعوتهم إلى ، دعوة الشباب الجزائري إلى نبذ التعصب الدیني والروح القبلیة الضیقة  -

لتزام بمبادئ النظام الجمهوري في ظل واإل، عایش مع كل األدیان واألعراق اإلستعداد للت إظهار

الحریة والدیمقراطیة ، ویتضح من خالل هذا أن فرحات عباس لم یحد عن سیاسته المطالبة 

  . 2بالحكم الذاتي في إطار المنظومة الفرنسیة 

بالقانون ، كما  سراحه هو دعوته إلى الثورة إطالقكما كان رد فعل فرحات عباس بعد  

دون أن تكون ، عتبار أنها السبیل الوحید واألمثل للوصول إلى األهداف كان یسمیها على إ

القریبة منه  باإلطاراتتصاالت حیث راح یكثف اإل ،3هناك مصادمات قد تؤدي إلى آثار سلبیة 

 إنشاءجل ضبط الخطوط العریضة لكیفیة جدیدة و یسترشدهم  من أ أفكار أمامهمسیاسیا یطرح 

یكون قادرا على تعبئة جزء كبیر من  أننامجه السیاسي الذي یجب ر ووضع ب، حزب جدید 

على حد سواء ، و لكي یعطي  اإلسالمیةالمجموعتین الفرنسیة و  أوساطالطاقات الحیة في 

                                                           
، كما إعتمده شارل روبیر آجرون  206هو مخطوط أورده عبد الحمید زوزو في كتابه محطات في تاریخ الجزائر ، ص   1

كما أورده بنیامین سطورا في كتابه فرحات ،   Revue Fransaise D’Histoire D’outre Merونشره في المجلة الفرنسیة 

  .   206محطات في تاریخ الجزائر ،المرجع السابق ، ص: عبد الحمید زوزو : ینظر . عباس 
  . 207، ص نفسهمحطات في تاریخ الجزائر ، المرجع : عبد الحمید زوزو   2

3  Ahmed Mahsas : Le mouvement Revolutionnaire en Algerie de la 1ére Gerre Mondiale ‘a 

1954 , Paris , 1979 , P 218. 



  ة ـریـزائـجـة الـنیـوطـة الـركـلى الحـع یر البیانـأثـت                   الــثــالــث لـصـفــال

 

91 
 

رحل الى فرنسا یطلب رأي ذائع الصیت أشیل ماستر مدرس الحقوق ، قانوني  إطارلنشاطه 

تحویل والیات  إمكانیةلجمهوریة الرابعة من بكلیتي تولوز و باریس ، حول موقف دستور ا

   . دولة تحتفظ فیها فرنسا بشؤون السیادة  إلىالجزائر 

عترف بعد فحص دقیق لنصوص أشیل الیمینیة ، فإنه إ األستاذو على الرغم من قناعات 

ن القانو  أستاذي السید شارلیي لفكرة لروح النص ، وكان ذلك هو رأالدستور الجدید بعدم مخالفة ا

  . 1العام بجامعة الجزائر 

قد تمكن من  ، البالد أنحاءولقد كان فرحات عباس قبل نشر النداء و توزیعه في سائر 

، من مثقفین و  2المستعدة للنضال بأفكاره و المؤمنة  اإلطاراتیجمع حوله كوكبة من  أن

الدكتور إبن أمثال الدكتور سعدان ،  وأطباءبومنجل قدور صاطور ،  أمثالمحامین أعیان و 

بن قادة أمثال محداد ، حمید بن سالم ، وإ حمد فرنسیس ، ومدرسین بارزین خلیل ، و الدكتور أ

تحاد اإل" عن تأسیس حزب سیاسي جدید ، تحت إسم  1946فریل غیرهم ، وأعلن في أ و

ع و التي توحد بها م" بیان " كما لم ینس فرحات عباس كلمة .  3"الدیمقراطي للبیان الجزائري 

وأجمل عباس مبادئ هذا  .4، حیث ضمها في تسمیته للحزب  األخرىالتشكیالت السیاسیة 

أسیاد جدد ، ندماج ، وال ال إ" لة الجزائر ، ومما جاء فیه في تصریح نشرته جریدة رسا األخیر

جتماعیا ، و یحقق تجهیز الجزائر ي یتولى تثقیف نفسه دیمقراطیا و إشعب فت إننانفصال ، وال إ

دیمقراطیة  إقامةأي ...یزا صناعیا و علمیا ، ویواصل رسالة بعث شخصیته خلقیا و فكریا تجه

لم تتغلب الشبیبة الجزائریة  وٕاذا...جدیدة ناشئة تقودها دیمقراطیة كبرى هي الدیمقراطیة الفرنسیة 

الذین الزالوا  أولئك ىلم تقص بكل جسارة عل وٕاذاعلى فروقها العنصریة القائمة بینها ، 

                                                           
1
  . 105المرجع السابق ، ص :  العربي الزبیري    
  . 102المرجع السابق ، ص : لحسن صایك    2

3
اإلیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة من خالل ثالث وثائق جزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،                           : یحي بوعزیز     

  . 10، ص  1986الجزائر ، 
4
  . 80المرجع السابق ، ص :  بشیر مأمون    
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ل سرعة من البهتان و الحقد  و یستوحون تصرفاتهم من ظالم تصورات دینیة ، ولم تتخلص بك

ر معنوي انتحإلى إستنتهي بنا دون شك  فإنها،  آباؤناالتي عاشها  األشیاءحتقار لهذه اإل

  . 1"نعرف كیف تولد الحضارات ، كما نعرف كیف تموت  إنناستكون عواقبه وخیمة ، 

نسي ، حیث كان هدفه المشاركة هذه على البرلمان الفر  أفكارهوقد عرض فرحات عباس 

تحاد لیحرز بعد ذلك حزبه اإل،2 1946جوان  02نتخابات المجلس التشریعي الثاني بتاریخ في إ

األمر الذي ،  3عشر مقعد في مجموع ثالثة عشر مقعد  إحدىالدیمقراطي للبیان الجزائري على 

 ألف 450من  أكثرلتف حول لوائحة أكد أنه إحیث ،نتصارا لحزبه الجدیدعباس إإعتبره فرحات 

یعرض برنامج حزبه  أنالمعبر عنها ، و بقي علیه  األصواتفي المائة من  72 أيصوت ، 

على منصة  صارهـــأنهذا في باریس حتى یعطیه الصبغة القانونیة و الشرعیة ، حیث وضع و 

  : المواد الرئیسیة لهذا المشروع  أهمهذه ، و  4مهوریة الجزائریة مجلس النواب مشروع تأسیس الج

و تعترف في نفس الوقت بالجمهوریة ستقالل التام للجزائر،أن الجمهوریة الفرنسیة تعترف باإل -

 .الجزائریة 

بمعنى وضع الشعب  أيتحاد الفرنسي كدولة مشتركة ، أن الجمهوریة الجزائریة عضو في اإل -

 تركة ــفعة المشـــــقیق المنــرتبة و مكانة الشعب الفرنسي ، و ذلك بهدف تحالجزائري في نفس م

                                                           
1
  . 86المرجع السابق ، ص : الجیاللي صاري ، محفوظ قداش    

2
  . 199المرجع السابق ، ص :  فرحات عباس    

3
  : قائمة المنتخبین اإلحدى عشر هم    

فرحات عباس صیدلي بسطیف ، مصطفاي الهادي محامي بسطیف ، الدكتور إبن خلیل طبیب في باتنة : والیة قسنطینة  -

 .عید محامي بقسنطینة ، قدور ساطور محامي بالجزائر العاصمة ، باي العقون مالك محامي بعنابة ، حاج الس

 .مقداد أستاذ بثانویة وهران ، أحمد فرنسیس طبیب بغلیزان ، قادة بوطاران أستاذ في تیارت : والیة وهران  -

الدكتور سعدان طبیب ببسكرة ، بن قداش موظف في : تحصلت على مقعدین من مجموع أربعة و هما : والیة الجزائر  -

بتزویر اإلنتخابات لمنع أحمد  ( Périllier )ان فقد قام والي العاصمة بیریلییه التجارة بمیشلي ، أما المقعدان الباقی

    :ینظر .بومنجل المحامي بالعاصمة ، و محمد بن سالم المختص في اإلشهار باألغواط من الحصول علیهما 

Ferhat Abbas : La Nuit Colonial , Edition ANEP , Algérie , 2005 , p 162 .                         
4
  . 86المرجع السابق ، ص :  الجیاللي صاري ، محفوظ قداش    
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یكون التدریس سمیتان في الجمهوریة الجزائریة، و العربیة هما اللغتان الر تكون اللغة الفرنسیة و  -

 .بهاتین اللغتین في جمیع طبقات التعلیم  إجباریاالعمومي 

سا و الجزائر لتنمیة رفاهیتها و ما بین فرن تحاد الفرنسي بهدف تنسیق الجهودتأسیس اإل -

 .زدهار حضارتها إ

وربي بالمواطنة الجزائریة ،وبالتالي تكون له نفس الحقوق یتمتع كل مواطن فرنسي من أصل أ -

  1التوظیف التي للمواطنین الجزائریین عبركامل التراب الجزائري ،بما في ذلك حق التصویت و 

ه بدون عوائق ـیقـــــتحقجه السیاسي على الواقع ممكن ـــرنامـــن تجسید بویرى فرحات عباس أ

توظف التجارب التي  أنو ، ن یكون منطلق النشاط هو بیان الشعب الجزائري تذكر ، شریطة أ

  . 2البیان و الحریة  أحبابخاضتها حركة 

مج في البرنان یوضح هذا ان الجزائري بأـراطي للبیــقـــاد الدیمــــحـــتقد سمحت الفرصة لإلو 

، و فعال فإن هذا الحزب الجدید إستفاد من إمتناع حزب الشعب الجزائري و  1946باریس سنة 

صار بارع ، و أصبح تتتــــیسي الوطني الثاني بعد إنسإستطاع أن یبعث تسعة نواب للمجلس التأ

م ـــغنوابه وجدوا ر تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري لسان حال الوطنیة الجزائریة ، ولكن نواب اإل

بباریس فأدلوا ا في المجلس ــعادیــرنسي ، جوابا مــفــام الــــعـــي الرأــــالضمانات التي قدمها عباس لل

ــــض د اإلستماع إلى مستعمرین وطنیین على رفقدموا في مجلس لم یتعو بتصریحات شجاعة و أ

والوطن الجزائري ،3الفیدرالیة قرار یرید إلوجود الفرنسي ، وكان عباس نكروا اوأإعتبارهم فرنسیین،

تقلة ذاتیا ، بحكومتها الخاصة تحاد الدیمقراطي جمهوریة مسالعلم الجزائري ، فإقترح نواب اإل و

لوانها الوطنیة و الجنسیة الجزائریة و برلمانها المنتخب بواسطة التصویت العام ، یكون بیدها و أ

                                                           
1
  . 105المرجع السابق ، ص : میلود عبد الحمید    

2
  . 199المرجع السابق  ، ص : فرحات عباس    

3
  . 266المرجع السابق ، ص : أحمد مهساس    
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ترحت ـــقد إق ، و 1وزراء مسؤولون عن السلطة التنفیذیة  السلطة التشریعیة و رئیس للجمهوریة و

وري ـــدستــــاللس ــــلم یأخذ المج و ، فرنسا ت القائمة بین الجزائر وع الصالـطـقـــجراءات لكي ال تإ

ئر ساسي للجزاجهد نفسه لمناقشة القانون األــــلم یخذ الجد و مأ تحاد الدیمقراطيمقترحات نواب اإل

د ــجـم یــدي ، و لــر األیـقى صفـبـب أن تـجـزائر كانت و یـجـن إن الـیـرنسیــواب الفــللنالنسبة ـ، فب

                                                                                  . 2قادرین على تدشین سیاسة التغیر في الجزائر  عتدالهم رجاال سیاسیین  فرنسیین واقعیین إ

تحاد ولم یفقد اإل. وأصحابه على تنظیم حزبهم نكب عباس إلى الجزائر العاصمة بعد عودتهم إ

لبرنامج  1946قي وفیا في مؤتمره المنعقد بشهر أكتوبر الدیمقراطي للبیان الجزائري ثقته بل ب

زب الشعب صالي و حــع مـــله مـــتحاد الشعب الجزائري كصرح أنه یعمل من أجل إ البیان ، و

ي مصال إقناعبعد فشله من و  1946التشریعیة في شهر نوفمبر  نتخاباتوبمناسبة اإل.الجزائري 

زائریة و على ــــرة األمة الجـــكــــمعوا الشعب الجزائري على فن یجو حزب الشعب و هؤالء أرادوا أ

  .ستقالل مبدأ اإل

و لكنه إستطاع . ان الجزائري عن المشاركة في اإلنتخابات بیتحاد الدیمقراطي للإمتنع اإل

ات جرت نتخابإلى مجلس الجمهوریة بعد إعضائه من أن یبعث بأربعة أ 1946في دیسمبر 

لجزائر التي نوقشت في ساسي لبداء رأیه حول مشاریع القانون األهذا بإ لهذا الشأن ، و سمح له

بباریس على المشروع الفیدرالي ي العام عباس الرأالمجلس التأسیسي ، وأطلع وفد على رأسه 

ستعمار المختلفین إن اإل" :فرنسااألوربیین و وحاول طمأنة ، 3تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائريلإل

وٕاذا نفصالي ، وما هذا بصحیح و نظام السیف یتهمون مشروعنا باإلالذین یحلمون بالسیطرة 

أبدا المصالح الشرعیة ستعماریین فإنها ال تمس ر اإلألغت الجمهوریة الجزائریة إمتیازات كبا

لقد حصل هؤالء على حق المواطنة في  .4" صلبیي األور لألغلبیة الساحقة من الجزائریین األ

                                                           
1
  . 86المرجع السابق ، ص : الجیاللي صاري ، محفوظ قداش    

2
  . 116المرجع السابق ، ص :  العربي الزبیري    

3  Benjamin Stora , Zakya Daoud , op . cit , p : 174 
  . 54، ص  2004، دار هومة للنشر ، الجزائر ،  1962 – 1830المقاومة الوطنیة في الجزائر : لونیسي عبد الرحمان   4
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ویخول لهم  أمنهم بالدنا و هم بدون منازع في الجزائر في دیارهم و دستورنا یبقیهم و یحفظ

وجود فرنسا و یحترم موقفها كدولة  أخیرا قيئل للدفاع عن مصالحهم ، و هو یبحسن الوساأ

  . 1المتوسط  األبیضكبرى على البحر 

تحاد إطار اإلجمهوریة جزائریة في  إنشاء إنتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري اإلو في نظر 

، و سیتمتع سكان الجزائر و فرنسا بالجنسیة  ضروري أمرالفرنسي بصفتها دولة مشاركة 

و سیعطي حق التشریع للبرلمان الذي سینتخب بالتصویت .  و الجزائریةالمزدوجة الفرنسیة 

فیما یخص الجیش و  إالالعام على القائمة فقط و سیكون مجلس جزائري وحید ذو سیادة 

و للمحافظة على  .نتخابیة الثانیة منتخبا مسلما للهیئة اإل 60ون من سیتك. الشؤون الخارجیة 

وزیر مفوض عام لدى الحكومة الجزائریة بتمثیل فرنسا ،  ویقوم وزیر العالقات بین البلدین یقوم 

وستعتبر اللغتان العربیة و الفرنسیة لغتین . مفوض عام لدى الحكومة الفرنسیة بتمثیل الجزائر

  .2 رسمیتین

  :یة ـراطــمقــدیــات الــحریـــصار الــــنتركة إـــح: رابعا 

سراح  أطلق،  1946مارس  19ستعماریة في السلطات اإلإصدار قرار العفو من قبل بعد 

السیاسیة الجزائریة ، ومن  األحزابالمساجین و السیاسیین المعتقلین من مناضلي و رؤساء 

یمنع من  أنبشرط  ،في الجزائر اإلقامةبین  3بینهم مصالي الحاج الذي خیرته حكومة برازافیل 

بفرنسا  اإلقامةیختار  األخرى ، أو أنالتنقل في مدینة الجزائر و ضواحیها و عدد من المناطق 

                                                           
1
  . 169المرجع السابق ، ص   :مسعود فهد    

2
  . 87المرجع السابق ، ص : الجیاللي صاري ، محفوظ قداش    

3
عاصمة جمهوریة الكونغو و أكبر مدینة فیها ،  تقع برازافیل على نهر الكونغو عبر بحیرة ستانلي ، یبلغ عدد :  برازافیل   

افیل عاصمة إفریقیا ، حیث كانت براز  1880نسمة ، أنشأ المدینة المكتشف بییر سافور دي برازا سنة  596,200سكانها 

فریقیا خالل قیادة القوات الفرنسیة الحرة في إ، و قد كانت مركزا ل 1958و  1910االستوائیة الفرنسیة السابقة بین عامي 

  .52، ص  2009، دار الصقر للنشر، لبنان ،  3عواصم و بلدان العالم ، ط: صفوان جابر : ینظر . الحرب العالمیة الثانیة 
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و في طریق عودته . 1قامة بالجزائر إختار اإل نهإال أو له حریة التنقل فیها و حتى خارجها ، 

رلمان الفرنسي تخاذ البالذي نصحه بإ،  2 من برازافیل ، قابله بباریس عبد الرحمان عزام باشا

، للحدیث  منبرا سیاسیا لتمریر خطابه من خالل النواب المنتخبین و المؤهلین بصفة رسمیة

الحزب و الشعب ، و بهذا برزت مسألتان ضمن إنشغاالت مصالي الحاج ، العمل من  سمبإ

 أیضانتخابات القادمة ، و من اإل تخاذهبشرعیة حركته و الموقف الذي یجب إعتراف أجل اإل

هو لم یعد یعرف القادة الجدد لحزب الشعب الجزائري السري ، فكان علیه سوى خوض معركة ف

  . 3سیاسیة بعد تسع سنوات من الغیاب 

كان حزب الشعب الجزائري متیقنا أنه یمثل معظم الشعب الجزائري و أن الجماهیر 

ي المشاركة في ب الشعب الجزائر نتخابها على مترشحیه ، و لهذا قرر حز الشعبیة ستجمع في إ

تحالف مع ن ی، و أن یتقدم وحده دون أ 1946نوفمبر  10المقررة في  نتخابات التشریعیةاإل

جماع مناضلي ع الحزب الشیوعي ، و بعد نقاش و إتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وال ماإل

ى السلطات االستعماریة رفضت بدعو ن ر وضع قوائم مترشحي حزب الشعب ، إال أالحزب تقر 

  ، 4مر تقدیم قائمة المرشحین نفسها ، فإستدعى األ 1939أن هذا األخیر قد حل سنة 

                                                           
في عمالة وهران ، دار األلمعیة للنشر و  1954 – 1939حركة إنتصار للحریات الدیمقراطیة : عبد القادر جیاللي بلوفة    1

  . 23ص  2011التوزیع ، الجزائر ، 
2

م ، ولد في قریة الشویك الغربي في محافظة الجیزة  1976جوان  02 –م  1893مارس  08  : عبد الرحمان عزام باشا  

س فیها الطب ، كما قاتل مع العثمانیین في الحرب العالمیة األولى ، ثم سافر إلى لیبیا لیشارك في القتال ضد بمصر ، در 

م األمین العام األول لجامعة الدول  1945مارس  22االیطالیین حیث أصبح مستشار الجمهوریة الطرابلسیة ، ثم أصبح في 

جامعة الدول العربیة و : غالب بن غالب العتیبي : ینظر . م  1952م بقي أمینا عاما الى عا العربیة في قمة أنشاص ، و

  . 28، ص  2010حل المنازعات العربیة ، مركز الدراسات و البحوث بجامعة نایف العربیة للعلوم ، السعودیة ، 
  . 193المرجع السابق ، ص : بنیامین سطورا    3
عمار خلیل ، احمد مزغنة ،محمد خیضر ،محمد طالب ،:الجزائرمقاطعة -:تم توزیع مترشحي الحزب على النحو التالي    4

 . عبد الرحمان حفیظ 

 .حسین لحول ، هواري سویح ، محمد ممشاوي : مقاطعة وهران  -

  .محمد لمین دباغین ، مسعود بوقادوم ، جمال دردوز : مقاطعة قسنطینة  -

  .أحمد بودة ، عبد اهللا بن حبیلس : مقاطعة باتنة   -
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  . 1 1946نتصار الحریات الدیمقراطیة ، و هكذا ولدت في شهر نوفمبر اإل سم حركةبإ 

جماع في وجه و بالنسبة للحزب الوطني كانت اإلنتخابات على وجه الخصوص فرصة لإل

الجزائریة من جدید و على مطلب مجلس تأسیسي ذي سیادة ، كما  األمةالعام ، على بعث 

األمة :" سمحت لقادة حزب الشعب الجزائري بتعمیم الشعارات على مستوى الجماهیر الشعبیة 

ظهر ان الشعب متحمسا لهذه الدعایة و أحیث ك" ستقالل و التحریر وطنیان الجزائریة ، اإل

جرأة حزب الشعب الجزائري مام وأ. 2ندوبیه و مرشحیه مساندته لحزب الوطنیة الجزائریة و لم

دارة الفرنسیة و قدمت في كل المقاطعات مترشحین ، و رفضت تسجیل بعض فزعت اإل

، و لوال 3النتائج خمسة نواب للحزب الوطني  أعطتو . الترشحات لحزب الشعب الجزائري 

  . 4وضوحا  أكثرلكان الفوز  اإلدارةتدخل 

اطي تحاد الدیمقر یات الدیمقراطیة تصریحات نواب اإلنتصار الحر ة إأنصار حركقد جدد و 

لجزائري حق النواب الفرنسیین في نكر ممثلوا حزب الشعب الكن بأكثر عنف و وضوح ، حیث أ

یقرروا مصیر الجزائر ، معتبرین أنه من حق الشعب الجزائري وحده أن یناقش و یحدد  نأ

نتصار الحریات أن یتمتع حسب نواب حركة إو یجب على الشعب الجزائري . مستقبله 

أدانت الفیدرالیة و و كل نظام ال یعترف له بجزء منها یدان كما ، الدیمقراطیة بسیادته كلها 

تحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ، و تدان كل المشاریع التي اإلتحاد الفرنسي من طرف اإل

  . 5ال تحترم السیادة الجزائریة  ألنهاتترك الدفاع الوطني و الشؤون الخارجیة لفرنسا 

                                                           
  . 172، ص  السابقالمرجع : بن یوسف بن خدة    1
  . 90المرجع السابق ، ص : الجیاللي صاري ، محفوظ قداش    2
: ینظر .ود بوقادوم ، دردور عن قسنطینة أحمد مزغنة ، محمد خیضر عن مدینة الجزائر ، الدكتور األمین دباغین ، مسع   3

  . 172بن یوسف بن خدة ، المرجع نفسه ، ص 
  . 24المرجع السابق ،ص : القادر جیاللي بلوفة  عبد   4
، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ،  1945 – 1930التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة الجزائریة  : األمین شریط    5

  . 57، ص  1992
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ستقاللها ، و یحدد بالنسبة لنواب الحركة ، الجزائر أمة یجب علیها أن تسترجع إو 

المجلس التأسیسي المنتخب بواسطة التصویت العام نظامها السیاسي و صالحیات السلطات 

لتشریعیة ، وستكون و سیتولى المجلس الجزائري الوحید وصاحب السیادة السلطة ا .العمومیة 

العالقات مع فرنسا موضوع معاهدة تحالف بین البلدین و ستمثل فرنسا شأنها في هذا الشأن 

بأن ن یعلنوا من منبر رسمي األخرى من طرف سفیر ، و إستطاع النواب أجمیع البلدان 

رنسا و و أن الجزائر لیست بف 1830أوقعه إحتالل ستعماري الذي الجزائر ال تعترف بالواقع اإل

  . 1نها لن تكون كذلك أنها لم تكن فرنسیة و أ

لوب عملي مستقبلي لى التخطیط ألسبمناضلي قادة الحركة إ 1946خابات نتكما دفعت إ

ول للحزب صودق على قراراتها في المؤتمر األ، التي  1946طارات في دیسمبر ، فبعد ندوة اإل

مصالي الحاج ، بحضور حوالي مائة سریا في بوزریعة ، تحت رئاسة  1947فیفري  17 – 15

لجزائري ، و مشارك ، و بعد نقاش طویل أقر المؤتمر مواصلة النشاط السري لحزب الشعب ا

المنظمة الخاصة من أجل  نتصار الحریات الدیمقراطیة كغطاء قانوني ، و تأسیستنظیم حركة إ

ویؤكد عبد .  ت آخرإال أن الفصل في هذه األخیرة أجل إلى وق 2التحضیر للكفاح المسلح 

بأن تصمیم الهیكل التنظیمي للحزب بجناحین ، جناح علني نظامي تمثله  3الرحمان كیوان 

،  4قتراح حسین لحول بواسطة المنظمة الخاصة ، كان من إنتصار و جناح سري كة اإلحر 

                                                           
  . 92ص : المرجع السابق :  بشیر مأمون    1
  . 24المرجع السابق ، ص : عبد القادر جیاللي بلوفة    2
. محامي و عضو في حزب الشعب ، و كبقیة المثقفین فإنه سرعان ما إرتقى إلى المناصب القیادیة :  عبد الرحمان كیوان   3

، إعتقل ) لییه جاك شوفا( ، كان النائب الثاني لرئیس بلدیة العاصمة  1954عضو في سكرتاریة حركة إنتصار الحریات عام 

ولم یلعب أي دور .  1961عین سفیرا للحكومة المؤقتة في بكین عام .  1955و اطلق سراحه في مارس  1954في نوفمبر 

، كما ساهم إلى جانب بن یوسف بن خدة في تأسیس حزب األمة سنة  1974أصبح مدیرا للوظیفة العمومیة . بعد الحرب 

  . 189لسابق ، ص محمد حربي ، المرجع ا. ینظر  . 1989
ولد في مدین سكیكدة ، عمل مناضال نشطا في حزب نجم شمال إفریقیا و بعد ذلك في حزب الشعب : حسین لحول   4

، كما  1951، كان أمینا عام لحركة اإلنتصار الحریات الدیمقراطیة حتى سنة  1954 – 1937الجزائري ، عضو قیادة من 

وضع نفسه تحت تصرف جبهة التحریر الوطني ، إعتزل  1956كان یمثل الرجل الثاني في الحزب بعد مصالي الحاج ، بعد 

  . 42ص : رجع السابق الم: مومن العمري : ینظر . كل نشاط سیاسي و رفض جمیع المناصب التي إقترحت علیه 
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و تزایدت نشاطاته و مهامه حیث  1مرحلة جدیدة من حیاة الحزب  1947وبذلك شكلت سنة 

، و مهیكال بجهاز سیاسي فعال یستطیع من خالله  مدعما من قبل الجماهیر الشعبیة صبحأ

ال یختلف كثیرا و في العدید من محطاته   برنامج الحزب أن، على الرغم من  أهدافهتحقیق 

 1945كن كانت سنة ل.  فریقیا و حزب الشعبعن المطالب التي إحتواها برنامج نجم شمال إ

ت والمواثیق التي تنادي بحقوق اإلنسان مهمة كظهور العدید من الهیئاحداث وما حملته من أ

  .2عتمدت على هیكل تنظیمي محكم، كما إ ثرت على الحركة و برنامجهافي العیش الكریم قد أ

ستعماریة الحركة بعض الوسائل الممكنة من أجل كشف و محاربة السیاسة اإل ولقد كرست

 ومن هذه الوسائل. كفاحه و نضاله جزائري برمته في لى جانب الشعب الو من أجل الوقوف إ

،  3 مة الجزائریةصحیفة األ: ر الصحف و المجالت التي كان بعضها یصدر بطریقة سریة نذك

  . 4 األحرارو صحیفة صوت 

  ، 1 ، الجزائر الحرة 6، صحیفة المنار 5صحیفة المغرب العربي: أما الصحافة العلنیة فهي  

1 ،  

                                                           
1
   Abed Rahmane kioune : Moment du Mouvement National ( texte et position ) , Edition Dalab 

, Alger , 2009 , p 108 . 
و هو أعلى هیئة في الحركة ، و ینعقد حسب دورات تقررها اللجنة المركزیة ، بإتفاق مع :  المؤتمر: فیما یخص القیادة    2

 .رئیس الحركة و یحضره جمیع المناضلین 

 .و هي السلطة الفعلیة التي تقرر مصیر الحركة و شؤونها ، و كانت تضم أربعین عضوا قیادیا منتخبا :  اللجنة المركزیة

  .عضاء اللجنة المركزیة رات الحركة العلیا ، و ینتخب من قبل أو یضم إطا:  المكتب السیاسي
و  بشكل خاص على مقاومة اإلستعمار نشریة سریة ، أصدرها حزب الشعب الجزائري و كانت ترتكز:  صوت األحرار   3

 . 96السابق ، ص المرجع: مومن العمري  :ینظر.أثناء الحرب العالمیة الثانیة  كشف أالعیبه ، وقد ظهرتو التصدي لسیاسته 

صحیفة شهریة ناطقة باللغة الفرنسیة ، كانت تدعوا إلى التحرر الوطني ، دام صدورها من جوان :  مة الجزائریةصحیفة األ   4

  . 96، ص  نفسهالمرجع : مومن العمري . ینظر .  1948إلى شهر أكتوبر  1946
5
صدرت أعداد منها باللغة الفرنسیة ، و أعداد أخرى باللغة العربیة و كانت موالیة للحزب و دامت :  صحیفة المغرب العربي   

  . 96، ص  نفسهالمرجع : مومن العمري . ینظر .  1949من جوان إلى نهایة 
و دام صدورها صدرت باللغة العربیة ، و هي نصف شهریة مستقلة ظاهریا و لكنها كانت تابعة للحزب ، :  صحیفة المنار   6

  . 96، ص  نفسهالمرجع : مومن العمري . ینظر . ثم توقفت نهائیا  1953إلى شهر نوفمبر  1951من مارس 
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لكن حركة .  5، صحیفة الوطن  4، صحیفة الشعب الجزائري3، صوت الشعب  2صوت الجزائر

لكثرة اإلضطهاد  ستعماري نظرا اإلطار الشرعي اإلفي  اإلنتصار لم تستطع التعبیر عن آرائها

تصال ت و الكتیبات الداخلیة من أجل اإلسلوب المناشیر و الكراسافإتبعت أ. الممارس علیها 

  .بالجماهیر الشعبیة 

و  الثانیة تهدئة األوضاع  ستعماري بعد الحرب العالمیةقد كانت من أولویات النظام اإل و

نتهج سیاسة لم تخرج ائها ، حتى یتسنى له البقاء و اإلستمرار ، فإحتو كبح المطالب الوطنیة و إ

سبتمبر  20تمثل في دستور ـــ، ف 1944مارس  07في محتواها عن مشروع بلوم فیولیت و قرار 

حزاب ا رفضته جمیع األهذا من الجزائر قطعة من فرنسا ،و الذي نص بنده األول على أو  1947

  . 6الجزائریة كما عارضه المعمرون بدورهم 

و في شهر أكتوبر من نفس السنة شاركت األحزاب في إنتخابات المجالس البلدیة ، و قد 

ري في عدة تساؤالت ب الجزائالشع على 1947ستغلت الحركة هذا الحدث لطرح مشروع دستورإ

مع أو ضد األمة الجزائریة ؟ مع أو ضد قانون الجزائر و ضد النظام االستعماري ؟ مع أ:أهمها

                                                                                                                                                                                           
 1949/ 07/ 18دام صدورها من ثم أسبوعیة بعد ذلك ، و صدرت باللغة الفرنسیة ، كانت نصف شهریة :   الجزائر الحرة   1

أصبحت بعد اإلنقسام الذي عرفته الحركة تمثل جناح قبل اإلدارة اإلستعماریة ،توقیفها عدة مرات من  ، تم1954/ 11/ 06إلى

  . 96، ص  نفسهالمرجع : مومن العمري.ینظر. وهي األمة الجزائریةالمصالیین بینما أصبح للمركزیین صحیفتهم الخاصة 

 
2
بعد صدور أعداد قلیلة منها ، حیث  ، وكانت ناطقة باللغة العربیة و توقفت 1953نوفمبر  29تأسست في :  صوت الجزائر  

  . 96المرجع السابق ، ص : مومن العمري . ینظر  .حلت محلها صحیفة صوت الشعب 
  . 1954أوت  02صدر أول عدد منها في :  صوت الشعب   3

و قد  1954أول صحیفة تصدرها اللجنة المركزیة بعد مؤتمر العاصمة بحي الغربیین سنة :  صحیفة الشعب الجزائري   4

، و تضمن محتوى الخالف و أسباب األزمة و عناصرها التي  1954صدر أول عدد منها بین شهر سبتمبر و أكتوبر عام 

  . 96المرجع نفسه ، ص : مومن العمري . ینظر  .نشبت داخل الحركة 
 نفسهالمرجع : مومن العمري . ینظر . قبل تفاقم أزمة الحركة  1953وقد أصدرتها حركة اإلنتصار سنة :  وطنصحیفة ال   5

  . 96، ص 
 82نوفمبر ، العدد  أولالمجاهد بن یوسف بن خدة ، مجلة : حدیث ذو شجون مع : عبد الحمید السقاي ، الزبیر بوشالغم   6

  . 40ستشهاد العربي بن مهیدي ، ص الذكرى الثالثون إلالمجاهدین بمناسبة ،  منظمة الجزائر ،
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حرز الحزب ذو سیادة وطنیة ؟ فكانت النتیجة أن أنشاء مجلس تأسیسي جزائري ؟ مع أو ضد إ

  .ستقالة الحاكم العام للجزائر شایتینیو جاحا باهرا ، فكان من نتائج ذلك إن

  زائر على مستوى ــــجـــید للــــكما كان للحزب نشاطات كثیرة خارج الوطن ، حیث كان الممثل الوح

  الدستور اق المبرم بین الحزبین ، حزب ــفـــتاء توقیع اإلــــنــان ذلك أثـــــواء كــــعالقات المغربیة ، سال

سست سنة التحریر العربي التي أرة في لجنة و كان بالقاهأ. ستقالل المغربيو حزب اإل التونسي

  .1  الوطنیة المغربیة الثالثة األحزابمن طرف  1948

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 102المرجع السابق ، ص : الجیاللي صاري ، محفوظ قداش   1
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ة ــركـــــــــــلى الـحـــــیــره عـأثــت :ث ـالـل الـثـــصــفـال

  ـةــــریــــــزائـــــجــة الـــنـــیـــــــوطلا

  

  

  

  ـــین جـــــمـــعــــیـــة الـــــعـــــلـــمــــاء المـــــســــلـــمــــ :  أوال

  

  ــة حـــركــــــة أحــــــبــــاب الـــبــیــــــان و الحـــــریـــ : ـاـیـــثــــان

  

  ري  ــزائـــجــان الــیـــبـــي للــراطـــقـــمــدیـــاد الـــــحــتاإل :  ـاثـــالـثـ

  

  ةــیــراطــقــمــدیـــات الـــریــحــار الــصـــتـــنإة ــركــح:  اـــعـــراب

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خــــــــــــــاتـــــــــمـــــة
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  " و تأثیره على الحركة الوطنیة الجزائریة 1943فیفري  10بیان " في ختام دراستنا لموضوع 

  :لى مجموعة من اإلستنتاجات خلصنا إ

  أنه بإندالع الحرب العالمیة الثانیة كانت الحركة الوطنیة الجزائریة تعاني التشتت بین أطیافها  -

حیث أید المنتخبون فرنسا ووقفوا معها فها من الحرب ،ــواقــــمتالف ــــب إخــسبـــوذلك باسیة ،ــسیــــال

مواجهة سیاستها ضد  في هذه الظروف الصعبة معتقدین أنهم بموقفهم هذا ستعمل على

و انخراطهم كما كان أفراد هذا الحزب من النخبة المثقفة ، حیث أكدوا تأییدهم لفرنسا الجزائریین،

إن هزیمة :" حیث صرح فرحات عباس قائال . الجزائریین في جیوشها على أمل تحقیق مطالب 

  ."فرنسا ستعني القضاء على الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم 

ب حیث لم تعبر زامها الصمت في بدایة الحر ـــتمثل بإلتــــعلماء المسلمین فــــمعیة الــــــوقف جـــــأما م

م المنظمات الوطنیة ـــن أهــــم إصالحـــــیةركة ـــــرها حرنسا ، و باعتباـف تأییدصراحة عن موقفها بــــ

كهیئة  أوالالفرنسیة لالتصال بجمعیة العلماء  اإلدارةلجأت األوساط الجزائریة ، إقناعالقادرة على 

ضاء الجمعیة و ــــصاالت بأعـــــتا لم تحصل على ما كانت ترغب فیه إستعملت طریقة اإللم ، و

تبعث الجمعیة في الجمعیة و استمالتهم ، و رأوا أن  األشخاصلى بعض تمكنت من التأثیر ع

هؤالء رفضوا كل العروض و المساومات و امتنعوا عن توجیه برقیات  أن، إال  األعضاءباقي و 

الشعب الجزائري  إلىداء ــیه نــوجـــضوا تــــما رفـــ، ك األلمانالوالء و التأیید لفرنسا في حربها ضد 

  .و الجهاد في سبیلها جانب فرنسا  إلىیدعوه الى الوقوف 

زائري واضحا منذ تأسیسه حیث كان رافضا للتجنید الى جانب ـف حزب الشعب الجــــــان موقــــك و

فرنسا ، إذ رفع مناضلو الحزب شعار فرنسا لم تعطنا أي شيء ، فلماذا الموت من أجلها ، ففي 

  محتشدات ، ومن بینهم ــــــلوا إلى الــــن أغلبیة قادة هذا الحزب في السجون ، أو ُرحهذه الحقبة كا
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ا حاولت فرنسا إغراء زعماء الحزب   مع هذو .مصالي الحاج الذي رفض التجنید إلى جانب فرنسا

اإلجراءات  ریین و تكبیلهم بمجموعة منــجزائــــوطنیین الـــة تنكیل فرنسا بالـــر كما شهدت هذه الفت، 

  .التعسفیة 

ائریة الجزائریة بعمله السیاسي بروز شخصیة فرحات عباس كأحد زعماء الحركة الوطنیة الجز  -

غتنم د إعتقال مصالي الحاج و الشیخ اإلبراهیمي ووفاة اإلمام إبن بادیس ، حیث إاإلعالمي بعو 

المصیر للشعب تقریر  ه لهم مذكرة تطالبهم بحریةووجة نزول جیوش الحلفاء أرض الجزائر فرص

صالحات شاملة و عاجلة لتحسین أوضاع الجزائریین إستنادا لما ، و بضرورة إجراء إالجزائري 

  .طلسي الذي وقعه كل من روزفلت و تشرشل ود میثاق األجاء في بن

دعوة فرحات عباس أطیاف الحركة الوطنیة الجزائریة في لقاء جامع لتوحید مطالب جمیع  -

 ینادي كان ستعمار ، والذي أدان اإل 1943فیفري  10بیان هذا ما تحقق في الجزائریین ، و 

  .بضرورة القضاء علیه 

تبني فرحات عباس لحركة أحباب البیان و الحریة كمشروع ینادي للوحدة بین أطیاف الحركة  -

ة ــریــ، ورافضة ألم 1943الوطنیة الجزائریة و التي جاءت مؤكدة على مقررات البیان و ملحقه 

، هنا شعرت الحكومة الفرنسیة بخطورة الموقف نتیجة لنضج ووعي الحركة  1944مارس  07

الوطنیة ، فصممت إظهار قوتها تجاه الجزائریین معتقدة أنه بإمكانها القضاء علیها ، فبرز ذلك 

اب ــبــألف قتیل ، كما قامت بحل حركة أح 45التي راح ضحیتها  1945ماي  08في مجازر 

حزب  مناضلوهم ــتـــي مقدمــــادتها و فــــجنت قــــالحریة و باقي التیارات األخرى ، كما س والبیان 

  عمال لم تقض على غیر أن هذه األ .براهیمي و فرحات عباس و أنصاره ب ، و الشیخ اإلالشع
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طالبة للم شاطا ، كما جعلت الشعب الجزائري أكثر وعیاالحركة الوطنیة ، بل زادتها حماسا و ن

كانت ومن هذا المنطلق . یمانه الشدید بضرورة الكفاح المسلح و الثورة إ بالحریة و اإلستقالل ،و 

وازاة لى الموالتي كانت تهدف إ،1946طیة سنة نتصار للحریات الدیمقراإنطالق حزب حركة اإل

السري الذي تجسد في حزب الشعب  تصال بالجماهیر ، و العملبین العمل الشرعي و ذلك لإل

وحدة الوطنیة لى ضرورة الللعمل المسلح ، كما تنبه مسؤولو الحركة إ ذلك من أجل التحضیر،و 

ین ــــستعمار ، لذلك كانت هناك محاوالت لجمع الشمل بكعامل أساسي لنجاح أي عمل ضد اإل

خرى على تكییف نفسها یارات األقدرة التولكن تلك المحاوالت فشلت نظرا لعدم المختلفة، التیارات

 زب الشعب ـــل مشترك مع حــمــي عض أـــقد رفمع الوضع الجدید ، خاصة و أن فرحات عباس 

ي ــسابقة فــــتجربة الـــــمناسبة و الروف غیر ــوى أن الظــدعــرة بـتـفـــذه الــــفي ه) نتصار حركة اإل( 

حتى جمعیة العلماء و  ا سلبیة حسب نظرته لألحداث ،یجتهالحریة كانت نتل أحباب البیان و ــظ

مائها ـــع حسب رأي زعـــــــالوحدة التي كانت تدعوا لها وهذا راجلم تقم بأي جهد یذكر فیما یخص 

  .ها یجب أن یكون بعیدا عن السیاسةلكونها جمعیة دینیة ، ثقافیة ، إجتماعیة ، و عمل



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مـــــــــــالحـــــــــقال
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  )1(المـــلحق رقــم 

  انــیتــال بـشـــماریــلى الر إـریـــقــــت

  . ) 1941أفریل  (

لة على ـلكـــإن قدر بالدنا یوجد بین یدي اهللا و بین حكومتكم ، وٕانك قاض في نزاع ینوء بك

الشجاعة و الحریة لمجابهته ووضع  ةیة حكومة سابقزائر ، وهو النزاع الذي لم یكن ألتطور الج

ك ، إنما یرغبون في أن یعرضوا علیك و ــون إلیــتوجهــین ، حینما یــزائریـــجــإن الشبان ال. حل له 

تزام ـــوأول إل. أجل إرساء نظام جدید في الجزائرمن على ممثلي فرنسا تعاونهم النزیه والمطمئن ،

ة ذلك ، ویمكن له ودون تكتم ، وهذا التقریر یمثل حصیللهم هو أن یتحدثوا إلیك دون إلتباس ، 

دولة على أمل أنه ــس الــدي رئیــن یــلكنه ال یتضمن كذبا ، إننا نضعه بی وأن یتضمن أخطاء ، 

  .ـــظام الجدید و بــــفرنسا الجدیدةیقا بالنــي اإلتیان بتغییر في الجزائر ، تغییر یكون خلـــسهم فــیـــس

سنة  األربعین، ومنذ بدایات االحتالل ، أي منذ  1830إن فرنسا موجودة في الجزائر منذ 

لطة العسكریة تصوران إستعماریان یخوضان نضاال شرسا ، أي الساألولى ،توجد بها سلطتان ،و 

الوضع وترید الحفاظ على  األوربیین ونشاطهم ، إقامة إلى األولىتنزع السلطة والسلطة المدنیة ،

ن ــه مـــــنللثانیة فترى أبالنسبة  أما ،ة البرابر  /شؤون العرب  بإدارةجتماعي الموجود ، و تكتفي اال

د لفائدة ــستغالل البلـــیم إنظـــوربي ، وتتحطیم المجتمع الشرقي ، و فرض اإلقتصاد األالضروري 

 و نتهت نظریا ،قد إ مجيء الجمهوریة الثالثة فإن السلطة العسكریةنه منذ إ.األوربیة التجمعات 

ن حاكم عام مدني فإ أول 1879و عندما عین في . المناطق الجنوبیة  إاللم یبق تحت حكمها 

العسكریة خمسة مالیین هكتار كان یسكنها ملیون  اإلدارةزع من ــتــــنأول فعل قـــــــام بــــه هــــو أنه إ

 اإلدارةطر لك التاریخ دفع بتنظیم البلد ، في أالمدنیة و منذ ذ باإلدارة بإلحاقهم، الذین قام  أهلي

  .یومنا هذا  إلىتسارعي  إیقاع إلىالمركزیة في باریس 

  ، قائال األعوام الستین من اإلستعمار في جملة آسرةعن حصیلة " كوتیي "لقد عبر المؤرخ 

دل و ــــــبل الجن هذا التغریب له واقع ال یقإ) .جزائر بتغریب زاویة من الشرق لقد قمنا في ال : (
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و رب ــــبح هــــقد لعب فیه دورا كبیرا فقد لعب هذا الدور لفائدته ، فأص األوربيكان العنصر  إذا

وال الغزو كان هذا التجمع یدعوا العنصر الفرنسي ــــالعامل ، فط أو األجیرهو  األهـــليالعمل و 

و )  1848( في بطالة  نباریسییل كمزارعین ، و كجنود للجنرال بیجو ، و كعما أقاموا قد ، و

  ).1872سنة  ("األلزاس و اللورین " وكالجئین من مقاطعة  ) 1852سنة ( سیاسیین  كمبعدین

ا ف و كانو ــــفكان الزح األجانبنتهاء الغزو ، جلب حلول السلم في بلد المهاجرین د إعب و

 يـــاألوربجل تمتین و توحید هذا المجتمع ومن أ. ، و مالطیین ، وایطالیین  سبانفي معظمهم إ

، بالتجنیس التـــلقائي انبــــــــاألج، لهؤالء   1889جویلیة  26الناشئ ، سمح قانون صدر بتاریخ 

هیمنة ، وكانت قد تدعمت بعد من قبل  وشیئا فشیئا تجذرت في المستعمرة طبقة ذات حظوة و

في الفرنسیین مع كل  األهاليمن  ناإلسرائیلیی، الذي ادمج  1870أكتوبر  26بواسطة مرسوم 

هم الذین یرزحون تحت ثقل وحد البرابرة / ومنذ هذا التاریخ بقي العرب . الرجعیة للغالب  اآلثار

الرخاء الكبیر  – األوربیینبتوجیه  –یوفرون الید العاملة الرخیصة ، التي سوف تصنع الغزو ،و 

  .الحالي للجزائر 

بواسطة مصالحها ا و قدرتها التبادلیة ، بواسطة هیكلتها الغربیة ،و فقد ضاعفت من إنتاجه

م العمومیة و بواسطة بنوكها ، وبواسطة مرافئها ذات النشاط الهائل ، و بواسطة الثالثین ألف كل

الحدیثة  أدواتهاو بواسطة أالف كلم من السكك الحدیدیة ،باسطة الخمسة من الطرق الُمسفلتة  و 

بواسطة غاباتها و فلینها و بواسطة تنوع مزروعاتها  ،و مناجم الحدید فیها ،و  فصفاتهاو بواسطة 

  .، و بواسطة تربیة المواشي 

مارسیلیا  إلىالواردات من الجزائر  أنالتجاریة بمرسیلیا ،  أرشیف الغرفقد ذكر التاریخ و 

ــون ین ملیأربعـــة ألف فرنك ، و هو ما یـــساوي ستة مالیین و خمسمائ 1822قد بلغت في سنة 

ملیارات  8و 6یث تبلغ ما بین ـــاألهمیة بحالتبادالت التجاریة الیوم فهي من  بعملتنا الحالیة ،أما

  .في العام 
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الكبرى العمیقة ، والظاهرة اإلستعماریة بكامل إزدهارها قتصادیة و قد تركزت التحوالت اإل

إن القرى التي . ار ـــمطساقط األــثر تلتي تحیط به ، حیث یكطلس التلي و في السهول افي األ

التل قد وجد الزراعة المالئمة له  أنالرخاء ، بسبب  أوجفي  اآلنت في هذه المنطقة  هي أنشأ

العمیقة الجذور ال تخشى جفاف الربیع مثل  إن هذه الشجیرة. زراعة الكروم  أيمالءمة تامة ، 

ج ــكتار و تنتــــف هــــأل 230وم ـــــالكروم تغطي الی إنالحبوب ، إنها تشكل قاعدة ثروة الجزائر ، 

  .ملیون هیكتولتر 13سنویا 

قدم ثابتة في ــلت بـــقد دخ ، و أوربیةإن الجزائر من حیث العتاد قد إكتسبت مظهر أرض 

نسي ، وقد بلغ التجمع هي قادرة أن تدخل في منافسة مع الجنوب الفر ،و موكب البلدان المتقدمة 

م جمیعا النصیب ـــن لهــم یكــه لــــنإال أ. ألف نسمة  833: رقم الدال وربي بها هذا الاألالسكاني 

الیف كبیرة ، ولم رض ، فهجرت قرى كانت قد أنشئت بتك، و لم یبقوا جمیعا متعلقین باأل نفسه

  .ألف مستوطن  30و أ 25ال یبق حالیا بها إ

إن . یرة ، و فشلت صیغة الماریشال بیجو مزارع كب إلىو بسرعة تحولت الملكیة األوربیة 

یث تمتد مزارع ــدة ، حــــي القاعــــیرة هــــو الملكیة الكبغیر معروف في الجزائر ،  األوربيالمزارع 

ل ـــیــــهكتار ، ویمكن أن تبلغ محاص 1500و  500و البقول على مساحات تتراوح بین  الحبوب

ن ـد مـــقنطار من القمح ، كما نج ألف 15  إلىالمستوطن الواحد سنویا ، خمسة و عشرة آالف 

هكتار ، التي یمكن  1200 إلى 800راوح ما بین ــتـــاحات تــــمزارع نموذجیة ذات مس أیضابینها 

  .ألف قنطار من القمح سنویا ، بفضل التقنیة الحدیثة  30 إلىأن یصل إنتاجها 

مزارع الكروم من جهتها ، أكثر فأكثر المؤسسات الصناعیة ، وقد إبتلعت الملكیة و تشبه 

تیجة ــي المــنزور على سبیل المثال ، ف،  أن، ونستطیع  الكبیرة ، هنا أیضا ، الملكیة الصغیرة 

ارع تشغل هذه المز و .هكتار من الكروم 600بمساحة سكیكدة مزارع  أوعنابة  أوسهول وهران  أو

ــطي یجنون حوالي خمسین ألف هكتولتر من النبیذ ، وهو ما یععامل، 400دائمة حوالي بصفة 

  .لملیون فرنكا ثمن المحصول السنويملیونا و نصف ا 12مبلغ فرنكا للهكتولتر، 250،بحساب 
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توجد  ، وهكتار  100مزرعة كروم ، ذات مساحة تتجاوز  130في عمالة وهران توجد 

لة قسنطینة نستطیع أن نحصي حوالي خمسین مستوطنا یملكون ، وفي عما 194في المتیجة 

ن كبار المالك ــمستوطنین مـــؤالء الـــان ه. قمح ــــال أراضيمن أجود ألف هكتار  200حدهم  و

ال تشكل  إنها.یشكلون اقطاعیة زراعیة حقیقیة ، حیث تخضع الهیكلة الكاملة للبلد لمصالحهم 

و )اقلیة مستغلة ( ا تشكل أیضا الطبقة المسیرة ، انها أولیغاشیة الطبقة المالكة فحسب ، و لكنه

، والوظائف بواسطة الصحافة ، والقرض الزراعيتبسط نفوذها  إنها).األغنیاءحكم ( بلوتوقراطیة 

المندوبیات المالیة و مجالس  أي(تراقب مالیة المستعمرة  إنها.مومیة،كسیدة مطلقة على البلد الع

 أي(  اإلدارة، و ) لدیات ـــدرالیات رؤساء البــــالتمثیل البرلماني و فی أي( اسة و السی) العماالت 

طبقة  إن .باألحرى ضدها   أو، ، ال شيء یمكن فعله بدونها ) البلدیات و البلدیات المختلطة 

  . لم تكن تتمتع بمكانة بهذا القدر من القوة الخارقة للعادة 1789النبالء الفرنسیین سنة 

*  *  *  

شيء واحد  إال، ولم ینس  األذواق، والنتائج ترضي أصعب  رأینالقد تم تحدیث الجزائر ، كما 

رض أن یعیش على أمفارقة تبعث غریبة ، وهي  إلىهو تحدیث سكانها ، وهكذا وصلنا  أساسي

، ستة مالیین من الشرقیین ، وفوق كل هذا یوجد هؤالء الشرقیون في  أوربیة، وفي اطر  أوربیة

ان المجتمع المسلم في سوریا وفي مصر ، و حتى في تونس و المغرب ، له . وضعیة مزریة 

یعیشون في صمیم عصر  أفرادتربیة  أمامحن ـــنا فنـــه أمادوالیبه ، وله مثقفوه ، وله برجوازیته ، 

  .وسیط 

كانت الجزائر واحدة من مقاطعات : تصور مسار هذا التخلف على النحو التالي ن أنو نستطیع 

القبلي ، الشدید  اإلقطاعمن نوع ،  إقــطاعيم ـــت حكـــیش تحــــالتركیة التي كانت تع اإلمبراطوریة

عهد شارل المتهور  إلىالخلف ،  إلىوال بد لنا من الرجوع . الشدید العنف و الحیویة التألق ، و 

هذه القبلیة هي عبارة عن وحدة بیولوجیة . ي فرنسا ، لكي نجد التعبیر المالئم للمقارنة النسبیة ف

،اجتماعیة و اقتصادیة ، كانت في عهد الترحال ، والحیاة الرعویة و الزراعیة ، و كانت قویة و 

ل بیجو الماریشا أشادهي التي حاربت الجیوش الفرنسیة طوال خمسین عاما ، وقد  إنهاغنیة ، 
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 إنهم أوآه لو انه ال وجود للعرب في الجزائر ، : " مستحقة ، فكتب قائال  إشادتهبشجاعتها ، و 

دة ــاعــیها قــقیم فــت أندي ــبلـــصحت لـــد نـــنت قــــذن لكتلك الشعوب المتأنثة في الهند ، إ یشبهون

  " .العسكري لالستعمار ، تخصص لها المیزانیات ، و تعمرها بالعنصر 

، ، التي هي على هذه الدرجة من الشدة ، ومن االستعداد للحرب    األمةلكن وجود هذه 

البلد ، تفرض  إلىالتي نستطیع ان ندخلها  األوربیةعلى الجماهیر إلى هذا الحد ،المتفوقة فیها و 

ا یكون ــیــكانـــجمعا ســـفي وسطها ، ت جانبها ، و إلى ، و أمامهانضع  إنعلینا الواجب المطلق 

  .ما یمكن  أقصى إلىشدیدا 

لم یتم االستیالء على الجزائر االستیالء على مدینة الجزائر،و لم یصمد الجیش التركي عند 

المكاتب  أوعسكریة ـــال اإلدارةظام ـــاول نـــد حــــنهزام هذه القبائل المحاربة ، وقإال بإبصفة نهائیة 

ولكن ال ندري كم مرة هوجمت فیها هذه المكاتب العربیة من "، یحافظ على وحدتها  أنالعربیة 

وتجعل شهیة وكالء أطماع األوربیین ،بالتحدید تحمي العرب من  أنهاقبل المستوطنین ، بسبب 

 1848ن هذا النظام لم یستمر ، فقد جاءت ثورة وعلیه فإ.عن اوغیست برنار"المعتدلة  األعمال

ثالث عماالت  إلىفرنسیة ، وتقسمها  أرضا، لتعلن الجزائر  ، ثم الجمهوریة الثالثة بعد ذلك

عن طریق منتخبة مجالس بلدیة  رأسهاعلى دوائر و بلدیات  إلىمشابهة للعماالت الفرنسیة ، و 

  .و السیاسي اإلداريهذا التنظیم  لكن العرب كانوا مقصیین من االستفادة مناالقتراع العام ، و 

األغاوات " القیاد"الى أجزاء صغیرة تسمى الدواویر ،یدیرها القبائل هي األخرى كانت مجزأ 

فقد عوضت  ،أما البلدیات المختلطة، وحیث أصبح على رأسها متصرف مدني واتأو الباش

خل هذه الكوادر الضیقة المكتب العربي ، وبقیت الجماهیر المسلمة إلى یومنا هذا سجینة دا

  .والمتصلبة

بالتحدید مراكز إشعاع فكري ، وأن البدوي المحارب لیس محبا  نستطیع القول أن القبائل لم تكن

لقد كان هذا الصرح اإلنساني یفتقر إلى اإلسمنت الثقافي ولهذا لم . للكتب ، مع أن ذلك الزم 

ووسط هذا االنقالب العمیق جاء النظام . تتمكن القبیلة من الوقوف في وجه تفتیتها ترابیا 

  .الهما لیحطا رح واالستعمار األوروبي
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منذ  سیكون شیئا زائدا وممال أن نتتبع خطوة بخطوة تطور الملكیة الزراعیة في الجزائر

ن یوضعیة البرولیتاری إلى، ونوضح كیف إنتقل األهالي من وضعیة مالكي األرض 1830

 األولیةإلى المدونة " نه یكفي الرجوع ااستخلفهم المستوطنون في أرضهم ، الخماسین ،وكیفو 

الذي هو حجة في هذا الموضوع ، ویكفي أیضا التنقل في " األستاذ الرشي" للتشریع الجزائري 

لقد كانت عملیة ذات طابع رسمي لنزع . البلد ومسائلة المعنیین أنفسهم كیف جردوا من أراضیهم

هناك، أو ببساطة  القوانینالملكیة ، حیث نجد عملیة بیع قضائي مدمرة هنا، وعیوب تطبیق 

  .والسرقة  عتباطیةاال

هكتار من  2250560، كان هناك 1900وقد كانت عملیة إستخالف سریعة ففي سنة 

أجود األراضي مصنفة ضمن أمالك الدولة ، التي سلمت لفائدة اإلستعمار وذلك عقب عملیات 

 Les" المضارب"،المتمم بنظام  1851، المتعلقة بقانون 1844أكتوبر 1أمریة 

Cantonnements "السناتوس "، بواسطة  1863التي رسمت سنة " التحقیقات " ك وكذل

ذه األمریة جعلت من عملیات السناتوس كونسولت أحد إن ه  {" یقول أو الرشي " . كونسولت 

أهم الوسائل األكثر فاعلیة لتجرید األهالي من أراضیهم ، حیث كانت تصنف بشكل مباشر 

عنها عقد ملكیة أو یقدمون عنها عقود تقدر  ضمن الملكیات الخاصة كل أراضي التي األهالي

كل أراضي القبیلة ، على ) مشتركة" (للعرش"أو تعلن أرضا تابعة . منم اإلدارة بأنها غیر كافیة 

. أمل اقتطاع عدد معتبر من القطع األرضیة لفائدة الدولة ،عندما یلجأ بشانها للتحقیقات الجزئیة

من االراضي الموجهة للتعمیر دون أن یحل فیها وعلى هذا النحو حصلت الجزائر على قسم 

   .عقد على نقد

هو أن حیاة الترحال شكل إجتماعي تجاوزته أوروبا ،  –ذا الیوم ونحن نفهم ه–المأساة 

آخر یمثل عدم تالئم أساسي ، ومهما یكن األمر فإن إنهیاره كان  أوروبيوٕان تعایشه مع نظام 

د الملكیة الفردیة ، إذ فقد األهالي في عملیة المصادرة تاما ، حتى في بالد القبائل ، وهو بل

  .هكتار 2639000وحدها  1871التي تمت سنة 
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إن الفالح الجزائري هو اآلن في حالة تقهقر مستمر ، بسبب حالة اإلعاقة التي یعاني منها 

ملكیة صغیرة  35،وأمام محكمة سطیف وحدها بیعت  1935، ففي سنة  األصعدةعلى جمیع 

، وأمام المحكمة ذاتها فقد الفالحون  1936آر ، وفي سنة 21هكتار  1258تقدر مجتمعة 

  . أسرة 13 إلىهكتار تعود ملكیتها  555

ش من إن الفالح الجزائري بعتاده البدائي و طرق عمله الموروثة عن األجداد وأمیته وتكدره بع

إنه یشكل الیوم ، وقد انتزعت منه أرضه، هذه البرولیتاریا . انقراضاألطفال،وفي طریقه نحو 

 8ما بین (الزراعیة العریضة التي تأتي مدفوعة بدافع البطالة واألجر الذي ال یسمن من جوع 

و لتتكدس في المدن ، وتنتشر أكواخ القصدیر واألوبئة، ) 1944فرنكا في الیوم سنة  12الى 

  .الالأمن ، واإلدمان على المسكرات، و الدعارة

ولم یخلق ( وهذا الفالح المنتزع من أرضه ، كان قد عاش في الهواء الطلق ، أو في الشمس ، 

التغذیة ، و نقص تطبیق قواعد حسب التعبیر البدوي ، وتترجم لدیه أیضا سوء ) للمدن العفنة

 .% 80 إلى 75، تـــقـدره مجالس المراجعة بــــــــ حفظ الصحة، و السل، بتدهور جسماني رهـــیــب

إن هذا الشعب ذا التقالید الحسنة قد أضاع .التدهور األخالقي لیس بأقل من التدهور الجسمانيو 

 أال و ،ویرغبون في التعرف علیها هم بها ،مزایاه العرقیة التي كان ضباط الغزو یظهرون إعجاب

انه لم یعد في الوقت الراهن إال .هد ، والصدق،ونقاء األخالقهي النخوة،والشجاعة، والوفاء بالع

 الذین ال ضمیر لهم في غالب األحیان و ، المخبریین ي الصدقة والمتسولین وجمعا من طالب

بشدة البأس فضائلها دون أن ) بیجو("یسليإدوق  "لقد أضاعت األمة التي وصفها .ال شرف 

   .تكتسب فضائل الفرنسیین

یعیشون عیشة ضنكا،وهم في الغالب أناس لوا یتشبثون منهم باألرض فإنهم الذین مازاأما أولئك 

كي،وحارس الدر ، الجوع ، والقاید ،و  یكافحون على الدوام بسطاء وشرفاء ، مساكین ،مسالمون ،

وأما الغرامات فهي عدیدة .عون التبغ،ودیوان القمح،وجهاز العدالة ،و جامع الضرائب و الغابة ،

لم ، فمن أجل  بضعة أقدام من التبغ نستطیع أن نأتي بأمثلة على ذلك  و ، مدمرة ة ومتنوع و
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أالف فرنك، في حین  10و  5تحترم فیها  األبعاد النظامیة ،یغرم  مرتكبها بغرامة تتراوح مابین 

 .فرنك  1500أن ثروة الجانح كلها ال تتجاوز في معظم الحاالت 

بالخصوص ،وفي الدواویر النائیة ،مازال في الحالة البدائیة الفالح ،في الناطق الجبلیة  إن

الى ) من الفالحین (نستطیع أن نقول إن السكن والكساء والغذاء قد تضاءل عند العدد األكبر .(

إلى زمن  ، ون أن نعود الى ما قبل التاریخمكن  أن نمر به  د بحیث الي درجة من البساطة ،

  ).1927لمجلة الطبیة الجزائریة ،عدد سبتمبر ا" سولیي "األستاذ )).( الكهوف

في حین  ان آخر ما یشغل الطبقة المسیرة ،ماذا نستطیع أن تقول سوى أن تطور األهالي ك

 ین بقي على عتبة العالم القرسوطيأن قوانین القرن العشرین الفرنسیة لم توضع لشعب من األمی

یعد ثوبا جدیدا لم یعد فالحونا یجدون  لبست الجزائر منذ حوالي خمسین عاما ثوبا جدیدا لم.

د النفقات إن المفارقة في أزمنة تقییرتداءه،إزعجهم ،إنهم ال یحسنون فیه أنفسهم ،إن هذا الثوب ی

إنهم طائر  ضحایا في كل مكان ، إنهم، نین المستر،لهي أكثر بروزاوالتقهذه وبطاقات التموین ،

  " .بودلیر "وصفه  عل جسر المركب الذي"األخرق، الخجول"القطرس 

في هذه الشبكة المعقدة من اللوائح والقوانین  التي ال یفهمها الفالح، ال یجد أمامه اال بابا واحدا 

میة لیس له من سالح یمتلكه ضد المآسي الیو  إذ الذي یدفعه،" البقشیش" یخرج منه ، أال وهو 

روبیین أیضا، ونمت على نطاق وقد مست عادة تقدیم البقشیش األو .إال ما یوفره  من مال قلیل 

لقد أصبح . زائر ـــنها الجـــاني مــعــتي تــــواسع ، فأصبحت مع الربا والجهل أحد الجروح الكبیرة ال

من جمیع  میع الطبقات ، وـــــحسب التعبیر الشائع بالنسبة لبعض األفراد من ج" دهن البرنوس"

  . مهنة مربحة األعراق ،

قاسیة لجماهیرنا الشعبیة في ــــرسم الحیاة الــــتي تــوحة الــــذه اللــــمل هــــلعلنا نستطیع أن نك و

ي الجزائر التي عاشت ف،"إیزابیل إیبیرهاردت " بالوصف الذي قدمته كاتبة مشهورة هي األریاف 

الحالة االجتماعیة  طیعه نحن ،ـــتجاهات ، و ترجمت بأفضل مما نست، و قطعتها في جمیع اإل

ماال  إلىإن حیاة الفالح رتیبة و حزینة ، مثل الطرق المتربة لبلده ، متعرجة : (تقول .حینا لفال

إنها تتشكل من سلسلة ال تنقطع .الحمرة تحت الشمس إلىالضاربة نهایة بین الهضاب القاحلة ،
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مأساة فیها ــإن ال. رة ــصغیـــظالم الـــالمعاناة الصغیرة ، و الم أنواعمن ألوان البؤس الصغیرة ، و 

سهاتختزل الى مقادیر محددة جدا نادرة ، و إذا صادف أن جاءت لتقطع رتابة االیامفانها هي نف

ال مجال إذا في قصتي الواقعیة (...) االستعداد الي شيء،ومتدنیة جدا ،من الخضوع الیومي و 

امرات ، ـــال حبكة ، وال مغنطازیا ، و ـــ، فال ف"ربیة ـــعــایات الــــحك"لما تعودنا الحضور علیه في 

  ).بإستثناء البؤس الذي یتساقط قطرة قطرة 

 إلىتنتمي  إنهاتناصب العداء للتطور و التقدم ، مع أن هذه الجماهیر التي تعیش في الشقاء ال

إ، ما كان ینقصها إنما .جنس البحر المتوسط ، و تستطیع ان تستوعب العلوم الغربیة بسهولة 

  . لمواتیة إلنعتاقها هو الشروط العامة ا

 26م یعمم أي مرسوم بشأنها یمكن مقارنته بمرسوم ــل إذحها ، ــن في صالـــكــالقانون لم ین إ

یونیو  26ي ــصادر فـــ، و ال ذلك ال) الذي أعطى حق المواطنة لإلسرائیلیین (  1870أكتوبر 

كونسیلت  ا للسیناتوسلقد ظل المسلم خاضع) . انب الذي أعطى حق المواطنة لألج(   1889

  .، الذي جعل منه مجرد شخص خاضع  1865الصادر سنة 

لكتلة المسلمة بقیتا متمایزتین و ا األوربیةجتماعي بدوره تخلى عنه ، فالكتلة والتضامن اإل

نغالق المحكم ، في عدم ركة بینهما ، و بالرغم من هذا اإلوال روح مشت،غریبتین عن بعضهما ،

ال تأثیر على ـق بـــم تبـــلوطن ـــستـــمل المـــــروط عــــفإن شساواة الحقوق السیاسیة بالخصوص ، الم

وراءها جزء من الجماهیر المسلمة التي تبنت تقنیته ووسائله  األوربیةفقد جرت الجزائر األهلي ،

ین ، الذي یحرم زراعة یتعلق بتأویل مرتبط بالد األمرهذا إن مزارع الكروم نادرة ، و . اإلنتاجیة 

و هناك مزارع مجهزة بعتاد حدیث ،  ارى هنــذا یمكن لنا أن نـــل هــابـــي مقـــ، وف" شجرة الخمر " 

  . األوربيمنقول بدقة عن مثیله الموجود لدى 

ذ أننا نجد بعض معاصر الزیت إلتجارة نجد ظاهرة التبني نفسها ،في مجال الصناعة و او 

  .و صناعة الخروب و الفلین مجهزة تجهیزا كامال و مزدهرا  معامل الصابون ،، و 

، فقد أخذ بعملیة تجدید فكري و معنوي جدیر بالتقدیر ، لقد أوجد أما التعلیم بالخصوص 

هذه النواة ضعیفة و لكنها عوضت عن أتباعا لهما و ذوي القناعة ، و الغرب و الحیاة العصریة 
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بتصمیمها على اإلنتصار على كل العراقیل ، من أجل  ا و حیویتها ، والنقص العددي بقناعته

ه ال ـــإن.  األوربيستیطان ــــوى اإلسجم مع مستـنــی ي الجزائر المسلمة مستوى إجـــتمـــاعين تعطأ

م اــــداء عـــــط عـــــي وســــد فــــه ولـــــ، و أن 1892ال في سنة إهالي لم یبدأ األلیم ـــن تعأا ــنـــینبغي ل

دوا ـــد وجـــالمتخرجین من المدارس ق األهالي أندر أكثر لو ــائج ستقــتــللمستوطنین ، و كانت الن

  .ضمن النظام الجدید  أكثرتعاطفا 

معلم و بعض المعلمات من أصل مسلم ، و أما في مجال العدالة ،  500 إنه یوجد الیوم 

نح لها ، تمأل مكانها ، و في الجیش فإن هناك وحدات ، على قلة الفرص التي تم اإلدارةو في 

كان في إمكان هؤالء الرجال أن یذهبوا بعیدا لو كان وفي مجال المهن الحرة أیضا ،.بكل شرف 

الوسط العمالي  ، ووسط الموظفین الصغار و و .لد وظائف السلطة ـــم من تقـــانون ال یمنعهــــالق

ادرة ،وقدراتهم على التمثل یین القدماء یقدم هو أیضا أفراد ممیزین بما لدیهم من روح المبالعسكر 

رحیة ، فهم الذین یجعلونها المسمجتمعاتنا الخیریة و الریاضیة و  إن هذه العناصر تشكل أساس.

م یؤكدون في كل لحظة ، باللباس وهاإلسالمیة بالخصوص هي من صنعهم ،إن الكشافة .تحي 

البرغبة في التعلم والتحسن تصوراتهم التي یترجمونها عن طریق كار وبالمحافظة نزوعهم و وباألف

  .التطور و 

 ماذا یلزم لهذه الحفنة من الرجال ذوي التكوین الفرنسي ، الذین یبحثون عن تحویل الحیاة

ـــن عالم ق مصادـــم الـــمستوى القرن ؟ یلزم الدع إلىرتفاع بها و التقالید لمجتمع متخلف ، و اإل

ستیطان هذا لم یحتضنهم ، و لكنه یصدهم إلمن السلطات العمومیة ، لكن عالم ااإلستیطان ، و 

ة ، ویستعدي السلطات ـــشبهـــلیهم الـــعنه لمجرد حكم عرقي مسبق ، خشیة المنافسة ، و یلقي ع

، بعیدین عن  سهام في الفعل الحضاري المشتركو هكذا ظلوا غرباء عن اإل العمومیة علیهم ،

  . األمیینأي مركز قرار ، و ال تأثیر لهم حتى على مستقبل إخوانهم 

ي المجمع ـذي حصل فـــتماعي الــجلعرض البسیط ، إن عدم التوازن اإلذا اـــــالصة هـــإن خ

یقي ـــوازن حقـــدم تــــو عـــــ، ه األوربيیومي مع المجتمع ـــتصال الـــربي البربري ، عن طریق اإلالع
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 ــن سباتها الذي دامل الجماهیر المسلمة مــــظ كمع ذلك فهو لم یكن كافیا بحیث یوـــــعمیق ، و 

هما میت أحدبقیت هذه الجماهیر بین عالمین ، لقد. قرونا ، و یأخذ بیدها الى نحو آفاق جدیدة 

، و ال بد من لها  قى طرقـند ملتـــ، وعإننا في مفترق طرق . نبعاث و اآلخر غیر قادر على اإل

رؤیة الشرق القروسطي یغرق  إلىأو الخضوع م لتوسیع دائرة الحیاة الحدیثة ،إما التقد:اإلختیار 

إننا نرید .إن جیلنا قد إختار .منجز بأكمله ــــیام تحت وطأة العدد ، ویهدم الفعل البل األفي مستق

دى ـــل لــمثــتــانیات الـــتقدم البشري ، و بإمكأن نتقدم ألننا نؤمن بالتقدم ، و بالقنیة الحدیثة ، و بال

لذي الشعب سوف یتبعنا ، وسیخضع لإلنضباط ا نتقدم ألننا على یقین أنإننا نرید أن . جنسنا 

في عبقریته لدینا الثقة في الشعب الفرنسي و  را نرید أن نتقدم ألنـــنا أخیـــإن .ال مـــنــدوحـــة عـــنه 

  .المبدعة 

ذي حققه من ـــنجاز الأعوام ، و اإلفي ظرف عشرة  أتاتوركنجاز الذي حققه كمال هل اإل

" ال " جابة بـ یمة مثل فرنسا ؟ إننا نعرف جیدا أن اإلمة عظهو فوق طاقة أ" بیار الكبیر " بل ق

من الرجال أن تنــــجـــزه و لكنها لیست مستحیلة ، ألن ما یمكن لحفنة   أن الصعوبات كثیرة ، و

األرض ، و الكة ـــتیطانیة مـــساإلقطاعیة اإل األنانیةل في كسر ثتمإن أول المهمـــات ت. هولة بس

  .عیان مجلس الطرق الصوفیة و مجلس األ: بمجلسیها  قطاعیة العربیة ،اإل

، اللتان تقعان على طرفي  إن جماهیرنا الشعبیة لیس لها من أعداء سوى هاتین الطبقتین

فهل ستترك فرنسا الجدیدة هذا التجاوز .ن ضمنیا على العیش على حسابها اولكنهما تتفقنقیض،

جموع غفیرة من البسي األطمار في قرن  الـــعـــریضة و الفقر الــمــدقع ؟ إن مظهرالمخزي للثروة 

من ر ـبـــكـــعدد األكون الـــن یـــس من العدل أأنه لی .رة لهو نوع من عبث التاریخ ـــالقاطرة و الطائ

ــلیة بكل قـــي الوقت الذي تتمتع فیه األمیة و البؤس ، فیر الشعبیة في بلد ما یقبع في األالجماه

مدرسیة تقدم مشهدا آخر للتناقض المؤسف و ـــتفاالتنا الـــإن إح. الحیاة و العیش الرغد متیازات إ

ها الى جانب التالمیذ جر تدهور قدام ، تترتدي األطمار ،و تسیر حافیة األ المؤلم لطفولة مسلمة

معظم شعوب البحر  1930ذ سنة ــنـــددت مــجـــد تـــقــــل .وربیین  الذین یتألقون نظافة و صحة األ

س الفسیولوجي ، و ال شعبنا وحده في طور البؤ ا العلم و التقدم ، ولم یبق إذا إالمتوسط ، بتبنیه
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وربیین لسادة اإلقطاعیین المسلمین و األب ، ألن مصالح طبقة من او أكلة العقار تجار التمائم ،

  تتطلب ذلك ؟ 

اإلبقاء على هذا التوازن  إن، و إنه من حیث العدل ، و من حیث اإلنـــسانیة لــــظلم فــــظیع 

رنسیة الجزائریة و الوفاق بین األعراق ،لهو وضع خوة الفاإلجتماعي المختل،من حیث األ

 .1فظیع

                                                           
1
،  أحمد منور، الطباعة الشعبیة للجیش :، تر1930 ، الجزائر من المستعمرة إلى اإلقلیم  الشاب الجزائري:  فرحات عباس   

  . 145، ص  2007الجزئر، 
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  )2(ملحق رقم ال

  1942سمبر ــدی 22حلفاء ــال إلىین ــریـزائـــرة الجـــذكــم

 8شعوًرا منهم باألحداث الخطیرة التي تشهدها بالدهم منذ إن مـــمثلي الــــمسلمین الجزائریین ، 

  : رة التالیة ـــمذكــؤولة بالــمســـالسلطات ال إلىون ــقدمـــ، یت 1942نوفمبر 

إن الحرب ، بعد أن قلبت وجه كل القارات و ضربت فرنسا التي هي شعلة الحضارة و الثقافة 

  .الجزائر  إلى، ضربة قاضیة تمتد الیوم 

بدون  األفرادحرب تحریر للشعوب و كما قال رئیس الوالیات المتحدة ،، فإذا كانت هذه الحرب

هم ــــیاتــضحـــالجزائریین ینضمون بكل قواتهم و بكل تن المسلمین ییز ال بالعنصریة وال بالدین ، فإتم

كما یضمنون تحریر  ألنفسهمو هم بذلك یضمنون التحریر السیاسي . صراع التحریري ـــذا الــــه ىــــإل

  .فرنسا في نفس الوقت 

 ون من الحقوق وم في الواقع مجردــههم ــن السكان الذین یمثلونر بأـــذكــأن نمفید ـــن الـــن مـــكــــل

 م التضحیات التي بذلوها ورغذه البالد ــــي هـــف رونــــاآلخسكان ـــالتي یتمتع بها ال األساسیةالحریات 

  .لهم في عدة مناسبات  أعطیتالرسمیة و العلنیة التي الوعود 

نعقاد إــبحرب ، ـــهود للــجــــأي ملذلك فهم یطالبون ، قبل دعوة جماهیر المسلمین للمشاركة في 

و ــدوة هـــذه النو الهدف من ه.  اإلسالمیةندوة تجمع المنتخبین و الممثلین المؤهلین لكل المنظمات 

  .جتماعي للمسلمین الجزائریین وضع دستور سیاسي و إقتصادي و إ

عطاء المسلمین في هذه البالد الشعور العمیق بواجباتهم و الواقع أن الشرط الوحید الكفیل بإ

  .1هو دستور قائم على العدل االجتماعي  الراهنة

  

                                                           
1
،  1992بیروت ، سالمي ، ، دار الغرب اإل 4، ط  3، ج 1945 – 1930الحركة الوطنیة الجزائریة : بو القاسم سعد اهللا أ  

  . 266ص 
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  )3(ملحق رقم ال

  م 1943فیفري  10بیان الشعب الجزائري 

إن هذا  .أمریكیة -ل القوات األنجلوحتالم و الجزائر تعیش تحت إ1942وفمبر ن 8منذ 

 جزائرـفرنسیي الي وسط ــدث فــد أحـــرنسا قـــن فــع) الـجـــزائر(الذي عزل الــــمستــعمــرة  حتاللاإل

ٕاسرائیلیون ،و  جمهوریون ، دیغولیون ، و ملكیون: فكل فریق منهم .لى السلطة سباقا حقیقیا إ

لى الدفاع عن حلفاء و كل منهم یسعى إـــــعاون مع الن یبذل جهده في التیحاول من جهته أ ،

  .مصالحه الخاصة 

صف ـــو ن جود ثماني مالیینحد یبدوا متجاهال حتى و أمام هذا الهرج و المرج فإن كل أو 

ة و ـقظــظل یـــنافس ، تنها غیر مبالیة بذلك التولكن الجزائر المسلمة ، رغم أ . الجزائریینمن 

جماعیة إن ممثلي هذه الجزائر ، إستجابة منهم للرغبة اإلـــوم فــــالیو  .جل مصیرها حذرة من أ

نهم ، فإفإذا تحـــقـــق هذا .مصیرهم هو طرف مشكل ، ال یمكنهم التخلي عن الواجب و  لشعبهم

م  عكس فإنهـلى الــــع.علیهم  التي بقیت عزیزةلفرنسیة والغربیة التي تلقوها و ال یتنكرون للثقافة ا

ن تقالید الحریة للشعب الفرنسي ،یجدون القوة من الثراء المعنوي و الروحي لفرنسا وم إستقوا،

  .المبررات لحركتهم الحالیة و 

یعبرون هنا بإخالص وأمانة عن  نهمفإلممثلین بمسؤولیاتهم أمام اهللا ،هؤالء امن  وشعورا

  .العمیقة لكل الشعب الجزائري المسلم  اآلمال

یمان قد إــفي الواقع شهادة للتاریخ و ع نهیعتبر أكثر من عریضة دفاع ، إ ن هذا البیانإ

یر البالیة عن الحل المعقول الذي ــتعابــارج الـــخ خطاء الماضي وارج أــفعلینا أن نبحث خ ...

  .للنزاع یضع حدا 
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 لى هذا المشهدـتفرج عـضر یــتحـــالعالم الم نإننا في شمال إفریقیا على أبواب أوربا ، و إ

ینتمي الى أجناس ض صاحب حضارة شهیرة ،بیهو ممارسة إستعمار على جنس أو المشوش 

  . ظهر رغبة صادقة في التقدم أقد توسط ، وله قابلیة للتطور و بیض المالبحر األ

ین ــتمعــغیر وجود مج آخرمعنویا ، مبدأ ن یكون ،سیاسیا و إن هذا اإلستعمار ال یمكن أ

ین ــعطاء الجزائریین المسلمفرفضه الصریح أو المقنع إل.اآلخرمتباینین كل منهما غریب عن 

لتي تقدم بــــها ندماج ااسة اإلـــصار سیـــل أنـــشل كــــد أفــــندماج في المجتمع الفرنسي ، قحق اإل

 خطیرة آلةصبحت الیوم في عین الجمیع كواقع مستحیل المنال و وهذه السیاسة قد أ.األهالي 

  .في ید االستعمار 

. ن یكون جزائریا مسلمایه المسلم الجزائري ال یطلب سوى أنتهى الزمن الذي كان فلقد إ

للتان تمنحان هما ا المواطنة الجزائریةن الجنسیة و فإقرار كریمیو على الخصوص ، إلغاءفمنذ 

نطقیة ــر مــثــكال أــح ئریا مسلما و تعطیان وضوحا ولكونه جزاوفر المسلم الجزائري األمن األ

  .لمشاكل تطوره و تحرره 

اع ــوضن األـیـن تحســزه عـجــهر عـــأما من الناحیة اإلقتصادیة فإن هذا اإلستعمار قد أظ

ارة محكمة و سیرت دوهكذا فإن الجزائر لو أدیرت إ. الكبرى التي خلقها هو  لـمشاكــــحل ال و

العیش لعشرین ملیون نسمة  ن توفرأستطاعتها في إجهزت تجهیزا جیدا ، لكان تسییرا متقنا و 

 ن ما دامتــــو لك.جتماعي سالم إ، وأن تجعلهم في حالة رخاء و  لة رخاءقل ، في حاعلى األ

ن ن وال أــــكـــأن توفر العیش و ال أن تكسي  وال أن تسستعماري فهي ال تستطیع م إأسیرة نظا

مین ط لتأالذي یكفي فق،ن تجهیز الجزائر الحاليوأ.تجد العالج حتى لنصف سكانها الحالیین 

للجزائر  رفاهیة طبقة ال تمثل سوى ثمن مجموع السكان ، سیظل سطحیا و مهزلة اذا لم یكن

كن محقیقة التاریخیة تكمن هناك وال ین الإ. تعمل لصالح الشعب حكومة نابعة من الشعب و 

  .ن تكون في غیر ذلك أ
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م الحلفاء، الضمان بأن حقوق كل الشعوب ــــحه بإسفي تصری روزفلتعطى الرئیس لقد أ

ن هذا التصریح ، و ـــوٕانطالقا م. حترم في منظمة العالم الجدید م كبیرة ، ست، صغیرة كانت أ

ن الشعب فإ.نوایا السیئة التي قد تنجم غدا ماع و الــطو نفیا لجمیع األ تفادیا ألي سوء تفاهم،

  :بما یلي  اآلنالجزائري یطالب منذ 

ر ـآخستغالل شعب لشعب لحاق وإ سیاسة اإلنهاء بمعنى إإستنكار اإلستعمار وتصفیته ،  -1

ومن جهة . ستعمار لیس سوى شكل جماعي للرق الفردي في العصور الوسطى إن هذا اإل. 

  .سباب الرئیسیة للمنافسات و المنازعات بین الدول الكبرى أخرى فهو أحد األ

  .لجمیع البلدان ، صغیرة كانت او كبیرة تطبیق مبدأ تقریر المصیر   -2

 :منح الجزائر دستورا خاصا بها یضمن  -3

 .و بالدین  جمیع سكانها بدون تمییز بالعنصر أالمطلقتین ل الحریة و المساواة  - أ

 ، و تأمین حق العیشإصالح زراعي كبیربتطبیق  اإلقطاعیةالملكیة  إنهاء - ب 

                                        . للفالحین

        .          عتراف باللغة العربیة لغة رسمیة على قدم المساواة مع اللغة الفرنسیة اإل -جـ

.                                                          جتماع حریة الصحافة و حق اإل -د

.                                 ناثا التعلیم المجاني و اإلجباري لجمیع األطفال ذكورا و إ –ه 

 . الدین عن الدولة لجمیع االدیان حریة الدیانة لجمیع السكان و العمل بمبدا فصل –و 

المشاركة الفوریة و الفعالة للمسلمین الجزائریین في حكومة بالدهم ، مثلما فعلت حكومة  -4

سوریة ، و حكومة الماریشال بیتان صاحبة الجاللة البریطانیة و كما فعل الجنرال كاترو في 

وهذه الحكومة هي وحدها التي تستطیع ان تشرك في جو من الوحدة . و االلمان في تونس 

 .المعنویة الكاملة ، الشعب الجزائري في الصراع المشترك 

 .لیه ن ، مهما كان الحزب الذي ینتمون إطالق سراح جمیع المحكوم علیهم و السیاسییإ -5

ـخلص للجزائر نضمام الكامل و المجاز هذه النقاط الخمس سیضمنان اإلنإن ضمان وإ  

، بالرغم من أنه إنعقد ) أنفا ( فمؤتمر .أجل انتصار الحق والحریة  لى الصراع منالمسلمة إ
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وٕان الشعب الجزائري ، قد . حول مشكل اإلستعمار ا ـتـــل صامــــفریقیة ، ظعلى أرض شمال إ

م سوى 1918سبة لسالم سنة ن نحارب لم یحقق بالنبأن علینا أوال أ تأثر بذلك بعمق ،والقول

ـــت ن هناك شعوبا مثل شعبنا قاسو أ. ال یمكنه أن یرضي أحدا ن هذا القول إ. خیبة اآلمال 

ـعظمى مجبرة على تقدیم تضحیات ي نهایة الحرب الــها فـدت نفســـقد وجتضحیات جـــسیــمة ، 

إن الشعب .لحریة التي ذهب أطفالها ضحیتهاحتى على تلك ان تحصل أخرى عسیرة ،دون أ

ــله بــقــستـــرى مــــن یـــرغب أالجزائري الذي یعرف جیدا مصیر الوعود المعطاة خالل الحرب ، ی

  .نجازات واضحة و فوریة مأمونا بإ

  .  ذا قبلت السلطات المسؤولة بحریتهشعب الجزائري یقبل بكل التضحیات إو ال

  

  .م  1943فیفري  10في : كتب بمدینة الجزائر   

  

  : اتــعـیــوقـتــال

 .لقبائلي في مجلس الوفود المالیةو رئیس القسم امستشار عام تامزالي ،. الدكتور أ  -

 .مستشار عام و نائب مالي . احمد غرسي  -

 .مستشار عام و نائب مالي . طالب عبد السالم  -

 .نائب مالي مستشار عام و . الدكتور ابن جلول  -

 .مستشار عام و نائب مالي . مبارك علي بن عالل   -

 .نائب مالي . شنوف عدة  -

 .نائب مالي . غراب معمر  -

 .مستشار و نائب مالي . حاج حسن باشتارزي  -

 .مستشار عام و رئیس القسم العربي في مجلس الوفود المالیة . عبد القادر السائح  -

 .مستشار عام و نائب مالي . عباسة . أ  -

 .نائب مالي . محفوظ ابن تونس  -
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 .مستشار و طني . شریف سیسبان  -

 .مستشار بلدي و نائب مالي . محمد خیار  -

 .نائب مالي . بن علي الشریف . ب  -

 .نائب مالي . شریف بن حبیلس  -

 .نائب مالي  و مستشار عام. ورابح أ. أ  -

 .نائب مالي . تامزالي خلیل  -

 .نائب مالي  .ریني فضیل  -

 .نائب مالي . الوة تامزالي ع -

 .مستشار عام و نائب مالي . خضري الدكتور األ -

 . 1مستشار عام و نائب مالي . فرحات عباس  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
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  )4(ملحق رقم ال

  ) 1944مارس  07 (قانون منح المواطنة الفرنسیة لبعض الجزائریین 

الجزائر بجمیع الحقوق و سیكون علیهم ي ــمسلمون فــیون الــرنســـفـــتمتع الـــسی: مادة األولى ـــــال

، ـــسكریةو عظائف الرسمیة ، سواء كانت مدنیة أو كل الو .ت التي للفرنسیین غیر المسلمین الواجبا

  .ستكون مفتوحة لهم 

. المسلمین تمییز بین الفرنسیین المسلمین والفرنسیین غیر  سیطبق القانون بدون: المادة الثانیة 

سلمین ن الفرنسیین المعلى أ. یین المسلمین تعتبر ملغاة القانونیة المستعملة ضد الفرنسو كل المواد 

ول تحت القاعدة العامة للقانون الفرنسي سیظلون ـــم في الدخــهــرادتالـــــذیــن لــــم یــــعلـــنوا صــــراحة عـــن إ

ا یتعلق باحوالهم الشخصیة و حقوق سالمي و العادات البربریة في كل مخاضعین ألحكام القانون اإل

  .الملكیة 

 س سجلیوضعون على نفمواطنین فرنسیین و  أصحابهاسیعتبر  اآلتیةن الفئات أ: المادة الثالثة 

بین ، قدماء المحار : سنة او اكثر و هم  21المصوتین غیر المسلمین من المواطنین الذكور البالغین 

  :تیة و حملة إحدى الدرجات اآل

هلیة الدراسات ،بكالوریا التعلیم الثانوي ، األهلیة العلیا ،األهلیة االبتدائیة ، أدبلوم التعلیم العالي 

و من مدرسة تخرج من المدرسة الوطنیة الكبرى أالثانویة ، شهادة الات شهادة الدراساالبتدائیة العلیا ، 

  .ریة ــربـــبــ، و شهادة اللغة العربیة و الو تجاریة لتعلیم المهني سواء كانت صناعیة أو فالحیة أوطنیة ل

ح ــصالـــو الممتصرفون الذین توظفهم الدولة ، والوالیات و البلدیات ، أو الالموظفون المدنیون أ

  .المعتمدة 

  .الحائزون على مناصب دائمة بمقتضى تنظیمات سیحددها القانون فیما بعد 

تولوا وظائفهم غوات ، و القیاد الذین غوات ، و اآل، و الباشاأعضاء الغرف التجاریة و الفالحیة 

  .قل ولم یكونوا قد عزلوا منها ثالث سنوات على األ

 و مستشارین بلدییناب في المجالس المالیة ،أنتخبوا كنو األشخاص المنتخبون أو الذین كانوا قد إ

  .و رؤساء للجماعة في البلدیات كاملة الصالحیات ، أ
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لعسكریة ، للجون دونور ، و أصحاب نظام التحریر ، و حملة المیدالیة اعضاء النظام الوطني أ

تأسیسا شرعیا تحادات العمالیة المؤسسة وحملة میدالیة العمل ،و أعضاء مجالس إتحاد العمال في اإل

  .ن یكونوا قد مضى علیهم في وظیفتهم ثالث سنوات بعد أ

  .أعضاء مجالس التوثیق و الوكالء الشرعیون 

عضاء ،الجمعیة األهلیة للصالح العام، وأ) السیب ( و فالحي  داریة لعمالمجالس اإلأعضاء ال

  ) .السیب ( اللجان الفرعیة لعمال و فالحي 

و سیحدد . سیة نة الفرنـرین بالحصول على المواطـــخذن لفرنسیین مسلمین آسیؤ و : المادة الرابعة 

ن الفرنسیین وٕابتداء من هذا التاریخ فإ.التغییر التي یحصل بها هذا الطریقةسیسي المجلس الوطني التأ

فیفري  9كثر ، سیتمتعون بمواد قانون سنة أو أ 21ف ، وهم الذكور البالغین المسلمین من هذا الصن

مجالس البلدیة و ــاصین للــواب الخــنتخابیة التي تنتخب النـــدائرة اإلائمة الـــ، و سیوضعون في ق 1919

أما في . ـــن مجموع عدد أعضاء هذه المجالس مسین مـــالمجالس المالیة بنسبة الخُ جالس العامة و ــالم

یها النسبة بین ــصل فــتي ال تــاالت الــحــبإستثناء الالمجالس البلدیة فـــســیكون أیـــضا بــنسبة الُخمســین ، 

نهم سیكونون بنسبة لحالة فإو في هذه ا. ى هذا العدد لسلمین الفرنسیین و مجموع السكان إالسكان الم

  .حجم السكان المسلمین 

الـــمجالس الجزائریة بـــدون تمــییز و مهما كانت الدائرة  ق فيــن الحـیـیـللفرنس: سة ــامـــادة الخـــمـــال

  .ال للشروط العادیة اإلنتخابیة التي ینتمون إلیها ، و ال یخضعون إ

ناطق سكان المو ) وادي مزاب (  ول بها بخصوص سكانستظل القوانین المعم: المادة السادسة 

  .سم ، ساریة المفعول الصحراویة المعروفة بهذا اإل

   .سوما یحدد طرق تطبیق هذا القانونستصدر اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني مر :المادة السابعة

  

  

  1 م 1944مارس  8الجزائر 

                                                           
1
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  1األطــلسـي بـیـن روزفـلـت و تـشـرشــل
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  ) 5( ملحق رقم ال

األطــلسـي بـیـن روزفـلـت و تـشـرشــلالوثــیقـة األولیة لمـیثــاق 

                                         

  .اصمة لندن عن طریق حلیم دحامنیة أرسلت لي هذه الوثیقة من متحف الع

 

الوثــیقـة األولیة لمـیثــاق   

  

                                                          
أرسلت لي هذه الوثیقة من متحف الع 1



ي ـلســاق األط
1  

  

  

128 

  ) 6( الملحق رقم 

اق األطــیثـمل النهائیة و الُمَعـدلة ةـیقــوثال
  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  .اصمة لندن عن طریق حلیم دحامنیة أرسلت لي هذه الوثیقة من متحف الع

 

                                                          
1
أرسلت لي هذه الوثیقة من متحف الع 
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  تــــرجــمة الـــوثــیقـــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یعلن رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة ورئیس الوزراء تشرتشل الذي ُیمّثل حكومة المملكة 

المبادئ المشتركة في السیاسات الوطنیة لبلدیهما، ویبنیان آماًال عریضة لمستقبل أفضل  المتحدة

  .للعالم

 .إن حكومتي البلدین ال تسعیان إلى تحقیق توّسع إقلیمي أو غیره :أوالً 

 .لیست لدیهما الرغبة في رؤیة أيِّ تغییرات ال تنسجم مع رغبات الشُّعوب التي یهمها األمر:ثانًیا

یش تحت حكمها ویودَّان ـــومة التي تعــــوع الحكـــیار نــختإّل الشعوب في ُــ رمان كــهما یحتـــإن :ثالثًا

 .رؤیة حقوق الملكیة والحكم الذَّاتي عند أولئك الذین ُحرموا منها

 لتزامات الراهنة لتحقیق السعادة لجمیع الدول صغیرة كانتسیبذالن جهدهما مع مراعاة اإل :رابًعا

امات األولیة وتكون لها حقوق متساویة في التجارة وفي الخ. أم كبیرة، مهزومة كانت أم منتصرة

 . قتصادياإلزدهارها التي تحتاج إلیها إل

ممكن بین كل األمم في المجال  ألقصى حدٍّ  ودَّان أن یدعما التعاون والتآزری:خامًسا

التقدم  تحسین مستویات العمالة و ، و ن للجمیعــان األمــاة ضمـــ، مع مراع قتصادياإل

  .جتماعين اإلـاألم قتصادي واإل

، ُیحقِّق لجمیع الدول  المـجانبان تأسیس ســـل الــ، یأم بعد التحطیم الّنهائي للنازیة :سادًسا

عوب على أراضیها بعیًدا عن ـالم داخل حدودها، وتأمین حیاة كل الشـــوسائل التنقل في أمن وس

 .الحاجة الخوف و

 .یجب أن یحقِّق هذا السالم التنّقل عبر البحار والمحیطات دون أي عقبات :سابًعا
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  باب واقعیة وـوة ألســــتخدام القـــسإكل األمم یجب أن تتَّفق على عدم یؤمن الجانبان بأن  : ثامًنا

والبحریة والجویة وألنَّه ال یمكن تحقیق سالم في المستقبل، إذا ما كانت األسلحة البریة . روحیة

ویؤمنان بناء . ال تزال مستعملة من قبل الدول التي ُتهّدد ـ أو قد تهدد ـ بالتعدي خارج حدودها

وسیقوم . على تأسیس نظام عام ودائم لألمن أن نزع السالح من مثل هذه الدول أمر ضروري

ُتسهم مع الطرفان بمساعدة وتشجیع كل اإلجراءات التي یمكن تطبیقها، والتي یمكن أن 

 . ةالشعوب المحبَّة للسالم في إبعاد شبح األسلح
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  ) 7( الملحق رقم 

  لقاء الرئیسین تشرشل و روزفلت على متن سفینة برانس أوف وولز

 1للتوقیع على وثیقة میثاق األطلسي

 

  

                                                           
1
  . 87، ص 1988و التوزیع ، القاهرة ، أحداث العقد الرابع ، دار المستقبل العربي للنشر : هادي عبد الجبار  
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  )8(م ـق رقـــالملح

 1زائرــجـــاء بالـــلفـــوش الحــیـــــزول جـــن

  

 

                                                           
1
  www.Ushmm.org/wlc/ar/gallery:php?moduleid:10007303 : ساعة  2015/  03/  08تاریخ االطالع ،

  . 2014/  11/  05،آخر تحدیث للموقع  14:45الدخول 
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  )9 ( ملحق رقمال

  19431ري ـــیفــف 10ان ــیـبرر ــحــاس مــبـــرحات عـــف

  

  

  

  

                                                           
1
  .153، ص 1986، دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، 3كفاح الشعب الجزائري ، ط: منیر السهالوي  
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  )10( ملحق رقمال

 19411ر ــریــقـــیه تـــل إلـــذي أرســان الـــیتــال بـشــماریـــال

   

 

 

                                                           
1
  . 167، الجزائر ، ص  1تاریخ الحركة الوطنیة من االحتالل الى االستقالل ، ط: الوهاب بن خلیفة عبد  
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  )11( ملحق رقمال

  1لت روزفالرئیس األمریكي 

 

  

  

                                                           
1 www.Elfagr.org/741457  : آخر تحدیث للموقع الخمیس  12:00، ساعة الدخول  2015/ 11/04تاریخ االطالع ،

06  /01  /2015   .  
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  12 ملحق رقمال

1لـرشـشــون تـتـســیا ونــانــطــریــــس وزراء بــیـــرئ
  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
1
  . 43، ص  2004تاریخ أوربا و العالم ، دار المستقبل العربي للنشر و التوزیع ، األردن ، : سلطان حمداني  
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  :ق ــائـوثــال – أوال

  .تشرشل  ستونون روزفلت و فرانلكینلمیثاق األطلسي بین  األولیةالوثیقة  -

  .الوثیقة الثانیة المعدلة لمیثاق األطلسي  -

  :المذكرات الشخصیة  -ثانیا

  .1985، مطبعة دحلب ، الجزائر،  1جمذكرات الشیخ محمد خیر الدین ، : الدین محمد  خیر

ترجمة محمد المعراجي ، :  1938 -1898مذكرات مصالي الحاج : مصالي الحاج  

  . ANEP  ،2012منشورات 

نجة ، دار ذكریاتي مع مشاهیر الكفاح من مصالي الحاج إلى جمال الدین سفی: محمد قنانش 

  . القصبة للنشر، الجزائر

خیري حمادي ، :  ترجمة)  1944 – 1940( مذكرات الجنرال شارل دیغول : شارل دیغول 

  . منشورات مكتبة المثنى ، بغداد

،  2، ج الل مذكرات معاصرةـن خـي مـاسـیـسـي و الـومـقـاح الـفـكـال: بن العقون عبد الرحمان 

  . 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

  :الكتب  -ثالثا 

  :الكتب بالعربیة -أ

، دار هومة للنشر  الفلسطینیة في ظل االحتالل الفرنسيالعالقات الجزائریة : أبو جزر أحمد 

  . 2004والتوزیع ، الجزائر ، 
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منشورات عویدات  ،عیسى عصفور: ، ترجمة  تاریخ الجزائر المعاصر: جیرون شارل روبیر أ

 . 1982، بیروت ، 

، دار الغرب  2، ج1952 -1940بشیر اإلبراهیمي ـآثار اإلمام ال: اإلبراهیمي أحمد طالب 

  . 1997، الجزائر،  1اإلسالمي ، ط

، دار الغرب اإلسالمي  4، ج حمد البشیر اإلبراهیميـام مــآثار اإلم: اإلبراهیمي أحمد طالب 

 ،1997 .  

، دار الغرب اإلسالمي  2، ط 1939 – 1919ة ــریــنیة الجزائــة الوطــركـحــال: إلیاس أحمد 

  .  2008، بیروت ، 

إسطمبول رابح  ومنصف : ، ترجمة رــاضـي والحـماضــین الـزائر بـجــال: أندري نوشي وآخرون 

  . 1984عاشور ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

بیر إلى مجازر ـكـى الـمن المرس 1945 -1940ر ــجزائـرب الــجذور ح: أني راي غولد زیغر

  .2012للنشر والتوزیع ، الجزائر، وردة لبنان ، دار القصبة : ، ترجمة  نطینيـسـقــال الــمــالش

  .2008، دار المعاصرة للنشر و التوزیع ، الجزائر، الموجز في تاریخ الجزائر: بلعباس محمد 

في عمالة  1954 – 1939حركة إنتصار للحریات الدیمقراطیة : بلوفة عبد القادر جیاللي 

  . 2011، دار األلمعیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  وهران

  . 2009ر، ــزائـع ، الجـوزیـتـال ر وـشـنـدى للـهـ، دار ال 2، ط ة األممـبـصـــع: بن العقون حیدر 

، ترجمة الحاج مسعود ، دار هومة للطباعة  1954 جذور أول نوفمبر: بن خدة بن یوسف 

  . 2010والنشر والتوزیع ، الجزائر، 

  .، الجزائر 1، ط اإلحتالل إلى اإلستقاللتاریخ الحركة الوطنیة من  :بن خلیفة عبد الوهاب 
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،  1940 - 1889عبد الحمید إبن بادیس رائد النهضة العلمیة و الفكریة : بن رحال زبیر

  . 1997دار الهدى ، الجزائر، 

، منشورات الحلبي 1، ط م المتحدة في ظل العولمةـمة األمـظـل منـبـتقـمس:  ودـلـیـربي مـبن غ

  . 2008،  ، لبنان الحقوقیة

  .2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1945 – 1939أوضاع الجزائر : بوداود عبد القادر 

 الغرب دار ، 2ط ، 1962 ولغایة ةـدایـبـال نـم رـجزائـلل يـاسـسیـال خـاریـتـال: بوحوش عمار

  . 2005 ، بیروت ، اإلسالمي

اح ــفـكـ، رواد ال ) 1962 – 1830( رـزائـجـاح الـفـي كـارزة فـصیات بـخــش: د ـیـعـان سـبورن

  . ل للنشر و التوزیع ، الجزائرـ، دار األم 2، ج  1954 - 1900ي ـالحـاسي و اإلصـیـسـال

، دار الفضائل  1945-1919تاریخ الحركة الوطنیة : بوزیان عبد الحمید و الهیماوي فاتح 

  . 2009للنشر والتوزیع ، الجزائر،  

 ، دار البعث للنشر، قسنطینة،  العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة: بوصفصاف عبد الكریم 

  . الجزائر،  2009

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و دورها في تطور الحركة  : عبد الكریمبوالصفصاف 

  . 2009، عالم المعرفة للنشر ، الجزائر ،  ) 1945 – 1931(الوطنیة الجزائریة 

 – 1912( اإلتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه : بوعزیز یحي 

  . 1991، الجزائر، )  1948

،  ریةـزائـائق جـالث وثـن خالل ثـنیة مـوطـركة الـحـة للـاسیـسیـات الـوجیـدیولــاإلی: بوعزیز یحي 

  . 1986دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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عیة ، الجزائر،  ـات الجامـبوعـمطــوان الــدی، 1، جي تاریخ الجزائرـوجز فـالم: زیز یحي ــبوع

2007 .  

إلى  1830سیاسة التسلط اإلستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة من : بوعزیز یحي 

  . 2009، عالم المعرفة للنشر و التوزیع ، الجزائر،   1954

 :، ترجمة  الوطنیة الجزائریة الشعوبیةالمصادر الوطنیة الجزائریة إلى منبع : بوقصة كمال 

  . 2005دیمشیل سطون ، دار القصبة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 

، دار ثالة للنشر و التوزیع ، الجزائر،  2ط ، كفاح الحركة الوطنیة الجزائریة: جالل مهدي 

2008 .  

صالحي ، الطریق اإل 1954-1900المقاومة السیاسیة : جیاللي صاري و قداش محفوظ ال

  . عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر: ترجمة  -و الطریق الثوري

، دار 1962- 1954الوالیة السادسة التاریخیة ، تنظیم ووقائع ، : درواز الهادي أحمد تمام 

  . 2008هومة ، الجزائر، 

الوطنیة الجزائریة في  دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر الحركة: دسوقي إبراهیم 

، منشاة المعارف للنشر والتوزیع ، اإلسكندریة ،  1939-1918الفترة ما بین الحربین 

2001 .  

  . 1988القاهرة ، المستقبل العربي للنشر والتوزیع ، ،دارحداث العقد الرابع أ:رهادي عبد الجبا

  0201،الجزائر، والتوزیع،دار هومة للنشر في الجزائر 1954نوفمبر  جذور:هشماوي مصطفى

  . 2001عمان ، ، 2والتوزیع ، طر دار المشاء للنش ، حیاة المصلح إبن بادیس:هالل جابر
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، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  1، ج تاریخ الجزائر المعاصر:  زبیري العربي ال

1999 .  

-1956(الجزائریة  مؤتمر الصومام وتطور الثورة التحریریة الوطنیة: زغیدي محمد لحسن 

  . 2009، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر،  )1962

نجم  1939 - 1914الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین : زوزو عبد الحمید 

  . ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر شمال إفریقیا و حزب الشعب

 في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة محطات من تاریخ الجزائر ،دراسات: زوزو عبد الحمید 

  . 2004، دار هومة للنشر، الجزائر، 

، دار المعرفة  1، ج 1989 -1830تاریخ الجزائر المعاصر : لونیسي رابح  و بالح بشیر

  . 2010للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  

للنشر ، ، دار هومة  1962 – 1830المقاومة الوطنیة في الجزائر : لونیسي عبد الرحمان 

  . 2004الجزائر ، 

، عالم المعرفة للنشر و التوزیع ،  1ج ، السیاسة اإلستعماریة و الحركة الوطنیة: مأمون بشیر

  . 2008الجزائر ، 

، منشأة المعارف للنشر والتوزیع ، تحوالت الحركة الوطنیة الجزائریة :محمد حسن عبد العزیز

  . 2002اإلسكندریة ، 

  . ، مكتبة النهضة المصریة للنشر والتوزیع ،  مصرهذه هي الجزائر: مدني أحمد توفیق ال

حنفي بن عیسى، دار القصبة للنشر، : ، ترجمة  الجزائر األمة و المجتمع: مصطفى األشرف 

  . 2007الجزائر، 
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  .  1983، دار الكویت للصحافة ، الكویت ، صحوة الرجل المریض : موفق بن المرجة 

، المكتب اإلسالمي للنشر ، بیروت ،  2،ط المعاصر ببالد المغربالتاریخ : محمود شاكر 

1996  .  

، دار البعث ، الجزائر ،  1954 – 1830مظاهر المقاومة الجزائریة : محمد الطیب العلوي 

1985 .  

، دار الغرب اإلسالمي للنشر و التوزیع ،  مصالي الحاج  الزعیم الجزائري: مقداد شمس الدین 

  . 2008بیروت ، 

اإلتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربیین العالمیتین : مناصریة یوسف 

  . 1998، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،  1939 - 1919

  .2009، منشأة المعارف للنشر، اإلسكندریة ، مصر،  التنظیم الدولي الجدید:  منور صالحال

، دار ثالة للنشر والتوزیع ، الجزائر،  2،ج ریخالجزائر في خضم التا: مهدي عبد الستار 

2010 .  

، دار المعرفة للنشر و التوزیع ، 1954 – 1914الحركة الثوریة في الجزائر : مهساس أحمد 

  . 2007الجزائر،

، دار الغرب اإلسالمي للنشر والتوزیع ،بیروت،  2،ط الجزائر و الحرب العالمیة الثانیة :میلود
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  . 2009والتوزیع ، الجزائر، 



  اـیـرافــوغـیـلـبــبیـــال

 

144 
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