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  "جلى التاريخ حىت ولو دفن حتت األرضتسي"
 

 

 مصالي الحاج



 تقدير و شكر
 "هللا يشكر مل الناس يشكر مل من " : وسمل عليه هللا صىل لقوهل مصداقا

 وفقين و  الواجب هذا أ داء عىل أ عانين و واملعرفة العمل درب لنا أ انر اذلي هلل امحلد

 . العمل هذا اجناز عىل

جناز  متنانوافر ال   أ توجه ابلشكر اجلزيل و ىل لك من ساعدين عىل ا  و العرفان ا 

 مل اذلي" كامل بوغديري" س تاذ املرشف أ خص ابذلكر ال   هذا العمل املتواضع و

رشاداته وبنصاحئه  عيل يبخل جناز هذ، اليت أ انرت ل  ا  ا نا الطريق لآخر حلظة من ا 

 .البحث

ىل مجيع   .-قطب ش متة–ة قسم التارخي جامعة بسكر  أ ساتذةا 

ىل عامل املتحف اجلهوي عىل جمهوداهتم من أ جل مساعدتنا يف   أ تقدم كام ابلشكر ا 

جناز هذا البحث   .ا 

جناز يف ساعدين من لك أ شكر كام  من أ و قريب من املذكرة هذه ا 

 .بعيد

 رجوا من املوىل أ ن جيزهيم عين أ حسن اجلزاءأ  ,حتية شكر و تقدير 
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  أ

 

اعلة التراجم و أعمال الشخصيات الوطنية الف مواضيعتعالج هذه الدراسة موضوعا هاما من     
     في تاريخ الحركة الوطنية الثقافية وأ االجتماعية وأالسياسية سوءا ،  في حياة المجتمع

الشخصية التي ال تقل شأنا عن الكثير من الشخصيات الجزائرية الذين أفنوا هذه ،الجزائرية 
ذا سعيه من أجل عرض كو ، المناداة بالحرية و مناصرة الحق ول حياتهم من أجل االستقال

 .و الدفاع عن هوية الجزائر االسالمية و الوطنية القضية الجزائرية عالميا

سية الجزائرية الذي اأحد الرجال على الساحة السي،الغني عن التعريفمصالي هو الحاج       
الجزائر                      ى دفاعا عن و المنف المعتقالتأفنى عشرين سنة من حياته في السجون و 

فضا بذلك سياسية ا،ر سياسي لتحقيق غايتههذا لم يمنعه من مواصلة نشاطه ال،و الجزائريين
أول من دعى عالنية باستقالل هو و ،بصفة نهائية كونه يرى  أن الجزائر حق لشعبها ندماجاإل

 .الجزائر

ليؤسس حزب الشعب الجزائري  ،  7391عمل على نقل نشاطه للجزائر و ذلك منذ سنة       
لذين رأوا فيه ،اشعبية واسعة في أوساط الجزائريينو بالفعل استطاع أن يخلق لنفسه قاعدة 

ليظهر مرة أخرى  و ذلك رغم كل المضيقات التي تعرض لها،،وتحقيق لطموحاتهمأمل بصيص 
ه طستمر في نشاإو  الديمقراطية، أال و هو حركة إنتصار الحريات 7391بحزب جديد سنة 

حدا فاصال و ذلك  اعتبرتهذه السنة  ، إال أنمحافظا على نفس الهدف 7399إلى غاية سنة 
            ثالث اتجاهات عن تي أدت إلى انقسام أثمر فيما بعد ،والبهها حز مع تفاقم األزمة التي عرف

 ."التيار الثالث الذي التزم الحياد"و  "المركزيين"و  "مصالي الحاج و أنصاره": هي

تين من سباندالع الثورة التحريرية الجزائرية وجد مصالي الحاج نفسه حبيس صورتين متعاك  
، هكذا ظلت الصورة حتى بعد االستقالل  خائن للثورة جهة هو أب الوطنية و من جهة هو

 .ليظل في المهجر إلى غاية وفاته 
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 :أسباب اختيار الموضوع

دون غيره من ختيار هذا الموضوع إلدفعتنا  هناك جملة من العوامل التي:األسباب الذاتية- أ
 :     المواضيع و هي

غبة في دراسة تاريخ الجزائر،خاصة مرحلة الحركة الوطنية التي انتجت لنا ثورة أول ر ال-7 
العالم لتصبح مثال يحتذى به في التحدي و  ، التي وصل صداها إلى7399نوفمبر المجيدة 

  .النضال

 الذي لقب بأبو الحركة الوطنية، بحث عن شخصية مصالي الحاج كأحد رموز الجزائرلا -2
 .انب مسيرته النضاليةو محاولة الوصول بالبحث إلى أهم ج كذا ،والجزائرية 

شخصية مصالي الحاج نتيجة أطروحاته الجريئة من خالل  حولمحاولة إزالة الغموض  -9
 .فكرة االستقالل و ترسيخها في أوساط الشعب الجزائري

خاصة أنه إعطاء الرجل مكانة التي يستحقها  و ،و لو نسبيا ظهار بعض الحقائقإالرغبة  -9
 .في أغلب األحيان يوضع في خانة الخونة الذين قاموا بالتنكر للوطن

 :األسباب الموضوعية   -بـ 

 .أهمية موضوع الدراسة و ارتباطه بمرحلة هامة من تاريخ الجزائر المعاصر -

مساعدة متواضعة في مجال الدراسات العلمية حول شخصية هامة لعبت دورا في تاريخ  تقديم -
 .عليها الجزائر و تسليط الضوء

المساهمة في إثراء المكتبة الجامعية و ذلك بإتاحة هذا الموضوع لطلبة الكلية خالل السنوات  -
 .القادمة
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 :إشكالية الدراسة

خالل  ، منالجزائرية شخصية هامة في الحركة الوطنيةحول دراسة التتمحور إشكالية في       
و جهوده في سجل الجزائر المعاصر و من هذا المنطلق نطرح استعراض أهم جوانب سيرته،

 :ةاإلشكالية التالي

 نشاط السياسي للجزائر؟الالحاج  في مصالي مساهمة  هي مظاهرما      

 :تتمثل فيما يلي من التساؤالت و طرح مجموعة  حاولناشكالية لإلجابة عن هذه اإلو 

 ؟7321ما هو واقع الحركة الوطنية الجزائرية قبل -

   من هو مصالي الحاج؟-

 كيف كانت بدايات النشاط السياسي لمصالي الحاج؟ -

ما مدى القوة المرجعية التي قام عليها التيار الذي جاهر بمطلب االستقالل في جميع مراحله  -
 التطورية؟

كيف أثرت الصراعات السياسية على المسيرة النضالية لمصالي مظاهر الخالف و فيما تجلت -
 الحاج ؟

 ي الحاج من ثورة أول نوفمبر ؟  ما حقيقة اإلتهامات الموجهة له؟لما هو موقف مصا-

 ؟7319ما هو مصير مصالي الحاج من بعد االستقالل إلى -
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 :أهداف الدراسة 

               شخصية بارزة و دورها في الحركة الوطنية، حيث أنه البد من دراستها  الكشف عن-7
 .و التي يرجع الفضل لها بطرح فكرة االستقالل و التعمق بالبحث فيها 

 .هذه الشخصية بعد األزمات التي تعرضت لها الحركة الوطنيةازالة الغموض الذي اكتنف -2

              الوصول إلى نقطة هامة في مسيرة مصالي الحاج من خالل مختلف المواقفمحاولة -9
 .و اآلراء التي جاءت ضده و معرفة مدى صحتها

أعطاء هذه الشخصية حقها من  في لمية المتواضعةعالمساهمة من خالل هذه الدراسة ال-9
 .النضال السياسي 

             .7319إلى  7131الفترة الممتدة من  صر موضوع البحث بيننحي :حدود الدراسة
يمثل رحيله عن  7319 ، أما التاريخ الثانيميالد مصالي الحاج  7131ريخ األول يمثل التا

الساحة السياسية للجزائر بوفاته ، و بذلك يمكن القول أن الجزائر قد خسرت أعظم شخصية 
 .لحريةسعت من بداية نشاطها على المطالبة باالستقالل و ا

إن طبيعة الدراسة التاريخية و خصوصية الموضوع الذي هو محل الدراسة  :الدراسة المناهج 
 :فرض علينا اتباع المناهج العلمية التي رأينها أنسب لمعالجة اإلشكالية المطروحة

و قد استخدمته في تتبع األحداث التاريخية و ترتيبها كرونولوجيا :  الوصفي التاريخي المنهج-
 .تى وفاتهخالل تتبع حياة مصالي الحاج من مولده ح من

 :خطة الدراسة

 إضافةإلى مقدمة و فصل تمهيدي ، 7319 - 7131 الفترة ما بين قسمت بحثي الذي يمتد
 .إلى ثالث فصول و خاتمة متبوعة بمالحق لها صلة بالموضوع و فهرس للموضوع
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و تطرقت فيه إلى "6291 الجزائرية قبلقع الحركة الوطنية او "ـالفصل التمهيدي الذي عنونته ب
         "ستقاللياإل"السياسية  االتجاهاتو كذا أهم  نشأتهامفهوم الحركة الوطنية الجزائرية و 

أخذت أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية و  برز،و أ"الشيوعي"و" اإلصالحي" و "اإلدماجي" و
 .و فرحات عباس و أطروحاتهم المختلفة كنموذج األمير خالد ،عبد الحميد بن باديس

       فقد تطرقت فيه إلى المولد"6291إلى  6121مصالي الحاج من "انبعنو  أما الفصل األول
ساعدت  في الجيش الفرنسي و العوامل التي ، لنصل إلى تجنيده و النشأة وتعليمه و طفولته

 .بدايات نشاطه السياسي فرنسا لنتوصل إلى لهجرته  صوال إلىو ى تكوين شخصيته ،عل

فقد تناولت " الجزائريمصالي الحاج و التيار االستقاللي "أما الفصل الثاني الذي كان بعنوان
من خالله و كذا تأسيسه الحاج مات مصالي اهإس،و 7321فيه تأسيس حزب نجم شمال إفريقيا 

مرحلة هامة و برنامجه،لنصل إلى  و تعرجت فيه إلى مطالبه 7391 لحزب الشعب الجزائري
و التي تبلور خاللها الفكر  7399إلى  7393 دخل مرحلة السرية من حينمافي هذا الحزب 

و مساهمة مصالي الحاج في ثم تعرضت إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية .الثوري
                            نشقاق دخلهااإل إلىو كذا األزمات التي تعرضت لها الحركة وصوال تأسيسها،

 .و موقف مصالي الحاج منها 7399و األزمة الحادة سنة 

 و الذي خصصته إلى" صراعات السياسية لمصالي الحاجال"ـ ما الفصل الثالث فقد عنونته بأ
موقف مصالي الحاج من اندالع ثورة أول نوفمبر،ثم تأسيسه للحركة الوطنية الجزائرية 

(M.N.A)7399  رير الوطني ح،ثم تطرقت إلى الصراع بين المصاليين و جبهة التتنظيماتهاو
 إلى االتهامات التي وجهت لمصالي الحاج صراع سياسي إلى عسكري ،ثم انتقلته من و انتقال

وصوال إلى موقفه من ،ذهب إليه الكثير من المؤرخين و الكتاب و محاولة التوفيق بين ما
                    .من استقالل الجزائر لغاية وفاته مصير مصالي الحاجاتفاقيات ايفيان وكذا 

 .أما الخاتمة فقد ضمت النتائج التي توصلت إليها دراستي لهذا الموضوع
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و بخصوص الصعوبات فإن الخوض في تاريخ شخصية مهمة و كبيرة ليس من السهل      
نه واجهتنا صعوبات ي سبيل اإللمام بمادة الموضوع،إال أتخلو من الصعوبات،ف أن بمكان لها

و كذا طول الفترة المدروسة . خاصة من حيث الخطة نتيجة تداخل و ارتباط األحداث ببعضها
 .و ثرائها وتنوعها ،مما أفرز صعوبة كبيرة في جمع المادة العلمية

              من المصادر اعتمدنا في انجاز هذا البحث على مجموعة :أهم مصادر البحث و مراجعه
                                          .مجموعة من المالحق تمثلت في بعض الوثائق الخاصة بالموضوع و مراجع ،إضافة إلى

مذكرات مصالي الحاج ": انت عبارة عن مذكرات شخصية أهمها ك المعتمدةأهم المصادر 
 ، إلى جانب مجموعة و التي ساعدتني خالل المرحلة األولى من بحثي"6121-6291

 7319إلى  7131من الحاج بنيامين سطورا الذي تناول حياة مصالي لكتاب : منها المصادر
الكفاح القومي و السياسي من خالل "دمني كثيرا كدراسة سابقة للموضوع، كتابو الذي خ

حركة ال"ائه الثالثة،كتابز لمؤلفه عبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون بأج "مذكرات المعاصرة
لمؤلفه بن يوسف بن خدة  "جذور أول نوفمبر"كتاب  ،لمؤلفه أحمد محساس "الجزائريةالثورية 
االستقالل  روح"كتابالكافي،  يلمؤلفه عل"قائد العسكري إلى السياسي مناضل من"، كتاب
 .أحمد يتآ ؤلفه حسينمل" مكافح  مذكرات

  لها الت و جرائد كانإلى جانب مج أما المراجع فكانت كثيرة كلها خدمتني في الموضوع ، 
 .في انجاز بحثيدور كبير 



 

 الفصل التمهيدي  

 .6291واقع الحركة الوطنية الجزائرية قبل          
 

 

 .مفهوم احلركة الوطنية اجلزائرية: أوال    

 .نشأة احلركة الوطنية اجلزائرية: ثانيا            

 .أهم االجتاهات السياسية يف احلركة الوطنية اجلزائرية: الثا    ث               
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حتى ضطهادية قمعية ضد األهالي،إ لى على انتهاج سياسةفرنسا منذ الوهلة األو عمدت       
               لفرنسي شامال ستعمار اإذ كان اإلالجزائر وجعلها مقاطعة فرنسية، أنها عملت على الحاق

                   و تعددت أشكالها،ىلقي مقاومة جزائرية اختلفت شدتها من فترة لألخر ،إال أنه و عميقا
من في مسيرتها الطويلة؛  حاسمةشهدت الحركة الوطنية الجزائرية منعرجات  كما.و أساليبها

ن العشرين إلى غاية طلع القر مقاومة مسلحة في القرن التاسع عشر إلى مقاومة سياسية مع م
كذا  و حتالللمتمثل في الرفض التام لسياسة اإلن هدفها واحد ا،إال أثورة أول نوفمبر عالدان

 .المطالبة باستقالل الجزائر عن فرنسا

 .مفهوم الحركة الوطنية الجزائرية: وال    أ

الستعمار ل ين بين الكتاب و المؤرخينتاريخ الجزائر المعاصر يجد تبال الدارسإن       
في التاريخ  الدقيق  األبحاثت اختلف،إذ الحركة الوطنية الجزائرية خاصة حولر،الفرنسى للجزائ

الفادح و الكبير أن نؤرخ  ألمن لخطنه ا  ،و بط مفهوم محدد لهاضلى عدم إيؤدي  مماتها،شألن
 .رجاهلين كل أحداث القرن التاسع عشللحركة الوطنية الجزائرية مع مطلع القرن العشرين،مت

 "سوردون"أنكر الكثير من المؤرخين و المثقفين الفرنسيين وجود كيان جزائري فالمؤرخ       
،كما أيده في هذا الطرح "لم تكن تشكل دولة فما بالك  بأمة 6381أن الجزائر في  "يزعم

 لمؤرخون اوعلى هذا األساس فقد نفى ،(1)"أن فرنسا هي من صنعت الجزائر":حيث قال"بوسكي"
من أجل ف إيجاد مبررات  لالرتكاز عليها ذلك بهدو ائر أو حتى وجود الوطنية وجود الجز 

بعض  رد عليهم الكثير من المؤرخين و الكتاب الجزائريين و و.رفي الجزائترسيخ بقائهم 
عترافهم بوجود كيان جزائري إالدراسات التى اشتملت على من المثقفين الفرنسيين في العديد 

     أن فرنسا كانت تحارب في الجزائر أمة مدفوعة بالدين":بول غافاريل"ولعل من أبرزهم المؤرخ 

                                                           
    ، بيروت ،  4، دار الغرب االسالمي ، ط  2،ج 6281-6211الحركة الوطنية الجزائرية : سعد اهللأبو القاسم  -(1)

 .34-37 ص  ، 1992
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 6381أن فرنسا كانت قد استحوذت عام ":"ل بوليو.ب"يقول المؤرخوفي نفس السياق " و الوطنية
 . (1)"بعدد كبير من المحاربين و بسكان ال يستسلمونعلى بالد مرعية و محمية و مكونة 

محل اهتمام الكثير من  قد ظلالجزائرية ومما ال شك أن مفهوم الحركة الوطنية         
سياسي حديث التداول ارتبط بظهور حركات التحرر الوطنية في الكثير  فهي مصطلح الباحثين،

شكال الرفض و تمثلت في كل أ،القرن التاسعللمد االستعماري في من البلدان التي تعرضت 
لمقاومة السياسة مع مطلع القرن تأتي ال، )2(الستعمار الفرنسي كالمقاومة الشعبية المسلحةا

 حيث غير الجزائريون من أسلوب كفاحهم و وضعوا حدا 1.ع.حالعشرين و بالضبط مع نهاية 
   األحزاب السياسة و الجمعياتريق للكفاح المسلح و سلكوا أسلوب جديد و هو النضال عن ط

 .(3)المظاهراتو  لصحفاو  النوادي و 

ن الحركة الوطنية ألى إ"جون كلود فاتان"لمؤرخين أمثالتجاه ذهب العديد من اي هذا اإلف
وهذا ما أيده عليه بعض لتاسع عشر،الجزائرية قد ظهرت بشكلها الحديث مع نهاية القرن ا

منذ بداية "حمدان خوجا"محاوالت باعتباروذلك "قداش  محفوظ "أمثاللمؤرخين الجزائريين ا
قامة و إتقرير المصير السياسي للجزائر مع فرنسا بخصوص و تفاوضه االحتالل الفرنسى 

مرحلة ية تضرب بجذورها في نعلى أن الحركة الوط "حمد مهساسأ"كما ذهب .(4)حكومة حرة
أن معظم فقد أوضح "  بو القاسم سعد اهللأ"الدكتور ،أما(5)حتالل الفرنسيالمقاومة الشعبية لال

من  الثالثيناتو أرجعوا نشأتها إلى ،حديثة العهد الذين كتبوا عن الحركة الوطنية و اعتبروها

                                                           
 .17ص  السابق،لمرجع ، ا6281-6211الحركة الوطنية الجزائرية : سعد اهللأبو القاسم -(1)

(2)
، منشورات المركز الوطني 6291-6381منطلقات و أسس الحركة الوطنية الجزائرية : سلسلة المشاريع الوطنية للبحث -

 .17 ، ص 2003الجزائر ، ، 1994للبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفبر 

 .703، ص 2009، دار الهدى ، الجزائر ، 2، ج  و العرب موضوعات و قضايا في تاريخ الجزائر: يحي بوعزيز  -(3)
محمد المعراجي ، طبع المؤسسة الوطنية :، تر 6291-6381جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر من : محفوظ قداش -(4)

 .97، ص2003لالتصال و النشر ، الجزائر، 
(

5
 .3، ص  2003، دار المعرفة ، الجزائر ،  4629-6261الحركة الثورية في الجزائر  :محساس أحمد –( 
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 تإلى أن هذه األحزاب كانعادوا ذلك و أ،(1)حزاب السياسيةالقرن العشرين و ربطوها بظهور األ
و ، إ.ش.نو أرجعوها إلى حركة االمير خالد و هدف االستقالل، هافيف واضحة بما ادلها أه

إذا أخذنا و ."أندري نوشي"و  "فافور"، " شارل اندري جوليان""من أبرز مؤيدي هذا الطرح 
رتبطت بظهور األحزاب السياسية االطرح القائل بأن الحركة الوطنية الجزائرية قد  اعتبارعلى 

عن رفضه  التي اعتمدها الشعب الجزائري للتعبير ألشكال اآلخرىلفهذا يشكل إهماال 
و أساليب  االحتجاجات،كاالنتفاضة الشعبية،الصحافة و الهجرة و العرائض لالستعمار الفرنسي

 .(2)ةالمقاطعة االجتماعية و االقتصادي

                          .للنضال السياسي امتدادأن الكفاح المسلح يمثل  من هذا يمكن اعتبار نطالقاإو 
المؤرخين حاولوا طمس معالم المقاومة الجزائرية  نوضح أن الكثير من الكتاب و هنا ال بد أن و

ضد االحتالل التي زادت عن قرن بأن حصروا مفهومها في حيز ضيق أال و هو العمل 
مسيرة النضال  ريد به تشويهأو هذا الطرح خطأ و اسي المتمثل في األحزاب السياسية،السي

لجزائري ضد اإذا الحركة الوطنية الجزائرية هي التعبير أو ردود فعل الشعب ن،المسلح للجزائريي
،إال أن الهدف منها غزاة سواء أكانت جماعية أو فردية،معزولة أو منظمة بمختلف الوسائلال
 .(3)ستعماريةاحد و هو الرفض التام للسياسة اإلو 

 

 

 

 

                                                           
 .94أبو القاسم سعد اهلل ، المرجع السابق ، ص  -(1)
 .19-13المرجع السابق ، ص: سلسلة المشاريع الوطنية للبحث -(2)
 . 111، ص 2009، منشورات وزارة المجاهدين ، الجزائر ،  االستعماردراسات في المقاومة و : جمال قنان  -(3)
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 .الحركة الوطنية الجزائرية نشأة: ثانيا 

بداه الكبير حول نشأة الحركة الوطنية الجزائرية باعتبارها شملت كل رفض أ غم الجدلر       
 فقد شهدت الجزائر خالل القرن التاسع عشر فترة كفاح مسلحر،الشعب الجزائري ضد االستعما

 ،هذا إلى جانب محاولةستمرت حوالى سبعين عاماإاد الشعب المقاومة المسلحة التى إذ ق
      و إعادة جيش االحتالل عن الكف على انتزاع األراضىالذي دعى " مدان بن عثمان خوجاح"

تهدف إلى  التى مطالبهم واعرض ليه عدد من اإلخوان وإ مقوة ض هاألمالك،وحتى يكون لصوت
، ورغم كل الجهود إال أن  محاولته لم تجد 1377لى فرنسا سنة إسفرهم بإنهاء االحتالل  وذلك 

القضاء على الثورات استطاعت  قوات االحتالل  و،(1)المسلحة نفعا و اشتدت بذلك  المقاومة
        إضافة إلى أنها كانت تفتقد الشمولية،ي مناطق صغيرة و تحالفات عشائريةنحصارها فإل

 .و التنظيم ،لهذا نجد أن المقاومة لم يكتب لها االستمرار طويال

اسة فكرة بروز الوطنية و الشعور الوطني إلى بداية نشأة رجع بعض المؤرخين و السأكما       
، في حين أن هناك من أرجع (2)و ربطوا ذلك بحركة األمير خالد  1919الحركة الوطنية سنة 

 إ سنة .ش .نأو من خالل تأسيس  1994فكرة نشأتها إلى الكفاح المسلح الذي انطلق في 
خطورة كبيرة على الكفاح و هذا الرأي يشكل ن الفترة السابقة لعدم شموليتها،متجاهلي 1921

جم لم تظهر إال خالل ستثناء النإن األحزاب السياسية في الجزائر برغم ظهور فكرة أالجزائري،
 .(3)1919إال أن األوروبيين الحظوا وجود هذه االحزاب منذ الثالثينيات،

عشرينيات الإلى  1370و في اتجاه أخر يرى بعض المؤرخين أن المقاومة التي دامت منذ      
حين أن الوطنية الجزائرية ظهرت منذ العشرينيات و بالضبط مع  ما كانت إال مقاومة دينية في

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية ،  6291-6381سياسة التسلط االستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية : يحي بوعزيز  -(1 )

 .31-39، ص 2003الجزائر ، 
 .3، ص  2009،، دار الهدى ، الجزائر االزمة جبهة التحرير الوطني جذور: المحامي  زيدانزبيحة  - (2)
 .239أبو القاسم سعد اهلل ، المرجع السابق، ص  -(3)
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و بالرغم من تأخر بروز الوعي السياسي الجزائري و عدم تزامنه مع الكفاح المسلح ،(1)النجم 
الستعمار الفرنسي لمدينة لجزائر عرفت نوعا هاما من المقاومة المسلحة بمجرد دخول اإال أن ا
       سرعان ما تغير أسلوب النضال مع بداية القرن العشرين إلى نضال سياسي و لكنالجزائر،
 العشرينيمكن قبول فكرة أن نشأة الحركة الوطنية الجزائرية لم تظهر خالل القرن  ال و بالتالي

 .الطرح بعيد عن الصحةفهذا 

 .أهم االتجاهات السياسية في الحركة الوطنية الجزائرية: الثاث

 :االتجاه االستقاللي-6
 المغاربة الذي أسس من طرف جماعة من العمال  إ.ش .نمنذ البداية  االتجاهثل هذا م      

 العمل النقابيو هذا ،بفرنسا للدفاع عن حقوق العمال العاملينمن تونس و المغرب و الجزائر 
 .(2)الذي أعتبر أول حركة سياسية منظمة تنظيما حزبيا عصريا

لهؤالء دور كبير إذ كان ، إ.ج.ن حزب 6291 عام المهاجرين من جماعة مصالي مع أسس    
تم فيه اإلعالن  1921ماي  19عقد أول اجتماع للحزب في .(3)في وضع األسس األولى للنجم

جويلية و تم فيه توزيع  2خر في آو تاله اجتماع  ،"افريقيإنجم شمال "سم عن تأسيس جمعية با
علن أ و،(4)انها جمعية مستقلة بفرنسأعلنت هذه الحركة على أو ،عضائهاأالمسؤوليات على 

صالحية وضعت على أساس العمل إتمثل في جملة مطالب  نجم عن  برنامج سياسيال
-10الفترة ما بينالمشترك بين الجزائريين و المغاربة و لكنه سرعان ما تطور هذا البرنامج في 

حضره ،حاسمالمنعطف الالذي اعتبر عاصمة بلجيكا  مؤتمر بروكسل في 1923فيفري 19
ذا المؤتمر المعادي ه نو كا" الشادلي خير الدين"و " مصالي الحاجممثالن باسم النجم هما 

                                                           
 ، الجزائر ، خاصة  ط،  عالم المعرفة للنشر و التوزيع،7ج ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر: سعد اهللأبو القاسم  - (1)

 . 19ص ، 2009
،  6281-6291الكفاح القومي السياسي من خالل مذكرات معاصر فترة مابين : العقون بن إبراهيم بن  عبد الرحمان  -(2)
 .179، ص2010الجزائر ،  ، 7 ط، منشورات السائحي ،1 ج
  .292المرجع السابق، ص : محفوظ قداش  -( 3)

دراسة  6291-6286جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و عالقاتها بالحركات االخرى : عبد الكريم بو الصفصاف - (4 )
 .229-224، ص 1991نشر ، الجزائر ، ، طبع المؤسسة الوطنية لالتصال و ال تاريخية و ايدلوجية مقارنة
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و ألول مرة خالله و ظهر .(1)الكبير في التعريف بالقضية الجزائرية عالميا رثأللالستعمار ا
ن يصبح هذا الحزب جزائريا ، باتجاه أئه عضاأبدأت معه بذور الخالف بين  كلمة استقالل و

وطنية و الشيوعية ل بين الصأين كان الحد الفا 1923فيفري  9نطالقا من إو ذلك ،خالصا
نشاطه حيث تم  تساعإن النجم و عرف تصحيح القوانين و عبد القادر م يوخروج الحاج عل

مصالي "الذي قام بتأسيسه الزعيم  "يحزب الشعب الجزائر "باسم  1973نقله إلى الجزائر منذ 
 . (2)محافظا على نفس مطالب النجم "الحاج

 :االتجاه االصالحي  -2
         القرن التاسع عشر فيالجزائر إلى حركة النهضة الكبرى هذا االتجاه في  تعود جذور      

لم الحركة هذه  حيث أن  ،"محمد عبده"" جمال الدين األفغاني الشيخ"و كان من أبرز روادها
       ، تخرج معظمهم من الزيتونة بتونس بفضل جيل جديد من العلماء إالالجزائر في  تنتشر

 "مبارك الميلي"و " توفيق المدني"و  "عبد الحميد بن باديس": و المشرق العربي و من أبرزهم 
 ..."البشير االبراهيمي" و "الطيب العقبي"و

النواة األولى لما يعرف فيما بعد  1929سنة شكل مجموعة من العلماء ابتداء من       
           (4)" لشهابا"و" لمنتقدا: "، أهممها (3)مجموعة من الجرائد بالجمعية حيث قاموا بإصدار

      ، كما قاموا بتأسيسالجزائرالجرائد في نشر أفكار العلماء في مختلف أنحاء  هذههمت سا و
و على إثر .كان منبر لنشر أفكارهم و مبادئهمو  1921 سنةلجزائر العاصمة با "نادي الترقي" 

فعل على هذه  و كرد،(5) 1970جويلية  9الحتاللها للجزائر في  المئويةت قيام فرنسا باحتفاال
الذي قام بتوجيه دعوات " عمر اسماعيل"في العاصمة ترأسها "  لجنة تأسيسية" تاالفعال تكون

                                                           
 6291-6291الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من نجم شمال افريقيا الى جبهة التحرير الوطني : مومن العمري  -( 1)

 .71، ص 2007، ،دار الطليعة للنشر و التوزيع ، الجزائر 
 .223المرجع السابق، ص : عبد الكريم بوالصفصاف  -(2)
 .31-33السابق ، ص  المرجع: أحمد مهساس-(3)
 . 131، ص  2002، ، دار ريحانة للنشر و التوزيع ، الجزائر موجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة -(4)
 .713 ص، 2001دار المعرفة ، الجزائر ، ، 1 ،ج1939-1370تاريخ الجزائر المعاصر  :بشير بالح  – (5)
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بنادي  تأسس 1971ماي  9لثامنة صباحا في و بحلول يوم الثالثاء على الساعة ا،(1)رالحضو 
 تأسيسهاو كان  ، (2)لمينسلمحاليا جمعية العلماء ا" ساحة الشهداء"الترقي بساحة العود سابقا 

عبد "و تم توزيع المهام على علمائها و انتخب ،ح الديني و الثقافي و االجتماعيبدافع اإلصال
نائبا "البشير االبراهيمي"عين رئيسا لها رغم عدم حضوره االجتماع ، و " الحميد بن باديس

أمين " يالميلمبارك "نائب كاتب ، و " العقبي الطيب"و ،كاتب عام" ن العمودياألمي" وه،ل
 .(3)هنائب ل "ضابراهيم بيو "، مال
األساسي و منحتها رخصة  قانونهات على قفايب أن الحكومة الفرنسية قد و و من الغر      

و ضمت في بندها الثالث عدم خوضها المسائل ،برنامجهاحددت فيه الجمعية حيث ،العمل
في حين أن الجمعية قد تدخلت في الشؤون السياسية رغم أن قانونها يمنعها .(4)السياسية مطلقا

بقاعة  1971 جوان 3في  المنعقداإلسالمي الجزائري  المؤتمرو ذلك بعد مشاركتها في 
و ما ساعد الجمعية على نشر ، (5)بالعاصمة اليا الواقعة بحي باب الوادحماجستيك االطلس 

إذ ا،غطاء للوصول لغايتهبرنامجها بعد إيهام فرنسا،و جعل .االقتصاديةأفكارها السياسية و 
ا كانت كم.(6)الخوض في مختلف القضاياب ت و ذلكو الساحا إلقاء الخطب في المساجد او قام

 .من خالل معاداتها لالستعمارمواقف بارزة  للجمعية
 
 

                                                           
 37،ص 1992، بيروت،4، دار الغرب االسالمي،ط 7،ج6219-6281الحركة الوطنية الجزائرية  :سعد اهلل أبو القاسم-(1)
  .203السابق، ص  المرجع: عبد الرحمان بن العقون -( 2)
(3)

الحركة الوطنية بالجزائر و امتدادها الى عنابة عنابة في سياق التاريخ و عمق الجغرافية مبعث : محمد جندلي  -
 .14، ص 2003، منشورات بونة للبحوث و الدراسات ، الجزائر ،  7، ج 6262-6291

، المؤسسة  6282-6262اإلتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين : يوسف مناصرية-(4)
 .23، ص 1933نية للكتاب ،الجزائر ،الوط

،  2مسعود حاج مسعود ، دار الشاطبية للنشر و التوزيع ، ط: ، تر6291جذور أول نوفمبر : بن يوسف بن خدة -(5)
 .282، ص2012الجزائر ، 

 .29المرجع السابق، ص : يوسف مناصرية  -(6)
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 : االتجاه اإلدماجي-8
إدماج الجزائريين لتجنيس و ل التي عرفت بالنخبة الداعيةمثقفة ثل هذا االتجاه الطبقة الم      

لذين ا،و هي مجموعة من الجزائريين المثقفين 1903تأسست جماعة النخبة عام .مع الفرنسيين
ثريات المتخرجين ": عضاء النخبة بأنهاأ أحد عرفهاحيث ،بين الثقافة الفرنسية و العربية مزجوا

كانوا قادرين بأعمالهم أن يصعدوا فوق الجماهير و أن من الجامعات الفرنسية و اللذين 
 .(1) "يضعوا أنفسهم في مصاف ناشري الحضارة الحقيقيين 

 1923في سبتمبر " فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين"أنشئت هذه النخبة الليبرالية       
  و الدكتور"ربيع الزناتي"و كان من أهم أقطابها ،"ابن تهامي"بالجزائر العاصمة التي ترأسها 

مزجوا بين الثقافة الفرنسية و العربية ،(2)"فرحات عباس"الصيدلي" ابن جلول"و" محمد صالح"
نشاطها نتيجة  في تكثيف هذه النخبة و عملت،التعاون مع فرنسا بغية التجنيسالداعية إلى 

قامت هذه الجماعة أكما .تشبعهم بالثقافة الفرنسية و أخذوا يدعون إلى فكرة التجنيس و اإلدماج
وقد كان لها فروع في "ابن جلول"بزعامة الدكتور" اتحاد المنتخبين الجزائريين" 1970سنة 

استمرارية  هيا إنم و ،جديد ءشكيلة السياسية الجديدة بشيو لم تأتي هذه الت،(3)رلجزائجميع ا
التمثيل النيابي :المتمثلة في،(4)مطالبهاحافظت على  ،إذجزائريينلجمعية النواب المسلمين ال

إلغاء ،و لتوظيف ةالمساواة في الخدمة العسكري،لمساواة في األجور و التعويضاتا،للجزائريين
التكوين المهني  التعليم وفتح أبواب ، إلغاء قانون األهالي،العمال إلى فرنسا القيود على هجرة
جدوا أنفسهم و  إال أنهمت بها جماعة النخبة بالرغم من كل المحاوالت التي قامو .أمام الجزائريين

 ادئها تتنافى و أهداف الجزائريينفي عزلة مرفوضين من طرف الشعب باعتبار أهدافها و مب
كما رفضوا من األوربيين الذين ظلوا ينظرون إليهم باعتبارهم أهالي و ال يعترفون لهم سوى 

                                                           
 .110-199، المرجع السابق، ص  2،ج 6281-6211الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد اهلل -(1)
 .733مرجع سابق، ص : بشير بالح  -(2)
-6263الحركة الوطنية في قترة ما بين الحربين "في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر دراسات : ناهد إبراهيم الدسوقي -(3)

 .199، ص2001، منشأة المعارف ،االسكندرية ، "6282
 .413السابق، ص  المرجع: عبد الرحمان بن العقون -(4)
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مع  و ،و التجنيس نتيجة سياسة اإلدماج منعرجفوجد هذا االتجاه نفسه في ،بالقليل من الحقوق
 .(1)التنسيق معهماو  االتجاه االستقاللي و االصالحي االقتراب من واحاول 2.ع.ح

 :االتجاه الشيوعي  -1

نما كان الشيوعيون الجزائريون منتظمين في ،1971ن الحزب الشيوعي موجودا قبل لم يك وا 
  1924قام الحزب سنة  و،(2)"الفرع الجزائري في الحزب الشيوعي الفرنسي" يسمىإطار ما 

مركزها كان  وعي التيخلق فيدرالية الجزائر للحزب الشي:أهمها نشاطات حثيثة في الجزائرب
قام  ر،كمافي الجزائلة لم تكن لها سياسة مستقإذ ،جزائري حزبتأسيس من أجل مدينة وهران،

عندما و .(3)وفهصفالحزب بحملة تجنيد الجزائريين و غيرهم من أهالي افريقيا الشمالية إلى 
 الشيوعي ارتباطها بالحزب جدواها و فعالية انتشارها و أدركت الفيدرالية الشيوعية الجزائرية عدم

    (4)الفرنسي سارعت لالنفصال لتشكيل الحزب الشيوعي الجزائري

ثناء أحيث اتخذ قرار إنشائه ،ميالد الحزب الشيوعي الجزائري 1971بداية ت لذلك شهد     
" فليربان"يو ذلك ف 1971جانفي  29-22ن انعقاد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الفرنسي م

و تجسد المؤتمر التأسيسي .(5)زائريال للحزب الشيوعي الجممث"*أوزقانعمار "و عين "  بفرنسا
                                                           

 .402-739ص ،6221،،الجزائر الوطنية المؤسسة ،الحديث و المعاصري تاريخ الجزائر قضايا و دراسات ف:جمال قنان -( 1)
 .39السابق، ص  المرجع: بن يوسف بن خدة -( 2)
 .  777 ، ص ،المرجع السابق 2،ج 6281-6211الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد اهلل-(3)
 93المرجع السابق، ص : زبيحة زيدان -(4)

ية ثم إلتحق بالمدرسة األصل، درس بالمدرسة القرآن يقبائلة ، مصبالجزائر العا 1910مارس  3لد في و  :عمار أوزقان -)*(
هو أحد مؤسسي ،ح امينا للحزبخرط بحركة الشبان الشيوعيين ليصب،لين1923عا نقابيا بمصالح البريد في سس فر ة،أالفرنسي

اقترب من أفكار جمعية العلماء المسلمين  ممثال للشيوعيين، 1971االسالمي  شارك في المؤتمر ،الجزائريالحزب الشيوعي 
و شارك في مؤتمر الصومام ، تم و،.ت.ج، و انخرط في 1999يبتعد عن الحزب الشيوعي في  ، مما جعله 2بعد نهاية ح ع 

من المقاومة إلى : محمد شريف ولد حسين : أنظر ) بالجزائر 1931مارس  9حتى االستقالل ، توفي في 1993اعتقاله في 
 .(43-41، ص2010الجزائر،  ،، دار القصبة6219-6381الحرب من أجل االستقالل

 41المرجع السابق، ص: مومن العمري -(5)
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أعلن فيه عن تأسيس الحزب الشيوعي  1971أكتوبر  13-13األول في مدينة الجزائر يومي 
أسس هذا الحزب جرائد  و، فروع له على مستوى مناطق الجزائر، ثم شرع في إنشاء (1)يالجزائر 

                                  « L’Algérie Republiquaine »"  الجزائر الجديدة:"باللغتين العربية و الفرنسية منها 
و تمثلت مطالبه .La lutta social »(2) » "الكفاح االجتماعي"، جريدة « Liberté »" الحرية"

 لجنسية مزدوجة المطالبة با، حقوق بين الجزائريين و الفرنسيينالمطالبة بالمساواة في ال:فيما يلي 
ن ستين نائب تكوين برلمان في مفهوم الحزب الشيوعي له حق التشريع و يتشكل بالتساوي م

أن المطالبة بحكومة يرأسها شخص منتخب من قبل البرلمان المحلي و ،جزائري وستينفرنسي 
      .اللغتان العربية و الفرنسية رسميتين في الجزائرن تكون ر، أيكون لفرنسا ممثل في الجزائ

عرف تغيرات في يزائري حافظ على نفس مطالبه و لم و في الحقيقة أن الحزب الشيوعي الج    
وجهته ، حيث بقيت تصب في نفس االتجاه من خالل ارتباطه الدائم بفرنسا و المحافظة على 

لم يكن له  نشاطاته و مواقفه الجزائري و بالرغم من كل و إن الحزب الشيوعي .(3)مصالحها 
 .  دور ملموس في نضال الحركة الوطنية و ذلك نتيجة ارتباطه بالحزب الشيوعي الفرنسي

 

 

 

 

 

                                                           
 30المرجع السابق، ص : دة بن يوسف بن خ-(1)
 41المرجع السابق، ص: مومن العمري-(2)
 .43نفس المرجع ، ص  -(3)
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 .أبرز أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية: ابعا ر  

 :األمير خالد-1
ولد ،"األمير خالد" الذي اشتهر بلقباألمير  و خالد الهاشمي بن الحاج عبد القادره      

أخذ العلم على يد ،و بها شبابهمضى طفولته و جزء من أ،1339فيفري 20بدمشق في 
قرر والده العودة إلى الجزائر بعد أن سمحت له السلطات  1392في عام و .(1)علمائها

" لويس لوغرانداليسيه "تم إرساله للدراسة في ثانوية  ،و لم يستقر بها طويال إذسيةالفرن
كما شارك ،(3)أظهر فيها توفقاو  1397سنة " الحربيةسان سير "، ثم إلتحق بكلية (2)بباريس

لى رتبة قبطان سنة ة الفرنسية،و بفضل شجاعته ارتقى إالجنسي افضار فرنسا في حروبها،
1903(4). 

نشاطه جليا حينما  فبدأ، 1919 –1917 منبرز األمير خالد كأعظم شخصية في الفترة      
،و من (5)توجه إلى باريس و قام بإلقاء المحاضرات التي طرح من خاللها برنامج الجزائر الفتاة

  "الحاج عمار"النائب المالي،"أحمد بن اسماعيل بوضربة"المحامي:بين أعضاء هذه الحركة
 دارةاإلتطوع فيها و كانت سيرته محل شك  1.ع.حإعالن و ب.(6)"الصادق دندان"الصحافي

 ليعاودمرض السل الرئوي إلصابته بعفى من الخدمة العسكرية ،ألفرنسية بالجزائر رغم استقالتها
حينما طالب و زمالئه بتكون وفد  بوضوحو تجلت وطنيته ،(7) 1919 في نشاطه السياسي

من أجل تسليم عريضة  إلى  1919جزائري لحضور مؤتمر السالم بباريس في شهر ماي 

                                                           
،  6291-6211رواد الكفاح السياسي و االصالحي  6219-6381شخصيات بارزة في كفاح الجزائر : سعيد بورنان-(1)

 .73، ص 2004، الجزائر ، 2، دار االمل للطباعة و لنشر و التوزيع ، ط 2ج 
 .97، ص2010لبنان، ،،ط خاصةدار النفائس ،األمير خالد الهاشمي و الدفاع عن جزائر اإلسالم:يلبسام العس -(2)
  .73المرجع السابق، ص : سعيد بورنان -(3)
  .233، ص1992، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  شخصيات و مواقف: محمد الصالح الصديق  -(4)

)5
- 

(
 Mahfoud Kaddache:L’emir Khaled Doucument et temoingnages pour servir a l’etudue 

du nationlisme Algerien ،office des publications universitaires ، Alger ، 2009 ،p.92 
 .33، المرجع السابق ، ص  6291-6381سياسة التسلط االستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية : يحي بوعزيز -(6)

)7(
 -Mahfoud Kaddache   : op.cit، p27. 
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رجع خائبا مما دفع أن الوفد  ،إال(1)تضمنت مطالب الوفد الجزائري ولسنالرئيس األمريكي 
و قرر الخوض في المعارك االنتخابية " اتحاد النواب المسلمين"باألمير لتأسيس هيئة سياسية 

استطاع المشاركة في  و،(2)"مقدااإل" يهدة لتكون لسان حال حزبه الجديد و سس جريأو 
و بدأو يبحثون عن ،ا جعل االوروبيين يغتاضون لنجاحهمم،و تمكن من الفوز1920االنتخابات 

     .(3)بقيام اتحاد بين الجزائر فرنساطريقة للتخلص منه بعد أن أصبح رافضا لالندماج و يطالب 
للجزائر قدم له  "الكسندر ميليران"  ورية الفرنسيةرئيس الجمه زيارةعند  1922و في سنة 

ال إ،"ل المسلمين في البرلمان الفرنسيلقد جئنا نطلب تمثي" :األمير خالد مطالب جزائرية بقوله
بدأ تضييق الخناق عليه إذ فرض عليه النفي إلى االسكندرية  هناو من ،(4)ن مليران خيب آمالهأ

ليتجه إلى فرنسا في  و لم يمكث بها طويالت السيطرة الفرنسية،دمشق كونها تحلرافضا الذهاب 
صحفية للتعريف بالقضية هناك أستأنف نشاطه بعقد مؤتمرات و ندوات ،و 1924ماي 

 .(5)الجزائرية

     الفرنسية صبح رئيسا للحكومةالذي أ" دوارد هيربوأ"كما بعث االمير برسالة تهنئة إلى      
المهاجرين  مع باتصاالتفي القيام  و بدأ.(6)و كان متعاطفا مع حركة الشبان الجزائريين

بعث برسالة  و،(7)1924ديسمبر  13ول مؤتمر مغاربي من نوعه في المغاربة و اشترك في أ
و رغم ،(8)نوال على االسبانبعد انتصاره في معركة أ"عبد الكريم الخطابي"تهنئة للزعيم المغربي

                                                           
    ،199بيروت،  ، 1،ط  دار الغرب االسالمي  ،6219التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية :عمار بوحوش-(1)

  .220ص 
أحمد حمدي ، مؤسسة مفدي زكريا ء، الجزائر ، : ، جمع و تحقيق  تاريخ الصحافة العربية في الجزائر: مفدي زكريا  -(2)

 .19-14، ص2007
 .222-221المرجع السابق ، ص: عمار بوحوش -(3)

(4 )
- Mahfoud Kaddache   : op.cit، p32. 

 .41-49المرجع السابق ، ص : سعيد بورنان  -(5)
 .223المرجع السابق ، ص : عمار بوحوش -(6)
 .93السابق ، ص  المرجع: حمان بن العقون عبد الر  -(7)
 .71، ص 2009، دار الهدى ، الجزائر ،  مصطفى بن بولعيد مواقف و أحداث: عثماني مسعود  -(8)
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إال أنه عمل على متابعة تطور القضية ،جباره على االبتعاد عن الساحة السياسة بشتى الطرقإ
ذلك غير أن الظروف لم تسمح له بمواصلة  إ.ش.نالجزائرية و هو صاحب فكرة إنشاء جمعية 

 :هينشاء النجم لألمير ، و ما يؤكد ارتباط فكرة إ1921إال أنها تجسدت فعال سنة 

  تنصيبه رئيسا شرفيا لهذه الجمعيةأنه تم 
  قليدها لشعار مير خالد ، تإقدام الشمال االفريقي بإقدام األ تسمية جريدتي إقدام باريز و

 . (1)تأسيسها لولى االمير في السنه األ

دبرت له  إذاالسكندرية، إلى 1929يئة تم نفيه من فرنسا سنة نتيجة نشاطاته و مواقفه الجر 
هناك سوريا،و لى الذي قام بترحيله إ،لقنصل الفرنسيثرها لسلم على إطات األنجليزية مؤامرة السل

 .(2)بدمشق و دفن بها 1971جانفي  9 فيلى وفاته هتمامه بقضية وطنه إو إواصل نضاله 

 :عبد الحميد بن باديس -9

ديسمبر  9ولد عبد الحميد بن باديس محمد المصطفى بن الشيخ المكي بن باديس في        
على يد ،حفظ القرآن في الكتاب (3) مشهورة بالعلم و الجاه و الثراء ن أسرة،مبقسنطينة 1339

 (4)1907ثم توجه لطلب العلم على يد العالم الجليل حمدان لونيسي عام  الشيخ محمد المداسي،
بشهادة التطويع و تخرج ،(5)ةجامع الزيتون العلمية منابن باديس رحتله  أبد 1903في عام و 

ثم سافر مرة  أن يدرس في الجامع الكبير قرر إذعاد إلى الجزائر و .1912-1911بين سنتي 

                                                           
 .227-222، 2003دار هومة ، الجزائر ،  ،6219 -6381مقاربات في تاريخ الجزائر : ابراهيم مياسي  -(1)
 .43-41المرجع السابق ، ص : سعيد بورنان  -(2)
  .32، ص1993،الجزائر ،2الشركة الجزائرية، ط ،عمار الطالبي: ، اعداد1، م آثار ابن باديس: عبد الحميد بن باديس -(3)

، دار الريان ، ط علي بن عبد الحميد الحلبي األثريعلي بن حسن بن :، تعليق أصول الهداية: عبد الحميد بن باديس  -(4)
 .9، ص 1992، االمارت العربية المتحدة ، 1
جوهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس األبرر رئيس جمعية : محمد بن محفوظ بن المختار فال النتقيطي  -(5)

 .109، ص 2009، لبنان ،  1، دار ابن حزم ، طالعلماء المسلمين 
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        العلماء الجزائريين المهاجرين و عرضوا عليه البقاءلتقي بأين ا،(1)1917لحجاز عام ل أخرى
في عودته  ولى بالشيخ البشير االبراهيمي والتقى للمرة األ ،و(2)قامة في المدينة لكنه رفضو اإل

 .(3)فيهاساليب الدراسة ،و وقف على أبرجال العلمأقطار عربية و إجتمع من الحجاز زار عدة 

   في النوادي االرشادات في المساجد و المحاضراتالمواعظ و  بإلقاءمر عمل في بادئ األ     
سنة "النجاح"في تأسيس جريدة"عبد الحفيظ الهاشمي"شارك الشيخ إذ،اشتغل بالصحافةكما 

سنة  "المنتقد"جريدة مستقلة و هي جريدة  بإصدارلكنه سرعان ما انفصل عنه و قام ،1919
و قام برفض .(4)الحادة للسياسة الفرنسية انتقاداتهابسبب منعت من الصدور  إال أنها،1929

على  حث العلماء كما.االبتالء مما سبب له التي عرضتها عليه الحكومة الفرنسية المناصب
         االصالحيةهدافه تحقيق أمن أجل  ، 1971ماي  9جمعية العلماء المسلمين في تأسيس

نشاطه االعالمي النوادي الثقافية كما كثف من  أسسو  للتعليمالمداس  إنشاء إذ،و التربوية
  (5)..."البصائر"  "لصراطا"،" الشريعة"،" السنة النبوية"و"الشهاب"أصدر مجلة  و لنشر دعوته

بدعوة إلى عقد مؤتمر إسالمي في  عندما تم طرح مشروع بلوم فيوليت قام ابن باديس   
حباط فكرة القضية الجزائرية و إالذي ضم تنظيمات سياسية من أجل دراسة  1971

السياسية في  الجماعات تأييدسعت فرنسا لكسب  2.ع.حعندما الحت بوادر و ،(6)دماجاإل
 اعتقاله و وضعه تحت االقامة رفض التنازل عن مبادئه مما دفع إلى ن ابن باديسأ إاللجزائر ا

 .1940فريل أ 11منزله بقسنطينة حتى وفاته في الجبرية ب
                                                           

  ، لبنان 2، مؤسسة نويهض الثقافية ، ط  معجم أعالم الجزائر من صدر االسالم حتى العصر الحاضر: عادل نويهضى _(1)
 .23، ص 1930، 
 .310، ص 1939، لبنان ،  1، ط لمؤسسة العربية للدراسات و النشرا، 7ج  ،موسوعة سياسيةعبد الوهاب الكيالي ،  -(2)
 ، موفم للنشر الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة االسالمية العربية في الجزائر المعاصرة : رابح تركي عمامرة -(3)

  .41-40، ص 2009، الجزائر، 
 .27-22، ص 1999، مصر ،  1، منشأة المعارف ، ط االمام المجدد ابن باديس و التصوف: أحمد محمود الجزار -(4)
 .33السابق، ص  المرجععبد الحميد بن باديس ، آثار بن باديس ، -(5)
  ، دار القصبة للنشر ، الجزائر6291دروب التاريخ مقاالت في تاريخ الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر : حميد عبد القادر-(6)
 .193ص، 2003، 
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 فرحات عباس -8

بدأ ،،و نشأ في عائلة فالحية(1) "جيجل"في لطاهيربا  1399 وتأ 24لد فرحات  عباس و      
للدراسة في  1.ع.ح ليلتحق بعد اندالع  ،هلية بجيجلألا الفرنسيةمدرسة البتدائي في عليمة اإلت

و بعد ثالث سنوات  لمدة  1921وريا و يجند في لاكثانوية قسنطينة ليتحصل على شهادة الب
 .(2)يندمج في العمل السياسىأ بد التقى بالنخبة و أيندراسة الصيدلية بالعاصمة  واصل عودته

 الطلبةرئيس التحاد  1921تم انتخابه سنة عندما سياسي شعله  بمنص أول كان      
ال افريقيا شم مسلميثم اختير ليكون نائب رئيس جمعية ،(3)لجزائراالمسلمين الجزائريين لجامعة 

مجال الصحافة  عباسدخل فرحات جانب هذا  و إلى.(4)1971-1923 ليعين رئيسا لها بين
الشباب "ويذكر  في كتابه،(5)"بن سراج لكما"باسم مستعار  و يمضيها في جريدة التقدم بمقاالته
ثناء أو كذا استمر بهذا  1922العسكرية ثناء تأديته الخدمة أكتب هذه المقالت  أنه"الجزائري

نهى فرحات عباس دراسته الجامعية أ 1977وفي سنة .(6)دراسته في كلية الطب و الصيدلية
أنشأ مجلة أسبوعية  ،كما ين أنشأ صيدليةألى سطيف إجازة في الصيدلية وبعد ذلك توجه إونال 

أنشأ صحيفة  ماك،(7)جزائري مقالته التي نفي فيها وجود وطن 1971 سنةنشر  و"اهم فالت"
 1974تم انتخابه سنة ،(8)"افرنسا هي ان"مقالته  1971فيفري  23وم ها ينشر فيالوفاق التي 

لينظم ،(9)مستشارا  بلديا لمدينة سطيف ثم نائبا بعمالة قسنطينة وهو المنصب الذي شغله طويال
 ملعلق فرحات عباس األالمقربين من رئيسها ابن جلول  أحدو يصبح  ينفيدرالية المنتخب إلى

                                                           
 .274، ص  0032،ئردار القصبة ، الجزا ،عالم مختار: ، تر6219-6291قاموس الثورة الجزائرية : عاشور شرفي  -(1)
  77-22-ص  ، 2003، دار المعرفة ، الجزائر ،  فرحات عباس رجل الجمهورية: حميد عبد القادر-(2)
 .192المرجع السابق، ص :ناهد ابراهيم الدسوقي -(3)
 .41، المرجع السابق، ص  فرحات عباس رجل الجمهورية: حميد عبد القادر  -(4)
 .32المرجع السابق، ص : بورنان سعيد  -(5)
 .19، ص 2003احمد منور ، عاصمة الثقافة العربية ، الجزائر ، : ، ترالشباب الجزائري: فرحات عباس  -(6)
 .497،ص1939، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، لبنان ،  4، ج  موسوعة سياسية :عبد الوهاب الكيالي   -(7)
 .33السابق، ص  المرجع: بن يوسف بن خدة  -(8)
 .37المرجع السابق ، ص : سعيد بورنان  -(9)
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لعدد كبير من المثقفين  منح حقوق فرنسيةلو الذي يهدف  1971مشروع بلوم فيوليت سنة على 
جعله يغير فكره من مستعمرة فرنسية ، ما (1)1973 سنةهذا المشروع رفض  أن إال المسلمين

 .مقاطعة فرنسية إلى

أنشأ  1973 جويلية 23ي ،ففة تحول هامة في فكر جماعة النخبةنقط 1973سنة  كانت      
و أظهر ،"االتحاد الشعبي الجزائري"فرحات  فأسسفرحات و ابن جلول حزبا خاصا به "من كل 
فرحات قام  1979سنة 2.ع.و ما إن اندلعت ح.(2)نوعا من التراجع حول الفكر االندماجيفيه 

 بعدها .(3)عنه فرجألكن سرعان  1940 سنةسر وقع تحت األ،و لتطوع و تأييد فرنساعباس با
نذاك ليطالبه آ روزفلتمبعوث الرئيس االمريكي " روبير مورفي"فرحات عباس بالجنرال  اتصل

 1947فيفري  10في  شخصية سياسية 23رير بيان وقعته تحمن خالل  بتقرير مصير الجزائر
رفضه وعندئذ قرر فرحات ن هذا البيان قد تم أ إال.عليه اسم بيان الشعب الجزائريق وأطل

ل تحالف أجالذي بدأ في العمل معهم من "البشير االبراهيمي"و"مصالى الحاج"التقرب من
في ماي  و،1944مارس  14في "حباب البيان و الحريةأ"حركةفي سطيف نشأ أثم ،(4)جديد

هذه  "اهلل بو القاسم سعدأ"ع الدكتوررج،إذ يعنيفة ألحداث كانت الجزائر مسرحا 1949
ن أمام اهلل أصرح بشرفي أ":قائال  ن فرحات صرحأ إال.حباب البيان و الحريةألى إحداث األ
المظاهرات جراء هذه  عتقاله منإتم ،(5)..."حباب لبيان و الحرية ال عالقة لها مجاز سطيفأ

ين استأنف ألى سطيف إ عادو ،(6)1941 مارس 19في  هطالق سراحإتم وبعد قضاء عام 
راطي للبيان مقيالتحاد الدا"طلق عليه اسمأيدليته وقام بتأسيس حزب جديد له العمل في ص

 .نفصال عن فرنسااإل مبعد تعهد ظهر اعتداله والتزامه وأن أوذلك بعد "الجزائري
                                                           

 .497، المرجع السابق، ص 4، ج  موسوعة سياسيةالوهاب الكيالي ، عبد -(1)
 .32، المرجع السابق، ص  فرحات عباس رجل الجمهورية: حميد عبد القادر  -( 2)
 .497، المرجع السابق، ص  4، ج  سياسيةموسوعة عبد الوهاب الكيالي ، -( 3)
 .273، ص  المرجع السابق،...التاريخ السياسي : عمار بوحوش  - (4)
 . 109، ص ، المرجع السابق فرحات عباس رجل الجمهورية: حميد عبد القادر  -(  5)
 .494، ص ، المرجع السابق 4، ج  موسوعة سياسيةعبد الوهاب الكيالي ،  -(6)
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فريل أ 22 التحق فيإذ ،بجبهة التحرير الوطنى لاتصاإلقرر فرحات  1999جانفي  و      
 إلىحوار عن طريق القانون  رجل منعباس  تحول  فرحات وو ،.ت.ج إلىنضم  إ و 1991

أثناء الخالفات الحياد فرحات  التزم  1991 أوت 20 مؤتمر الصومامخالل و ،(1)رجل ثوري
عين ،و الجزائرية بالقضية الالتينية للتعريفا مريكأدول  ما أهله لزيارة،عضاء الجبهةبين أ

    التنفيذ لجنة التنسيق و لعضوا  1993 أوتفي  و،1991سنة جلس الوطني للثورة عضوا للم

تحت حكومته  ،و"ة للجمهورية الجزائريةتمة المؤقلحكو ل" عين رئيسا 1993سبتمبر  13 و في
بن "تنحيته و عينتم ،1911لوقران  و األولىمن المفاوضات ايفيان ولى بدأت المرحلة  األ

ثم لتأسيسي ا طنيا في المجلس الو ئبنا ابهختم انت و بعد االستقالل، (2)همكان"خدةيوسف بن 
 أوتفي  ستقالتهاجعله يقدم نذاك آالمعارضة القوية من قبل رئيس الجمهورية  ،و بسببله ائيسر 

الرئيس لنظام  معارضتهفي  استمر، و 1917افرج عنه في  و أدرا إلىليعتقل و ينقل ،1917
في عهد  ليفرج عنه 1914في بداية  الجبريةقامة خرى تحت اإلأمرة  عليوض "هواري  بومدين"
سنة مناسبة  الذكرى الثالثين للثورة ميدالية المقاومة ب منحهحيث " الشادلى بن جديد"لرئيسا

 .(3)1993 سبتمبر 24في  ، توفي1934

 

 

 

 

 

                                                           
 .247 -240 المرجع السابق ، ص...التاريخ السياسي: عمار بوحوش  -(1)
 .131ية ، المرجع السابق ، صفرحات عباس رجل الجمهور: عبد القادر حميد -(2)
 .494، المرجع السابق، ص 4، ج  موسوعة سياسيةعبد الوهاب الكيالي ،  -(3)
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 :خالصــــــة

 :يه  أن نستخلص مجموعة من النتائج نمن خالل ما سبق عرضه و مناقشته في هذا الفصل يمك

كل رد فعل تشمل  باعتبارها،1370سنة الجزائرية تضرب بجذورها إلى  أن الحركة الوطنية -
لمقاومة في ردود الفعل األولية في او تمثلت ،الجزائر حتاللامنذ  الشعب الجزائري هقام ب

قاومة أسلوب كفاحهم إلى م، ليغير الجزائريون من ن عامايسبع التي دامت حوالي المسلحة 
 .مطلع القرن العشرين مع سياسية 

ية لكل منها شهدت ظهور عدة تيارات سياس العالميتينأن الجزائر خالل فترة ما بين الحربين -
                دماجي و اإلصالحيكذا التيار اإل االستقاللي،و كان تيارفهدفه و وجهته الخاصة، 

 .الشيوعي و

عدة رجال كان لهم دور كبير و بارز الجزائرية،في خضم هذه الظروف ظهر على الساحة  -
من حيث توجهاتهم  و أفكارهم ؛ و السياسي  على المستوى الثقافي و االصالحي و الديني 

           عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العربية االسالمية :  الساعية الستقالل الجزائر أمثال
 .هؤالء دور في المسيرة النضالية للجزائر إذ كان لكل سياسي فرحت عباس ، و األمير خالدو ال
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    حيث أن دراسة شخصيتهج من الشخصيات الجزائرية الهامة،يعد الزعيم مصالي الحا       
و هذا ما جعلنا  عرف بها،و كذا العوامل التي أثرت في تكوينه و إخراجه على الواجهة التي 

 تاريخ  ة المميزة و المتفردة فنقف على أهم المحطات الحاسمة التي صنعت هذه الشخصي
مولده  ى،البد من التعرف عل"مصالي الحاج"ية شخص ىعل الضوءو لتسليط المزيد من .الجزائر

المحيطة به،ألن كل ذلك كان له تأثير في تكوين  بالعواملو مدى تأثره ه ، و نشأته و تعليم
 .شخصيته اإلجتماعية و السياسية و الثقافية

 .المولد و النشأة: أوال 

 :مولده  -8

في  عثر عليهالذي  سماإلهذا صلي ،محجي بن سي بوزيان ب بنهو حجي ولد أحمد       
و قديمة  ى عائالت عريقةإل الحاج مصاليأحمد ينتمي  إذ،(1)جل الحالة المدنية لبلدية تلمسانس

 مصاليأحمد  ، و قد ولد أب(أب تركي و أم جزائرية )في تلمسان و هي من أصل كرغلي 
أما بالنسبة لكنيته فهي ،سبانيإلجده إثر الغزو اأن هاجر بمدينة وجدة بالمغرب بعد  الحاج

لحالة المدنية حولته ا مإس، و يعنى ساكن الموصل في كردستان بالعراق" مسلي"فاألصل
 (10أنظر الملحق رقم ).(2)يصالمالفرنسية إلى 

بة بمدينة تلمسان التابعة بحي الرحي 0181ماي  01حمد مصالي بن الحاج في أولد      
و هذا الحي الذي  ،بدار قادري بالدرب الفوقي نهج باب الجياد اآلن (3)لى عمالة وهران إآنذاك 

        "  حي مصطفى"و " عرصة ديدو"و "  حي سيدي الوزان"و "  حي الرحيبة"كان يضم 

                                                           
 . 8 ص ،9118الجزائر ،  ، دار القصبة للنشر ، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح: محمد قنانش -(1)
الصادق عماري و مصطفى ماضي ، منشورات :ر ت  ،8891 - 8818 مصالي الحاج رائد الوطنية: بنيامين سطورا  -(2)

 .08 ، ص 9119 ،الجزائر ،  لالستقاللالذكرى األربعين 
         المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية محمد المعراجي ، :، تر 8891-8181مذكرات مصالي الحاج : مصالي الحاج  -(3)

 .8،ص9112، الجزائر ، 
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والده  هو الحاج  .(1)حياء مداخل مختلفة و لكنها متشابكة و متداخلة فيما بينهاو كانت لهذه األ
 ،و تبعد عن تلمسان**" الصفصاف"فالحا يعمل في قطعة أرض تدعى * مصاليأحمد 

إذ   مصالي  حمدأعائقا كبيرا في طفولة بعشرون  كيلومتر كما شكل الدخل الضعيف للعائلة 
 "بمونتنياك"دال إبالعمل في محطة لى إمما دفع بوالده ،(2)نن األرض ال تفي بحاجيات العائلتيأ
 المقدمةو الهدايا لى جانب الصداقات إلي سيدي بومدين هذا اضريح الو اسة لى حر إانتقل  ثم ،

سكان مدينة تلمسان  فهكل أنو هذا بعد ،(3)بدورات مراقبة ليليةه ى عملإلضافة إ ،لهذا الضريح
ألنهم يحترمونه لتقواه و شجاعته ، ثم ما لبث أن أصبح مقدما على ضريح سيدي عبد ، بذلك

 إذ  0831و استمر في هذه الوظيفة لمدة عشرين عاما حتى  ،0808سنة بعد القادر الجيالني 
ضد ،ذو شخصية بسيطة و صلبة الحاج أب مصالي كان كما، (4) 0831توفي في مارس 

 .بنهإفي شخصية  كثيرا مما أثر،  ستعماريةاالالتعاون مع اإلدارة 

القاضي الشرعي في  بنةا فتسمى فاطمة بنت ساري حاج الدين أما والدة مصالي الحاج     
و كانت  .0899غاية وفاتها في ربيع  إلىنائها أبجل تربية أ حياتها من كرست ،(5)تلمسان

  ربع بنات أ وسط عائلة تتكون من طفالن والحاج مصالي  أنش إذ ،يهبوالدته الزوجة الثانية أل
خواته من أ فهنما ثالث بنات أ،  لىو كبر منه بكثير من زوجة والده األأخت أخ و أو كان له 

، هذا دليل (6)دجدته ماما بن قلفاط في حي الجيا يقيمون في منزل اه فاطمة ساري و كانو أم
                                                           

 .8سابق ، صالمرجع ال :محمد قنانش -(1)
للمزيد أنظر بنيامين ) حمد مصالي و سمى ابنه أحمدأسم ، األب الحاج بن يحمالن نفس اإلب و اإلكان كل من األ-)*(

 .(08المرجع السابق، ص : سطورا
 سعيد :أنظر  للمزيد )' عائلة ممشاوي' رض في الريف كانت عائلة مصالي تمتلكها بالشراكة مع عائالت تقربهم أ قطعة-)**(

، 9ج ،  8891-8811 رواد الكفاح السياسي و االصالحي  8819-8191شخصيات بارزة في كفاح الجزائر :    بورنان
  (.48المرجع السابق ، ص 

   . 33،المرجع السابق ،ص8891التاريخ مقاالت في تاريخ الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر دروب :حميد عبد القادر - (2)
 .91-08السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(3)
 .8المرجع السابق ، ص: محمد قنانش -(4)
 .80،ص 9111 ، دار المسك للنشر و التوزيع ، الجزائر ، شخصية 811الشخصيات الجزائرية : آسيا تميم-(5)
 .01-8السابق، ص  المصدرمصالي الحاج ،  -(6)
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التقاليد ، محافظة على محاطا بعطف والديه ،نه تربي وسط عائلة مزارعة و فقيرة ى أعل
 .سالمية اإل

 :طفولته و تعليمه  - 9

أما والدته  ى المدرسة الفرنسية،إل إرسالهالحاج سبع سنوات قرر والده  صاليعندما بلغ م       
أن  يذكران "قنانش و محفوظ قداش  محمد"أنفي حين  ،لمدرسة العربيةإلى ا تريد ذهابهفكانت 

و متوسطة  ابتدائية نذاك بها أربع مداسآكانت تلمسان  إذ .والدته كانت تريده أن يتعلم حرفة
ن يتعلم اللغة الفرنسية و يستطيع ألى المدرسة الفرنسية من أجل إ إرسالهو بالفعل تم  فرنسية ،

مصالي  التحق ، حيث الدفاع عن نفسه و عائلته و يكون ترجمان بين الفرنسيين و الجزائريين
الواقع بصهريج مهيدة و كانت مختلطة ، كما كان " ديسيو" الحاج بالمدرسة األهلية الفرنسية 

ن مصالي قد دخل الكتاب أ  محمد قنانش"ذكر كما ،(1)ى الفئتينإلفيها ينتميان  نالمعلمي
 .لى المدرسة الفرنسيةإاتجه القرآن ثم العربي بجامع سيدي الوزان،و حفظ عدة أحزاب من 

" زاوية الحاج محمد بن يلس" نه لم يتلقى تربية دينية و إنما تلقاها فيأهذا ال يعني       
تربي  إذالتي كانت تنتمي لها كل من عائلة والدته و والده ،  (2)لتابعة للطريقة الدرقاوية بتلمسانا

كما  ، الخيرلى محاربة المنكر و الدفاع عن إعلى مبادئ الطرقية و التي سعى من خاللها 
 و كانت الحياة بالنسبة ،لصعوباتعمل والده على تشجيعه على مواصلة دراسته رغم كل ا

لى معاناته من إضافة إ ،ةالثانيمن الدرجة  مواطنينلى إو مهينة كونه ينتمي  صغير مذلة فلطل
، هذا (3)0811بعد طردهم من منزل جدتهم في نهج الجياد و ذلك سنة  تأثرهكذا د، الفقر الشدي
 هتمامه الكبير بها لم يمنعه من مساعدة عائلته و هو فيالى مغادر المدرسة  رغم إ ما اضطره

                                                           
 .01-02السابق، ص  المصدر: مصالي الحاج -(1)
 .80المرجع السابق ،ص: آسيا تميم -(2)
 .93ص  -04السابق ، ص   المصدر:  مصالي الحاج -( 3)
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عندما  و.(1)بن عطار السيدسكافيا لدى إثم  سي سعيد السيدلتاسعة كحالق متمرن لدى سن ا
لدة تبد عن تلمسان بعشرة سن العاشرة عمل كصبي بقال عند السيد الغوثي مسلي في ببلغ 

ما جعله ينفصل عن عائلته و يعيش في محل الذي يعمل فيه،و لم يظل عاطال عن ،كيلومتر
نه فصل من أال إكياس للتبغ إللصاق الطوابع على السجائر و األ في مصنع شتغلإنما إالعمل 

 .(2)القصر العمل بعد تطبيق قانون منع العمل على

           نه بقي في هذا العمل حوالي سنة و تعلم منه الكثيرأفي مذكراته الحاج ذ يذكر مصالي إ   
إلى توجيهه ائلته أدى بعن سبب الذي أذكر  و نذاك لم حوالي اثنى عشرة سنةآو كان عمره 

هذا  التخاذمكانيات المادية التي دفعت والدي ن نقص اإلأعتقد أ"العمل وهو صغير بقوله
في مختلف  و بعد أن اشتغل، (3)"حادثة غيابي المتكرر عن الدراسة إلى ضافة القرار باإل

بدمجه في المدرسة و ذلك  ةسلى الدراإ بإعادتهقام معلم من حيه  عمال و الحرف ،األ
          راضي الفالحيةل في األملى العإحيث يتم فيها توجيههم ،المخصصة للشباب الجزائري

       داريةبعادهم عن المناصب اإلإشغال اليدوية في الورشات و ذلك بهدف معين و هو و األ
ن الحظ أد و خالل هذه المرحلة من حياته تغير فكر مصالي خاصة بعالجزائر، و الهامة في 

ولى من ألو ثالثة خالل السنة اأسبوعين أأن تاريخ الجزائر و جغرافيتها كانت تدرس لمدة 
ن أ ن الشباب الجزائري يرونإلهذا ف ن تاريخ فرنسا يدرس و يراجع كل يوم،أالدراسة في حين 

 .(4)فضل من تاريخهمأهم و أ تاريخ فرنسا

عمره  فقد عمل  للدراسة و هو في سن الخامسة عشر من و بالرغم من عودة مصالي      
 الطفل مصالي تأثركما ،  و تحسين مستواه و معلوماته نفسه للحصول على شهادة تثقيفعلى 

كل " الذي درسه عدة سنوات و جعله يحفظ حكمة  "سي محمد بو عياد"كثيرا بمعلميه الحاج 
                                                           

 413، المرجع السابق ، ص 0،ج   8818-8191تاريخ الجزائر المعاصر : بشير بالح-(1)
 .99السابق ، ص المصدر: بنيامين سطورا  -(2)
 .32المرجع السابق، ص: حميد عبد القادر  -(3)
 .93-99السابق، ص المصدر: بنيامين سطورا   -(4)
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محامي " مإسطلق عليه أو هو من  "م منظمن ليس منظما يصير ال محالة عبد لمن هو 
لشاسع بين ا الفرق الحاج حظ مصاليو هناك ال ،(1)صحابة دائماأكان يدافع عن  ألنه" القسم

يغضب على  ما تلقاه في المدرسة الفرنسية و ما يشاهده خالل حياته من فقر و معاناة جعله
، رغم هذا (2)0801 سنةلى طردة من المدرسة إالمدرسة  بإدارةما دفع  زمالئهكل شي يمس 
تحاق  بالدراسة يهتم كثيرا بفرق السن بينه و بين زمالئه فرغبته باالل لم الحاج  نجد أن مصالي

لى جانب تنشئته إفي المدرسة الفرنسية  الحاج تعليم مصالي فإن.مامهكانت فوق أي عائق أ
بالفرنسيين  حتكاكهإى إلضافة إالدينية التي تلقاها في الزاواية الدرقاوية جعلت منه طفال واعيا 

طوال  الى جانب الحياة القاسية التي عانى منهإ صغرهشتغلها في إل التي اعممن خالل األ
 .  ولية عن الواقع المعيشي في الجزائرأيكون نظرة  أنمن خاللها  ستطاعإطفولته 

 :   العوامل المؤثرة في شخصيته  -9

 للبيئة التي نشأ فيها تأثير كبير حيث نشأالحاج فقد كانت  ففيما يتعلق بشخصية مصالي      
في أسرة فقيرة محافظة على األصالة و الروح الوطنية و دليل ذلك أن والده كان رافضا التعامل 

 .     مع  االدارة الفرنسية كما كان ألبيه تأثير كبير في حياته

روي لي مصالي طفولته ":يقول حيثالحاج و تحدث بنيامين سطورا على طفولة مصالي       
إلى إحداث  –و كان ال يزال شابا يافعا  –الشديدة الفقر في تلمسان و كيف ادت فكرة لوالده 

أول صدمة في وطنية فيه فقد كان االب يقوم بدورات مراقبة في الليالي الباردة و لدى دخوله 
هكذا و "ين سرقوا بالدنا الذ عندما أفكر في أنه يجب حراسة أولئك: إلى البيت في الليل يقول 

إن أبي جعلني أفهم ضرورة الكفاح " و تحدث عن والده يقوله "وعى مصالي أن بالده سرقت 
و هكذا كان لتأثير األب على ابنه في صنع أفكاره و تنميتها و (3) "المسلح السترجاع  كرامتنا

                                                           
  .11السابق ، ص  صدرالم: مصالي الحاج  -(1)
 .413المرجع السابق، ص : بشير بالح  -(2)
 .91السابق ،  ص  المصدر: نيامين سطورا ب -(3)
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المستعمرين إضافة توعيتها على أساس حبه للوطن و ضرورة الدفاع و استرجاع األرض من 
 كما كان لمصاليكان يغذي أفكار ابنه بذلك  فقدإلى أن والده كان مهتما بالتطورات السياسية 

  .ارتباطا باألرض عن طريق والده الحاج

حيث  0899دور كبير في تربيته و ذلك بعد وفاة والدته سنة "  بنقلفات" ما كان لجدته ك      
إلى جانب دور الزاوية الدرقاوية في تنشئته اجتماعيا و سياسيا حيث  ، (1)عملت على التكفل به

عمل على االحتفاظ بمبادئها و تعاليمها التي تهدف إلى الدفاع عن الظلم و االضطهاد ،كما 
الحاج " كان لهذه الزاوية دور آخر أال و هو النضال السياسي و المقاومة و دليل ذلك أن

هذا ما  (2)و غيرهم من الدرقاويين  "طوطي"المجاهد ذلك خرج للحرب و ك" موسى الدرقاوي
كما أثرت دينيا و سياسيا  ،غرس فيه بذور حب الوطن و الكفاح من أجل استرجاع األرض

عن ارتباط مصالي بهذه  عبد الرحمان بن العقونكما عبر  .على فكر الطفل مصالي الحاج 
جنسيته الرسمية و التاريخية ، و هو : "و بتعاليمها في قوله  الزاوية الدرقاوية و تأثيرها بها

 .(3)" وجوده الشخصي و الوطني و القومي ، و هو عقيدته الروحية و الدينية

كان مصالي الحاج رياضيا محبا للفنون و الثقافة بما في ذلك المسرح و الموسيقى إضافة      
           لى بشخصية ذات قدرة عالية على التنظيمإلى حب المطالعة الكثيرة مما ساعده على أن يتح

و النضال و الدفاع المستميت عن الحق بالحجة و اإلقناع  أهلته لقيادة جهاد الشعب الجزائري 
من حياة قاسية خالل و كنتيجة للوضع المزري الذي عاشه الطفل (4)ضد االستعمار منذ صغره

و التنقل من   و إعانة أسرتهمبكرة للعمل  سن اضطر لمغادرة المدرسة في صغره خاصة ،مما

                                                           
 .91، ص السابق  المصدر: نيامين سطورا ب-(1)
 0889،  ت، بير   0ار الغرب االسالمي ، ط ، د0، ج 8811-8191الحركة الوطنية الجزائرية : ابو القاسم سعد اهلل  -(2)

 . 988، ص 
         0ج  ، 8891-8891الكفاح القومي السياسي من خالل مذكرات معاصر فترة مابين : عبد الرحمان بن العقون  -(3)

                                                              .السابق المصدر، 
 .411المرجع السابق ، ص :بشير بالح  -(4)
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رغبته في تعلم  وستكشاف و التطلع كه للمدرسة رغم حبه للدراسة و اإلخر و تر عمل آل
                                   .وصل إليه الحقاالفرنسية كان له دور كبير فيما 

 .تجنيده في الجيش الفرنسي: ثانيا 

 :موقفه من التجنيد-8

 جباري على الجزائريينسلطات الفرنسية مشروع للتجنيد اإلطرحت ال جواءظل هذه األ في    
القرار صدى  كان لهذا،إذ في الجيش الفرنسي رغامهم على القتال و إ هعزمت على فرض حيث

     بمظاهرات شعبية  امختلفة فقامو  بأشكالعبروا عن رفضهم ؛  ريينالجزائعميق في نفوس 
ن الكثير أضد الحكومة الفرنسية حتى  تجاجلالحلى فرنسا إرسال وفود إو تقديمهم عرائض و 

 .ن يخضع للتجنيد أمنهم اضطر للهجرة خارج الجزائر تفاديا 

جبارية للجزائريين حيث العسكرية اإليرى ضرورة الخدمة  طرح مشروع 0811و في سنة      
حدث أو  ،(1)الت و غضبهمالعائ ستياءاثار أ الحدث في تلمسان صدمة كبيرة مما مثلت هذا

جانب  لىإهذا ما يحدث من حوله  يتأملكان مصالي الحاج يراقب و  كما ،مقاوماتعدة ذلك 
بنائهم حيث أسالمية خوفا من تجنيد انيين نحو البالد العربية اإلعداد المهاجرين التلمسأ تزايد

بطلب جوازات السفر للهجرة و بلغ  قام التلمسانيون 0811نه منذ شهر سبتمبر أيذكر مصالي 
هاجر حوالى مائة شخص بطريقة  0801لى إ 0811تلمساني و منذ  390عددهم حوالي 

 08مظاهرة تلمسانية جرت يوم  كبرأن أبكثير كما يذكر  0800سرية كما تزايد عددهم سنة 
 ما بلغدو عن،(2)ةمتظاهر حسب مصادر الشرط 9111لى و تم مشاركة حوا 0811ر مبديس

قانون التجنيد  لغاءإبن موجة المظاهرات المطالبة أكان يرى  0800ي سنة أ سن الثالثة عشر

                                                           
 .42السابق ، ص المصدر: مصالي الحاج  -(1)
 .30- 48، ص المصدرنفس  -(2)
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جباري الذي فرضته فرنسا تزداد في تلمسان و ذلك رفضا لتجنيد الشباب الجزائري و عدم اإل
 .(1)فرض الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي 

انطلقت من الجامع الكبير بتلمسان إلى  التيكما شارك مصالي الحاج في مظاهرة ضد التجنيد 
         نيابة العمالة إذ فوجئ بالحماس الكبير و الروح الوطنية التي كانت تسود التلمسانيين 

و ذلك بالجامع  جلول شلبيكان يستمع و يحضر إلى خطب الشيخ  و. (2)و الجزائريين عامة
إلى الهجرة و ذلك تفاديا أن يمسهم القانون  الكبير بتلمسان الذي عمل على دعوة التلمسانيين

أن الكثير من العلماء هاجروا أمثال تى الجائر الذي تسعى فرنسا إلى تطبيقه على الجزائريين ح
عائلة مصالي الحاج فلم  أما . (3)شيخ الزاوية الدرقاوية التي كان ينتمى لها" لشيخ محمد يلسا"

للبقاء في تلمسان و ذلك لسبب إن امكانياتهم المادية لم تسمح لهم  ضطرتتهاجر و إ
 .(4)الهجرةب

األولى  .ع.حخالل كل هذه الفترة صارت تلمسان مركزا هاما للتجنيد و مع اندالع  و      
تزايد عدد المجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي لتأدية الخدمة العسكرية اإلجبارية إذ 

فرنسا و بذلك تزايد عددهم و على حسب قوانين مشجعة للهجرة إلى  فرنسا لوضعاضطرت 
 :أنه تم تجنيد و ذلك كما هو موضح في الجدول التالي األرشيف العسكري

 0801 0802 0801 0803 0804 السنة
 03038 1910 09111 09139 01114 عدد المجندين 

خالل هذه الفترة ما يزال يدرس في المدرسة و يقرا ألهله أخبار  الحاج و قد كان مصالي
ش حتى قام الجي 0804كتوبر إن حل شهر أو ما  ،(5)و تطورات الحرب و اشتدادها  الصحف

                                                           
 .3، ص  9103، دار علي بن زيد ، الجزائر ،  3ج  ، "مصالي الحاج" رجال من ذاكرة الجزائر: لزهر بديدة  -(1)
 . 94السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(2)
 .94، ص   المصدرنفس  -(3)
 .89المرجع السابق ، ص : آسيا تميم  -(4)
  .13السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(5)
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لى مكان إرسالهم إيذهب لها فتم الحاج ي كان مصالي تة الستيالء على المدرسالفرنسي على اإل
طفا خطيرا فارتفع بذلك سعر عنخذت الحرب مأ 0803 و 0801 ر للدراسة و خالل سنتيآخ

حتجاجات ضد الخدمة ستمرار بعض االلى جانب إإهذا عامة ، تلمسان و الجزائر  المعيشة في
              اءات تعسفية من أجل تخويف السكانن السلطات الفرنسية كانت تتخذ اجر أ العسكرية إال

بنها الوحيد العملية تزايد خوف عائلته من ذهاب احياة التوجه للالحاج مصالي  ن قررأو بعد 
 .(1)للخدمة العسكرية

 :الخدمة العسكرية  -9

و هو ال يزال لم يبلغ ،جباريةلخدمة العسكرية اإلالحاج ل استدعي مصالي 0801في سنة       
إذ تم  0801 في أفريل ، و ذلك (2)فجند و تم نقله إلى وهران و منها إلى مرسيلياعشرين سنة 

األولى قد .ع .حترحيله على متن باخرة سيدي ابراهيم ثم إلى مدينة بوردو، و لحسن حظه أن 
، و بعد وصوله أجرى تدريباته العسكرية في شهري افريل و ماي في (3)أوشكت على اإلنتهاء

 ، حيث شارك في العديد من المعارك إلى جانب01ببوردو في الفصيلة  "كورسول"ثكنة بشارع 
لى و نظرا لشخصيته القوية و مهارته العملية جعلته من مجرد مجند إ .فرنسا ضد ألمانيا النازية

مسؤوال عن خمسة جنود دون أن يتلقى راتب   -عريفا  –موظفا  0808ت تعيينه في أو 
لكن ما أثر في نفسه هو أن الدولة العثمانية قد انهزمت في الحرب أمام كل من  و ، (4)إضافي

 .(5)فرنسا و بريطانيا و اعتبر ذلك هزيمة للمسلمين و اإلسالم 

 

                                                           
 .23-34السابق ،  ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(1)
 .31المرجع السابق ، ص : سعيد  بورنان -(2)
 .414المرجع السابق، ص : بشير بالح  -(3)
 .98- 91السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(4)
 .89المرجع السابق ، ص : سيا تميم آ -(5)
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إلى رتبة رقيب أين تحسنت أحواله بالرغم من أنه الحاج رقي مصالي  0891و في عام      
إذ كان يتقاضى فرنك و نصف في اليوم ، كان يالحظ التمييز بين الجندي الجزائري و الفرنسي 

فاحتج  ،مقارنة مع أحد رفقائه الفرنسيين معه بنفس السن و الرتبة كان يتقاضى سبعة فرنكات
     بأنه من األهالي ءه الجواب بعد انقضاء مدةرية و جالهذا التمييز خطيا لدى اإلدارة العسك

                                                                  .(1)و هذا يمنعه أن يتمتع بنفس الحقوق الفرنسية
تطوراته و كانت يقوم بمناقشات مع  أحوال العالم و ترقبكان مصالي يطالع الصحف و ي اكم

بالمبادئ  فريقيا عامة مع أنه ظل متمسكاوضع الجزائر و شمال إ لمغاربة حولزمالئه ا
مدة ثالث سنوات بالخدمة العسكرية تم  نقضاءإو بعد .(2)و الشريعة االسالمية االسالمية

بتلمسان  رأسهلى مسقط إذ عاد إ و هو يحمل رتبة عريف،  0890فيفري  91تسريحة في 
ل لم تعجبه و تناسبه اعمن هذه األأ إال ليشرع في البحث عن عمل و توالت عليه العروض

نها ال تحترم العمال كما الحظ وجود نقابات أظروف العمل مختلفة عن فرنسا كما  أن رأىكونه 
 .(3)فكرة الهجرة من جديد  جاءتهتدافع عن حقوق العمال التي كانت مفقودة في الجزائر و هنا 

 :العوامل المؤثرة فيه خالل هذه المرحلة -9

      0890الى  0808لعل أهم ما أثر في شخصية مصالي الحاج خالل هذه الفترة من      
و خاصة أثناء تجنيده في الجيش الفرنسي أين كانت تجربة فردية تعرف فيها على جزائريين من 

مما ، جمعت بينهم ظروف اجتماعية واحدة ... مختلف المناطق تلمسان و وهران و مستغانم
ناصر المجتمع و ذلك خالل إقامته في فرنسا جعلته يكون عالقات جعلته يحتك بمختلف ع

جديدة مع زمالء فرنسيين في الجيش الفرنسي و كذا شكلت لديه ثقافة غربية و أدرك مغزى 
 .التحرر من خالل مشاركته في الحرب العالمية األولى 

                                                           
 33- 39السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(1)

 .31المرجع السابق ،  ص : سعيد بورنان  -(2)
 .33السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(3)
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حق الشعوب هذا إلى جانب تأثره بمبادئ ولسن األربعة عشر و التي تهدف إلى منح      
لبلشفية أثر كبير في االمستضعفة التي حاول تكريسها في بداية نضاله السياسي كما كان للثورة 

قد عاش  0890-0891خالل مذكراته أنه في سنتي  الحاج كما يذكر مصالي. (1)نفسه
- :                                                                     حادثين هامين هما

 .إعالن مصطفى كمال باشا االنتفاضة التركية -

الخطابي بحرب في جبال الريف بالمغرب ضد  و من جهة آخرى قام األمير عبد الكريم - 
أالف جندي ، مما جعل هذا  111القوات اإلسبانية ووقع هزيمة على الجيش إسباني قوامه 

االستقالل و بذلك يكون هذا ألوروبا و أيقظ روح  االنتصار الالمع يحمل نوعا من التهديد

التحدي للمسيحية و األوروبيين من أجل استرجاع حقوقهم 
(2)

 . 

ثر أليم أكما وقع حادث ، الشعور الوطني  الحاج ي كونت لدى مصاليحداث التهذه األ       
في  ستقراراالمما جعله ال يبحث عن  0899رس  و هو وفاته والدته في ما أالفي حياته 

كثر متانة التي الجزائر و بذلك انقطعت الصلة األ جل الهجرة خارجأنما سعى من إو ،تلمسان 
الذي سمع عنه  كان متحمسا لاللتقاء باألمير خالد 0899كانت تربطه بتلمسان ، و في صيف 

 كان من الشباب الذين حضروا له   و (3)مير سيلقى محاضرة في تلمسانالكثير حيث كان األ
من معاناة الشعب الجزائري كما عرض  نطالقااو تأثروا بأفكاره االصالحية التي نادى بها 

ازداد  هنا و من. (4)مطالبه لتحسين الوضع االقتصادي و االجتماعي و السياسي للجزائريين 
الشخصيات ب يتأثر أو بد، خالد  األميرار التي نادى بها فكنه عمل على ترسيخ األأتأثره لدرجة 

 .مدافعة عن  الظلم و الفقر و الجهل ستعمارلاللها نظرة معادية  لتي
 
 
 

                                                           
 .98، ص السابق  المصدر: بنيامين سطورا -(1)
 .011السابق ، ص  المصدر: مصالي الحاج  -(2)
 .001، ص  المصدرنفس  -(3)
 .8لزهر بديدة ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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 .لى فرنساإهجرته : ثالثا

 :هجرة الجزائريين -8

طع على قصل لم تنفي األ الجزائرية لم تكن مرتبطة بوقت و إنما ن الهجرةحقيقة أفي ال      
               إلى أرجاء مختلفة من العالم ،و في أزمان متفاوتة 0131منذ  حتالل الفرنسيامتداد اال

 شارل" و ألسباب متعددة إال إن كل العوامل كانت من جراء االحتالل الفرنسي و هذا ما أكده
كانت  (1)"8191ت منذ أن هجرة المسلمين الجزائريين التي بدإ" :من خالل قوله"  روبير آجرون

إلى جانب أن الهجرة يأبون العيش في ظل استعمار فرنسي،بدوافع سياسية ألن الجزائريين كانوا 
و ذلك من  قد مرت بعدة تغيرات ، خاصة و بعد أن وضعت اإلدارة الفرنسية قيود على الهجرة 

الذي يقيد الهجرة الى فرنسا إال بالحصول على  0124ماي  01خالل مرسوم الذي صدر في 
ال أنه و مع حاجة فرنسا إلى اليد العاملة الرخيصة و تنشيط الحركة الصناعية إ ، (2)بالسفر إذن

لتسهيل هجرة العمال الجزائريين إلى  0804جويلية  03دفعها إلى إصدار مرسوم آخر بتاريخ 
و بذلك تم فتح باب  القاضي بالحصول على إذن سفر 0124فرنسا إذ قام بإبطال مرسوم 

لسد النقص الذي تعاني فرنسا إلى جانب هذا لجأت إلى فرض التجنيد ،(3)رنساالهجرة نحو ف
 .على كل عامل جزائري من أجل رفع عدد المهاجرين 

                                                           
دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بين الحربين : ناهد ابراهيم دسوقي  -(1)

 . 31، المرجع السابق ،ص8881-3888
  8898   -8888دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين : عبد الحميد زوزو  - (2)

، الشركة  العمال الجزائريون في فرنسا:  عمار بوحوش: انظر) 09، ص 0824، الجزائر ، ، الشركة الوطنية لالتصال 
 (.033الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، د س ن ، ص 

            0، ج   حزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية و الوطنية و نشاطه السياسي و االجتماعي: أحمد الخطيب  -(3)
 .12، ص 0811المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ،
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أما عن الدوافع التي أدت إلى الهجرة العمالية الجزائرية إلى فرنسا فهي متعددة إال أن       
" اندري ميشيل"و هذا ما أكدته الكاتبة  قتصاديلفرنسيين يرجعونها إلى الدافع اإلأغلب الكتاب ا
إال أغلب الكتاب الجزائريين الذين ،(1)" بأن الهجرة الجزائرية هي وليدة الجوع"عندما قالت 

     جتماعية الهجرة إلى عدة عوامل سياسية و إقتصادية و إ عالجوا هذا الموضوع فقد أرجعوا
 . وزو و عمار بوحوشعبد الحميد ز الدكتور أمثال ... و نفسية و عسكرية 

  : لى فرنساسفره إ -9

هم ألى هجرة العديد من الجزائريين و لعل من إالجزائر  فيوضاع المزرية ساهمت األ      
اب الجزائري بجبارية على الشإلفرض بسبب الخدمة العسكرية اعواملها العامل العسكري الذي 

ن الفرنسيين يحترمون الشعور أدرك أ هنالى فرنسا تعرف على الحياة الديمقراطية و إ تقالهانبو 
بالثقافة الفرنسية و التعرف على وسائل التقدم الحديثة لهذا  حتكاكهمالى إضافة إاني نساإل

هم الذين هاجروا في أمن الخدمة العسكرية ، من بين  نتهاءهمالى فرنسا بعد إاختاروا الهجرة 
رجع سبب أ، و  0893كتوبر ألى فرنسا في إهذه الفترة مصالي الحاج الذي اختار الهجرة 

ن أ رأىن أ خاصة بعد ، التي كان يعاني منها في تلمسان تصاديةاالقلى الظروف إ هجرته
 لفضأظروف العمل في الجزائر ال تحترم حقوق العمال لذا هاجر كغيره بحثا عن شروط عمل 

سبوع أوبر و بعد مكوثه اكت 93التي وصل لها في ، لى باريس و األفي فرنسا  و كانت محطته 
 1لى إ 0893اكتوبر  93و دام عمله من  91واحد حصل على عمل في مصنع نسيج بالدائرة 

فانتقل للعمل في ، خرآكان يسعى دائما للحصول على عمل  نهأفي حين  0894 نوفمبر
سبب ذلك العمل  ؛وكثر من شهرينأن عمله لم يدم أ إالؤسسة لصهر الحديد و المعادن م

الزبائن  الستقباحدى الفنادق الكبرى في إفي عمل لى بائع للقبعات ثم إفيها ليتحول الشاق 

                                                           
 .33المرجع السابق ، ص : عبد الحميد زوز  -(1)
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ن مصالي الحاج قد عمل في أ بنيامين سطوراسبوع في حين نفى فرنك في األ 311بمبلغ 
 .(2)في الموسوعة السياسية عبد الوهاب الكيالنيليه إكما ذهب  (1)مصنع رونو

ختالط ببعض التيارات السياسية الفرنسية إلى جانب على اإل مصاليعمل في هذه الفترة       
  األطفالو  اشتغل في مؤسسة للمالبس الجاهزة للنساء 0891مواصلته للعمل، ففي بداية سنة 

و كان ،حصل على عمل آخر كتاجر متجول لبيع الجوارب في األسواق 0892و في مارس 
بين الحاج ، حيث وفق مصالي (3)ي بههذا أهم عمل وفر له وقتا لنشاطه السياسي لهذا رض

كما حصل . و نشاطه السياسي و هذا دليل على نمو فكره رغم كونه يقوم بعمل بسيط عمله
و التي "* ايميلي بوسكان"حدث مهم في حياة مصالي الحاج أال و هو زواجه بفرنسية تدعى 

و جنينا المولودة في  بباريس 0831جويلية  1كونت معه عائلة من طفالن هما علي المولد في 
 .(19أنظر الملحق رقم ) (4)بالجزائر 0831أفريل  01

                                                           
 .89المرجع السابق ، ص : أحمد الخطيب  -(1)
 .49-40السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(2)
 .49السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  - (3)

في بفرنسا ، من عائلة  مناضلة و ثورية بفرنسا ، لعبت دورا كبيرا ' لوران' ب  0810مارس  0من مواليد : ايميلي بوسكان-)*(
حيث ساهمت  في تأسيس نجم شمال افريقيا و كانت اول سكرتيرة  رغم كون جزائري االصل  مساندة مصالي و نضاله السياسي

القاء القبض على و هي اول من خاط العلم الجزائري ،كما لعبت دورا مركزيا في تسيير حزب الشعب الجزائري بعد ان تم  له،
، و كذا كانت من مؤسسي و عضو بارز في اتحاد المسلمات  0841ساهمت في تاسيس المنظمة الخاصة في مصالي،

 4اصمة بعد إصابتها بشلل نصفي في بالجزائر الع اميلييت توف.و غيرهم  خضرة بوفجيو  مامية شنتوفالجزائريات رفقة 
    لى الشعب الجزائري و الفرنسي حيث قال مصالي خطابا وجهه إ.فرنساب" لوران" و دفنت بمسقط رأسها في 0833كتوبر أ

فرنسية كانت ان هذه ال:على الجانب االخر لقبر تلك التي كانت زوجتي ، اتوجه الى الشعب الفرنسي و لقول له :"قائال 
لى اتوجه إ: الفرنسي و اقول له و اتوجه الى الشعب )...(تكتب  لي في االوقات الصعبة في ظالم السجون و وحشيتها 

ياسين بن  :نظرللمزيد أ)."انظر يوجد فونسيون عمال و ديمقراطيونهم معاك في الكفاح ضد الطغاة:"قول لهالشعب الجزائري أ
، جريدة المحور اليومي ، الخميس  لمصالي في االوقات الصعبة في ظالم السجون و وحشيتها التي كتبتالمرأة : جيالني 

 .(08، ص   ، الجزائر9103فيفري  08

 .44السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(4)
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عمله اهتم مصالي الحاج بتثقيف و تكوين نفسه باإلطالع على مختلف أخبار  لى جانبإو     
 العالم ، كما قام بتسجيل نفسه كمستمع حر للمحاضرات في مدرسة اللغات الشرقية و السوربون

 . (1)و المعهد الفرنسي كما كان يطالع الكتب التاريخية و السياسية و االقتصادية 

 : النقابات العمالية في  نخراطهإ -9

نغماس في التيار السياسي فكان اإلمنذ وصول مصالي الحاج إلى باريس عمل على      
الذين أنشئوا إقامة عالقات مع بعض عرب المشرق ،و جتماعات العمال في المقاهي إليحضر 

      ناديا و كانوا يلتقون فيه كل يوم جمعة من أجل البحث في وضع العالم العربي االسالمي
ألنه لم يجد فيه تجسيدا لرغبته و طموحاته التي كان ؛أن انفصل الحاج و لم يلبث مصالي

و في أثناء تواجه بفرنسا لفت انتباهه األجر العالي الذي يتقاضاه العامل الفرنسي  ،(2)يسعى لها
و هنا أدرك أنه البد من وجود منظمات عمالية مهيكلة و منظمة تعمل على الدفاع عن حقوق 

وجد نفسه منغمسا في هذه المنظمات العمالية و نشاطاتها و التي كانت قد تنفذ إلى  إذ العمال
 (3)جرين أوساط المها

        0894عمل على حضور المهرجانات و لعل أهمها المهرجان الذي أقيم في ماي       
الحاج " ن منشطها من أصل جزائري أال و هوو ذلك أثناء الحملة اإلنتخابية التشريعية الذي كا

عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي و الذي كان له دور في طرح "*على عبد القادر
                                                           

 .411-413المرجع السابق، ص : بشير بالح  -(1)
 .44السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا   -(2)
 41.، ص  المصدرنفس  -(3)

، 0800تجنس بالجنسية الفرنسية سنة  من منطقة أفليزان ، من أصل جزائري ،( 0823-0113):الحاج علي عبد القادر-)*(
لحزب الشيوعي الفرنسي، كان له دور في إدخال مصالي للحزب ل ، ثم انظمناضل في صفوف الفرع الفرنسي لألممية العمالية

 هور خالفات داخل الحزبظ ،إال أن مؤتمر بروكسل و0891ا سنة يو هو أول من عين رئيس لنجم شمال افريق الشيوعي ،
                 .0830اعتزل السياسة بعد أن تم طرده من الحزب لشيوعي الفرنسي سنة ، 0891دت به إلى الخروج عنه في أ
نجيب عياد و صالح المثلوثي ، موفم للنشر ، الجزائر : ، تر لمخاضالثورة الجزائرية سنوات ا: محمد حربي : أنظر للمزيد  )

 (.021، ص0884، 
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ته و نضاله السياسي  و رصيده الفكري على مصالي الذي كان في ذلك الوقت في حاجة خبر 
القادر الذي عمل على  و من هنا أخذ مصالي بنصيحة الحاج على(1)لى سلك طريق سياسيإ

 .نخراط في صفوف الحزب الشيوعي حتى ولو كان مجرد تأييد ألعمالهم تشجيعه باإل

مصالي و كذا هجرته إلى فرنسا قد ساهمت كثيرا في تحريك يمكن القول أن لتجنيد       
شعوره الوطني بالرغم من كونه سعى منذ البداية على البحث شروط عمل أفضل و عن طريق 
سياسي إلنتهاجه يمكن من خالل تجسيد أفكاره ، و هنا أدرك هؤالء المهاجرين و كذا مصالي 

    م و رغباتهم التي تهدف السترجاع األرض الحاج بأنه البد من انتهاج طريق لتكريس مبادئه
 .و كان ال بد لهم من إقامة تجمعات من أجل حماية العمال المهاجرين في فرنسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، دار هومة للطباعة و النشر و لتوزيع  و هوشي مينه... الوطني الثائر بين غاندي ...مصالي الحاج : محمد عباس  -(1)

 .99-90، ص  9100، الجزائر ، 
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 : لمصالي الحاج السياسي بداية نشاط: رابعا

 :الحزب الشيوعي فينخراط مصالي إ -8
 عبد الحاج علي"وذلك بفضليتقرب من المهاجرين المغاربة  مصالي الحاج بعد أن بدأ       
مها المنظمات متأثرا جدا بالدعاية التي تنظالحاج الي صبح مصحيث أالذي ساعده كثيرا،"القادر

صبحت تربطه عالقة صداقة قوية و عميقة مع الحاج علي الذي ساعده على أالشيوعية ، اذ 
لى إنضمام في اإل أنه لم يتسرعـ رغم  91في الدائرة  جتماعات الحزب الشيوعياالمشاركة في 

ظموا للحزب دون معرفة إلى إنالذين  ، الحزب الشيوعي على عكس العديد كبير من المهاجرين
نخراط يهمهم هو بطاقة اإلن كل ما كان أهدافه ، إال إتجاهاته و إسعى هذا الحزب و ما ما ي
بلغ عدد المنخرطين في الحزب الشيوعي  0894في عام  ،و(13رقم أنظر الملحق )فيه 

 يحتك جعله و ما.(1)فريقياخرط و متعاطف كلهم من مسلمي شمال إمن 1111الفرنسي حوالي 
 سياسي يجاد حليفإ في 0893الشيوعي هو رغبته منذ وصله لباريس  الحزب ويتعاطف مع

 التي العالقةو تحقق له هذا عن طريق  ،في الميدان الثورية أفكاره ترجمة و من تجسيد ليتمكن
الذي كان له دور هام في الحزب الشيوعي كما عمل  ( 2)القادر عبد علي بالحاج تربطه كانت

 .خرىأ عضائه  من جهةأو مصالي على توطيد عالقته بالحزب 

الحاج  نضمام مصاليد أنكروا ادعاءات سجالت الشرطة بإيمكن القول بأن الكثير ق      
في حد ذاته قد اعترف  الحاج للحزب الشيوعي هذا يعني انه كان متعاطفا معه إال أن مصالي

للحزب  الحاج نخراط مصاليعن إ بنيامين سطورا،و يؤكد (3)بانضمامه للحزب الشيوعي
أعلمني حاج علي أنه من األهمية القصوى من أجل السير الحسن " : الشيوعي حيث يقول 

انخرط كمتعاطف في الحزب الشيوعي الفرنسي ، مضيفا بأن هذا قد يكون خير لك  لألمور أن
                                                           

 .41-42السابق ، ص المصدر: بنيامين سطورا  -( 1)
 03،جريدة المحور اليومي ، الخميس  لنداء استقالل الجزائر 19المحطة الحاسمة الذكرى ل: ياسين بن الجيالني  -(2)

 . 01ص، ، الجزائر9104فيفري 
 .30ص  ،0881بيروت ،، 0 ط ، دار الغرب االسالمي،4، ج  رابحاث و اراء في تاريخ الجزائ: بو القاسم سعد اهلل أ -(3)
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لك باكتساب  بعض المعارف الضرورية لكل مناضل فتم االنخراط في خلية حي التي  و يسمح
  .(1) "88كانت تجتمع في شارع بلفور بالدائرة 

ما في مسيرته وحدث هذا في سنة للحزب الشيوعي حدثا هاالحاج نضمام مصالي كان إ       
أي بعد عودته من قضاء عطلة في تلمسان ، و قد أدى انخراطه في الحزب  الشيوعي   0893

                       معروفو  سي الجيالنيإلى التعرف على مهاجرين من أصل جزائري من بينهم 
و كان النضمامه فائدة كبيرة إذ أكسبه مرونة و تجربة تنظيمية إضافة إلى تأثره  (2)... بوخرط و

 .(3)بالطابع المركسي و ظهر جليا خالل الفترة التأسيسية للنجم 

  :اإلرهاصات األولى لتأسيس النجم -9

        طار الحزب الشيوعي كان مصالي الحاج يحضر كل االجتماعات و المحاضرات في إ    
الذي كان محط أنظار كل المهاجرين المتأثرين بفكره  0894و بوصول األمير خالد باريس في 

السيما مصالي الحاج ، حيث قام االمير خالد باالتصال بجماعة المهاجرين و كذا الشيوعيين 
   التي تطرقت للقضية الجزائرية  االجتماعاتالذين أطلقوا االتحاد العالمي كما شارك في كل 

جويلية  09هذا و قد التف حوله المهاجرين حيث نظم أول اجتماع في .ير الجزائريينو مص
كما شارك في نش القى خاللها االمير محاضرة ،بقاعة المهندسين المدنيين في شارع بال 0894

و جمع بين مهاجرين "عبد القادرالحاج علي "و" ندري بوتون"هذا المؤتمر النائب الشيوعي 
الحزب الشيوعي و أثار حماس المشاركين كما نددت هذه المحاضرة المغاربة و أعضاء 

 . (4)باالستعمار

                                                           
 .(031السابق ، ص  المصدر: مصالي الحاج : انظر .  )  33السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(1)
 .031، ص المصدرمصالي الحاج ، نفس  -(2)
 .049ناهد ابراهيم الدسوقي ، المرجع السابق ، ص  -(3)
، دار االمة ، الطبعة  0ج  أمحمد بن البار،: ، تر8898-8888تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : محفوظ قداش  -(4)

 .939، ص 9111االولى ، الجزائر ، 
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الدائرة "وغست بالنكيأ"في قاعة  0894جويلية  08خر عقد في كما حضر مصالي اجتماع أ
و ضم العمال " مير خالداأل"و" عبد القادرالحاج علي "و" بوتون"و قد ترأسه النائب 03

" كحلمحمد بن األ "سبتمبر برئاسة االمير خالد و  00في خر إجتماع أ فيو المغاربة ،
          و لعل كل هذه االجتماعات التي و الخطب التي القاها االمير خالد قد أثمرت. (1)الشرفية

و كان لها صداها إذ خلقت نوعا من التضامن و اإلخاء بين العمال،و أحدث نوعا من 
كما هدفت إلى دراسة الوضع في شمال إفريقيا  ، (2)االستعداد الوطني و الروحي لدى المهاجرين

          و طرح االمير خالد فكرة جديدة و هامة أال . و اهتمت بتوعية و تجنيد العمال المهاجرين 
حيث  " فريقي اإلسالمياإلالشمال  نجم"نشاء أول حركة سياسية جزائرية إسالمية باسم و هي إ

اجريت عملية االقتراع حول هذا الموضوع كما أعيد طرحها خالل محاضرة ثانية و جرت 
كما قام المهاجرون بفرنسا و على رأسهم االمير خالد . (3)الموافقة على االقتراع باألغلبية

األخوة " سم س حركة تجمع المهاجرين تقوم على أياي األخوة و اإلحترام و اختاروا لها إبتأسي
                 (5)بعد المحاضرات التي القاها في باريس 0894،و كان ذلك في نهاية (4)" سالميةاإل

ف عامل لأ 23و ضم حوالي  0894ديسمبر  2عقاد مؤتمر و إرتسمت هذه التجربة بعد إن
ر تدعو ،و برزت خالل المؤتمر أفكا (6)قتصادية و الثقافية للعماليهدف للبحث في المصالح اإل

حقيق حرية القولو الصحافة و التجول للدعاية لصالح مسلمي شمال إفريقيا و الغاء تدعو إلى ت
 .  (7)القوانين األهلية الجائرة

                                                           
  .011المرجع السابق ، ص : حمد الخطيب أ -(1)
            9109، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،8891-8191مظاهر المقاومة الجزائرية : محمد الطيب العلوي -(2)

 .001، ص
 .84-83المرجع السابق ، ص: حمد الخطيب أ -(3)
 .33المرجع السابق ، ص: عبد الحميد زوزو  -(4)
 .933المرجع السابق ، ص : محفوظ قداش  -(5)
 .33السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(6)
 .19، المرجع السابق ، ص8891-8191سياسة التسلط االستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية : يحي بوعزيز -(7)
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و يقول مصالي الحاج أن هذه االجتماعات التي كانت تضم العمال المهاجرين قد        
سافر  0893و ما إن حلت سنة ، و كانت تهدف إلى تأسيس جمعية 0891استمرت حتى 

 .(1)مصالي إلى الجزائر برفقة زوجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .003المرجع السابق ، ص  :حمد الخطيب أ -(1)
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 :خالصـــة

  مية محافظة على القيم الزعيم مصالي الحاج ، قد نشأ في وسط عائلة عربية إسال إن-
 .تجلت واضحة من خالل رفضه التام لالستعمار الفرنسي فيما بعد ،الدينية

جعلته يتجه نحو الحياة العملية من أجل مساعدة  ، ن الظروف المادية الصعبة ألسرته آنذاكإ-
 .، فإشتغل في عدة حرف رغم صغر سنهأسرته 

غرار  صالي الحاج خالل هذه المرحلة من حياته هو تجنيده علىمو لعل أهم ما مر بهم -
ة لبداية مرحلة جديدة من ، كل هذه الظروف ما كانت سوى ممهد الكثير من الشباب الجزائري

 .حينما قرر الهجرة نحو فرنساخاصة حياته ،

الشيوعي  حتكاك بالمناضلين في الحزبترة تواجده بفرنسا اإلفحاول مصالي الحاج خالل  -
، من أجل إيجاد طريق سياسي إلتباعه ، متمسكا في الوقت  العمالية ات ، و كذا النقاب الفرنسي

 . يةذاته بمبادئه اإلسالمية العربية التي تلقاها من الزاوية الدرقاو 
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 تعتبر هذه المرحلة الحاسمة في بداية نضاله السياسي،من خالل سعيه إليجاد الطريق      
و هذين اآلخرين كانا بمثابة تحريرية، يةستقاللالذي يتالئم و طموحاته و أفكاره،إذ تبنى مطالب ا

الروحي الحركة  إذ يمكن القول أنه كان أبلذي نشأ فيه الزعيم مصالي الحاج،انعكاس للوسط ا
من األوائل الذن نادوا بتحرير الشعوب ضد االستعمار و االمبريالية منذ نهاية الوطنية،

 .العشرينيات من القرن العشرين

من  إذ كانت مطالبه تجسيدا لطموحات أغلبية السكان الجزائريين من جراء معاناتهم     
االستعمار ، فتطورات مطالبه االستقاللية إلى ثورية بالدرجة األولى،مما جعله يعتبر نفسه 

ؤكدا بذلك على م دماجية،طموحات الشعب رافضا كل المطالب اإلنالمسؤول األول عن تلبية 
لنتوصل إلى جوهر الفكرة األساسية التي كرس مصالي الحاج حياته النضالية .استقالل الجزائر

 .جلهامن أ

 .6291نجم شمال إفريقيا :  أوال

 .نضاله من خالل نجم شمال إفريقيا -6

إال أن العوامل التي ساعدت عن مؤسسه األول،و   إ.ش.نهناك خالف حول فكرة تأسيس       
على ظهوره في فرنسا يمكن أن نجدها في هجرة اليد العاملة التي كانت بحاجة إلى من يدافع 

   و الدراسات و لكن ما أجمع عليه المؤرخون،(1)الديمقراطية في فرنسا إضافة إلى الحياة عنها،
إلى  4291في الفترة من  إ.ش.لتأسيس ناتفقت عليه أغلب المصادر أنه تم التحضير ما و 

مير خالد،الذي استطاع األدعم بباريس و تم ذلك بمساعدة الحزب الشيوعي و كذا  4291
      و سياستها  يةلقاها و مطالبه التي ندد بها ضد اإلمبريالو محاضراته التي أبفضل حنكته 

   .    و قوانينها القمعية
                                                                    

 .61المرجع السابق ، ص ،... الشعب الجزائريحزب  :أحمد الخطيب  -(1)
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ن إال أنهم كانوا يخلطون بي؛4291يرجع تأسيس النجم إلى سنة  إال أن الكثير ممن      
األمير "نعقدت بحضورو المؤتمرات التي إ 4291المؤتمر التأسيسي الفعلي الذي إنعقد في 

، و ما يؤكد ذلك ما جاء به  إ.ج.نولى لتأسيس و كانت اللبنة األ، 4291سنة خالل  "خالد
مما ال شك فيه أن النجم أسس في " :حيث يقولالحاج  بن شقيقة مصالي إ" محمد ممشاوي"

في تلمسان و لم نعلم منه شيئا عن  6291ألن مصالي كان في صيف  6291مارس 
 ه تأسيسأن "عبد الرحمان بن العقون"جاء به  ما و استنادا إلى،(1) "في ذلك الحين  إ .ش.ن

جتماع جمع خالل إ: " ، هذا ما أكده مصالي حيث قال(2)4291مارس  9في مدينة باريس يوم 
جمعية مسماة بنجم  6291شئت في مارس خرين أنالجيالني و بعض آالحاج علي و سي 

 .(3)" السنينفقد كانت ثمرة مناقشات و مشاورات دامت عددا من  فريقياإ شمال

و المقصود ،(4)إ قد تم تأسيسه على أنقاض جمعة دينية.ش.أن ن محمد قنانشكما أكد       
ارس جلسة تحضيرية في م تعقد ،إذبمساعدة األمير خالد 4291بها تلك التي تم تأسيسها في 

شارع  6جوان التي عقدت في رقم  92الجلسة األولى في و في جلستان متتاليتين؛  4291
غرانج "جويلية  المنعقد في 9في  جتماع الثانيأما اإل ،النور رسميا إ.ش.نحيث شهد "مونبورو"
ات لوحظ غياب األمير خالد خالل االجتماع و،(5)و التي انتخبت فيه اللجنة المركزية"وبيلأ

ار ذلك بعض و أث،و قد لوحظ غيابه لألسف":في ذلك  التأسيسية و يقول مصالي الحاج
و آخذو دون أنه سيحضر بين لحظة و آخرى تقالجزائريين كانوا  يع،عدم الرضىو  اإلمتغاص

                                                                    

 . 22 -29ص: السابقالمرجع أحمد الخطيب،  -(1)
 432السابق، ص  المصدر ،4، ج  ...الكفاح القومي السياسيالعقون ،عبد الرحمان بن  -(2)
 .431السابق ، ص  ، المصدرمذكرات مصالي الحاج: مصالي الحاج  -(3)
 11.، ص السابق المصدر: بنيامين سطورا -(4)
عنابة في سياق التاريخ و عمق الجغرافية مبعث الحركة الوطنية بالجزائر و امتدادها الى عنابة  :محمد جندلي -(5)

 .(19السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا : انظر .)  34، المرجع السابق، ص3، ج 6262-6211
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حيث كان ،(1)"عتذارالواقع لم يبعث حتى برسالة إو لكنه في ،يعللون غيابه ألشغال هامة
كان له  إذ،(2)و إخوانه المراكشيين و التونسيين مثاال للكفاح و التضحية النادرة الحاج  مصالي

 .دور بارز و رئيسي في وضع األسس األولى للنجم

حيث يقول مصالي في ،جمعيةلل اإال أنه من المهم جدا معرفة أول من اختير رئيس      
فقد قررنا مباشرة بعد ذلك عقد عدد ه الهيئة الجديدة عينت رئيسا لها، منذ نشأة هذ" :مذكراته

 جميع من بارس لنقدم  للجزائريين  و  62ائرة  في المقاهي الصغيرة من الد االجتماعاتمن 
أن مصالي هو :"  حينما قال عالل الفاسيكما ذهب إلى ذلك  (3)" المغاربيين جمعيتنا الجديدة

و أغلب ما  معلومة لم ترد في جميع المصادره لإال أن هذ.  (4)"أول من من عين رئيسا لها
من  "الحاج على عبد القادر"رئيسا للحزب هو عين يه المؤرخون و الكتاب أن أول من أجمع عل
رئيسا للحزب من  "الشادلي خير الدين" حيث عينعملية هو الرئيس الحقيقي للنجم،الناحية ال

ال المهاجرين عين األمير خالد رئيسا شرفيا نتيجة لدوره في توعية العم،و (5)الناحية النظرية
مصالي " تولى كل من،و (6)رغم تغيبهوضع القواعد األولى للحزب بالمحاضرات و الخطب،و 

               هما اء أمين مال إضافة إلى أعض" شابيله الجيالني"مهمته الكاتب العام و "الحاج
بد الوهاب عدون،سع،، قدور فارمعروف محمد،الجيالني محمد السعيد، آكلي بانون:كالتالي

عتبرت أول منظمة و أ.(7)..رزقي بوطويل، أودرت، غاندي صالحيت تآ السبتي، مقروش،
                                                                    

 .424حمد الخطيب ، المرجع السابق، ص أ - (1)
ص ، ن .س.، دالقاهرة   ، ،ط جديد، مؤسسة عالل الفاسي الحركات االستقاللية في المغرب العربي  :الفاسي عالل  -(2)

41. 
 .431السابق ، ص  المصدر: مصالي الحاج  -(3)
 .41السابق ، ص  المصدر:  عالل الفاسي-(4)
 .961، المرجع السابق، ص  ...التاريخ السياسي للجزائر : عمار بوحوش  -(5)
     ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 6219-6262التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية : شريط  ألمينا-(6)
  .2، ص 4226، 
 .39-34محمد جندلي ، المرجع السابق، ص -(7)
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نها لم يكن مصرح بها في غاربة إال أمافع عن حقوق العمال السياسية وطنية نشأت في فرنسا تد
تماع نه بعد ثالثة شهور من تأسيس النجم تم عقد اجفإ الحاج ى حسب مصاليو عل، (1)بدايةال
ءها الطابع الرسمي من أجل إعطا"دار النقابات بشارع بلفيل"في 4291جوان  91خر في أ

 .(2)كهيئة معترف بها 

حول الهدف الذي أسس "الحركة الوطنية الجزائرية"كتابهفي  "بو القاسم سعد اهللأ"الدكتوريذكر 
 :في إ.ش.نجله من أ

 .تحقيق االستقالل الكامل بالوسائل الثورية : األول بعيد 

 .(3)نسافي فر  فريقياثل في الدفاع عن مصالح عمل شمال إو تم: الثاني قريب  

تصاالته بالعمال المغاربة مضاعفة نشاطاته و إعلى  الحاج عمل مصاليو منذ تأسيس النجم،
قامة تجمعات كما عمل على توعيتهم و إالجزائر و شمال إفريقيا عامة، من أجل دراسة أوضاع 

 جزائرية و كذا قضايا بلدان شمالأمام المصانع و في المقاهي من أجل تدعيم القضية ال
في قاعة المهندسين  4291كتوبر أ 9م في عقد اجتماع الذي اقيم في ،كما ساه(4)فريقياإ

الجمعية من رئيس  عامل مغربي تم فيه اإلعالن رسميا عن مقر 912المدنيين حضره حوالى 
صالي الحاج و ألول مرة في نا تحدث م،ه"ياكشارع مارشي دي باتر  3رقم "النجم و ذلك في

 حيث.(5)و هذا ما ساعده على حضور كل االجتماعات التي يقيمها النجمالجمهور،مام حياته أ
                                                                    

 .929، المرجع السابق، ص6211-6331جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر من : محفوظ قداش-(1)
 .439السابق، ص  المصدر: الحاج  مصالي-(2)

: سعدي بزيان: انظر)  442،ص المرجع السابق،  3 ج،6211-6231الحركة الوطنية الجزائرية  :سعد اهلل أبو القاسم  -(3)
 .(41، منشورات وزارة المجاهدين ، الجزائر ، د س ن، ص4211دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر

 .11-13المرجع السابق ، ص : بورنان سعيد -(4)
 .16-19السابق ، ص  المصدر: بنيامين سطورا -(5)
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 92نظامه األساسي الذي تم المصادقة عليه في  عتبرإهذا ،لصالحيةعن مبادئه اإلالنجم أعلن 
و تتلخص مطالب ،(1)خالدمير ية العامة صورة متقدمة لمطالب األمن قبل الجمع 4291جوان 

 (21رقم  أنظر الملحق)حدى عشر مطلبو لخصت في إ 4291في لن عنها النجم التي أع

 .(المنعطف الحاسم) 6291دوره في مؤتمر بروكسل -9

على  عمل،  إ.ش.نفسه مكانا هاما في وسط ن يخلق لنأن استطاع مصالي الحاج أبعد       
اللجنة السورية " و أهمها االستعماريةعالقات مع منظمات لها نفس األهداف و المشاكل  إقامة

تحاد من أجل تحرير اإل "و "لجنة الدفاع عن المغرب العربي"و ،لشكيب أرسالن "الفلسطينية
أخبره الحاج علي عبد  6291أنه في نهاية جانفي " و يذكر مصالي الحاج.(2)"العربيالمغرب 

ن م،فيفري 91همية في بروكسل ابتداء من ألاالقادر أنه سوف يتم عقد مؤتمر في غاية 
دة سيجمع بين شخصيات الكفاح ضد االمبريالية و من أجل استقالل الشعوب المضطه أجل

كما توجب علينا أن  إفريقيا،لتمثيل نجم شمال  الذهابو أنه على مصالي ،سياسية هامة
شارك مصالي الحاج في المؤتمر المضاد  إذ .( 3)" برنامج سياسي إلعدادنحضر وثائق جديدة 

 مؤسسوفانتهز  4299فيفري  41-42ببلجيكا ما بين  بروكسيلنعقد في ألالستعمار الذي 
ممثال لمطالب الجزائر و المغرب "صالي الحاجم:"هم على التواليممثالن  رسالفرصة إإ .ش.ن
في مؤتمر  كانت هذه أول مشاركة عالمية للنجم  و،(4)ممثال عن تونس"الشادلي خير الدين"و

و الشيوعي االنجليزي "فيليسيان شالي"،"هنري باربوس" :أهمهاشاركت فيه شخصيات عالمية 
إلى جانب شخصيات من الشعوب المستعمرة منها ،(5)"بيمن"و رئيس األممية للنقل "النسبوري"

                                                                    

 .413المرجع السابق، ص : أحمد الخطيب -(1)
 .923 المرجع السابق ، ص،  6211-6331جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر من : قداش محفوظ -(2)
 .412-432السابق ، ص  المصدر ،...مذكرات مصالي الحاج : مصالي الحاج  -(3)
 .11، ص9242، المؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر ، الجزائر ،  مصالي الحاج الزعيم المفترى عليه: عمار نجار -(4)

 .912المرجع السابق ، ص  ،4، ، ج 6232-6262تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية :  :محفوظ قداش -(5)
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فرصة تواجده في هذا  الحاج غتنم مصاليإف،"سوكارنوأحمد "و" هوشي منه" و "نهرو الل:"
لقى مصالي الحاج خالل هذا المؤتمر أإذ .(1)الشخصياتعلى هذه المؤتمر العالمي و التعرف 

 جريئةو المغرب العربي عموما و عرض مطالب محددة و  خطابا عرف فيه بالقضية الجزائرية
الجزائريين على وضعها ضمن الجزائر التي لم يجرأ أحد من الزعماء  ستقاللالفكرة  باستخدامه
 (21نظر الملحق رقم أ)المؤتمرخالل هذا طرحت  التي مطالبجملة الو تمثلت ،(2)برنامجه

عمال  وو األمانة العامة، لرئاسةافي هذه الفترة كان مصالي يتحمل مسؤليتان هما       
لرئاسة عن ا انة العامة و أن يتخلىاألم بمسؤوليةحتفاظ باإل"الحاج علي عبد القادر"بنصيحة

يتعرض لبعض  النجم بدأو كنتيجة لنشاط .(3)4299 بعد مؤتمر بروكسل" لشادلي خير الدينا"
حققها على الصعيد  طرف الحزب الشيوعي و ذلك بعد النجاحات التي الضغوطات الداخلية من

في نوفمبر عنه،ستقاللهم التام بدأ القادة الوطنيون يعملون على إ و،عالميالتنظيمي و اإل
الخامسة اجتماعا الدائرة  44رقم "شارع قراسياز"ت الجمعية العامة للنجم في باريسعقد 4299

    نو مغايرة لما يدعو له الشيوعيو  بتهم في اتباع سياسة وطنية مستقلةعرض فيه الوطنيون رغ
و يمكن القول .(4)نسحابلإل همبعض اضطرما م مغايرةبأن النجم ينتهج سياسة هؤالء هنا شعر 

وساط العمال في أ بقوةستقالل و مصالي الحاج و خالل هذه المرحلة إستطاع نشر فكرة اإلأن 
م يكن يمهم هؤالء ليعني أن هذا الشيوعيين داخل الحزب، نفوذالمهاجرين خاصة بعد نقص 

 هتمامهم بخدمة مصالحهم و ذلك تجلى واضحا خالل رفضهم الصريح إستقالل الجزائر بقدر إ

 .(5)لمطالب النجم الهادفة لالستقالل

                                                                    

  .419عمار نجار ، المرجع السابق، ص  -(1)
 .11السابق، ص  المصدر  ،...مصالي الحاج رائد الوطنية: بنيامين سطورا   -(2)
 .(13السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا: أنظر .)432السابق، ص  المصدر :مصالي الحاج  - (3)
 .491-493المرجع السابق، ص  ،...حزب الشعب الجزائري: أحمد الخطيب -(4)
 .32،ص  9243، الجزائر ،  دار الهدىالثورة التحريرية أمام الرهان الصعب،  ، مسعود عثماني -(5)
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 فيالحزب من انسحاب الحاج على عبد القادر  بعدولي مصالي الحاج رئاسة النجم ت      
و بهذا دخل النجم عهدا جديدا رسمت معالمه المطالب الجديدة التي كان أبرزها ، 4299

نضمام إلى منظماتهم إلا المغاربة مفضليننسحاب االعضاء التونسيين و إ ضافة إلى،إاالستقالل 
  .طابع جزائريا خالصا بدأ النجم يتخد بذلك و(1)المحلية لمعالجة قضايا بالدهم

 :موقفه من التيار الشيوعي  -3

في تأسيس النجم، بدليل أن النجم  الحزب الشيوعي قد لعب دورا هاما مما ال شك فيه أن      
مال الشيوعي في إنشاء تنظيم يستقطب عصدفة إنما كان تجسيد لرغبة الحزب اللم يكن وليد 

 4299 و الحزب الشيوعي تجسد منذ الحاج مصاليإال أن الصراع بين .(2)فريقياإ الشمال
أن الحاج :"بقولهيؤكد مصالي ذلك  و،عندما أوقف الحزب الشيوعي مساعداته المالية للنجم

 أنهم سيواصلون مساعدتنا ماديا،إال  أن الشيوعيون لم يعد بامكانهم:علي عبد القادر أخبره
أنه علي أن أبحث على  أنى استطيع أن أتكفل بنفسي و "و أخبرني ذلك في مجالت أخرى،

ة يلم يكن راضي عن السياس الحزب الشيوعي متأكدا من أنالحاج و كان مصالي ،(3)"عمل
خامرني شعور منذ مدة طويلة بأن الحزب الشيوعي ال يجدني مناسبا : "الجديدة لقوله

على مهاجمته من خالل و عمل الحاج فشن الحزب الشيوعي حملة ضد مصالي ،(4)"لذوقه
 من"الشادلي خير الدين"طردالصراعات خاصة بعد  زدادتإو .(5)محاولة القضاء على النجم

من عضوية النجم بعد  "الحاج على عبد القادر"و كذا إنسحاب  4299ديسمبر  99فرنسا يوم 

                                                                    

 .442السابق، ص ، المرجع 3،ج6211-6231الحركة الوطنية الجزائرية  :سعد اهلل أبو القاسم  -(1)
 .421-423أحمد الخطيب ، المرجع السابق، ص  -(2)
 .411السابق ، ص  المصدر: مصالي الحاج  -(3)
 .491المرجع السابق ، ص : يب الخطأحمد  – (4)
  .924المرجع السابق، ص  ،...التاريخ السياسي للجزائر : عما بوحوش  - (5)
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و يؤكد .(1)شيوعي على أعضائه و ذلك بهدف إضعاف النجمالضغوطات التي مارسها الحزب ال
بإستثناء المجموعة الصغيرة التي  كان ينشطها كل من مصالي و معروف ":بقولهذلك راجف 

لم يعد ثمة من يؤمن بأن النجم أدنى  آخرينو سي الجيالني و راجف و قلة من المناضلين 
حباط و ضعف المعنويات التي اضحت تثقل ز معوقاته و التغلب على مشاعر اإلحظ في تجاو 

التي مارسها الشيوعيون  الكثيرة الضغوطصبح النجم يعاني من ركود نتيجة إذ أ،(2)"كاهله
الشيوعيين الذين  من تصفيته على تنشيط النجم و كذاو رفاقه الحاج مصالي  وعمل ،تجاههإ

         .(3)بأمر من الحزب الشيوعي 4239 ةعنه نهائيا سن انفضوا

عطفا حاسما في المسار النضالي لمصالي قد شكل من بروكسل مؤتمريمكن القول بأن       
 :الحاج و ذلك تجسد من خالل 

قطيعته المزدوجة مع الشيوعيين و التحرر من نفوذ الحاج على عبد القادر الذي كان  -
خالل صراعه مع الشيوعيين ، و كذا تحرر النجم من وصاية  مساندتهصالي يأمل م

 .الحزب الشيوعي الفرنسي 
 الذي سلكه مصالي         ستقاللياإلتجاه طرح االستقاللي و ذلك من خالل اإلال تحذير -

 باألخصو بنى على أساسه هدفه المتمثل في استقالل المغرب العربي و الحاج 
 .(4)الجزائر

 

 

                                                                    

 )1( - عما بوحوش : التاريخ السياسي للجزائر ...، المرجع السابق ، ص 966.

 )2( - بن يوسف بن خدة : جذور أول نوفمبر ، المصدر السابق، ص 99.

  )3(- عبد الحميد زوزو : الدور السياسي للهجرة الى فرنسا بين الحربين...: المرجع السابق، ص 13. 

 .93ص  المرجع السابق،، الوطني الثائر ...مصالي الحاج : عباس محمد  -(4)
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 .نشاط النجمدارة الفرنسية اتجاه موقف اإل -1

 الحكومة الفرنسية دعايةصبح يشكل خطرا فشنت أ ؛كونهيتعرض لضغوطات أ النجم بد      
أنه تبنى مطالب و أن النجم فرع من الحزب الشيوعي، فحواهاقوية في كل من تونس و الجزائر 

أصدرت المحكمة ،دعوى ضد النجم "سين البارسية"جمهورية بمحكمة الفقدم وكيل ،متطرفة
القرار بتحريض  و كان هذا،(1)لم تعين ألسباب 4292 نوفمبر 92 يقضى بحله في قراراالعليا 

أن الحكومة الفرنسية قد أصدرت هذا الحكم نتيجة أنها تملك وسيلة  كما،(2)من الحزب الشيوعي
 بو القاسم سعدأ"الدكتور أما،(3)تهامه بالمساس بالوحدةإضطرها إلى إلنجم ما اضد نشاطات 

:تمثلت في و   إ.ش.نورد إدعاءات فرنسا ضد أ فقد" الحركة الوطنية الجزائرية" في كتابه "اهلل  

 فلسطين التي يرأسها شكيب أرسالن –يتعاون في الخارج مع لجنة سوريا نجمال.  
 4أنه يتلقى المساعدات المعنوية و المادية من المنظمة الشيوعية الدولية 

ال أن الحكم الصادر لم يتم تنفيذه بصفة رسمية األمر الذي إ،لك شددت الرقابة على النجمبذو 
يعملون في ، (5)لعضاء سوى القليوتكثيفه رغم أنه لم يبقى من األ  نشاطهمسمح لهم بمواصلة 

صالي في هذه الفترة سنة م كان أول عمل قام به ،و(6)دا بفرنسامقي و نشاطهم كانالخفاء 
عصبة األمم بجنيف عرض فيها أحوال التي يعيشها  إلىتجاج إحرساله مذكرة إهو  4232

حتجاج على صمت المنظمة اإل إلىإضافة ،(7)الفرنسي حتاللالجزائري في ظل اإلالشعب 

                                                                    

  41السابق، ص  المصدر، الحركات االستقاللية في المغرب العربي  :عالل الفاسي  - (1)
 .496السابق، ص أحمد الخطيب ، المرجع  -(2)
  .91المرجع السابق، ص ،  ...اإلتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية  :يوسف مناصرية  -(3)

  )4(- سعد اهلل أو القاسم :الحركة الو طنية الجزائرية6231-6211،ج 3 ، المرجع السابق، ص493.
.41السابق ، ص  لمصدرا:عالل الفاسي  -( 5( 

 )6(
 -Charles Henri Favrod:La Révolution Algérienne،éditions dahlab،Alger،2007،p108. 

  .992المرجع السابق ن ص ...جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : بو الصفصاف عبد الكريم - (7)
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حضر في نفس السنة  و،(1)المبدأ األساسي الذي أسست من أجله تطبيقهاعلى عدم  العالمية
لتعبير عن لفي هذه الفترة على وسيلة  ما بحثك،(2)المؤتمر الشيوعي العالمي بموسكو إلى

   خبار النجم بفرنساأشر لن،(21رقم  الملحقأنظر ) 4232ة األمة سن جريدةفأسس بذلك مطالبه 
لزوجة  حيث كان،(3)الجزائر و كان يوقع عليها باسم تلمساني مستعارفي تنظيمه  كذا و

كانت ديمقراطية رغم عدم انخراطها في النجم رسميا إال أنها  إذمصالي دور كبير في هذه الفترة 
 .(4)في كتابة مقاالتهالحاج مصالي نت تساعد كانت تنفق من مالها على جريدة األمة و كا

  راجف بلقاسم":همعناصر جديدة من نضمامبإ 4239-4232بين  النجم منتعززت حركة       
، عبد  ، محمد ربوح و بوقام مسعود، بورنان رابحعمار عيماش، كحال أرزقي، موساوي رابح

النجم مقرا  خذو بذلك إت(5)النجمحركة كان لهؤالء دور كبير في تنشيط  "، صفار حسنالكريم
 السري نشاطه الحاج   مصالي خاض أن بعد، "61سارع داغير في الدائرة  62رقم "جديدا في

 في العامة لجمعيةل مؤتمر عقد إلى الحاج مصالي دعى ،4233 -4232 سنواتثالث  لمدة
 .(6)له الجديد البرنامج صياغة و هيكلته، إعادة و النجم سياسة تجديد فيه تم  1933ماي 28

شمال  نجم" النجم و أطلق عليه  سمإتعديل  4231في جويلية الحاج رر مصالي ق      
في كتابه "عبد الحميد زوزو"الدكتور و على حسب، (7)و حافظ على نفس المقر" إفريقيا المجيد

بأن النجم  القضائيةأجل إيهام السلطة  منكان أن ذلك "دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا"

                                                                    

 .11ص ، المرجع السابق،  9ج، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر: سعيد بورنان  -(1)
)2( -

Charles Henri Favrod: opcit،p801.
 

 .(91المرجع السابق، ص ، ...مصالي الحاج : محمد عباس :للمزيد أنظر.)96، صالسابق المصدر: سطورابنيامين  –(3)
 .499المرجع السابق، ص : أحمد الخطيب  -(4)
الوطنية و تأصيل الفكر  االستراتيجية6232-6291نجم الشمال االفريقي و حزب الشعب الجزائري : إبراهيم مهديد -(5)

 .42،  9229، منشورات دار االديب ، الجزائر ،  االستقاللي
  .29السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا -(6)
 .449ص :  المصدرنفس  -(7)
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إال أن السلطات الفرنسية قد ،(1)لمواجهة السلطة القضائية بداية تكتيكية هذه تكان و غيرت
   مصالي الحاج" 4231في نوفمبر  اعتقلتإضعافه بأن  حاولتالمتزايد لذلك  نشاطهالحظت 

عتبرها ممارسة إو  السلطاتعادة تنظيم حزب تم حله من طرف إبتهمة  "راجف" و" يماش ع"و 
 نوفمبر بسجن كل منهم لمدة 1أصدرت محمكة الجنح الحكم في  بذلكو ؛سياسة معادية لها

هم هذا عبارة عن تعجيز لهم كونها تدرك أن،و فرنك  9222ستة أشهر و غرامة مالية تقدر ب
و تم إصدار حكم ،"السانتي"إلى سجنالحاج ،أخذ مصالي (2)ال يمكن تأمين مثل هذا المبلغ

و في أثناء ، (3)فرنك 922شهر و غرامة حوالي ستة أ هبسجن 4231جانفي  91نهائي في 
أصدر قرار بإنشاء  4231فيفري  1بالسجن عمل على مواصلة نشاطه السياسي ففي  هتواجد

كان هذا الحزب سوى ما و ،" اإلتحاد الوطني لمسلمي شمال إفريقيا"حزب جديد يحمل إسم
 "السين" محكمةبتكثيف نشاطه خاصة بعد أن أصدرت  ، كما قام مصاليإ.ش.ن الثالثالشكل 

  .(4)الشرعي هو اعترفت رسميا بوجود 4231نوفمبر  1در في اصالحكم النقض كل من 

نف نضاله السياسي تأسإلكنه سرعان ما و  4231ماي  4فيالحاج أطلق سراح مصالي       
استعراض العيد الوطني لفرنسا في  في و شارك،"نجم شمال إفريقيا"ر حزبه األصليتحت شعا

قضائيا ففي  مالحق و مع ذلك مازال مصالي،(5)و رفع خالله علم الحزب 4231 ةويليج 41
 4231رفضت محكمة النقض بحكم مصالي وتطبيق قرار الصادر في ماي  4231أكتوبر 42

و أخذ بنصيحة  عتقالغادر فرنسا و ذلك تفاديا لالموالقاضي بسجنهم فما كان على مصالي إال 
قرر مصالي أن يلجأ على جنيف بسويسرا حيث  4231وفي ديسمبر ،( 6)"روبير لونقي"محاميه 

                                                                    

 .11المرجع السابق ، ص ،  ...دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا: : عبد الحميد زوزو  -(1)
 .(.492، ص المصدر السابق: مصالي الحاج : أنظرللمزيد .)469-463السابق، ص المرجع : أحمد الخطيب  -(2)
  .494السابق ، ص المصدر: مصالي الحاج  -(3)
  .492-442السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(4)
 .924المرجع السابق ، ص ، ...التاريخ السياسي للجزائر  :: عمار بوحوش  -(5)
 .461المرجع السابق ، ص  :أحمد الخطيب  -(6)
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و ترك قيادة ،(29أنظر الملحق رقم )اتصال معه فيالذي كان "شكيب أرسالن"يوجد األمير
 .( 1)الحزب لمساعديه كل من سي الجيالني و يحياوي و بنون آكلي و خيضر عمار

بجنيف قام بالتواصل مع الكثير من الشخصيات أمثال الحاج وخالل تواجد مصالي       
السوري الذي كان  للوفد الممثلين "رياض الصالح"و  "إحسان الجابري"و  "هاشم اآلتاسي"

إلى فرنسا كانت إال أن عودته .(2)يسعى للتفاوض مع فرنسا من أجل رفع الوصاية على سوريا
 4231ها الحكم في فرنسا بعد انتخابات أفريل ماي انتصار الجبهة الشعبية و تقلد بعد 

و بمجرد ،(3)ين و عاود نشاطه السياسي من جديدو عن المساجين السياسيفصدرت حكم العأ
كما شارك في استعراض ،"راوول أوبو"الشؤون الجزائر  مسئولإلى  عامةعودته تقدم بمطالب 

و بمجرد عودته عرف النجم دعاية واسعة و نظمته الجبهة الشعبية، الذي 4231جويلية  41
 جتمع مصاليكما إ.(4)جتماعات و التي كانت تفتقر لها خالل فترة غيابهحضور مكثف لإل

سالمي إلى الحكومة الفرنسية في ى باريس لتقديم مطالب المؤتمر اإلبالوفد الذي جاء إل الحاج
و لكن دون جدوى إذ أنه و بعد  ،تي تخص الجزائرو لمناقشة القضايا ال 4231جوان  99
و وزير الداخلية " ليون بلوم"جتماع الذي جمع وفد المؤتمر االسالمي بوفد الحكومة الفرنسية اال
أعلن رئيس  حيث 4231جويلية  93 في"فيوليت"ولة للشؤون الجزائرية و كاتب الد" جيل موك"

انتهاء اللقاء عقد مصالي اجتماعا مع أعضاء وب أنه سيدرس مطالب الوفد الجزائري الحكومة
إال أنه لم يستطع  باس و فرحات طهرت،عباديس و فرحات المؤتمر و هم عبد الحميد بن 

  الفرنسي و الحصول على الجنسية الفرنسيةاقناعهم بفكرة التخلي عن التمثيل في البرلمان 

                                                                    

 .921-923المرجع السابق ، ص  ،...التاريخ السياسي : عمار بوحوش  -(1)
 .19ص.9242، منشورات المركز الوطني للدراسات، الجزائر، بالجزائر 6211جذورنوفمبر : : مصطفى هشماوي -(2)

 .19سعيد بورنان ، المرجع السابق ، ص  -(3)
 .94المرجع السابق، ص :  إبراهيم مهديد - (4)
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 .(1) سة خصومهحزبه إلى الجزائر و مناف عندها قرر مصالي الحاج نقل نشاط 

ثنى عشر سنة و صادف إ غيابللجزائر بعد  الحاج عاد مصالي 4231أوت  9في       
جل االستماع لتقرير الوفد االسالمي العائد اجتماع عام في الملعب البلدي من أمجيئه انعقاد 

خالل نضاله ضور و القى خطابا شعبيا ألول مرة من باريس فانتهز مصالي هذه الفرصة للح
مع العلم أنه لم يكن ضمن قائمة المحاضرين و أكد ،(26رقم  أنظر الملحق)سي بالجزائرالسيا

ة تراب و قال و حمل بيده حفنجزائري، الفمام عشرة آذلك أكان ،  االستقالل التامخالله ب
 بالط حيث .(2)"ن هذه األرض ليس للبيع فالشعب الجزائري هو صاحبها و وارثهاإ:"مقولته

من السرية لينظم نفسه  خرج على إثره النجمو الوحدة و االنضمام إلى حزبه و  باليقظةالشعب 
 .ستقاللجل طرح فكرة التحرر و اإلأالجزائر من  فروع  في بتأسيسقام مصالي ،كما من جديد

خاصة بعد النجاحات التي حققها من خالل رفضه لمشروع بلوم  4231 واخرمنذ أ      
بعد عودة  (3)و توسيع نشاطه على الصعيد الوطنيفيوليت و إصراره على مطالبة باالستقالل 

تم استدعائه و اتهامه بقيامه بحملة معادية لفرنسا  4231إلى فرنسا في نوفمبر الحاج مصالي 
مما  ضدهبحملة عنيفة  4239و  4231فرنسية بين كما قامت الصحافة ال .من خالل جوالته

ف الجبهة صدر مرسوم من طر  4239جانفي  91في  ،و(4)حريك الرأي العام أدى إلى ت
ن اتهمونا بأننا نتعاون مع إن الشيوعيي:"ي الحاج مصال الشعبية يقضي بحل النجم،و صرح

بأكاذيب أخرى كان الحزب الشيوعي الفرنسي يستعملها كسالح للتخلص  و موسوليني فرنكو
 خذت علينا الجبهة الشعبية أيضا تعاوننا مع و أ.. رجال الذين يصمدون في وجههممن ال

                                                                    

 .921ص المرجع السابق،  ،...التاريخ السياسي: عمار بوحوش  -(1)
 .19السابق ، ص المرجع : سعيد بورنان  -(2)
 .932المرجع السابق ، ص : عبد الكريم بوالصفصاف  -(3)
 .412ص السابق ،  المصدر: بنيامين سطورا  -(4)
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 . (1)"و عالقاتنا بالعالم العربي و اخيرا موقفنا من مشروع فيوليت "شكيب أرسالن"

 . 6231حزب الشعب الجزائريتأسيس :ثانيا

 :أحباب األمة-6

كانت عبارة عن صدمة  مصالى الحاج  من حكومة  الجبهة  إ .ش .نبعد أن تم حل        
 " لقد خدعونا"أ بعنوان .ش.عن  حزب ن لصادرةا اذ قام بكتابة مقال في جريدة األمة الشعبية 
عدم و  جراء حل النجم بمواصلة كفاحهصرح مصالى من  و،(2)الجبهةحكومة بها وقصد 

 الثورية التحرير شمال د األدواتعدامواصلة الكفاح بمزيد من القوة و إ ليناع«:االستسالم
افريقيا خطوة فكلما تعددت الضربات و تصاعد القمع كلما بعث ذلك طاقة جديدة مشحونة 

 . (3)  »شدأعنف و أ بغضب

الحزب  مصالي بأعضاء جتمعلبحث عن غطاء للعمل،ااائه قوكالعادة حاول مصالى ورف     
       .(4)هدف توطيد الحركة االستقالليةب،" أحباب األمة"قرروا تأسيس جمعية باسم المنحل و
جل ضمان أمة من األ حزب أحباب من تأسيسالحاج ن هدف مصالى أسطورا يامين و يذكر بن

د عق ،حيثاستمر نشاطهم تحت هذا االسم لمدة شهر و نصف و .(5)استمرارية هياكل المنظمة
و ضم  4239مارس  44نسا يوم بفر   Nanteere "بنانتيير"من طرف هؤالء المناضليناجتماع 
 .(6)ثالثة مئة مشارك حوالي

                                                                    

 .99-94، ص  السابقالمرجع ، االزمة الوطني جذورجبهة التحرير : زبيحة زيدان  -(1)
 .324المرجع السابق ، ص ،...التاريخ السياسي : عمار بوحوش  -(2)
 .91، المرجع السابق ،ص ...الوطني الثائرمصالي الحاج : محمد عباس -(3)
 .942المصدر السابق ، ص : الحاج مصالي – (4)
 .411ص  السابق ، المصدر: بنيامين سطورا -(5)
 .934المرجع السابق، ص : بوالصفصاف عبد الكريم -(6)
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  :الجزائريحزب الشعب سهاماته  في تأسيس إ -9

  "بشارع ميري" "سكوسمو "رسميا بقاعة الحاج أعلن مصالي 4239مارس  44في يوم      
و تم تحديد مقر الحزب ،" حزب الشعب الجزائري "حزب جديد هو  تأسيسعن "بنانتيير"الكائن 
ة من مصالي الحاج و مبارك و تشكلت اللجنة الرئيسي،"رتريوس بنانتييهنري "شارع 31في 
حزب العضاء المنخرطين، كما شهد األإلى جانب ،(1)و معاوية عبد الكريم و غاندي يالفيالل

      (.22رقم الملحق أنظر )يحياوي شعبان علي،آيت منقالت،ضاء جدد من بينهم أع نضمامإ
 ةبمركز الشرط ،و تم إيداع قوانين الحزب الجديد"أمسايح"رئاسته الشرفية إلى السيدأسندت  و

  .(2)4239أفريل  41يوم 

 رفقائهأنه و بعد تفكير مع  الحاج و فيما يخص تسمية الحزب الجديد فقد ذكر مصالي      
حزب الشعب "اسمثم اختير ،تم رفض ذلكو لكن ،"الجزائريالحزب الوطني "قرروا تسميته

طالقها كون مناضلي تونس و المغرب قد ن هذه التسمية قد تم إأبو هناك من يرى ،(3)"الجزائري
  *"عالل الفاسي"أسس ي المغربففدفاع عن قضاياهم الوطنية؛أسسوا أحزبا خاصة تولت ال

 

                                                                    

 .157المصدر السابق، ص :بنيامين سطورا -(1)
 .92، المرجع السابق، ص ...ادور المهاجرين الجزائريين بفرنس: عبد الحميد زوزو -( 2)
 .993السابق، ص  المصدر: مصالي الحاج  -(3)

،فلما حلت  4231عام  المغربياشترك في إنشاء حزب العمل  ،زعيم حزب االستقالل،سياسي مغربي :عالل الفاسي-)*(
ب السلطة الفرنسية هذا الحزب قام الوطنيون في السنة الموالية بتأسيس الحزب الوطني الذي مهد بدوره لتأسيس حز 

له اإلقامة في طنجة تحت سمح  4211وفي ،سنوات مدةة تسعالغابون  إلى،ونفي 4239االستقالل،القي القبض عليه في  
عبد : للمزيد أنظر) يتبنى قضية المغرب أمام المنظمة الدولية  4214في عام .مراقبة البوليس،ولكنه هرب ولجا الى القاهرة

 .(416صالمرجع السابق، ،  1ج،الموسوعة السياسية:الوهاب الكيالي 
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لذلك ،الحزب الدستوري الجديد *"الحبيب بورقيبة"في تونس أسس ستقالل المغربي،وحزب اإل
طبيعة النضال   ختالفإلرأى المناضلون الجزائريون أن يكونوا حزب الشعب الجزائري و ذلك 

 . (1)ي كل قطر من أقطار المغرب العربيف

تمز بطابعه  إذ إ.ش.ن بادئ حزبه السابقمج على .ش.أسس مصالي الحاج ح     
هو نقل مصالي الحاج  4239سنة  لالخبه  و لعل أهم ما مرط،االسم فق االستقاللي مع تغيير

بإدخال تعديالت جزئية على  قامكما ،(2)4239جوان 46فعلي إلى الجزائر في لنشاط حزبه ال
و الذي شعارا لحزبه الحاج كما إتخذ مصالي  (42أنظر الملحق رقم )برنامج حزبه الجديد 

وكان هدف  ، » لكن نعم للتحرر لالنفصال ،، ال  جاندمال لل  « :تمحور في نقاط ثالثي
نشاء أول جريدة له إعمل على ،ف(3)و توجيهه للشعب الجزائري مباشرةهنقله لنشاط  مصالي من

ديرها بنفسه و يحررها نصف شهرية ي كانت؛(44رقم الملحق أنظر )"الشعب" بالعربية بعنوان
 1قيامه بالمشاركة في انتخابات  إلىإضافة ،(4)في تحريرها"شمحمد قنان"ثم خلفه،"مفدي زكريا"

،كما انعقد عي الوطنيو الوطنية و نشر ال الدعايةو كان هدفه منها هو كسب  4239جويلية 

                                                                    

جازة الحقوق من 4223أوت  3ستير فياولد بالمن: الحبيب بورقيبة -*() ،تلقى العلم في تونس و فرنسا،نال شهادة الثانوية وا 
ليمارس مهمة المحماة ويناضل في صفوف حزب الدستور فبل أن يؤسس مع  4299جامعة باريس،عاد إلى تونس سنة

توري،و من فانتخب أمين عاما له ،وأصبح الحزب االشتراكي الدس 4231مجموعة من الشبان حزب الدستوري الجديد عام 
أمضها في السجون بسبب نضاله من أجل استقالل تونس،ليصبح رئيس المجلس الوطني بعد استقالل تونس  4213-4211
الموسوعة :عبد الوهاب الكيالي : للمزيد أنظر)4219، ثمريسا لمجلس الوزراء، ليتقلد منصب رئيس  لتونس في 4211في 

 (419ص، 4292لبنان، ،النشرالمؤسسة العربية للدراسات و ، ، 9،جالسياسية

 .441-443، ص4224، الجزائر ،  4ط  ، دار البعث ، 4 ج، ملحمة الجزائر الجديدة :عمار قليل  -(1)
  .12المرجع السابق، ص  :العمريمومن -(2)
، ، الشركة الوطنية لالتصال و النشر 6232 -6262الحركة االستقاللية في الجزائر بين الحربين : محمد قنانش -(3)

  .62، ص 4269الجزائر ، 
.12المرجع السابق، ص: سعيد بورنان -  )4( 
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منع من دخول الحاج ،إال أن مصالي سالمي الجزائري في نادي الترقيإلاجتماع ثاني للمؤتمر ا
 . (1)لجنة المؤتمر الممثلة للعمال الجزائريين بفرنسا  جانب ر إلىالمؤتم

أمثال   الحزب  مناضليرفقة جماعة من  4239أوت  99في  هعتقالإم ه تنتيجة نشاطات      
كما ،(2)و وجهت لهم تهمة تحريض الشعب و القيام بأعمال شغب...عمار خيذر، كحول، زكريا

عملوا على مواصلة ، و (3)تنظيم حزب تم حله و حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين بإعادةتهموا إ
كما ، 4236انتخابات أكتوبر  فحققوا نجاحا في،الرغم من تواجدهم في سجن بربروسنشاطاهم ب

 99 ولم يفرج عنه إال.(4)"ريالبرلمان الجزائ"جريدة بعنوان قام الحزب خالل هذه الفترة بإنشاء 
سبتمبر  92في  ج .ش.فرنسية حل حلالسلطات ا ،و قررتنشاطه  استئناف 4232أوت 
و كان على مصالي  9.ع.اندالع ح ،و(5)بمن مناضلي الحز  14حوالي  اعتقلتو  4232

 تإن الجزائر ليس" :در من خالل جريدته البرلمان قالاتخاذ موقف موالي لفرنسا إال أنه أص
مرة  عتقالبوضوح مسانتدتها ما أدى به لإلرافضا ؛افرنس أنه ضد أكدو بهذا (6)"ملحقة بفرنسا

حكما قاسيا تمثل في السجن لمدة ستة عشرة عاما  هضد و أصدر،4232 رأكتوب 1ي ثانية ف
     نزعت منه حقوقه المدنية  ومدة عشرين سنة ،بالجزائر  اإلقامةمع األشغال الشاقة و منعه من 

،و صدر هذا الحكم خالل محاكمته في  المستقبيلةو حجزت المحكمة على أمالكه الحاضرة و 
و عدد من رفاقه إلى  ،حيث تم نقله(7)مليون فرنك غرم بمقدار ثالثين ،و4214مارس  96

 .الحزب و حله  ، و بعد اعتقال أغلب مناضلي"المبيزسجن 

                                                                    

 .24-22، المرجع السابق، ص الحركة االستقاللية في الجزائر: محمد قنانش-(1)
 .412السابق، ص  المصدر، ...الحركة الثورية: أحمد مهساس  -(2) 
 .421، ص 9224مصر ، ، مكتبة النهضة المصرية، هذه هي الجزائر: أحمد توفيق المدني-(3)
 .411ص المرجع السابق، ، 3، ج 6211-6231الحركة الوطنية الجزائرية : سعد اهلل أبو القاسم-(4)
 .316-319، المرجع السابق، ص  تاريخ الجزائر المعاصر: بشير بالح -(5)
 .463-469السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا -(6)
 .499ص  السابق، المصدر: أحمد توفيق المدني-(7)
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 .6211-6232حزب الشعب الجزائري تطور إتجاه : ثالثا

 9.ع.ح منموقف مصالي  -6
التي تعرض لها أعضائه  التاعتقاإل وج .ش.و إصدار حكم حل ح 9.ع.إندالع حمع       

لم ج في المعتقالت هذا .ش.رغم من وجود قادة حو ،4211-4232من دخل مرحلة السرية 
 تصاالتاإلوقفه بعد العديد من مضافة إلى إصراره و تمسكه بإ، عادة تنظيم حزبهميمنعهم من إ

على موقفه و طالب صر المساندة مقابل الحرية إال أنه أ يهرضوا علمع مبعوثي الحكومة و ع
' أصدقائي و أنا'نجتمع  إن كنتم تريدون تعاونا حقيقيا ، أطلقوا سراحنا ، و دعونا":باالستقالل

صدار و بعد إ.(1)"مكانية تبني موقف جديد بناء على الوضع الداخلي و الخارجيو سندرس إ
عضاء قام به األو كان أول رد  شهدت الجزائر ردود فعل الحاج  الحكم القاسي على مصالي

طار سري من أجل السير إإنشاء إدارة جديدة في و حرار هو مضاعفة أعمالهم السرية األ
، مقري *حمد مزغنةأ: و من أهم الشخصيات التي ظهرت خالل التنظيم السري الجديد،الحسن

 هذا األخيرعين ،(2)األمين دباغينلدكتور ا،حسين عسلة،محمد طالب،حسين، أحمد بودة
       توزيع وثائق و نشرات سريا ب كما قاموا.(3)عضاء جددو عمل على جمع أ كمنشط للحزب

 .( 4)ت على الجدران و كتابة عبارات معادية لفرنسا للمطالبة بتحرير مصالياو ملصق
 

                                                                    

،  4، ط دار االمة ، 9ج  ،رأمحمد بن البا: تر ،6216-6232تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  :محفوظ قداش -(1) 
 .661-663، ص 9226الجزائر ، 

 د .ح.إ.كزية لـحر ج، ثم عضوا في اللجنة الم.ش.إ و ح.ش.بالبليدة، أحد قادة ن 4229أفريل  92ولد في : أحمد مزغنة-)*(
محمد الشريف ولد : للمزيد أنظر) 4211و خالل األزمة تحالف مع مصالي الحاج ، و يعتبر المنظم لمؤتمر هورنو جويلية 

 (.19-14، المرجع السابق، ص ...حسين، من المقاومة إلى الحرب 

 .463ص المرجع السابق،،3، ج 6211-6231الحركة الوطنية الجزائرية : سعد اهلل أبو القاسم -(2) 
 39المرجع السابق ، ص ، ...الوطني الثائرمصالي الحاج  :محمد عباس - (3)
  463صالمرجع السابق، ، 3، ج 6211-6231الحركة الوطنية الجزائرية : سعد اهلل أبو القاسم -(4)
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 :مشاركة مصالي في بيان الشعب و حركة أحباب البيان -9
و في خضم هذه ،(1)فرصة وجود الحلفاء لتحقيق مطالبهم تإستغل 4219نوفمبر  6في       

إال أن هذا القرار لم  ، السياسيينقرار العفو العام عن المعتقلين  بإصداراألحداث قام ديغول 
اب الوطنية فرصة مالئمة من حز و رأت األ،(2)قامة الجبريةالحاج و ظل تحت اإل يمس مصالي

 بإجراءفاستغل فرحات هذا الوضع و قام ،(3)طالب الشعب الجزائريمالحلفاء بجل تذكير أ
و البشير ابراهيمي للبحث في أوضاع الجزائر و كذا العمل من  اتصاالت سرية مع مصالي

على  إال أن مصالي رفض وضع توقيعه،(4)و مشتركة اغة البيان في مطالب موحدةأجل صي
أين  4213أفريل  91مدينة سطيف في  لزيارةعلى موافقة  هحصول،و بالبيان ما دام مسجونا

و خالل لقائهم اعترف له " يمن الحزب الشيوع"التقي بفرحات عباس و البشير و موريس البوز 
                كنت ضدك ، لقد كنت مناصرا متحمسا لالندماج و حاربتك باألمسيا مصالي ": فرحات

            ثق فيك إنني أ و أنني على خطأ ، و اليوم إلو لكن االحداث اثبتت أنك على صواب 
أن تقام في ":إذ قالقترح مصالي مطالب لضمها في البيان ، و توالت لقاءات حيث إ"تبعكو سأ

الجزائر دولة جزائرية مزودة بدستور خاص بها تعده جمعية جزائرية تأسست منخبة باالقتراع 
 الحاج              نتيجة للعالقة بين مصاليو ك.تم رفضها إال أنه (5)."العاممن طرف جميع السكان

عتقال فرحات عباس السلطات الفرنسية بإ تقام،كونهما أصبح يشكالن خطرعباس و فرحات 
ما بخصوص ،أ (6)4213فرج عنه في دسيمبرو أبتهمة التحريض  4213سبتمبر  93في 

عين "إلى 4213ديسمبر  42 له و نقله فيعتقاتم إصالي الحاج وبدال من إطالق سراحه،م

                                                                    

  .14المرجع السابق، ص:سعيد بورنان -(1)
 321المرجع السابق، ص  ،..التاريخ السياسي: عمار بوحوش -(2)
  13المرجع السابق، ص ، ...الثورة التحريرية  :مسعود عثماني-(3)
 .14سعيد بورنان، المرجع السابق، ص-(4)
 .469-461السابق، ص  المصدر: سطورا بنيامين -(5)
  .434السابق ، ص المصدر: بن خدة بن يوسف -(6)
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 4211في جان 1قامة الجبرية و سرعان ما تقرر نقله في و وضعه تحت اإل ءبالصحرا"صالح
ندماج و طالب بإطالق سراحه و موقفه رافضا لإلأصر على  ،وبالجزائر "قصر الشاللة"إلى

 .(1)ن من أجل المفاوضاتيالمساجين السياسي

بيان "عباس في إطار و فرحاتالحاج و بعد سنة من التحالف الذي جمع مصالي       
قرر  ،إذ"البيان و الحرية بأحبا"  4211مارس  41قاموا بتأسيس حركة في ، "يالشعب الجزائر 

 نضمام لها فوجدوا فيها غطاء قانونيلإلج .ش.مصالي مساندة الحركة فأمر مناضلي ح
تخذ فرحات عباس موقفا اتجاه إ 4211لنشاطهم السياسي السري كون حزبهم منحل،ومع نهاية 

رضة ع"حركة أحباب البيان"انتباه الحكومة الفرنسية مما جعلقد لفتوا  ج كونهم.ش.ح أعضاء
مؤتمر مطالبين  4211ج عقدت الحركة في مطلع شهر أفريل .ش.و تحت تأثير ح،(2)للخطر

خاص علم ،و  ،و برلمان منتخب بدستور جمهوري، جزائرية ذات سيادةفيه بتأسيس حكومة 
جة تصاعد نشاط يو نت.(3)الحاج قتراح بإطالق سراح مصاليكما صوت هذا البرلمان على اإل

من منفاه  4211أفريل  93ج قامت السلطات الفرنسية بإبعاد مصالي في .ش.أعضاء ح
           غو كونها رأت تحركات غريبة ألعضاء الحزبكونفي ال "برازافيل"بالقليعة إلى خارج الوطن 

في المنفى  و بالرغم من كون مصالي(4)جزاءا من الخطةالحاج و كذا أن يكون تهريب مصالي 
إال أنه استطاع المشاركة فيما يدور بالساحة السياسية و كذا قيادة حزبه و جعله زعيما سياسيا 

 .للجزائريين هذا ما أثار موجة غضب في أوساط الشعب الجزائري من جراء ترحيل زعيمهم

 

                                                                    

 .469السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا -(1)
 .466السابق، ص المصدر: بنيامين سطورا -(2)
 .19المرجع السابق، ص: سعيد بورنان -(3)
 .42المرجع السابق، ص : لزهر بديدة -(4)
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 :6211أحداث الثامن ماي  -3

ترة الذي لم يستعد حريته حتى أن يعتبر مصالي الحاج هو المعتقل الوحيد في هذه الف      
إذ استغل (1)"بالنكي"على غرار الثوري "المحبوس"إسم  قدماء المناضلين أطلقوا عليهبعض ال

قليم الجنوب ام بمظاهرات ضد تحويل مصالي إلى إالفاتح من ماي للقي ج.ش.أعضاء ح
الوطني و الفتات كتب شارك فيها عشرات آالف من الجزائريين حاملين خاللها العلم ،(2)ببرازافيل
إال أن الشرطة قامت  ،"اللستقالا"،"أطلقوا سراح المساجين" ،" أطلقوا سراح مصالي"عليها 

 .(3)باستخدام العنف لمواجهة هذه المظاهرات

حسين : ج منهم.ش.ارزين في حعتقاالت ضد القادة البحملة إ عقب هذه المظاهرات     
تمهيدا  ، حيث كانت هذه المظاهرات ما إال (4)...محمد هني،حفيظ عبد الرحمان،عسلة،

       إذ طالبوا بحريتهم الحلفاء، انتصارذلك على إثر في الثامن ماي و  للمظاهرات التي أعقبتها
ستقاللهم و إطالق سراح المعتقلين أحدثت هذه المظاهرة السلمية مجزرة رهيبة راح ضحيتها و إ
حسب شهادة  حاج بهذه المجازر فعلىبخصوص عالقة مصالي ال أما، (5)ألف شهيد 11

قد عاتب   بأن مصالي"محمد قنانش"بأنه لم يكن مقتنعا بذلك،حيث يؤكدمناضلي الحزب يؤكد 
ارثة بسب هكذا أوقعت الجزائر في ك":األمين دباغين على دوره في مجازر الثامن ماي قائال

 .ج.ش.لدى مناضلي ح المسلح كما أكدت هذه المجازر إلى ترسيخ فكرة الكفاح (6)"تطرفك

                                                                    

،  9229عزيزي عبد السالم و آخرون،دار القصبة للنشر،الجزائر،:تر، بوادر المجزرة 6211سطيف :جون لوي بالنش-(1)
 .491ص

 .4223المرجع السابق، ص ،9ج،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : محفوظ قداش-(2)
 .939السابق، ص المصدر: أحمد محساس-(3)

  4221، المرجع السابق،ص 9ج،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  :محفوظ قداش-(4)

 .116-111المرجع السابق، ص : بشير بالح -(5)
 .36المرجع السابق، ص  ،...مصالي الحاج الوطني الثائر: محمد عباس  -(6)
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 :6211 تأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية: رابعا

 مصالي سراح أطلق،4211ام ع االستعمارية السلطات قبل من العفو قرار إصدار بعد     
 أن بشرط الجزائر في اإلقامة الحكومة العامة ببرازافيل خيرته إذ،4211نجوا 92في   الحاج
 أنه ،إالفيها التنقل حرية وله بفرنسا اإلقامة يختار أو،الجزائر و مدنها مدينة في التنقل من يمنع
أين أقام في باريس ،(1)الى فرنسإلى الجزائر تم نقله إلجزائر و قبل عودته من برازافيل ا اختار

أين  بوزريعة حي في تقبلو اس 1946 أكتوبر 43في الجزائرلى مدينة إ وصل (2)مدة قصيرة
 :على تحقيق مسالتان هماعمل مصالي  ،و(3)ياسيليعاود نشاطه الس حددت اقامته الجبرية

 القادمة االنتخابات من يجب اتخاذه الذي والموقف حركته بشرعية االعتراف أجل من العمل 
 تسع بعد سياسية معركة خوض فكان عليه السري، ج.ش.لـح الجدد عرفه على القادةتعدم  رغم

     وضاع العامة مناقشة األلعضاء الحزب أ ضمتكتوبر أ يفندوة قد ع ثم.(4)الغياب من سنوات
 :إذ برز رأيان (5)رو البحث في امكانية المشاركة في االنتخابات البرلمانية المقررة في نوفمب

 موقفه بأن االنتخابات  ،وبرر رأي دعى إلى المشاركة وتبناه مصالي الحاج و أتباعه
 .ضفاء طابع الشرعية عليهبالحزب و إ ضال السياسي و التعريفوسيلة للدعاية و الن

 ستندوا إلى فكرة أن المشاركة إ و، نتخاباتقاطعة اإلول الداعي إلى مرأي تبناه حسن لح
   .(6)للعمل المسلح لإلعدادفي االنتخابات و االعداد لها سيلهي الحزب عن التفرغ 

 الحاج و ٌأنصاره إذ تقرر الخوض في االنتخابات إال أن  االدارة مصاليو رجحت الكفة ل
                                                                    

  .421-423ص السابق،  المصدر: سطورابنيامين  -(1)
 . 332ص ،9222دار هومة ، الجزائر،  شخصية وطنية، 93رواد الوطنية شهادة  :محمد عباس-(2)
  .344ص ، المرجع السابق،...التاريخ السياسي: بوحوش عمار -(3)
 421ص السابق،  المصدر: بنيامين سطورا -(4)
 92-42ص السابق، المرجع : لزهر بديدة - (5)
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،(6219-6331)أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر: هاللعمار -(6)

 .319ص  ،4221



                        .التيار االستقاللي الجزائري  مصالي الحاج و                      : الفصل الثاني
 

78  

 

نتصار الحريات إركة ح"خر هو آسم إتقديم قائمة جديدة تحت طلبت  الفرنسية  
و كان اإلعالن الرسمي عن .(1)4211هذه الحركة التي ولدت بصفة رسمية في ؛"الديمقراطية

نت سوى غطاء و ما كا،(2)الحاج من طرف رئيسها مصالي 4211نوفمبر  9في  تأسيسها
انونية أمام السلطات واجهة شرعية ق) ل ينشط في السريةج الذي ظ.ش.رسمي لـ ح
حقق مصالي  إذ، 1946 من نوفمبر العاشر في انتخابات د.ح.إ.ح  شاركت و،(3)(االستعمارية

حمد أ:هم مقاعد 5 ـب الحزب زفا ،و(4)لى معاودة نشاطاته الشرعيةإما دفع به  انسبي انجاح
خالل  تأظهر و ،(5)دردور ومسعود بوقادوم جمال األمين دباغين وو  مزغنة و محمد خيذر

 .د .ح.إ.التي جاءت بها ح ألفكارحزاب السياسية و غير السياسية تبنيها ر من األيالفترة الكث
 :لحريات الديمقراطيةنشاط حركة إنتصار ا-9

 :داخليا - أ
 أمام هذا التذمر في صفوف الحركة و 4211نتخابات نتيجة الخالفات التي ولدتها إ      

عقد المؤتمر ،(6)4219فيفري  41-41للحزب بين  ستثنائيإالشيء الذي عجل إلى عقد مؤتمر 
 منها ياعدة قضاول خالل المؤتمر األطرحت  ،و(7)الثاني في بلكور،أما  ببوزريعةاليوم األول 

جتماع و بعد يومين من إل،(8)و غير المعلنقضية تحديد نشاط الحزب و عمله السياسي المعلن 
 :قتراحات أرضت جميع الحضور تمثلت في قاش توصل أعضاء الجمعية إلى عدة إو الن

                                                                    

  .413-419صالسابق، المصدر: بن يوسف بن خدة -(1)
  .499ص  ،9229زينب خروف، ثالثة للطباعة، الجزئر ، : تعريب  ،عبان رمضان: خالفة معمري-(2)
  .93ص  المرجع السابق،: مومن العمري-(3)
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  6219-6262التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية  :شريط  ألمينا-(4)

  .16،ص 4226
  .413ص السابق،  المصدر: بن يوسف بن خدة -(5)
 .446صالمرجع السابق، : عمار قليل -(6)
 .92ص المرجع السابق،  ،...دروب التاريخ : حميد عبد القادر -(7)
 311ص المرجع السابق، : عمار هالل-(8)
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و ترسيخ ج، ذلك بهدف توسيع القاعدة الحزبية .ش.بـححتفظوا حاب العمل السري إأص-4
 .الروح النضالية

 حتفاظها بمظهرها إد و .ح.إ.وافق المؤتمر على ترشيح ح ،أنصار الشرعية و العمل العلني-9
 .الشرعي و إطارها القانوني

من أجل " L’OS"التيار الثوري قاموا بإنشاء تنظيم جديد بإسم المنظمة السرية الخاصة -3
ني أوافق إ: "و قد علق مصالي على تأسيس هذه المنظمة بقوله .(1)التحضير للعمل العسكري

كري يتولى تدريب المناضلين عسكريا، و تكوينهم سياسيا ، و بذلك على إنشاء جناح عس
اسندت رئاستها لمحمد ؛(2)"نكون قد هيئنا و استجعلنا جميع الوسائل من أجل تحرير البالد

 .ة ورة المسلححددت مهمتها في االعداد للث و، ثم آيت حمد ثم أحمد بن بلةبلوزداد 
 وذلك الوطنية الساحة على فاعلة قوةتشكل د .ح.إ.كانت ح 6211عام  نهاية ومع      

 التحضير في تمثلت مجاالت نشاطها عدة فشمل ،الشعبية الجماهير طرف من إلحتضانها
 مثل الفرعية بواسطة المنظمات تم ما وهو والثقافي، اإلجتماعي والمجال والسياسي العسكري
 والكشافةالمسلمين، العمال تحاديةإ و ،6211 أفريل في تأسست التي الجزائريات النساء جمعية

التي  القمع ضحايا مساندة ولجنة الجزائريين المسلمين الطلبة جمعية وكذا الجزائرية اإلسالمية
و لعل د من صحافتها وسيلة لنشر أفكارها و مبادئها .ح.إ.تخذت حإكما ،(3)4219 تأسست في

           " La Nation Algerienne": هي  غتين العربية و الفرنسيةلبال لصادرةصحفها اأبرز 
 .(4)"المغرب العربي"و 

                                                                    

،منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، دس 6211-6211استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها األولى : أحسن بومالي-(1)
 .442ص ن،

 .11، ص9229،  1 عمجلة المصادر ، الجزائر ،  ، المنظمة الخاصة: إبراهيم لونيسي-(2)
 .922صالسابق،  المصدر: حمد محساس أ-(3)
 . 4412 ، المرجع السابق،ص 9ج،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  :محفوظ قداش-(4)
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 بالعاصمة، و مدرسة "الرشاد"، مدرسة  بوهران "الفتح" منها مدارس د بفتح .ح.إ.قامت ح كما
عدة انتخابات شارك الحزب في و (1)األندية الثقافية و التربوية و بعض...بعنابة "الشباب دار"

 أدموند" العام الوالي امارسه التي المزورة،4216ل فريأ"يالجزائر  المجلس انتخابات" منها
 . (2)الحزب المقاعد الخمسة التي كان يحتلها انفقد هاكانت نتائج و ، "نايجالن

 :خارجيا / بـ
حيث ة،الدولي السياسية الساحة على امكثف انشاط للحركة كانأما على الصعيد الخارجي ،فقد 

لعل و  الدولية تار مالمؤت في مشاركتها خالل منالخارجي  للعالم صوتها تبليغ إلى الحركةسعت 
 :أهم المشاركات التي حضرها الحزب هي

 "غار ب" بمدينة للشبيبة العالمي المهرجان و للسالم الدولي المؤتمر في المشاركة -
 (3)رئاالجز  قضية بشأن عريضة تقديم فيه وتم ، 7491 عام بتشيكوسلوفاكيا

 فريقياإ و آسيا لشعوب لإلمبريالية المناهض المؤتمر في الحركة شاركت ، 7491 جويلية في- 
 (4)للعالم ئرياالجز  الشعب تطلعات بتعريف يسمح ا ر بومن لبروكسل، جديدا رممؤت باعتباره

 ديسمبر في المنعقدة دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى الحاج مصالي مذكرة- 
.                                                                                  (5)"اإلستعمار من سنة عشر ثماني و مائة" عنوان تحت جاء شامل تقرير وهي ، 7491

 .7494 فيفري في وآسيا إفريقيا لبلدان لإلمبريالية المناهض الثاني المؤتمر في المشاركة -

 عن للدفاع 7494 جوان في بلندن المنعقد االمبريالية ضد مؤتمر لقاء إلى الئحة إرسال- 
 قضيته

 4212أكتوبر في سياآ و فريقياإ لبلدان لالمبريالية المناهض الثالث المؤتمر في المشاركة -
                                                                    

  .424-29المرجع السابق،ص: مومن العمري -(1)
 .399-316المرجع السابق، ص :  عمار هالل  -(2)
 .424ص المرجع السابق، : العمري  مومن-(3)
 4491ص المرجع السابق ، ، 9ج ،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية :  محفوظ قداش-(4)
 .429ص المرجع السابق، : مومن العمري -(5)
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 ج.ش.ح أطروحة وعرضوا، 7494 سنة "ببودابست" ةللشبيب العالمي المهرجان في المشاركة- 
 .(1)ئرياالجز  العلم رفعوا و الفرنسي الوفد عن منفصل كوفد استعرضوا كما

ألداء فريضة الحج و كذا العمل من أجل إيصال القضية  الحاج  سافر مصالي 4214سنة  -
الجزائرية إلى البلدان العربية و معرفة مدى مساهمتها و استقبل من طرف العديد من 

يامين سطورا ذلك إذ  يقول و يؤكد بن(2)الشخصيات السياسية الرسمية و حصل على تأييدهم
بعد حجي إلى مكة  زرت األمير عبد الكريم الخطابي في القاهرة و  6216في أكتوبر":مصالي

 .(3)"البلدان العربية عامة األوضاعلقاءات كثيرة من أجل دراسة  بينهم كانت

 فرنسا أين توجه 1952 وفيفري 1951 نوفمبر بين بباريس المتحدة األمم دورة نعقادإ بسبب و
 المتحدة األمم هيئة لدى الوطنية الحركة تمثيل بهدف العربية للجامعة األمين العام من بأمر

 باالتصالو على إثر عودته إلى الجزائر قام ،(49الملحق رقم ) ،أثناء إنعقاد الدورة السادسة
تضايقت فرنسية إال أن السلطات العبية من أجل  السعى لخوض المعركة،مباشرة بالجماهير الش

 .(4)4219ماي  41القبض عليه و نفيه إلى فرنسا في  قامت بإلقاءمن خطبه الثورية،
 :أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية  -3

للضغوط  عرضة جعلها مما ،تأسيسهامنذ  استقالليا ثوريا طابع   د.ح.إ.ح إتخذت      
على  القضاء لىإ حتما المؤدية وغاياتها هدافهاأ كون ،1953 زمةأ وقوع حتى االستعمارية

كبير  ثرأ لها كانت،أزما ثالثالحركة عرفت  إذ  قواعده وتدمير الجزائر في االستعماري النظام
 :ظاهريا و هي  زماتاأل لهذه السريع حتواءاإل رغم تصدعها بداية في
 

                                                                    

  .4491ص ، المرجع السابق،  9ج  ،تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : محفوظ قداش-(1)
 . 393السابق،  ص المرجع : عمار هالل-(2)
 .921ص السابق،  المصدر: بنيامين سطورا -(3)
 .399صالمرجع السابق،  ،...التاريخ السياسي: عمار بوحوش -(4)
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 .4212-4219أزمة األمين دباغين -أ
يعود سبب األزمة إلى الخالف بين دباغين وبعض أعضاء القادة وعلى رأسهم مصالي       

 انتخب من"شعار  الحزب رفع عندما،4211ابات ديسمبر نتخلتحضير إلالحاج ، خالل فترة ا
مما االنتخابات  في للمشاركة دعوة واضحة وجه عندما الحاج مصالي عارضه ما هذا، "كفر

األمين  طعانقاألول إذ  رالخالف بعد المؤتمليبرز ،(1)المناضلين أوساط في انقساما أحدث
، كما امتنع عن تقديم التقرير عن  تهاادباغين على حضور جلسات الحركة والمشاركة في نشاط

ه التهم للمسئولين وكذلك تلك المتعلقة بوجوده في البرلمان الفرنسي ، كما قام بتوجي. نشاطاته
على قيادة الحركة في غياب  لسيطرةلان األمين دباغين يسعى ك ،مصاليسيما ال،بإدارة الحركة
 مصالي منلجنة  ، شكلتالقيادة صفوفل تهإلعادو ،(2)كان يفكر في تفجير الثورة مصالي، إذ

 الحركة من موقفه لتوضيح دباغين دعت بودا حمدأ ، خدة بن يوسف ، بلوزداد محمد ، الحاج
آخر كما رفض المحاولة الثانية التي قام بها بعض أعضاء القيادة،و في مقابلتهم، رفض لكنه

 ستعتبره الحركة ليبلغه أن ابود حمدأ زيارةأثناء  الحركة ادارة مع دباغين فيها محاولة التقى
ئه إقصاحل هذا النزاع عن طريق  و بالفعل.(3)موقفه توضيح عدم حالة في عاصيا وأ متمردا

 تحت كنائب تعويضاته وضع ورفضه لعدم االنضباط، 1949 ديسمبر 2 في د.ح.إ. ح من
 .ين دباغين نفسه معزوال من الحزبو نتيجة هذا الصراع وجد األم(4)الحزب تصرف

 :4212االزمة البربرية  -بـ  

                                                                    

 رساتدلل الوطني المركز ، 6 ع، رالمصاد مجلةوبعادها،  أ خلفياتها الجزائري الشعب حزب أزمة: لونيسيإبراهيم  -(1)
 .21-21، ص 4222 الجزائر، ،4211نوفمبر أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث

 .923-924ص المرجع السابق، : مومن العمري -(2)
، 6211-6211ما بينالكفاح القومي السياسي من خالل مذكرات معاصر فترة : ، العقون بن ابراهيم بن الرحمان عبد-(3)
 .442، ص9242، الجزائر  ، 3 ط، منشورات السائحي ، 3ج
 .924ص السابق،  المصدر: بنيامين سطورا -(4)
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 و بدأت بوادرها سنةالكبرى، زمةلأل مهدت التي زماتاأل حدىإ البربرية زمةاأل كانت     
 ،لكنبالقبائلية السكان المتكلمين لجميع موحدة منطقة إنشاء بناي واعلي طلب ،حين 1945
 في عضوا يحي أصبح رشيد 1948 وفمبرن في و ب،الطل هذا رفضت للحزب المركزية اللجنة
 رشيد عارض إذ حمودة، ولد عمر و بناي واعلي من بدعم ذلك وا،بفرنس للحزب الفدرالية اللجنة
 .       الفلسطينيين مساعدة الهادف الحزب قرار رغم لفلسطين، التبرعات جمع فكرة يحي علي
      بفرنسا فيدرالية الحزب حل قررت إذ،الحزب قيادة من الفعل رد جاء 1949 أفريل في     

كمنبر  يستعملها كان التي " الجزائر نجم " جريدة تحرير رئاسة من يحي علي رشيد عزل و
     إبعادهم و البربرية الحركة قادة عزل الحزب قيادة قررتكما  اإلسالمية للجزائر العربية للتنكر

أنه  ال،إالمركزية اللجنة في بقائه عن الحزب رئيس فعد الذي"أحمد آيت"إال هذا من يسلم و لم 
 ثالث الحزب عين ،إذ4212 رديسمب في للحزب السرية المنظمة رئاسة من إبعاده تقرر

       بلقاسم راجف: هم بفرنسا الحزب فدرالية رأس على،القبائلية يتكلمون كلهم وطنية شخصيات
يقوموا بإعادة تنظيم خاليا الحزب بفرنسا، كما قام  أن ، مصطفاوي شوقي ،صادق وسعدي ،

 القبائل بالد في قيادته و الحاج لمصالي المعارضين كريم بلقاسم من جهته بالقضاء على جميع
 (1)الحزب وحدة على محافظة و ذلك 

 مينألاو  دةبو  حمدأ على المناضلين بالمسؤولية يلقى فإنهمن خالل تقرير مصالي  لكن     
 وهذا مؤامرة، القضية هذه اعتبر و،هماغايات لتحقيق االزمة هذه سبب أنهما اتهمهما و دباغين

 ومن ستعماراإل صنع من البربرية الحركة قضية نأ ةالثاني للحرك المؤتمر تقرير اليه شارأ ما
 مبرياليةاإل فتعلتهاإ شيوعي و عنصري طابع ذو طائفي  انحراف نهاأ و عنصرية طائفة حركة

ن أ الحركة،وكادت داخل المتاعب من الكثير ثارتأ األزمة التي نأبش قيل مهما و،الفرنسية
 في مباشرة شخاصاأل تمس و الوطنية الهوية في كتشك أزمة عتبارهاإب جهزتهاأو  قواعدها تهدد

                                                                    

 .342-346المرجع السابق، ص،...التاريخ السياسي: عمار بوحوش-(1)
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 (1) البالد على نفوذها بسط من حتى تتمكن فيها يد لها ستعماريةاإل دارةاإل نأ كيداأل ،والحركة 
 : 1950 مارس الخاصة المنظمة كتشافإ زمةأ -جـ

تم د .ح.إ.الخاصة التي كانت تمثل الجناح السري لـح للمنظمة المتزايد النشاط أمام      
 أنها في الحادثة، هذه مجريات تتمثل و،(2)بعد حادثة تبسة 4212مارس 46في  هااكتشاف

          *بوضياف محمد:من قسنطينة عمالة مستوى على المنظمة قيادة من بأمر عملية نفذت
 المناضلين ألحد تأديبي عمل نتيجة كانت ،مراد ديدوش ،**مهيدي بن محمدالعربي، 

إال ،(3)باختطافه امواق***أشخاص أربعة السرية المنظمة كلفت لذلك ،خياري القادر عبد:يدعى
 .(4)حزبالبحملة ضد أعضاء للقيام السلطات بمما أدى و افشاء أسرارهم،الهروب  يف نجح أنه
 
 

                                                                    

 .944-942المرجع السابق، ص:  العمريمومن -(1)
 . 36،ص 9226،الجزائر ، ANEP، منشورات 6219-6292مذكرات آخر قادة االوراس التاريخيين :الطاهر الزبيري-(2)

في  بالمنطقة، 4211ماي  6،عايش أحداث د .ح.إوحركة  ، ج.ش.حمناضل في  ،4242جوان  93ولد بالمسيلة في -)*(
تم تكليفه بتنظيم المنظمة الخاصة على المستوى عمالة قسنطينة أين تعرف  4219أصبح مسؤوال بناحية سطيف وفي  4211

تمكن من الهرب  وغداة اكتشاف المنظمة الخاصة، 4212ةسن ،نجا من األسر...بيطاط ديدوش، بن مهيدي، على بن بولعيد،
 بالوفد الخارجي التحق .و.ت.ج أسسم ع،ث.و.ث.لمؤسس هو .فرنسا حيث أصبح مسؤول التنظيم باتحادية الحزب هناكل
 (  41.-41ص ،9221دار هومة،الجزائر، ،عظماء...ثوار محمد عباس، :انظر ).لتعريف بالثورةل

، 4211جـ اعتقل بعد أحداث الثامن ماي .ش.في عين مليلة،ناضل في صفوف ح4293ولد عام : العربي بن مهيدي-)**(
،عين في  4211ثم تخل عنها لبوصوف بعد مؤتمر الصومام " وهران"ع عين قائد المنطقة الخامسة .و.عضو مؤسس للجنة ث

محمد عباس، : للمزيد أنظر ) ي مارس ضده ليستشهد نتيجة التعذيب الذ 4219فيفري  93و ،اعتقل في .ت.القيادة العليا لـج
  (.466-469، ص 9224، دار هومة، الجزائر ، " شهادات تاريخية" الحرية ...فرسان 

 القادر عبد وبكوش ابراهيم، عجومي زعيم، بن عمار، عودة-)***(

 .393المرجع السابق، ص ،...التاريخ السياسي:عمار بوحوش -(3) 
 .393السابق، ص المصدر: الطاهر الزبيري-(4)
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 . 6211 دوره في أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية: امساخ

 تطورها على نعكاسات سلبيةإ لها كانت التي الثالث لهذه األزمات د.ح.إ.تعرض ح و بعد     
ي دفع ما ساهم ف هذا و، حدة كثرأ بشكل عاالصر  و الخالف نشاطها،مما أدى إلى تطور و

  .عتبر بداية األزمة الحقيقة و ذلك خالل انعقاد المؤتمر الثانيأالحركة نحو خوض صراع الذي 
 د .ح.إ.لمؤتمر الثاني لـحلالتحضيرات -6

 أعضاؤها حاول،4212 مارس 46بدأت منذ  الحركة التي داخل نقساماتلإل نتيجة      
 المطلقة الصالحيات له تعطى ،وهلالحاج مصالي زعيم الحزب دور في ختلفواإ و ،اإلتفاق
 و اتفقوا  هذه الفكرة اللجنة أعضاء رفض النهاية وفي ؟ لمصالي الفيتو حق ومنحالحياة، مدى
 هو صفوفه في واسعا انشقاقا خلق الذي الموضوع أن قادم إال إجتماع إلى المناقشة تأجيل على

 التشريعية االنتخابات في للمشاركة موحدة جبهة بقصد خلق الجزائرية األحزاب بقية مع التحالف
 .1951جوان 17في تجرى التي
 جانفي من ، العلماء و الحرية و للبيان الديموقراطي االتحاد من كل بين بدأت االتصاالت     
 حول والشباب القدامى المناضلين بين والخالفات و كنتيجة لألحداث،(1)4214 مارس إلى

 4214 سبتمبر في الحاج مصالي أراد الحزب زعيم نفوذ قلص من أنه المسلح الكفاح طريقة
 من المساعدة طلب د.ح.إ.العمرة فكلفته قيادة ح مناسك ألداء العربي المشرق في بجولة القيام

 العزلة من تعاني القيادة أن وجد،4219 جانفي 44 رإلى الجزائ ودتهبع و،(2)العربية الحكومات
 طريق القيام عن الشعبية بالجماهير مباشرة االتصال فقررها،القاعدة و تذمر شديد داخل عن

عقد مؤتمر الثاني في شهر  4219المركزية في مارس  اللجنةقررت  و،(3)البالد شرق في بجولة
                                                                    

 .391صالمرجع السابق،  ،...التاريخ السياسي: عمار بوحوش -(1)
(2)

-Abderrahmane Kiouane  : Aux sources immédiates du 1
er

 novembre trois texte 

fondamentaux du PPA-MTLD،éditons dahlab،Alger،1995،p147. 
 .399، ص المرجع السابق، ،...التاريخ السياسي: عما بوحوش-(3)
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 لقي عليه القبض فيإذ أ،الثورية خطبه من حتاللاإل سلطة تضايقت هجولت خالل و ،ويليةج
ORLEON VILLE )ةمدين إلى ونفي،4219 ماي 19 في البالد غرب)الشلفNiort (1)بفرنسا 

 لن:" عتقاله فقد صرح إ و بخصوص،الحزب بقيادة أن ينفردوا لخصومه المجال فسحأ بذلك و
 الحكومة يديأ في نا ذاهنا أ... التصرف بهذا العالم العربي نظر في فرنسا مكانة ترتفع

 للفور خذتأ مساءا،و الخامسة الساعة في الشلف قبض في ،لقدةساع 26 منذ الفرنسية
 لىإ البوليس ونقلني فيالكوبالي لىإ حربية اقلتني طائرة تنتظرني كانت حيث بوفاريك لىإ
 الصعوبات شدأ قيأال ناأ و يامأ ربعةأ منذو ... نيور في كنت... فيرساي في روايال وتيلأ

 تحت بذلك و أصبح (2)"باردة حربا علي تشن الفرنسية السلطات نأ شعرأ وكنت التنقل في
 .السياسي و االجتماعي البالد واقع عن تماما بعيدا الجبرية اإلقامة
     لتهريب مصالي من إقامته الجبرية وضعت قيادة الحزب خطة 4219في أواخر سنة      
 تراجع عن 4213ال أنه خالل شهر فيفري ،إأبدى موافقة مبدئية على ذلك إذستشارته تمت إو 

 إنعقاد قضية د فقد بقيت.ح.إ.خصوص قيادة حوب.(3)"نيور"البقاء في على  أصر ورأيه 
أوفدت له بعض أعضائها عدة مرات من أجل اشراكه في  إذمعلقة، للحزب الثاني المؤتمر

 لوضعه و،(4)بتأجيله االتحضير للمؤتمر الذي قامو  المسيرة العامة للحزب و كذا مساهمته في
 عمالأ مشروع جدول وضعت و 1952 ماي في المركزية اللجنة اجتمعت مر الواقعياأل مامأ

 لهذا نتيجة جوا دون بالصمت خير اكتفىاال هذا لكن اإلى مصالي لدراسته أرسلتو ر المؤتم
 لكن ؛ 1952رسبتمب واخرأ في للقائه وذلك "خدة بن يوسفبن "المركزية اللجنة وفدتأ الموقف
 استطاع الذي 1953 في جانفي وفد ارسال لىإ اللجنة المركزية فلجأت بنتيجة يسفر لم اللقاء

 بع من الرا نعقادهإ على موافقته وبالتالي المؤتمر حول ،من مصالي الحاج  تقرير على الحصول
                                                                    

(1)
 -Abderrahmane Kiouane:opcit،p148. 

(2)
  .88،ص، الجزائر 73ع ، االطلس رسالة ، " خدة وبن مصالي بين معلنة الغير الحرب: بلعيد رابح-

 .966ص-961ص السابق،  المصدر: بن يوسف بن خدة -(3)
(4)

-Abderrahmane Kiouane:opcit،p148. 
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 .(2)المؤتمرهذا سمه خالل با ااطقن"* مرباحموالي "بتعينقام  كما (1)4213إلى السادس أفريل 
 : د و انعكاساته.ح.إ.ي لـحالمؤتمر الثان-9 

، فهو يعتبر تمرات واألكثر تأثيرا على مسارهامن أهم المؤ  د.ح.إ.لـحيعد المؤتمر الثاني 
 . ،ألنه يمثل بداية الخالف العلني والصراع بين الفريقين داخل الحركةالجميعآخر محطة التقى 

أفريل برقم ساحة عمار القامة بالجزائر  1-1و في ظل هذه الظروف انعقد مؤتمر من 
الناطق بإسم مصالي الحاج بيان الذي يعارض فيه " مرباح  ىموال" ،و خالله تال(3)العاصمة

الرد خرى و كان ة الجبهة مع الحركات السياسية األسياسة المشاركة في االنتخابات و كذا فكر 
هو القرار الذي عاكسه مصالي الحاج و ،الرئيس لفائدة األمين العام تحياعليه بتقليص صال

 المؤتمرمن جهة ثانية انتخب لجنة .(4) مرة ألولمن المؤتمر مباشرة و هذا  انتخابهبطلب 
اللجنة  أعضاء بتعيين المكلفة**خمسةالو عضوا في لجنة للحركة، الحاج رئيسا مصالي
 05 و 04 اقتراح مصالي في بن يوسف بن خدة أمينا عاما على إثر وعين،(5)الجديدة المركزية
مصالي  ين العام إلى نيورت إلعالممإذ انتقل األ.زمةتعمق األلى هذا إ ىدأو ،(6) 1953جويلية

             رفضه عن أعلن وها،قرارات على موافقا يكن لم الحاج مصالي أن إال بقرارات اللجنة المركزية
                                                                    

(1)
  88المرجع السابق،ص  ،خدة وبن مصالي بين معلنة الغير الحرب:، بلعيد .رابح-
أثناء نفي مصالي بين سنتي  ج.ش.ح،انخرط في " قصر الشاللة"بدوار سرغين   4249ولد سنة :  موالي مرباح-)*(

، عين بعد 4211 -4213و استطاع في وقت قصير من كسب ثقة مصالي ،إذ وقف إلى جانبه خالل أزمة  4211-4211
في أواخر الثورة التحريرية ترك مرباح مصالي و دخل للجزائر غداة االستقالل . أمينا عاما للحركة المصالية  مؤتمر هورنو

:  حمد عباسم :للمزيد أنطر.)فسجنة بن بلة ، و أفرج عنه، توفي بالجزائر العاصمة في أواخر التسعينيات من القرن العشرين
                                                                                   .(331، مرجع سابق، ص شخصية وطنية 93شهادة 

 962صالسابق،  المصدر: بن يوسف بن خدة-(2)
)3(- Charles Henri Favrod: opcit،p145. 

 .316المرجع السابق،ص ، ...رواد الوطنية  :محمد عباس-(4)
*(*)

 خدة، موالي مرباح ،احمد مزغنةحسين لحول، بن يوسف بن  –مصالي الحاج -
(5)

-Abderrahmane Kiouane :opcit،p850. 
 .396ص  المرجع السابق، ،.. التاريخ السياسي: عمار بوحوش-(6)
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         مين العامو أمر بسحب الثقة من األ،1953 سبتمبر في أرسلها التي المذكرة خالل ذلك و
وجه عتابا للقيادة يصفها  و،فرديا الحركة شؤون لمطالبة بالسلطة المطلقة لتسييرا و
إدخال نوع من الديمقراطية و  القرار القاضي بتحديد صالحيات الرئيس نتيجةك ،و (1)النحرافبا

و الرئيس  كانت البداية الفعلية لألزمة بين األعضاء،مبدأ القرار باألغلبية عتماداو  للقيادة
 الحاج مصالي مساعدي أهم بإبعاد فيقضي المتخذ باألغلبية الثاني القرار أما القرارلهذا  رفضال

 .هنقالبا ضدمما إعتبره إ (2) "مرباح موالي"و "مزغنة أحمد" السياسي المكتب عضوية من

 المطلقة السلطة مبدأ رفضتم  4213 سبتمبر 41 - 12 نإجتماع اللجنة ما بي و في      
 حائال يعتبر البالد خارج كذا تواجده،االساسي للحزب باعتباره ال يتطابق و القانون لمصالي

 كنل،ةالقم مستوى على المتواجدمما أدى إلى تعمق الصراع  ،الحزب لشؤون تسييره دون
 نأ مصالي رأى كنتيجة لذلك و (3)إلى جانبه وقوفها من لتأكده لقاعدةل هبإنزال قام الحاج مصالي
 .قدميه تحت من البساط سحبل تسعى كانت الحزب القيادية داخل العناصر بعض
و أعضاء اللجنة المركزية  (ين المصالي)و أنصاره  مصالي بين القائم الصراع ظل في       

 المناضلين من جماعة من طرف المبادرة جاءت بينهما، المصالحة ستحالةإ و (المركزيين)
و رابح بيطاط  *بن بولعيدمصطفى  ف باجتماع معاإيجابيا إذ قام محمد بوضي حيادا المحايدين
كانت اللجنة المركزية في تلك  ،إذ4213مارس 93 بتاريخ والعمل للوحدة الثورة اللجنة بتأسيس

 فتراجعت عن موقفها و منحت مصالي السلطات  الفترة عاجزة عن مواجهة الضغط المصالي

                                                                    

(1)
- Abderrahmane Kiouane :opcit،150-151. 

 .422-426ص  المرجع السابق،: مومن العمري-(2)
   9229، دار هومه ،  الجزائر،الحاج في مواجهة جبهة التحرير الوطني خالل الثورة التحريرية مصالي:ابراهيم لونيسي-(3)
 .33ص  ،

جعضوا في اللجنة .ش.في أريس بمنطقة األوراس ، ناضل في ح 4249فيفري  1ولد في :  مصطفى بن بولعيد-)*(
اكتفى بالقيادة القيادة السياسية و العسكرية لمنطقة األوراس ،اعتقل في  لكنه ترك القيادة لمحمد بوضيافو 4213المركزية
 (469، المرجع السابق، ص الحرية...فرسان : محمد عباس .) 4211مارس 99ليستشهد في  4211فيفري
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 عجتماإبعقد  ، فقد قاموا فقط ظاهريا المركزيين تنازل كان (1)الكاملة و خصصت له مبلغ مالي
 :منها قرارات خالله اتخذوا و ، 954 ماي 23 و  22في سري 

 المركزية اللجنة إياه منحتها التي الحاج مصالي من المطلقة السلطة سحب. 
 غير المؤتمر تنظيم و إعداد لمهمة تضطلع هيئة هي و،الدائمة باللجنة سمي ما إنشاء 

 .للحركة الوشيك العادي
 الفرنسية باللغة "رالجزائ صوت"و "الحرة الجزائر"صحيفتي وجود المركزية اللجنة تتجاهل. 
 التوسط قصد " السالم لجنة" سماها هيئة ا ح.إ.لـح الخارجي الوفد شكل ،ىخر أ لةو محا وفي
 بين لقاء على االتفاق تم،و 1954 جوان 13 في بنيور الحاج مصالي بزيادة قامت والتي ،بينهم

 يهألر  طرف كل لتعصب نظرا بالفشل انتهى لكنه ،1954جوان 27 يوم المصاليين و المركزيين
 فيما،عاديال الغير رالمؤتم إعداد ومراحل خطوات لمناقشة األولوية إعطاء يرون ينيالمصالف

 المأساوية النهائية لتدارك منها وسعيا،(2)الطرفين بين الخالف طبيعة معالجة المركزيون فضل
 بمقر وذلك ، بالعاصمة 1954 جويلية10 يوم لإلطارات ندوة المركزية اللجنة للحركة،عقدت

 : قرارات وتوجت بعدة النزاع طبيعة عن مفصل تقرير اثنائها قدم الكشافة جمعية
 وروباأ و الجزائر في المناضلين كل ممثلي يجمع المؤتمر بتحضير تختص لجنة تشكيل -

 .شهور ثالثة قبل وذلك
 :وهي هدافأ ثالثة لتحقيق الحاج مصالي مع للتفاهم وفد رسالإ -

 التفرقة إال عنه ينتج ال ،الذي مؤتمره عقد بعدم مصالي اقناع.  
  الحركة وحدة على للحفاظ الوسائل بشتى لعملا. 
 حفاظا بوادره بدت الذي العنف ستعمالإ بعدم قناعهمإ و المناضلين بمختلف االتصال 

                                                                    

)1(
 -Mohmed boudiaf :La préparation du premier Novembre1954،avec l’aide:Aissa Boudiaf 

،dare noamane ،édition 2 ،Alger،2011،p 47.48. 
 .913ص  العمري، المرجع السابق،مومن  -(2)
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خر آعتبرت إو هذه (1)ساساأل هي التي القاعدة في قلاأل على خوتهمأ و وحدتهم على
 .محاولة للصلح بين المصاليين و المركزيين 

 :انعكاساته و 1954 جويلية 16 إلى 14 من( بلجيكا)هرنو  مؤتمر -3
هورنو ببلجيكا في في ، نعقادهإغير عادي الذي طالب مصالي ب ستثنائيإمؤتمر و هو       

           رالدواوي أما قسنطينة، الجزائر، ، من(2)مندوب 362شارك فيه حوالي ،"قاعة الماجستيك"
 فرنسا فيدرالية أرسلت و،التمثيل ضعيفة فقد كانت( وهران جنوب و األوراس)القاسية المناطق و

السالم  وفدين هما علي زعموم و آيت عبد بإرسالكما قام كريم بالقاسم رنو،و ه إلى مندوبين
 .ممثلين عن منطقة القبائل

 بإدارة الكولونيالية بالمسائل المكلف "فيكس ليون" ألن ببلجيكا ؟ المؤتمر نعقدإ لماذا      
عد ر،بالمؤتم إلجراء باريس بضواحي لبلديتهم تابعة قاعة منحه رفض الشيوعي الفرنسي، الحزب

 كان إ.ش.ن لبرنامج تبنيه واصل هورنو مؤتمر حيث أن ،(3)ن سبقت موافقته على إعطائهأ
 يوقع مانديس فرانسيس فيه كان الذي الوقت ففي ،الحركة الوطني تاريخ هاما من جزاء يمثل
 الذاتي االستقالل حول للمفاوضة فيه و كان يستعد 1954 ةجويلي 20-21 جنيف تفاقإ على

 اآلجال أقرب في ينتزع استقالله أن عليه الجزائري الشعب أن أكد هورنو مؤتمر فإن لتونس،
     لتوترو تميز هذا المؤتمر بنوع من ا،(4)رالجماهي بحركة المرتبط المسلح، الكفاح طريق عن

 (5)نتقاد ضد زعيمهم مصاليإبسبب تعصب المصاليين ألي ت،و العنف في مختلف المناقشا

 قطيعة إلى المؤتمرالحاج  مصالي أرسله الذي التقرير سجل و.نقطاعإ بال أيام 03 مدة ستمرإ

                                                                    

 .144ص  السابق، المصدر،  3ج:عبد الرحمان بن ابراهيم العقون -(1)
مارس  91الجزائر، ، 911، جريدة المحور اليومي ،ع  مصالي الحاج و الوجه األخر للتاريخ: ياسين بن الجيالني  -(2)

 .42ص  ،9241
 .949السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا -(3)
 .941-943ص  نفسه،-(4)
 .149السابق، ص المصدر، 3ج: عبد الرحمان بن العقون-(5)
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المناضلين  عند ظهرا اللذين ستياءاإل و القلق التقرير في تبلور و المركزية، اللجنة مع نهائية
 سياسة اتباع و الخالفات تقييم في بالمبالغة المركزيين اتهم و الثوري الخط عن التخلي بسبب

 تبعية في الحزب ضعت و البالد داخل التحالفات عن خاطئة نظرة تكوين و بال مبدأ انتخابية
        المغربي و التونسي الشعبين جانب إلى الكفاح في التزام كل و رفضهم اإلصالحية، للحركات

 .(1) "الخاصة لمنظمةا" السري الجهاز إراديا خربت بأنها خالله القيادة من مصالي تهمإ كما ،
بن خدة )منهم  قصاء القادة المسؤولينإ - المركزية اللجنة حل:و تم التوصل إلى القرارات التالية

 وكذا مصالي للحاج الحياة مدى الحزب رئاسة نادإس -(، لحول، كيوان ، عبد الحميد فروجي
  (2)الحزب تنظيم المطلقة إلعادة السلطات وتسليمه التامة الثقة منحه

 مقدمة في العامة االستعالمات يرأس كان الذي شوان العقيدكتب  ، 1954 أوت 17 وفي 
 وقع فقد نهائيا يبدو ، د.ح.إ.ح انشقاق  إن" ليونارد" العام  الحاكم إلى المسلمة السياسية النشر

و بهذا أحدث .(3)دالمركزية و هما يتبادالن التهدي لجنتها واحدة و لكل ، الكتلتين بين االنفصال
 التوصل الهادفة إلى و محاوالت مجهودات ضاعت مصالي الحاج انشقاقا في الحركة بحيث

 من العاصمة  في  بعقد مؤتمر استثنائي مضاد المركزين قام شهر وبعد .لتيارينا بين وفاق الى
 : يلي عنه قرارات ضد مصالي الحاج  تمثلت فيما اسفر 1954 اوت 16- 13
 ضدهم مصالي صدرهاإ التي االنحراف تهمة رفض -
 .1953 الثاني المؤتمر اقره الذي السياسي الخط تأكيد -
 .(4)الحزب في وظائفهم جميع من مرباح موالي و مزغنةأحمد  و الحاج  مصالي إعفاء -

 

                                                                    

 .943-949السابق، ص  المصدربنيامين سطورا، -(1)
 .362، المرجع السابق، ص جزائر الجزائريين: محفوظ قداش -(2)
 .941السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا-(3)
 319السابق، ص المصدر: أحمد محساس  -(4)
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 :خالصـــــــــة

الحاج طريقه السياسي بالدرجة األولى بعد مواقفه النضالية التي دعمت من  إن إتخاذ مصالي-
الحاج علي عبد القادر :  طرف عدة شخصيات كان لها دور كبير في دعمه و تشجيعه أهمهم

 .، األمير خالد، شكيب أرسالن

             أثرت في نضاله الحاج  محلية و الدولية التي عاشها مصالي لو نتيجة لمجموعة األحداث ا-
جوهر  ، اللذان كان االستقاللإصراره على مواصلة العمل من أجل نيل الحرية و  فيمما زاد 

 ذلك مع مؤتمر بروكسل المناهض لالستعمار و ذكر  فيه مصالي  ىبرنامجه منذ البداية و تجل
 .طول فترة كفاحه عتمدهاافكرة التي ل، و كانت هذه ا"إستقالل الجزائر"و ألول مرة الحاج 

بذور  و غرسلتي واجهته خالل نضاله السياسي ،على الرغم من كل الصعوبات و العراقيل ا-
          حزبه   تطويرو الدليل عمله على ال أنه تحدى كل ذلك،إ،الفكر االستقاللي بالجزائر

ة ليتطور على شكل حرك 4239سنة  ئريليصبح حزب الشعب الجزا 4291ه من ستمراريتإو 
، كما  إضفاء بعض التغيرات الصغيرة عليهانتصار الحريات الديمقراطية ، هذا إلى جانب 

حتدام األزمة ما إب ها األثر على مساره النضالي ، وتعرضت هذه األخيرة إلى عدة أزمات كان ل
لح مما أدى األمر الذي أوصل الحزب إلى تمزق كنتيجة حتمية لعدم التصا 4211-4213يبن 

كل منها لعقد  ضطرإمما ( تيار المحايدالمصاليين و مركزيين، ) ثالث تياراتإلى ظهور 
 . اجتماع خاص به

 
 



 

 الفصل الثالث
 .الصراعات السياسية لمصالي الحاج  

 

 4591موقفه من اندالع الثورة   :أوال    

 .4591(M.N.A) تأسيس احلركة الوطنية اجلزائرية :  ثانيا            

 .الصراع بني املصاليني و جبهة التحرير الوطين:ثالثا                    

 .موقفه من اتفاقيات ايفيان:رابعا                       

 .4591االستقالل إىل من مصايل  احلاج :خامسا                          
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إ .ش.ستقاللي من خالل حزب نضل الكبير في تجذير الفكر اإلكان لمصالي الحاج الف      
إال أنه و بالرغم من تعرض هذه األخيرة للعديد من األزمات  د،.ح.إ.ج و أخيرا ح.ش.و تاله ح

نتقالية أدت إو التي تفاقمت لعدم وجود حل لها، إلى غاية إنفجار األزمة التي اعتبرت مرحلة 
 ع.و.ث.لباندالع الثورة التحريرية و ظهور  الصراع بين المصاليين و المركزيين،وحتدام إلى ا

ن االحتدام لم تخف حدته،إلى جانب ذلك عمل مصالي أو التي عملت على تفجير الثورة نجد 
ن الكثير من الباحثين إو بالرغم من كل مجهوداته ف.الحاج على عرض القضية الجزائرية عالميا

 .ستقالل عد اإلمن اتهمه بالخيانة هاته التهمة التي لم تسقط عليه حتى ب و المؤرخين

 :4591الثورة  ندالعإموقفه من : أوال 

 :ندالع الثورة قبل إ ولىاإلتصاالت ال -4

أدت إلى اإلسراع في تفجير د التي .ح.إ.تطورا سريعا في األزمة ح 4591شهدت سنة      
تيار و (المصاليين و المركزيين)اخل الحزب و ظهور تيارينالكبير دنشقاق خاصة بعد اإلالثورة،

    ليدخ التي تضم محمد بوضياف،بشير ج ،و.ش.لـحقدماء المنظمة السرية  ضمثالث الذي 
 .4591 مارس 32في  ع.و.ث.ل بتأسيسالذين قاموا ، (1)سيدي علي عبد الحميد ،

 القائمة بين المصاليين       د للخالفاتأعضاء اللجنة ببذل جهد من أجل وضع حقام       
كلهما خاصة بعد أن ،و المركزيين إذا إتصلوا بهم إلنهاء الخالفات و تصحيح المسار النضالي

مع مصالي إال أنه كان رفضا لفكرة  باالتصاالت ع.و.ث.لإذ قامت .قد مؤتمر خاص بهع
مصالي ن ذ البداية أو اتضح للزعماء الثوريين منباعتباره ال يثق بهم،التعاون مع المركزيين 

إال أنه كان مصرا " لقد تجاوزنا الحداث في تونس و المغرب ":الحاج كان يدعو للثورة بقوله

                                                           
 .471  ، المرجع السابق، صملحمة الجزائر الجديدة :عمار قليل  -(1)
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مصطفى بن "تجه على إثرهو إ،(1)على تطهير الحزب و تشكيل قيادة جديدة تكون في المستوى
بموقفه صالي ، رغم تمسك م(2)من أجل توحيد التيارين المتنازعينمحاولة التوسط  إلى"بولعيد

يا سيد الحاج أنا جئت من عند الجماعة التي : " قال له  جمع بينهما لقاء خاللو الرافض،
.  "ترجوك أن ال تكسر قاعدة الحزب ووحدته و نحن نضمن للك الشروع في الكفاح المسلح 

بن ن و بذلك فإ،(3)"أنا أبدأ أوال بتطهير الدار قبل الشروع في أي شيء آخر" :عليهرد مصالي 
 كما أن بن بولعيد قد اقترح بتزعيم .بولعيد قد فشل في اقناع مصالي من بفكرة تفجير الثورة

            وفي رأي مصالي،(4)قيادة الحزب الوطني لماضيه السياسي في مصالي للثورة و ذلك تقديرا
لى فعل اللجنة غير قادرين عنصاره الرافضين لفكرة التوحيد ضننا منهم أن أعضاء و أالحاج  

في ..:"."زغنهم أحمد "هوفي ذلك الوقت و  و هذا ما أكدته شهادة أقرب مساعدي مصاليشيء،
حداهما موجهة إلى وراس إلى طرابلس ، ناقال رسالتين، إ، غادر بن بولعيد ال 4591أوت 

ر مسؤوال فزا...و قد تسرب الخبر إلى أحد المركزيين...حد يدعى أحمد لم يكن أحمد بن بلةوا
    ...سبتمبر ناقل في نهايةكان تفجير العملية محددا وفقا لهذا ال،ليعلمه بما يحاك مصالي

عالمه الجزائر لزيارة مصالي في نيور و إبالمر حتى انتقل بالطائرة من  و ما أن علم مزغنة
في كل حال كثيرا على محمل الجد سواء يأخذانها التي لم يكن الرجالن ،االستعداداتبتلك 

وبهذا يمكن القول بأن كل محاوالت أعضاء .(5)..."اريخ أو بالنسبة للمضمونبالنسبة للت
 معة للتصالح للقيام بخطو الحاج قناع مصالي كذا إالمناضلين،و  توحيدتنجح في اللجنة لم 
هو قرار حاسم و  تخاذمحمد بوضياف و زمالئه إلبل مما أدى د باءت بالفشالمركزيين،ق

 .التعجيل في تفجير الثورة
                                                           

مجلة الدراسات التاريخية "  مجلة الذاكرة، مة الخاصة إلى جبهة التحرير الوطني الجزائريتحول المنظ:عمار بوحوش-(1)
  .14ص ، 4559ـ ،المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 2،ع"للمقاومة و الثورة 

 .17، ص 4511، دار الشهاب، الجزائر ،  حياة البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد: سليمان بارو-(2)
  )3( –عمار بوحوش: تحول المنظمة الخاصة إلى جبهة التحرير الوطني الجزائري، المرجع السابق،ص14.

 .427المرجع السابق، ص  ،... الثورة التحريرية: عثماني مسعود-(4)
.211المرجع السابق، ص : مومن العمري- ( 5( 
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 توضيح عناصر و التيارين بين المصالحة إلى الدعوة و المنشود الحياد و لتحقيق      
 الدور بنفس ع.ل.ث.ل أعضاء قام ،الكبيرة األزمة هذه وراء ينجروا ال حتى للمناضلين الخالف

      جاء  و المناضلين إلى نداء تضمن منشور توزيع على عملوا حيث المناضلين وسط في
 فقد المناضلين، جميع بين كبيرا تشوشا أحدث الحركة و مصالي بين نشأ الذي الخالف « فيه

 ناحية و الحركة في حياته كل قضى الذي مصالي ناحية قوتان، تتقاذفه المناضل وجدنا
 ...إخالصهم و تضحيتهم مقدار على الكثيرة الحجج أعطوا رجال من تتركب و اإلدارة

 إذا المناضل فواجب حينئذ ...االنتقاد من لتخلصا على يقدران ال كالهما اإلدارة و فمصالي
 أمام و المة أمام كبيرة مسؤوليتناف...كتلة لية يتشيع ال حركته وحدة على المحافظة أراد

 التي هي أول شرط لقوتنا الحركة وحدة على فنسهر المسؤولية بهذه جديرين فلنكن الحركة،
 .(1)..»الداخلي النزاع غير آخر شيئا منا منتظرا يتألم فشعبنا 
  :تفجير ثورة نوفمبر -2

   بمشروعية مسعاه  هقناعشرع في محاولة إ لالتصاالتمحمد بوضياف مسؤوال  عتباربإ      
كل  تأييدو  عيدلقد استطاع بدعم من مصطفى بن بو و  ع،.و.ث.ل نضمام إلىو أفكاره في اإل

          (2)دام على العمل المسلحمن أجل اإلق *و رابح بيطاط العربي بن مهيدي من ديدوش مراد،

و لعل ما زاد في قناعة هؤالء المناضلين بضرورة .كان هدفهم أوال توحيد الحزب لإلعداد للثورةو 

                                                           
 .94، ص 2جالسابق،  المصدرمان بن العقون ، عبد الرح -(1)

، كان عضوا في المنظمة 3.ع.ج خالل ح.ش.أنضم إلى ح" قسنطينة"بعين الكرمة  4539يسمبر د 45ولد : رابح بيطاط-)*(
، و أطلق سراحة بعد 4599الخاصة ،شارك في التحضير للثورة و عين كأول قائد للمنطقة الرابعة ،القي القبض عليه سنة 

ثم  4519كومة جزائرية ، عين وزير دولة سنة نائب رئيس أول ح: وقف إطالق النار ، تقلد عدة مناصب بعد االستقالل منها 
، تولى الرئاسة بالنيابة  بعد هواري بومدين، ابتعد عن الساحة 4577و رئيس المجلس الشعبي في 4573وزير النقل في

،منشورات  قاموس أعالم و شهداء و أبطال الثورة الجزائرية: عبد اهلل مقالتي: للمزيد أنظر)3443السياسة إلى وفاته سنة 
  .(417-411، ص 3445، الجزائر ،  4بلوتو، ط

  .13-14ص  3444الجزائر،  ، موسى أشرشور ، منشورات الشهاب: ، ترشهادة مهندسو الثورة :عيسى كشيدة-(2)
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نهاء الخالف  فقد بعد المجهودات التي بذلوها قصد إ السير نحو الثورة هو ما توصلوا له خاصة
 :توصلوا إلى

 .جد أذان صاغية لدى التيارينفشل كل المحاوالت التوفيقة و التي لم ت -4
           و السيطرة على الحركة و أجهزتها ستغالل تفوقهم للهيمنةرغبة المصاليين في إ -3

 " .هورنو"نفصالي هذا ما أكده مؤتمرهم اإلو 
 (1)ع.و.ث.لالموقف المتردد للمركزيين و الذي أدى إلى انسحاب ممثليهم من  -2
ياف قد اعتمد سياسية تقضى بعدم اإلصالح بين يذكر رابح بلعيد أن محمد بوض و      

هذه ما أدى ب.(2)المصاليين و ذلك خوفا من أن يسبقه مصالي الحاج بتفجير الثورةالمركزيين و 
في النصف  العاصمة بالجزائر ، ديدةجاللجنة إلى عقد اجتماع سري لدراسة المستجدات ال

     اثنين االجتماعالمدينة و ضم بحي "الياس دريش"بمنزل المناضل 4591الثاني من جوان 
 :و على حسب رابح بيطاط فإن جدول األعمال كان يضم،*عضوا و عشرين

 اتخاذ قرار بإعالن الثورة. 
 عالن الثورة كيفية إ. 
 تحديد أهداف الثورة 

و قام بدوره  السري كمسؤول ، باالقتراعمن النقاش تم انتخاب محمد بوضياف  باالنتهاء و     
 مراد ،بيطاط رابح ،بولعيد بن مصطفى ،العربي بن مهيدي:انة التنفيذية التي ضمتاألمبتشكيل 

                                                           
  .372المرجع السابق، ص : مومن العمري -(1)
لشروق جريدة ا،ورة من مصاليهكذا خطفت جبهة التحرير الث: مع الدكتور رابح بلعيد ساخن حوار : الطاهر حليسي-(2)

  .9ص الجزائر، ،3444أفريل 24،  417ع ، 2ج اليومي ،
       بولعيد بن مصطفى عودة، بن مصطفى المالك، عبد بن بلوزداد، عثمان باجي، مختار :هم 22 ـال مجموعة عضاءأ-)*(

  وضياف محمد بوشعيب، بلحاج علي،بو  سليمان بوعجاج، زوبير ،بيطاط رابح طوبال، بن لخضر بن مهيدي، العربي محمد ،
 بوجمعة مرزوقي، محمد مشاطي، محمد العمودي، القادر عبد حباشي، عبد السالم ديدوش، مراد بوصوف، الحفيظ عبد ،

 .(475، المرجع السابق، صملحمة الجزائر:عمار قليل أنظر)دريش إلياس مالح، سليمان يوسف، زيغود سويداني،
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بحي القصبة منزل عيسى  4591وان ج 39و عقدت اللجنة اجتماعها األول في ،(1)ديدوش
 مرادثره إو كلف على ،(2)و تعهدوا بمواصلة العمل كقيادة جماعية( شارع بربروس)يدة كش

نضمت إ تصاالتإو بعد عدة ،33نضمام إلى مجموعة لالبائل بمهمة اقناع منطقة الق ديدوش
و من جهة أخرى باشرت .(3)أصبحت اللجنة تضم ستة أعضاءو بذلك ،كريم بالقاسم: بإشراف
بالقاهرة و إعالمه * بالوفد الخارجي باتصالعملها على المستوى الخارجي إذ قامت اللجنة 

ببرن بسويسرا  4591في جويلية  **بلة بوضياف بأحمد بن فاتصللساحة؛ ابالمستجدات على 
  ندالعهاإلتشاور معه حول مسألة العمل المسلح و معرفة موقف المصريين من الثورة في حالة 

 .(4)إذ أوضح له بأنهم سوف يساندونها 

 44تم عقد اجتماع في ،جير بعد تشكيل اللجنة الستة بالداخل و ثالثة الممثلين للوفد الخا      
بحي البوانت بيسكاد غرب مدينة الجزائر " مراد بوقشورة"أحد المناضيلن للحركة بر بمنزل أكتو 

حسب محمد  ،وةو لعل القضية التي نقشت خالله هي تفجير الثور ،(5)(بلدية الرايس حميدو)
لكن السر لم يكتم ،،و أبلغ الوفد الخارجي بذلك4591أكتوبر  49يوم ختيار تم إف أنه بوضيا

 حسين كان و مرتاعين، فكانوا عاجال لقاءا المركزيون منا فطلب«... :لقول محمد بوضياف
   المركزيين أيدي في أيدينا جعل على يحرضاننا و عنادنا على يلوموننا محمد يزيد و لحول

                                                           
، دار غرناطة ، الجزائر  دراسات في السياسات و الممارسات 4591-4591و الثورة الجزائرية فرنسا : الغربي الغالي-(1) 

 .12، ص3445، 
  .291-297المرجع السابق، ص  ،...التاريخ السياسي : عمار بوحوش -(2)
  .11-19المرجع السابق، ص : الغربي الغالي-(3)

 .محمد خيضر ، أحمد بن بلة ، حسين آيت حمد -()*
،ثم في 4519ج بعد مظاهرات الثامن ماي .ش.بمغنية، انخرط في صفوف ح 4541ديسمبر  39ولد  في :أحمد بن بلة -(*)*

،عين على 4515د ، تولى مسؤلية النظمة اخاصة للقطاع الوهراني، و واضع خطة الهجوم على بريد وهران سنة .ح.حركة إ
،شارك 4593بسبع سنوات و تمكن من الفرار في مارس ألقي القبض عليه و حكم  4594-4515رأس المنظمة الخاصة من 

و و كان عضو الوفد الخارجي،عين عضوا في لجنة التنسيق و التنفيذ ثم في المجلس الوطني للثورة من .ت.في تأسيس ج
 .(91، المرجع السابق، صمن المقاومة إلى الحرب من أجل االستقالل: محمد الشريف ولد حسين : أنظر)4591-4513

  .11المرجع السابق، ص  ،...الثورة التحريرية :عود عثمانيمس-(4)
  .242المرجع السابق، ص : مومن العمري -(5)
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      المذكور التاريخ تحديد منها و المنتشرة الخبار نكرنا أن كان بالطبع و نتسرع، ال أن و
  كان أيا يعلم أن بدون نوفمبر الفاتح إلى اندالع الثورة الستة نةلج أخرت الحادثة هذه بعد و

المسلحة في  الثورة اندالع قبيل جتماع آخرإو تلى ،(1)» مامكتو  السر بقي المرة هذه في ،و
فيه تم  و،السابق االجتماع فيه انعقد الذي المنزل اجتمعت اللجنة بنفس،أكتوبر 33-31

 :المسلحة  الثورة التوصل إلى نتائج نهائية لمشروع
 تأسيس جبهة التحرير الوطني. 
 جيش التحرير الوطني.  
  مسيحيا عيدا)هذا اليوم اختير، و قد نوفمبر االنطالقة للكفاح المسلح يوم الفاتح حدد 

 ، يصادف للقديس،أول الشهر و تمثل اجازة الجيش الفرنسي مما يسهل عملية الهجوم
 .(رسولنا  االثنين مولد يوم وهو إسالميا عيدا 
 أعضاء على المسؤوليات و توزيع المهام مع عسكرية جغرافية مناطق إلى البالد تقسيم 

 :كالتالي الستة، لجنة
 المسؤول    المناطق و الحدود    

 مصطفى بن بولعيد .أوراس النمامشة:المنطقة األولى 
 ديدوش مراد .الشمال القسنطيني: المنطقة الثانية  
 كريم بلقاسم .القبائل: المنطقة الثالثة  
 رابح بيطاط .العاصمة: المنطقة الرابعة

 العربي بن مهيدي .الغرب الجزائري: المنطقة الخامسة
 حمد فكانت أ، أما محمد خيضر و بن بلة و آيت عين محمد بوضياف منسق عام

 .(2)مهمتهم العمل في الخاج من أجل للدعاية للثورة و تمويلها

                                                           
  .944-944السابق، ص  المصدر،  2ج: عبد الرحمان بن العقون-(1)
  .94-11،المرجع السابق، ص  حياة البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد: سليمان بارو-(2)
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 أول ببيانف عر  الثورة قيادة عن بيان و صدورالتحريرية الكبرى، لثورةا ندالعبإ      
الثورة  نبأأعلن نوفمبر  3في  ، بالقاهرة" العرب صوت" عبر الخبر ذاعةإ و تم ، 1954رنوفم

، (2)نوفمبر 34يوم "صابل دولون"تم نقل مصالي الحاج من نيور إلى و على إثرها.(1)قد اندلعت
  و من بينهم بن يوسف بن خدة إلقاء القبض على المركزيينسية بكما قامت السلطات الفرن

بها،مؤكدة  االلتحاقد .ح.إ.بعد إعالنها الثورة األحزاب السياسية بالخصوص ح و.ت.جطالبت 
رت توصية بضرورة قطع الصلة مع دكما أص،زعينالمتناا عن فكرة توحيد التيارين تخليه

د في .ح.إ.السلطات االستعمارية ح ي حين حلتف. و اللجنة المركزية"مصالي الحاج" القيادتين
 (3)أنها وارء الثورة ظننانوفمبر  9
 :موقف مصالي الحاج من الثورة -3

على  المركزيينع و .و.ث.االتحاد مع لرافض للتعامل أو موقف مصالي الحاج رغم      
قد كان و إنما على العكس ف،تفجير الثورة  كان ضديعني أنه هذا ال توحيد صفوف الجهاد 

 :يسعى لذلك بدليل
 و طلب منه مساعدة الثورة الي الحاج الى عبد الخالق حسونة مص الرسالة التي بعث بها

 (42 رقم أنظر الملحق) (4)4591نوفمبر  39الجزائرية في 
 ك المصاليين و مصالي الحاج في نوايا أعضاء اللجنة المركزية خاصة بعد أن رأى ش 

 على عكس" الوطني" التي وجهتها لهم في جريدتهم  االنتقادات الالذعة و الجادة
  (5)ع بأنهم حياديين.و.ث.المركزيين مما جعل المصاليين يتهمون أعضاء ل 

                                                           
)1(

 -Chabane Nordine :De terrain de l’anatheme a celui de l’histoire،Les DEBATS ،N 918، ، 

11 Février4102 ، Alger، p13. 
  .294، ص المرجع السابق ،...رواد الوطنية: محمد عباس-(2)
  .372المرجع السابق، ص : أحسن بومالي-(3)
الشروق  جريدة، لتحرير الثورة من مصاليهكذا خطفت جبهة ا: مع الدكتور رابح بلعيد  ساخن حوار: طاهر حليسي-(4)

 .9صالجزائر ،،3444ماي 3،  411، ع  1اليومي، ج
  .11، المرجع السابق، ص ... مصالي الحاج في مواجهة: إبراهيم لونيسي-(5)
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  و إنشاء اللجنة الوطنية للثورة 4599ار مصالي الحاج بتفجير الثورة في أول جانفي قر ،
الي و كذا إنتخاب مص علي عقونيو ذلك على حسب رواية ( CNRA)التحريرية 

و الذي اتصلتم  لقد تحملتم مسؤلياتكم ، أما أنا"، فأخبرهم (1)الحاج و إبعاد المركزيين
و هذا دليل على (2)"، سأرى الحقابه للحظة الخيرة، فليس بإمكانه أن أبدي أي التزام

اقتناع مصالي بالثورة لكن لم يكن باستطاعته تفجيرها و صفوف الحزب مقسمة و كذا 
 .(3)ات و األموال بيد المركزيينكانت معظم المقرر 

 لى مقولة محمد بوضياف الذي كان يرجع فكرة أن مصالي الحاج قد قرر أنبالعودة إ 
إال أنه تم إبعاده من طرف وزير ،4591نوفمبر  49ى أكثر تقدير يوم تبدأ الثورة عل

 ـ  (4)4599األمر الذي جعله يؤجل الثورة إلى جانفي " ميترانفرنسوا "الداخلية 
 تحكمت فيها فكرتين هماما كانت نظرة مصالي الحاج و اتباعه حول الثورة المسلحة ك: 
 إيمانه الشديد بأن الثورة لن تقوم إال بأمره و تحت إشرافه ـ و لذلك كان يرى فيما قدم اليه -

   و مكانته  ع بشأن تفجير الثورة تجاوزا لسلطته.و.ث.من عروض من قبل مناضلي ل
 ".شروعا جنونيا محكوما عليه باالخفاقم: "و أكد ذلك بقوله

كان  الحاج مصالي أن و هذا دليل على،(5)اعتقاده الراسخ بأن الثورة هي عمل جماهيري -
 .كان يستخف بمفجري الثورة كونه يراهم غير مؤهلين للعمل الثوري

ة كونه الثور و لتفجير .ت.فض للتعاون مع أعضاء جصرار مصالي على موقفه الراإرغم       
يكن يعلموا بأنه لم و لم ،قائدها بأن مصاليإعتقد الكثير ،هاو باندالع.ولويته للعمل المسلحيرى أ

                                                           
، 3441نوفمبر  3 ،741 عجريدة االتحاد، ، نوفمبر 4هذه بعض الحقائق التاريخة حول اندالع ثورة : بلقاسم لقمان-(1)

  .2 الجزائر، ص
  31المرجع السابق، ص  ،...دروب و مقاالت: حميد عبد القادر -(2)
  .91ص السابق،  المصدر ،9199-9191مذكرات آخر قادة االوراس التاريخيين: الطاهر زبيري-(3)
  .71المرجع السابق، ص : زبيحة زيدان-(4)
 .217-211المرجع السابق، ص: مومن العمري-(5)
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بأن مصالي هو وراء إندالع  رجحت الشائعات إذكما حدث في المهجر ، (1)أشهرورائها إال بعد 
من مفجرها،  أن مفجري الثورة أرادوا أن يوهموا الشعب أن مصالي"رابح بلعيد"رو يذك(2)الثورة

د الباقية و التي من شأنها أن .ح.إ.ح أجل أن تقوم السلطات االستعمارية بالقضاء على أعضاء
دالع الثورة إال بعد نو لم يتخذ مصالي موقفا علنيا و صريحا مباشرة بعد ا(3)تعرقل مسار الثورة

 .(4)بانطالقهاكما أكدت حقائق تاريخية بأنهم فوجئوا فترة،

و نسبها ا،أيدي مفجريه رة خطفها منندالع الثو إلاألولى األيام  منذ الحاج حاول مصالي       
قام لرأي العام الوطني بعد أربعة أيام بأنه صاحب الحركة،و إذ عمل على إيهام اإلى نفسه،
وراء الثورة  ال تسألوا عمن:" يقوم بإبالغ أنصار فرنسا و الجزائر بالتعليمات وفدبإرسال 

إلى موالي مرباح  الرسالةهذه  ،و وجه(5)"تسيطروا على الحركةحاولوأ أن واصلوا غمار الكفاح،
مرباح هذا األخير الذي القي القبض عليه في الفاتح من نوفمبر بإعتباره مسؤوال عن 

يرى بأنه يعتبر الحاج فمتأمل في رسالة مصالي ،و بالتالي لم تصله الرسالة،           (6)التفجيرات
،ضننا منه أن الشعب ا أن يكون تابعا ألحدافض،ر سه زعيما و هو وراء تفجير الثورةيعتبر نف

 :الجزائري سوف يتبعه بمجرد أن يعلن أنه وراء الثورة معتمدا على أمرين 

 أنه ذو ماضي نضالي و شخصية معروفة بالجزائر و الجالية الجزائرية بفرنسا. 
 غير أنهمو  ج و المنظمة الخاصة.ش.قدماء في حع هم مناضلين .و.ث.أن أعضاء ل 

                                                           
 .55صالمرجع السابق، : آسيا تميم -(1)
    4555، دار القصبة للنشر،الجزائر ،  4512-4511مناضل السياسي إلى القائد العسكريالمن مذكرات : علي كافي-(2)
 .97ص ،
، دار هومة 4512-4591الوطني خالل الثورة التحريرية  داخل جبهة التحريرالسياسي الصراع : ابراهيم لونيسي -(3)

  .33ص،  3447،الجزائر ، 
 .97ص  السابق، المصدر: الكافي يعل-(4)
 الثورة الوطني حول إستراتيجية الملتقى الجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائرية حقيقة و أهداف ،: إبراهيم لونيسي-(5)

 .29ص  ، 2007 الجزائر، وزارة المجاهدين،  ، منشوراتالمناوئة الحركات مواجهة في
 294المرجع السابق، ص ، ... يةرواد الوطن: محمد عباس-(6)
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رف ط المستوى الشعبي،نظرا أن معظمهم يحمل أسماء مستعارة مطلوبين منين على معروف
 .، و من هنا يسهل عليه نسب الثورة إلى شخصه(1)السلطات

االنفجارات التي ال يمكن وضع حد لهذه  ":نوفمبر قائال أولوصف مصالي ما حدث ليلة       
       (2)"شعباات م و االستجابة لطموحعمال يائسة الى انها هذا النظاأليست في الحقيقة سوى 

 1عله يتخذ موقف علينا يوم ججدا  تخاذ موقف صريح على الثورة صعبالتالى كان اباو 
ما عن الحراسة أ...« دولون سية بصابلنالفر  نباءلوكالة األبتصريحه دلى أ إذر،نوفمب

حت نظام سرى وضعونى ت... يام أزدادت حدة و شدة بعد  بثالثة إ يالمفروضة على شخص
لى الفرنسيين ندد فيه إلى هذا فقد وجه مصالي بيانا إضافة ،إ(3)»يعنى من االتصال الخارجلم

 تسلط على الدين ثم طلب منالراضي و محاربة اللغة العربية و و نهب األ م االستعماريبالنظا
يان بالعمل ي و يتعهد هذا البه للشعب الجزائر تخو أن يمدد أالشعب الفرنسي و طبقته العاملة 

 تطور في الكفاح منو الالجزائريين  جل الصداقة متبادلة بين الشعب الفرنسي و العمالأمن 
          (4)التضامنو  ريةو السير قداما نحو الح استعمارن مالشعب الجزائري يتخلص  أن لجأ

عة مين العام بجامأللرسالة  بإرسالقام  4591 نوفمبر 39يوم نه أالحاج ف مصالي ضيي و
منه مساعدته  اطلبنذاك السيد عبد الخالق حسونة يشرح له فيها موقفه من الثورة آالدول العربية 

جل استقالل الجزائر لكن أعالن الثورة من إمصالي لم يكن ضد  نأمن هنا نرى  ،(5)في الثورة
 وصا خص.قيادته  ن تندلع  الثورة بدون عمله وبعيدا عنأالوحيد الذي لم يستطع تقبله  يءلشا

                                                           
 .337-331المرجع السابق، ص: عمار قليل  -(1)
 .437، المرجع السابق، صفرحات عباس رجل الجمهورية: حميد عبد القادر -(2)
نوفمبر  42المحور اليومي، جريدة  المحور تنشر موقف مصالي الحاج من الثورة المسلحة،: ياسين بن الجيالني-(3)

  .45ص الجزائر، ،3442
 .337المرجع السابق، ص : عمار قليل-(4)
  .9، صالمرجع السابق ، 1ج ،"... بلعيد رابح الدكتور مع ساخن حوار": الطاهر حليسي -(5)
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 .(1)هسسألى الحزب الذي إصال أنتمون ن مفجريها يأ

 :M.N.A 4591الحركة الوطنية الجزائرية  تأسيس: انياث

 .M.N.Aتأسيس-4

يسعون   اتباعه الذين كانو أة مفاجأة كبرى بالنسبة لمصالي و كان إندالع الثورة التحريري      
 ةالجزائري الوطنية حركةال"تأسيسبمن أجل التحضير للقيام بالعمل المسلح فقد قام مصالي 

"Mouvement national algérien (MNA)  أنها قد تأسست على أنقاض ، إذ يذكر كحزب له
 : لذلك حددوا و الحركة، هذه تأسيس تاريخ حول المؤرخون اختلف ، وقدد.ح.إ.ح

 (2)" الحركة الوطنية الجزائرية"اسمها حددوتم ،4591ويليةخالل مؤتمر هورنو ببلجيكا ج 
  (3)4591نوفمبر  3في اليوم الثاني من اندالع الثورة التحريرية أي. 
 يد على و.ت.لج معادي ثم األمر بادئ في منافس كحزبا ، 1954 نوفمبر 6 في تأسست 

الحاج مصالي
د أسس قإلى أن مصالي الحاج  Mohamed Sifaouiو هذا ما ذهب له ،(4(

 .(5)4591حركته في نوفمبر
 4591 ديسمبر من نالعشري و الخامس في  . 

 هورنو مؤتمر خالل تأسيسها يكون أنفي كتابه الثورة التحريرية   عثماني مسعود يستبعدو 
 اللجنة حل و ، مصالي لشخص التامة الزعامة تأكيد المؤتمر عقد الهدف من  كون ببلجيكا 
 

                                                           
 .21-29، ص ، المرجع السابقالجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائرية حقيقة و أهداف  :إبراهيم لونيسي-(1)

)2( -Ali Haroun:Messali de l’ENA au MNA،reflexions Messali Hadj 1898-1998 parcours et 

temoingaes،Edition casbah ،Alger ،2006،p 29. 

 . 421ص المرجع السابق،  ،...الثورة التحريرية : مسعود عثماني-(3)
(4)

-Mohamed Teguia :L’Algérie en guerre , Office Des Publication Universitaires, Alger, 2007 

,p 172. 
)5(-

 Mohamed Sifaoui  :Histoire secréte de l’Algérie indépendante ،éditions Nouveau Monde ، 

Paris  ،  4104 ،p 21. 
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  (1)1954رنوفمب 2 الثورة ندالعإ من الثاني اليوم في تأسيسها أن يكون يستبعد كما ،المركزية 
 مصالي الحاج قد أسسها عتمدوا على فكرة أنإما بخصوص تأسيسها في نوفمبر فقد أ      
 .لذلك فهي كرد فعل 4591 نوفمبر 5 في الفرنسي الداخلية منعها وزير  د التي.ح.إ.لح كبديل

 إلى"ريةالثورة التحري"في كتابهفقد ذهب مسعود عثماني  4591أما بالرجوع إلى تاريخ ديسمبر 
ختراق صفوف إاصر حزبه إلى حتواء الثورة و دفع بعنإأن مصالي الحاج قد أراد من ذلك 

 يقول حزبه من عناصر إلى يرسل حيث و محاولة التحكم في توجيهها و مسارها،،الجبهة
 باإلضافة ".فيها والتحكم صفوفها، ختراقإ حاولوا لكن الثورة، وراء يقف عمن ال تسألوا:"لهم
 بأن فيها جاء 1957 مارس 10 بتاريخ سوريا وزراء رئيس إلى وجهها قد التي كان الةالرس إلى

 بأن يضيف ،ثم الثورة فتيل اشعال في فشلت ،قد من حزبه المطرودة العناصر
(M.N.A)هذا بالضبط ما (2)القبائل ومنطقة األوراس، في الثورة تقود هي من الجديد التنظيم ،

ر أن مصالي الحاج قد أسس منظمة جديدة في نهاية ديسمبر ذهب له بنيامين سطورا حين ذك
  (3)إدماج أنصار أول نوفمبر في حركتهى من الممكن أو ذلك أنه ر  4591

 عشوائيا يكن ولم قصد، عن–الجزائرية الوطنية الحركة –ختيار هذه التسميةإبخصوص و       
 يحظى كان مصالي أن و،اصةخ الشعبية األوساط في هامة مكانة و واسعة من شهرة لها لما 

كما أكد ذلك نور الدين .(4)الوطنية الجزائرية الحركة وبأب يلقب أنه ،حتى كبيرة شعبية بثقة
 موازية حركة وهي ثورة أول نوفمبر، نطالقإ بعد ارش أن مصالي الحاج قد أسس حركتهح

  (5)متماسكا وال موحدا ليس الجزائري الشعب أن على للتعبير،ةللجبه
  يتزعمها كان التي ستقالليةاإل للتنظيمات ستمراريةإ الحركة هذه الحاج مصالي ويعتبر       

                                                           
 .421المرجع السابق، ص ،  الثورة التحريرية:  يمسعودعثمان -(1)
 427المرجع ، صنفس  -(2)
 .331السابق، ص  المصدربنيامين سطورا، -(3)
 .21المرجع السابق، ص  ،...الجناح العسكري للحركة الوطنية  الجزائرية :م لونيسيابراهي-(4)
 .337ص ،3443 ، الجزائر،األمة دار ،الحديث الجزائر تاريخ في قراءة خدة، بن يوسف بن مواقف : حاروش الدين نور-(5)
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 االستعمار مع متواطئين يعتبرهم ممن طهرها أن وذلك بعد ،(د.ح.إ.ح)و (ج.ش.ح)السابق  في
 الثوري للعمل معادية تكن لم الحركة أن يوضح و ، حالمسل الثوري العمل يعرقلون و ، الجديد 
 . (1)بالخيانة المصالية الحركة ، مما جعل البعض يصف فقط و.ت. لج معادية تكان بل 
 : أهم تنظيماتها-2

هي توزيع ( M.N.A)و كانت أولى مهام  4591ديسمبر  سريا منذ الحركة نشاطبدأ       
قتصار في المسائل الشائكة و تقديم ،و قد اضطرت الجريدة على اإل"صوت الشعب"جريدة 

سلة من « عالن عنها بتوزيع منشور خاص بها بعنوانكما قامت عقب اإل،(2)نصف الحقيقة
الخونة الذين أقصوا من "جاء فيه أن قيادة جبهة التحرير تتكون من  » السرطان البحري

 على أعضائها المهامتوزيع  و تم،(3)..."د ، و هم بن يوسف بن خدة و االمين دباغين.ح.إ.ح
و شكلت مناطق عسكرية خاصة *ش بقيادة محمد بلونيساألسحلة و تشكيل جي و كذا شراء 

 قادة لعبت و،(4)في مناطق التي يتركز فيها المصاليون كالجنوب و وهران و الجزائر و القبائل
 وقت في كاد مما المتحدة األمم هيئة في حتى العالم و من عواصم عدة في دورهم التنظيم هذا

  

                                                           
 الحركات مواجهة في الثورة ستراتيجيةالوطني حول إ الملتقى ، تحوالت الحركة المصالية و تفسيرها :رابح لونيسي -(1)

 ,071p ، Mohamed Teguia: أنظر للمزيد ).431-437، ص 2007 الجزائر، وزارة المجاهدين،  ، منشوراتالمناوئة

opcit ) ) 
 .324السابق، ص المصدر: بنيامين سطورا-(2)
 .37المرجع السابق، ص  ،....دروب التاريخ: حميد عبد القادر -(3)

 ثرية،التحق بالمدرسة الفرنسية،  عائلة من حاليا، بومرداس والية نايل أم ببرج 1912 سنة لونيسمد بلونيس أو بن ولد مح -)*(
 في .ذاته الوقت في نايل أم بلدية مجلس في وعضو ، د.ح.إ.ح ثم ، ج.ش.ح صفوف في بارزا مناضال األمر بادئ كان في

 البلدية برئيس وثيقة عالقة بأنه ربط السجن في زمالؤه عليه الحظ وهناك ، السياسي نشاطه بسبب السجن أدخل 1947 سنة
 بقى بحيث فرنسا إلى انتقل السجن من خروجه هذه، وبعد نتائج من كان في السجن،و عليه كثيرا  يتردد كان الذي الفرنسي

ذ عهد إليه مصالي الحاج قيادة كان نائبا لرئيس البلدية لبرج مانيل أ 4599، و في ماي  التحريرية اندالع الثورة حتى هناك
لجناح العسكري للحركة الوطنية الجزائرية ا: رابح لونيسي: أنظر)التحرير الشعب الجزائري  جيش اسم عليه أطلق جيشا
 .(25-21المرجع السابق، ص ،...

 .215-211المرجع السابق، ص: مومن العمري  -(4)
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 .(1)ممياأل الصعيد على و.ت.ج حققتها التي نتصاراتاإل من ينال أن ما
ستعمارية و التي صالي الحاج متواطئ مع السلطات اإلعتبرت الجبهة بأن تنظيم مإ      

ين يوصف المصال تم ،و"حركة المصالية"االثورة،و تم وصف هذه الحركة بأنه لتحطيمتستخدمه 
ف البعض الحركة عادة ما يص حتى أنه،فكرة في أذهان الكثيرينبأنهم خونة و قد رسخت هذه ال

 :لكن حقيقة هذا األمر ال يعتبر صحيحا علميا و ذلك ألنلمصالية بالحركة المناوئة للثورة،ا
  غير صحيح من أن هذا  مفالبرغإعتبرت هذه الحركة نفسها بأنها كانت وراء الثورة و   

،إذ أسس منذ مؤتمر نوا من دعاة العمل الثوري المسلحكاتباعه ، إال أن مصالي و أ
 ."المجلس الوطني للثورة"رنو هو 

عتبارها طة إستمرار للتيار االستقاللي لذلك من المغالإذ كان بناء هذه الحركة على أساس إ
  تعادي أي ثورة تقوم بدون أن يكون لمصالي (M.N.A)قول أن فبإمكاننا؛ معادية للعمل الثوري

جل عرقلة أعمالها من أال للثورة حتى  و.ت.لذلك فهي كانت مناوئة لجتباعة يد فيها،و أ
 . (2)و.ت.جإستراتيجية 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 337المرجع السابق، ص  :حاروش الدين نور-(1)
 .424-431المرجع السابق، ص  ،...تحوالت الحركة المصالية و تفسيرها : إبراهيم لونيسي-(2)
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 .الصراع بين المصاليين و جبهة التحرير الوطني: الثاث
 :الصراع السياسي  -4

 واسعة و ال لي الحاج ال تمتلك قاعدة جماهريةنشأها مصاألقد كانت الحركة التي       
و نظرا لهذه  ،اجهة الجبهةمو  قرر،إال أن مصالي و.ت.ن مدربين يمكنها منافسة جيضلمنا

دعوتهم  و و أنصارهالحاج  لشرح وجهة نظرها لمصالي محاوالتعدة  و.ت.الوضعية نشطت ج
 .(1)لاللتحاق بصفوف الثورة و توحيدها

         ستقاللاإل إلى الدعوة في يلتقيان (M.N.A)و و .ت.ى الرغم من أن كال من جعل      
               ذلك من وبالرغم .كبير إسالمي بعد ذا كانا يثبح االجتماعية اآلفات كل محاربة و

 للشعب الوحيد الممثل نهاأ اإلدعاء تحاول حركة كل نأ نجد ،إذ عميقا بينهما كان فالخالف
 واإلصالحية السياسية التيارات على منفتحة أنها و.ت.ج تهامبا( M.N.A)تقام كما الجزائري

 نجد حين في.العنف والتخريب في فرنسا أعمال سةلممار  أخرى جبهةو كذا رفضها لفتح  
 طرف على مقتصرة وليست الكل تخص الجزائر مصلحة ألن ضرورة ذلك ترى و.ت.ج

 للتأكيد الحرب استراتيجي ضمن بأنها ردت فرنسا في تم فتحها التي للجبهة بالنسبة معين،و
 .(2)بالدهم في ستعمارياال الفرنسي التواجد والخارج رافضين الداخل في الجزائريين أن على

قام  4591، ففي ديسمبر  اإلعالم وسائل عبر سلميا(MNA)و و .ت.ج بين الصراع بدأ      
 سياسة فيها تنتقد فرنسا في مناشير بتوزيع( مناضل في الحركة الوطنية )"مختار زيتوني"

         باسع فرحات جماعة و ينيالشيوع نتقدتإ كما،ةالخون من بأنها مجموعة وتصفها و.ت.ج
و، كما رد فرع الجبهة بفرنسا بتوزيع مناشير مناهضة و جاء في إحدى .ت.ج اأيدو  ألنهم ذلك 

 مناشيرها بأن عملية التحرير ليست مهمة حزب واحد بل هي معركة الجزائريين و ذلك أن 
                                                           

 .331المرجع السابق، ص: عمار قليل-(1)
المرحلة  ، فرنسا في الحاج مصالي حركة و التحرير جبهة بين الدموي الصراع تاريخ من صفحات  :بزيان سعدي-(2)

، ص 4559للمجاهد، الجزائر،  الوطني المتحف ، منشورات4513إلى سبتمبر 4513مارس 45من  الجزائرية للثورة اإلنتقالية
345-344. 
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 .(1)فرنسا ضد التحريرية الثورة فتيل إشعال يستطيع من فقط مصالي يرون أن ان كانو يالمصالي
 الوطني المجلس إلى رسالة هسم حركتإب الحاج مصالي أرسل 1955 جويلية 20 في      

 نفس في ،"الجزائري للشعب "كممثلةعتبارها و إ  بالقمع و،الطوارئ بحالة فيها نددي الفرنسي
الحرية، معتبرا  من جو في تأسيسي مجلس جل انتخابأ من جزائريا فرنسيا حوارا قترحإ الرسالة
 34في  لحاج إلى تدويل القضية الجزائرية،فأرسلوعندها سعى مصالي ا،(2)لقائد الوحيدنفسه ا
بالحرب، إذ يعود الفضل لمصالي  فيها يندد باندونيسيا "باندونغ"مؤتمر إلى برقية 1955 أفريل

 (.41 أنظر الملحق رقم)و حركته في تدويل القضيةالحاج 
المذكرة المقدمة لرئيس :المتحدة أهمها األمم ةهيئ مستوى على سياسي نشاط كان له اكم      

 العناية من تستحقه ما ٕاعطائها ولتدويل القضية الجزائرية ، 4599جانفي  9في من مجلس األ
 طريق عن لكن القضية و لتبني مستعد نهأو ب سعود الملك بوعد ذكره و الدولية المحافل في

 نوفمبر 9و  4599سبتمبر  9في  الحاج و كذا مذكرتي بعثهما مصالي،العربية الجامعة
مم يطالبه فها بالتدخل لوقف المجازر التي يرتكبها الجيش إلى األمين العام لهيئة األ 4599

 (49 أنظر الملحق رقم) (3)4599أوت  34الفرنسي في الجزائر خاصة بعد أحداث 
ة للشعب وجه مصالي الحاج برقي 4599 رنوفمب 4فيندالع الثورة إو بمرور عام على       

 (4)و باعتبارهم مغامرين.ت.فيها المركزيين و ج  ميتهو القمع و  الجزائري يندد فيها بالحرب
 طالبه و "همرشولد داق " المتحدة األمم لهيئة العام األمين بمراسلة الحاج  مصالي قام كما

  عيدبول بن مصطفى حق في اإلعدام حكم تنفيذ توقيف و الفرنسي مجازر الجيش لوقف بالتدخل
 

                                                           
  .344-344، صالسابق المرجع ، ..  الدموي الصراع تاريخ من صفحات  :بزيان سعدي - (1)
،ص 3443، دار النعمان ، الجزائر ، معالمها الساسية4591الثورة الجزائرية ثورة اول نوفمبر : بوعالم بن حمودة-(2)

314. 
 جريدة ،1 ج ،"مصالي من الثورة التحرير جبهة خطفت هكذا بلعيد رابح ورالدكت مع ساخن حوار": لطاهر حليسي ا-(3)

   .44، ص3444ماي  9 ،494 عاليومي، الشروق
 .313-314المرجع السابق، ص : بوعالم بن حمودة  -(4)
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 (41رقم  الملحق نظرأ ) (1)وشمالب مدحأ و
الخارجي  على المستوى تحالفاته سياسة في لالفص الحاج على عمل مصالي كان      

العالقة )، على المستوى الداخلي (الناصر عبد مع بالقاهرة د.ح.إ.حل الخارجي الوفد مع العالقة)
 من  رجع قد  يالليعبد اهلل الفو  غنةمز أحمد  كان و ،( ع و مختلف التشكيالت.ل.ث.لبرجال 
 بقيادة مكلف يالليالف فكان سويسرا من الحاج بمصالي تصالو إ الثورة بعد  القاهرة
 جميع تضم لجنة لتكوين مصر إلى عاد فقد مزغنةأحمد  أما ،سابفرن(M.N.A)فيدرالية

،إال أن (2)"الجزائر لتحرير الوطنية الجبهة" سمإ في البداية اتخذت الثورة عن للدفاع الشخصيات
(M.N.A) ،عبان رمضان لإذ يذكر أن محمد خيضر بعث برسالة  استنكرت ما قام أحمد مزغنة

المكي قد اتصال بعبد الكريم الخطابي ليؤكدا له أن  الشادلي يخبره فيها بأن أحمد مزغنة و
، ليتم رةهتمام بمصالح الجزائر بالقاهعلى اإل أنهما حريصان قائد الثورة و الحاج صاليم
مزغنة أحمد أما ، 4514سنة و أطلق سراح الشادلي  عتقلهما من طرف السلطات المصرية،إ

 4599اتفق كل من الطرفين على تنظيم اجتماع في ماي كما .(3)ستقاللقبيل اإل سراحه فأطلق
و .ت.ج.الخارج لـ لمندوبيةو محمد بوضياف ممثال  (MNA) نع الحاج بسويسرا يضم مصالي

الذي نظم اختطاف منزغنة و " عكاشة"المخابرات المصرية عن طريق العقيد  لكن تدخل،
 .(4)نتسبب في قطع االتصال بين الطرفي الشادلي المكي من مطار القاهرة

 لكلذ ،جالخار  في المهاجرين دور في يكمن أن تثبيت قواعد حركته الحاج أدرك مصالي      
 عبد بقيادة الجزائريين للعمال النقابات تحادا (U.S.T.A)  4591فيفري 6 تأسيس في نضم فقد
، مما دفع بعبان رمضان و بن يوسف بن خدة بتكثيف اتصاالتهم و أنشاء هيئة فياللي اهلل

                                                           
 رجع م، ال1 ج ،"مصالي من الثورة التحرير جبهة خطفت هكذا بلعيد رابح الدكتور مع ساخن حوار": لطاهر حليسي ا-(1)

 44، صالسابق
 .323-324السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا  -(2)
 .311المرجع السابق، ص : بوعالم بن حمودة-(3)
 .215المرجع السابق،  ص : مومن المعري-(4)
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 اإلتحاد تأسيس فتم الثورة لتمويل خاصة المهاجرين أهمية و ذلك بعد إدراكهم.ت.ج لـ نقابية
وكثف هذا  (1)اله أمين أول ايدير عيسات عين و1956 فبراير 24 في الجزائريين العام  للعمال

 4597مارس  44رسالة إلى رئيس الوزراء السوري في  بإرسالالسياسي إذ قام  هنشاط مصالي
د و الفاشلين في إشعال فتيل .ح.إ.و بالعناصر المطرودة من ح.ت.يصف فيها مناضلي ج

د دفعا عن الشعب إلى إعالن الجها( MNA)مما دفع اليوم األول من إندالعها،الثورة في 
بسب  يتملم  4599لقاء المقرر في ماي الكما ذكر مصالي خالل هذه الرسالة بأن (2)الجزائري

 .(3)ةتدخل العقيد عكاش
و .ت.خاصة أن كل من المغرب و تونس كانتا معترفتين بـجالطرفين، بين التنافس أمام      

 4591أفريل  39 طنجة ةندو  أكد ذلك فيو ت ،التي لم تجد منهم دعما(MNA)على عكس 
          (MNA) أن اعتبرت و الجزائري للشعب الوحيد الممثل هي و.ت.ج أن التي اعتبرت

 األولى السنوات في أشده يبلغ لم التنافس و يمكن القول أن .(4)و زعيمها قد تجاوزتهما األحداث
      دوليا ناشطتين حركتين  بوجود نجح و طغى قد الجانب الدبلوماسي فان بالعكس ،بلللثورة

 الوحدة فكرة  و احباطه  المصرية  تدخل المخابرات لوال ينتصر أن الممكن من كان و
 4599فقد ظهر جليا بعد ماي ( MNA)و و.ت.لصراع الحقيقي بين كل من جبخصوص ا

الذي  "ربوشط" قبل مصالي الحاج للدفاع عن السيدعندما اكتشف المحامي الموكل من 
 .(5)ةنهاء األزمإللتمكن من  مصالي الحاجعدام إ اعترف بأنه قرر

 :و.ت.و ج( MNA)الصراع العسكري بين  -2
  محاولة تصفية حقيقةخاصة بعد اكتشاف و يتجذر .ت.أخذ الصراع المصالي و ج      

                                                           
 .11، المرجع السابق، صمصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير: إبراهيم لونسي-(1)
 .413صالمرجع السابق، : الغربي الغالي-(2)
 .344،ص 4511، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  الثورة  الجزائرية في عامها الول: العربي الزبيري محمد -(3)
 .74-74، المرجع السابق،ص مصالي الحاج في مواجهة جبهة التحرير:ابراهيم لونيسي -(4)
 .344-455المرجع السابق ص:لعربي الزبيريمحمد ا-(5)
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 ر أعداء كثحمد بوضياف و عبان رمضان كان من أ،إذ يذكر محمد حربي أن مالحاج مصالي 
نعقاد مؤتمر ذلك بعد إ تأكدو ،(1)جسديا تصفيتهان على مصمم مصالي لدرجة أنهما كان

 :برسالة للوفد الخارجي تقرر فيها أين بعث عبان رمضان 4599أوت  34ومام الص
 .إعدام بعض قادة المصاليين الذين يدعون أن مصالي الحاج هو قائد الثورة -
 .عدام مصالي الحاج ،إذ ما رخصت له فرنسا بدخول الجزائرإ -

 نبغي التهجم على أمواج ي...يزال يشكل عقبة كبرى مصالي ما" : عبان ذلك بقوله  كما أكد
  أكتوبر بقوله 45ه محمد خيضر في ،و رد علي"لنه قادر على كل شيءصوت العرب،

 (2)"إن تحفظنا ناجم عن تجنب استعراض خالفاتنا التي تخدم  غير أعدائنا:"
 قد كانت (MNA)في  هاما منصبا يحتل كان لذيا"المروكي محمد"يقول ذلك لتأكيد          

 كان،دموي صراع لىإ عالميإمن كالمي و  انتقل الصراع و ،و.ت.ج ازاء كبيرا تصلبا ابدت
 دون الطرفين، بين جريح 10000ل وقتي 4000 حوالي وحدها بفرنسا الصراع هذا حصاد
 4599ا الصراع  من متدت هذإ، و جانبين في كل من بلجيكا و سويسراال من القتلى احصاء

 .(3)4597إلى 
ببعض العمليات و التي استهدفت  4599أما في الجزائر فقد قام المصاليون مع بداية       

        و و أهليتها لقيادة الثورة من جهة أخرى.ت.اثبات الوجود من جهة و كذا التشكيك في ج
إلى المغرب لشراء " ربي أولبصيرالع"من أفريل عندما أرسل انطالقاتها الحثيثة او بدأت نشاط، 
 4599مارس  41،و يؤكد عبان رمضان في رسالة (4)سلحة للجيش الوطني للشعب الجزائرياأل

 :بخصوص الوضع و تحركات المصاليين فيقول

                                                           
 .91ص  ، المرجع السابق،...تحريرالصراع السياسي داخل جبهة ال: ي ابراهيم لونيس-(1)
 .241ص -244، ص 3447، دار هومه ، الجزائر ، والجزائر...دوغول : محمد عباس -(2)
، المرجع السابق،  فرنسا في الحاج مصالي حركة و التحرير جبهة بين الدموي الصراع تاريخ من صفحات  :سعدي بزيان-(3)

 .344ص 
 .335المرجع السابق، ص: عمار قليل -(4)
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 و سارعت لوضع .ت.ظهرت أفواج مصالية لكن ج( الشمال القسنطيني)ي المنطقة الثانية ف-
 (47قم انظر الملحق ر )لنشاطها أو دمجها

بااللتحاق لكن لم ينجحوا أين تم  بإقناعهمو .ت.في الغرب الجزائري قام المسؤولين بـ ج -
 .القضاء على المصاليين بقوة

 .في العاصمة ظهرت أفواج صغيرة قامت بعمليات قليلة لكن سرعان ما توقف نشاطهم -
نب ذلك قام المصاليين بالتحاق نهم ، إلى جا بإقناعوراس قام مصطفى بن بولعيد في األ -

 .كذلك بإقناعهممصطفى بنوي 
         لتحق إلتحاق بهم فمنهم من قناع المصاليين باإلإو .ت.في بالد القبائل حولت ج -

 (1)بى فعل ذلكأو منهم من 
      لمحمد بقيادته عهد الذي العسكري الجناح بتأسيس الحاج مصالي قامإلى جانب ذلك      

داخل  الرابعة و الثالثة المنطقتين حدود على األمر يةبدا في ظهرت وحداته إذ بلونيس 
قد تبرأت من بلونيس خاصة بعد تغيير نشاطه ( MNA)يذكر محمد حربي أن  ،و(2)الجزائر

 أخذ قد،(3)،كما أن مصالي لم يكن على دراية باالتصاالت بين لبونيس و الجيش االستعمارية
 نفس من اإلرهابية و العسكرية عملياتها في القوات تنطلق هذه أصبحت عندما خطيرة جد أبعادا

 القادر عبد ،يالجيالل بلحاج إلى جانب ذلك حركة  االستعماري العدو منها ينطلق التي الثكنات
 (4)نالمناضلي من الكثير اغتيال و "كوبيس " باسم المعروف

 إلى  4599إلى جانب ذلك كانت هناك مواجهات عنيفة و دموية بين الطرفين من      
و لوحدات جيش الشعب الجزائري أضطر قائده .ت.و تزايد الضربات الموجهة من ج4595

و هناك أعلن نفسه الرابعة إلى الوالية السادسة،جيشيه لمغادرة الوالية الثالثة و محمد بلونيس و 
                                                           

 311-319المرجع السابق،ص :  بوعالم بن حمودة-(1)
)2(

 -Alistair Horne :Histoire de la guerre d’Algerie ،editions dahlab ،Alger ،2007،p229.  
(3 )

، الشروق اليومي،ج  اليهكذا خطفت جبهة التحرير الثورة من مص: مع الدكتور رابح بلعيد ساخن حوار : طاهر حليسي -
  ..9، ص3444ماي 7، 493، ع  1
 .393المرجع السابق، ص : بوعالم بن حمودة  -(4)
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   بدعم فرنسي  ،(1)و ذهب بعيد في خيانته للشعب الجزائري و ثورة التحريرية 4597جنراال سنة 
له في انهيار جيش الشعب حتى أنه يرجع السبب الي تخلى عن توجيهات مصالي الحاج،لتو با

      أنه إالا، شديدا جد(  M.N.A) و و.ت.ج بين و العسكري و السياسي الصراع كان.الجزائري
العسكري  ،والسياسي الصعيد ىعل نتراجع المصاليو  للتحريرية الثورة أمام انتصارات و

 1958   مارس 19 في عباس فرحات برئاسة المؤقتة الجزائرية لحكومةا تشكيل بعد خصوصا
التحاق   بعد خاصة لصالحها الكفه بترجيح شعبيا و سياسيا وزنا و.ت.ج كسبتأالتي  و 

 .بحركتهم الثقة فقدانهم نتيجة بالجبهة بعض المصالين
ى قيادة حتى أنه و بعد ضعف الحركة المصالية مما جعل مصالي الحاج يقدم تقرير إل

(M.N.A) و    بأنه خارج فرنسا و بلجيكا ال ينضم الجزائريون إلى الحركة 4591أفريل  35في
 . (2)و ،بالمقارنة مع حزبه.ت.يعترف بأن الطلبة الجزائريين اختاروا ج

 :مصالي بين االتهامات  -3
األول  ، بين طرحين مختلفينموقف مصالي من الثورة أول نوفمبرحول  اآلراءتباينت       

   يرى في مصالي ذلك الزعيم الذي قام بخيانة الشعب و الثورة و بالتالي حكم عليه بأنه خائن 
 لكل من الطرحين وجهة نظر خاصة به   و الثاني يرى أنه وقف إلى جانب الثورة و دعمها و 

 :ل من أبرز من رجح فكر الخيانة همو لع
ات المتبادلة بين مصالي الحاج و اللجنة هاممن خالل كتابة اإلت" يحي بوعزيز"الدكتور-4

ستند في ذلك و أمناهضة الثورة إلى الخيانة المتعمدة، فيالمركزية إلى أن مصالي الحاج إنزلق 
 :على عدة دالل ئل أهمها

االستعمار للتدليل على أن الشعب  ستغلهاإسياسيا كان وجود الحركة في حد ذاته حجة -
 .اسكا في ثورتهو ال متم موحداالجزائري لم يكن 

                                                           
 .11-19المرجع السابق، ص ،...مصالي الحاج في مواجهة : إبراهيم لونيسي -(1)
 .313نفس المرجع ،ص -(2)
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كان و  و.ت.نتزاع راية الكفاح من ج،بهدف إ» جيش الشعب الجزائري« عسكريا كون مصالي-
 .جيشه سببا في وقوع ضحايا جزائريين

و في عدد من العواصم العالمية و األمم المتحد من أجل عرض .ت.خارجيا حاول مزاحمة ج-
 .، إال أنه فشل في ذلك القضية الجزائرية

العام بحرية مناهضة لالتحاد ، » إتحاد نقابات العمال الجزائريين« سس النقابةأ اجتماعيا-
من  ستقاهافي دالئله بمعلومات ا يحي بوعزيزالدكتور  اعتمدو قد داخل فرنسا و خارجها،

 .(1)اجبهة بفرنسا اتحاديةمصادر 
الحاج  إلى أن مصالي"  الجزائر المسلحة"الذي ذهب في كتاب  "سليمان الشيخ"الدكتور-2

إلى التورط مع السلطات االستعمارية و دعم رأيه بحجج  التواطؤتدرح على طريق العمالة من 
 :أهمها
كانت مظهرا من مظاهر سياسة التقسيم التي انتهجتها إدارة االحتالل  (M.N.A)أن  -

 .و.ت.إلضعاف الثورة و القضاء على ج
 ي المشاركة الطاولة المستديرة ها فوجود الحركة و مطالبت استغلترنسية إن الحكومة الف -

فيما بعد مما سوف يؤدي  و و التهرب من التفاوض معها.ت.كذريعة لرفض اعتراف بـج
 .(2)إلى تمديد فترة الحرب

ي حرب مع الحركة بفرنسا ي كانت فتتحادية الالعضو القيادي في اإل "علي هارون"شهادة -3
أنانية الزعيم و يركز حكمه على دعائم الف األرواح أزهقت بسب و أوروبا،و يذهب إلى أن آ

السكوت على عناصر من حاشيته و تبنيه للجماعات المسلحة التي تنشط باسمة في  :أهمها
          و تضليل مصالي الحاج حتالل،ن ثبت توريطهم في إدارة اإلالجزائر مثل جماعة بلونيس مم

   جن إدانته لمصالي الحاو يلخص علي هارو ...بالهادي و بن صيد و بن عمار:  نهمو م
                                                           

، 4512-4511كزية و جبهة التحرير الوطني بين ميصالي الحاج و اللجنة المر  تهامات المتبادلةاإل :  يحي بوعزيز-(1)
 .444-444، ص 3445دار هومة، الجزائر ، 

 .437، ص،المرجع السابق...الوطني الثائرمصالي الحاج : محمد عباس -(2)
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 .(1)"ظالم الحركة الوطنية عتم على نور النجم": بقوله 
تخذها إل المواقف التي من خالالحاج  الذي أدان مصالي "لخضر بورقعة" شهادة المناضل -1

 إلى تحول ... الوطنية الحركة حامل خطاب أن ، أسف بكل حدث لكن الذي" :في  كمؤكدا ذل
 ولو ، أجلها من عشرات السنين وضحى عاش التى الحركة بادئلم معادي و مناقض أكبر
 في لكنه أخطأ عنه الصفح أمكن و المر، لهان شبابه في اإلخفاق هذا أخفق مصالي أن

أغتر  أنه حتى ، مقدسة كانت التى شخصيته مراتب أعلى في و تجربته ونهاية حكمته مرحلة
 التاريخ تيار ضد وقف الجماهير،و ادةإر  مع تعارض وبذلك ، فاغرته رسالته نسي و بنفسه

 تاريخه فسه ون على مصالي جنى...مستقبله خسر حتى حاضره عن فألهاه ماضيه خدعه..
 نتشرتإ التي قواته و لوال...اتباعه جرائم و بغطرسته أرهقها و الثورة على وجنى الشخصي

 كان الذي العدو موتدع الخلف من الثورة تطعن راحت و من الوطن استراتجية مناطق عدة في
 سنوات الثماني يقارب ما إلى الحرب سنوات لما إمتدت ، الخطط و العتاد و بالسالح يهدها

 بإعتبار ...جماهيريا وحتى ونفسيا تأثير عسكريا الداخل في أتباعه قوات تأثير كان وقد...
 الحقيقية الصورة عن انكشف و بذلك يرى أن القناع(2)"أسر عدة أو أسرة مقاتل كل وراء أن

 .اثورته و التحرير لجبهة الشديد عدائه على األدلة كل أعطى ،الذي يلمصال
   مصالي الحاج خيب آمالنا  :"في موقفه عن مصالي الحاج بقوله "زهير إحداد"كما صرح  -9

   زمةاأل موقفا معاديا للثورة منذ ظهور خذتانه قد أعتبر إو بذلك ،(3)" و كان سطحيا في نقاشاته
 .دها و تصاع

قد غير من مساره الحاج أن مصالي قد ذهب إلى " أحمد حسين سليماني"رنجد الدكتو  -1
النضالي بعد أن كان زعيم للحركة الوطنية أصبح معادي للثورة ، كما طرح عدة أسئلة لعل من 

                                                           
 .435-431نفس المرجع ، ص-(1)
 311-319ص، 3444، الجزائر، 3، دار األمة للطباعة، ط شاهد على إغتيال الثورة: لخضر بورقعة -(2)
، الخبر الخبر في زيارة للدكتور زهير احدان مصالي الحاج خيب أمالنا و كان سطحيا في نقاشاته: حميد عبد القادر -(3)

  .34،ص 3443مارس  5، 1115 عاليومي، 
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هل كان مصالي ضحية جنون العظمة؟ أم أنه تأثير أصدقائه التروتسكيين و السيما  :أبرزها 
لمناضالت في الحزب الشيوعي األممي الذين أملو عليه رأي البقاء في نيور معهم؟ أم النساء ا

أن طموحاته الحزبية هي التي جعلته خصما إلدارى الحزب؟ كما ذهب إلى أبعد من ذلك 
نحو المشرق و تصميمه البقاء  4593لخصوص قضية  رفض مصالي تهريبه من سجن في 

 .في أوساط اليساريين الفرنسيين 
بأن مصالي الحاج كان يؤمن بالحل  "سعد دحلب"في ذلك لشهادة والده و كذا صديقهستند إ و

ذلك تشكيك في مسار النضالي لمصالي  و ،(1)السياسي عوض الحل الثوري ضد الفرنسيين
 .فرنسيينخاصة بعد تقربه من اليساريين ال يتغيربدأ  هخالل فترة نفيه و أن فكر 

         خائن لها  هكان ضد الثورة التحررية و اعتبر  الحاج ن مصاليبأ" عمرو أوعمران"كما كتب-7
    قتهم في مصالي إال أنه خيب أمالهم و خدعهما ثممن وضعو  الكثيرينو يؤكد أنه من ضمن 

و أنه سرعان ما انكشف القناع عنه في ضوء الصراع و أصبح مضادا للثورة ،و متعاون مع  ،
أن مصالي هو اللعبة الخيرة التي بقيت :"بقوله" اك سوستالج"ذلك استناد إلى فكرةالعدو، و 

  .(2)وراء الثورة بأنهاضلين و أدعى نمن قام بتفرقة صفوف المالحاج كما رأى أن مصالي ".بيدي
بن حينما ذكر عبان رمضان إل 4599حادثة هامة سنة ل تطرقفقد  رابح لونيسيأما       
و ربطوا ذلك ،"بطريقة تجعله يشك في وطنيته يتصرفأنهم سوف  "الحسين الميلي"الشيخ 

  حلى بشعبية و أنصاره بخطف الثورة من أيديهم خاصة و أنه يت الحاج بتخوفهم من قيام مصالي
 .ت.و كان سبب ذلك موقف مصالي الرافض للتعاون مع ج(3)و دولية واسعة  جزائرية

                                                           
 .43ص ،3441جوان 1142،44ع ،الشروق اليومي،من زعامة الحركة الوطنية إلى معادة الثورة:أحمد حسين سليماني-(1)
، وزارة المجاهدين ، الجزائر، 3، العدد  4مجلة المجاهد ، ج:  مصالي مضاد للثورة و خائن للوطن: أوعمران  عمرو-(2)

 .  39، ص3447
  .65صالمرجع السابق،  ،...الصراع السياسي: براهيم لونيسيإ-(3)
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كونه تخلى عن القضية التي تضع مصالي الحاج في خانة الخيانة التي راء كانت هذه بعض اآل
، و على العكس من ذلك فإن العديد من الشخصيات 4531دفع حياته من أجل كسبها منذ 

 :و من بينهم ا و تجرده من كل التهم التي طالتهرمزا تاريخي الحاج ريخية ترى مصالياالت
 :  ضل فيإذ يرجع له الف"لوال مصالي لما كانت جبهة التحرير "مقالتهفي  محمد عباسذهب -4

 رتباط بالشعبق اإلإقامة تنظيم ثوري وثي. 
 في سبيلها بجميع للنضال ستعداداإلو  االستقالللية التنظيم بالتحسيس بفكرة ربط عم 

ة لتكوين أرضية شعبية صلبة مؤمنة و مستعدة االستمراريالوسائل الشرعية و الثورية ،
 .الثورة الحتضان

 المسلحة  لحة إلشعال فتيل الثورةتكوين طليعة مس. 
 :دروسا و عبرا منها الحاج  إلى جانب ذلك ترك مصالي

  إلى " نظم نفسك لتستحق الحياة"أبجدية النضال السياسي الناجح المبني على شعار
 ..جانب ضرورة الصمود النضالي

 الرائدة ترك عبر في الثقافة السياسية الراقية و التجربة الثورية. 
  برنامج وطني ثوري. 

 :أهمها 4591مستقاة من موقفه تجاه الثورة  بالتأمللعديد من العبر الجديرة وٕاضافة إلى ا
كانت أقلية استطاعت هزيمة  4591و في بداية .ت.عدم االغترار بالكثرة العددية بدليل أن ج

لمناضل طريق النضال و لم يدرك أنه سوف قد رسم ل الحاج و إن مصالي ،(M.N.A)كثرة 
بإمكانه قبول الزعامة أن الزعامة ليست كل شيء و كان  و، يحرمهم منه باتخاذه ذلك الموقف

 .ها ال بد من االستدالل أراء أخرىخطاء و نتائجالشرفية  و مع هذه األ
 4595جانفي  33الذي قال في رسالته إلى مصالي الحاج في " حبيب بروقيبة"الرئيس-3
لشعب كانت هدفك ن حرية اأستطيع أن أشهد بأ« فراج عنهغداة اإل( 41رقم  أنظر الملحق)
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فقد تعرضت لها، رغم كل أشكال القمع التيأنك ضحيت في سبيلها بكل شئ، اة وفي الحي
 . » التاريخ يسجل أنك كنت أبا الوطنية الجزائريةستطعت تكوين آالف المناضلين المحنكين،إ
 و ذلك بمناسبة( م4513عدد مارس " )لينوفال بيترار"الذي كتب في  "أونكل ربيا"شهادة  -2

 (1)"لو لم يكن مصالي ، ما كانت جيهة التحرير: " صدور مذكرات مصالي قائال
الكثيرون  محاوالت،من خالل مصالي الحاج قد تعرض للخيانةأن ، "مراد بن أشنهو"تطرق  -1

بقى على الرغم من ذلك فيالتي لم تكن برئية و ال حيادية،و  ،و بخصوص االنتقاداتلهلإلساءة 
و أصر على نهضة  كما ال ننسى أنه أول رجل سياسي طالبالجزائر،مصالي جزءا من تاريخ 

            ليحمل شعلة االستقالل  اختارتهبالفعل كان زعيم و لكن إرادة لشعب من األمة الجزائرية،
و نفيه و بعث حمالت  و أن السلطة هي من عملت على سجنهو يضيف مراد بن أشنه

 . (2)تحريض ضده
في  نحيازهإإلى مساندة مصالي الحاج بالرغم من *"محمد زروالي"و بدور ذهب المناضل-9

و من جهة أخرى كان على ،التي كانت ترسل له مساعدات ماليةو .ت.بداية الثورة إلى ج
و في لقاء مع مصالي .ار أن يكون مع مصالي الحاجعالقة بالحركة المصالية ؛ لكن اخت

أنكم إنني مدرك  ...مصلحتي الشخصية لن يغفر لي لو سبقت  التاريخأن :"قال لهالحاج 
الخالف ال : "الحاجو كان جواب مصالي ..."قيقة الخالفاكن بودي فهم ح..خسرتم معركة

 .(3)"يمكن أن بفصل فيه إال التاريخ
                                                           

أفريل  1-مارس 133،24، الخبر األسبوعي، ع خاص  ما كانت جبهة التحرير... لوال مصالي : محمد عباس  -(1)
 . 39،ص3447

 .377-372، صالمرجع السابق...الوطني الثائر مصالي الحاج: محمد عباس -(2)
،و أقدم السجناء إذ القي عليه القبض  4527ج سنة .ش.بالقرب من دلس ، انخرط في ح 4543ولد سنة : محمد زروالي-)*(

، من المناضلين الذين أعادوا مع 4513ف إطالق النار سنة ، و لم يفرج عنه إال بعد وق 4591في أعقاب أحداث الثامن ماي 
،المرجع الوطني الثائر.مصالي الحاج:للمزيد أنظر محمد عباس) غداة االستقالل "حزب الشعب الجزائري"مصالي الحاج 

 (.454-472ص:السابق

  .43،ص3447أفريل  1-مارس24 ،133، الخبر األسبوعي، ع خاص أنا مع الحاج: محمد زرولي-(3)
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أن التاريخ :"قال الشروق، إذ جريدة من خالل الحوار الذي قامت به رابح بلعيد و أكد  -1
فالفرق بين البطل و الخائن في ...يترجمها بعقالنية  و على المؤرخ أنوقائع و أحداث،

هذا الحكم ... صر بطل و المنهزم خائن بالضرورةففي نظرهم المنت...المسارات التاريخية
القاسي الذي ال يرحم جعل نضال و تضحيات أبطال و رموز لعقود من الزمن تمحى في 

مصالي ...لخيانة و البطولة نسبية حداث كلما كانت الكن التاريخ كلما ابتعد عن ال...لحظة
ك يؤكد بأن و في ذل(1)"الحاج بطل لم يكن في الموعد و جبهة التحرير حصدت ما لم تزرعه

صرح رابح بلعيد أن مصالي  االتجاه و في نفس .ما نسب لمصالي مجرد أكاذيب و إدعاءات
 .ضحية مؤامرة فرونكوفونيةان ك الحاج

جحف في حق  مصالي د أن التاريخ قد أ.ح.إ.مناضل في ح "اسماعيل زياري"شهادة  -7
حمد أ"إلى أنو ذهب ،رغم من ذلك فسيبقى أبا الوطنية الجزائريةلكثيرا و على االحاج 

سي و ال أحد ولية ألنهم كانوا شاهدين على المأيتحمالن المسؤ "عبد الحميد مهري"و"محساس
 (2)منها رفع يده لكف هذا الصراع

و التي أدلى بها إلى جريدة الخبر  بشير بومعزةة المناضل إلى شهاد عمار نجاركما تطرق -1
    الرجل الذي ذهب ضحية مؤامرة داخليةالزعيم مصالي  في ذكرى الخامسة و العشرين لوفاة

و أنه علينا أن نزيل ...و الترهات،و أن الحقيقة ال يمكن أن تبقى مستورة باألباطيل و خارجية
        زاء القضية الوطنيةالحاج و مواقفه الثابتة إاريخ مصالي و التزييف الذي طال نضال ت التشويه

باالنحراف  اتهامهلطمس كفاح و نضال هذا الزعيم و  طراف معينةمن أو التآمر  التواطؤو 
 .(3) بعاده عن قيادة الثورةإ عن الخط الثوري و

                                                           
 . 9، المرجع السابق، ص2، ج  حوار ساخن مع رابح بلعيد  هكذا خطفت جبهة التحرير: الطاهر حليسي-(1)
 24،،133، الخبر االسبوعي ، ع خاص فرونكوفونيةحوار مع رابح بلعيد مصالي كان ضحية  مؤامرة : وسيلة بن بشي  -(2)

  31، ص 3447أفريل  1-مارس
 .229-221ص  المرجع السابق،: عمار نجار -(3)
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الشعب  أنه نجح في تلقين:" مصالي الحاج حيث قال عنه محمد حربيكما دعم المؤرخ -5
 (1)عتبار أنه خائن للثورةلم تكن على إ الحاج ن نظرته لمصالي، مما يؤكد أ" الثقة في قوته

إن أغلب « :قائال غداة الذكرى الثالثون للثورة يحي بوعزيزللدكتور  مولد قاسمصرح كما -44
صادرة عن شخصيات لها  -و منها الحكم عليه بالخيانة –تطرفة من مصاليمالمواقف ال

 و بالتالي فإن الحكم الخيانة ال نستطيع أن نطلقها على.(2)»شخصية مع الرجل قبسوا
 و هذا .ن التاريخ يشهد لهحتى أسيرة النضالية للجزائر،المشخصية كان لها األثر البارز في 

 :لطرح الذي جاء به كل منا
  من-الشخصية الثانية–المين دباغيننقال عن الدكتور  حسين بن الميليالمناضل 

 .(3)ج أنه يعتبر مصالي مخطئا،مستبعدا حكم الخيانة عنه.ش.ح 
  وم من الخطأبأن مصالي بشر معص:"حينما قال أحمد بن بلةالرئيس هذا ما ذهب اليه  

، إذ كانت أخطاؤه كبيرة ، لكن ال ينبغي أن ننسى بأن بذرة الثورة إنما ولدت بالساس في فكر 
 ."مصيرنا وطننا و شعبا مصالي، لذلك فإن لهذا الرجل دور كبير في

  لقد اكتشفت مصالي الحقائق الجزائرية :" بقوله أحمد محساسكما أدلى المناضل...      
و مهما كانت أخطاؤه و مواقفه إبان ثورة التحرير، فإنه سيظل ... و حفظها بالزاوية الدرقاوية

 . (4)"حقيقي للوطنية الثورية في الجزائرالب ال
 قد أخطأ خطأ حينما قال بأن مصالي إلى ذلك   حميد مهريعبد الذهب المناضل  و

و ، قد تدارك خطأه عندما حانت ساعة المفاوضاتل...ئنو ال أقول أنه خاكبيرا في فترة صعبة،

                                                           
 314المرجع السابق، ص ،الوطني الثائرمصالي الحاج هوشي : محمد عباس -(1)
 .19، ص3445،دار هومة، الجزائر، خصومات تاريخية: محمد عباس-(2)
 .19نفس المرجع، ص-(3)
  .374المرجع السابق، ص الوطني الثائر،مصالي الحاج : محمد عباس -(4)
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اورة من خصومه في اللجنة المركزية نأنه كان يعتقد بأن حركة الثوار مجرد ممصدر خطأه 
 . (1)و إصراره في هذا كان سبب الخطأ...

 مصالي الحاج  بإنصافقام  الذي" ندري جوليانأشارل "المؤرخ  لى جانب شهادةهذا إ
 :معتمدا في ذلك على 

 .، بفضل مقدرته على ترجمة تطلعات شعبه أن مصالي إستحق شعبيته الواسعة-
 .أنه لم يفصل بين كونه شخصيته االسالمية و عمله السياسي -
 .(2)أنه يمثل النزعة العربية القومية المقاومة -

،و حتى  »مسألة الخيانةل «حكم نهائيثل هذه المواقف المتباينة نؤكد بأن الجزم في و م     
  .، فكثير من المستجدات تستوجب إعادة النظرإذا كان هناك 

 منذ  االستقاللي حمل راية الذالحاج المناضل الوطني،و مهما كان الحكم،فإن مصالي 
 . (3)اسية الرئيسية في تاريخ الجزائر المعاصرإحدى المرجعيات السي باعتبارهو ،4531

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، الشروق األسبوعي، ع خاص ع عبد الحميد مهري مصالي سياسي كبير ارتكب خطأ كبيراحوار م: بوزادية.م راوية،.ح-(1)

 . 1،ص
(2)-

 314، المرجع السابق، ص الحاج الوطني الثائرمصالي : محمد عباس  
  .11، المرجع السابق، ص خصومات تاريخية: محمد عباس-(3)
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 :ايفيانموقفه من االتفاقيات : رابعا
 :إطالق سراحه-4
بعد تراجع الحركة المصالية خاصة أن مصالي بدأ يتراجع شيئا فشيئا عن ادعاءاته كون       

الحاج دم مصالي تق  4591 سنةللحكم  شارل ديغولو برجوع ري،حركته تمثل الشعب الجزائ
بدون شرط مسبق و بدون "تسمح له بالمفاوضات  مستديرةيهدف إلى تنظيم مائدة  تراحقبإ

 (1)حصر أي بحضور كل الممثلين المؤهلين من الحركات الوطنية
 شانتييإلى  ايسل-بيلو ينقل من  4595جانفي  49ليطلق سراح مصالي الحاج في        

استقر في  ا، عنده(4594المتحدة في هو الذي اختاره كونه قد أقام به خالل دورة األمم )
؛ بالرد على إقتراح الرئيس الحبيب بورقيبة الذي القرب من شانتيي و هنا بدأ العملب" كوفيو"

إنني ال أبحث في الوقت الراهن عن تحديد « :و فكان رده .ت.طلب منه االلتحاق بـج
حل للمأساة و العمل  المسؤوليات في هذا الوضع المأساوي،نا أرغب فيه بكل قوتي هو إيجاد

 (2) » ..على انتصار طموحات لشعب الجزائري و بناء هذا االتحاد المغاربي
و بعد قضية .ت.كما سعى إلعادة بناء حركته خاصة بعد مغادرة الكثير من أنصاره إلى ج

الذي سيحدد بدور  تأسيسمثل انتخاب مجلس  بلونيس ، مع ظهور نوع من التراجع الفكري لديه
و من محاوالت مصالي .ت.تي ستتفاوض مع فارنسا الحقا ، و نتيجة تخوف جأطراف ال

بناء حركته دفعت إلى إجهاض كل المحاوالت المصالية،بما في ذلك الكتاب الذي  إلعادة
تبرز فيه خيانات  4595أصدر عن فيدرالية الجبهة في فرنسا بالغتين الفرنسية و العربية سنة 

 .(3)ةالمصاليين للجزائريين و الثور 
مثل الوحيد للشعب الجزائري في مو ال.ت.مصالي عن رفضه إلعتبار ج عبرما ك     

 جريدة و ذلك من خالل  مبديا تمسكه بفكرة الدائرة المستديرة  مع الحكومة الفرنسية المفاوضات 
                                                           

 .313المرجع السابق، ص : بوعالم بوحمودة-(1)
 .374-315السابق، ص  المصدر: را بنيامين سطو -(2)

 .419-411، المرجع السابق، ص  تحوالت الحركة المصالية: ابراهين لونيسي -(3)
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Le Figaro (1) 4595أفريل  42 في . 
إلى الجامعة العربية في ة إرسال مصالي الحاج مذكر  4595و في الفاتح من سبتمبر       
سنوات  9،فبعد ، أكد فيها أنه أبعد ما يكون عن الجزائر"المغرب"العادية بالدار البيضاء دورتها 

ما يزال يصر على تبني حركة الفاتح -باعترافه-نقراض حركته داخل البالدو إندالع الثورة،من إ
جامعة جبهة التحرير  إثرها و أصدرت علىسبتمبر  41في  هاغتيالمحاولة أتي ،لت(2)نوفمبر

أرسل هذا البالغ إلى  الحاج بالقرب من شانتيي، عتداء وقع لمصاليإلبفرنسا بالغا حول ا
 (3)جميع الصحف الفرنسية لكنه لم تنشره أية صحيفة

 :صعدةلحقيقة لمصالي الحاج على جميع األكانت السنة ا 4514أما بالرجوع إلى سنة 
 ي أن حركته كادت تختفي تماما بالجزائر، عندها حاول على الصعيد النظامي رأى مصال

ذين قوبلوا بعنف لم عضاء الإنتعاشها بإرسال بعض األ 4514تصف و رفاقه في من
 .(4)ن عرفتهيسبق للحركة أ

  ديسمبر كانت ضربة  44عن مظاهرات الحاج على الصعيد الشعبي يقول مصالي
 (5)و.ت.بي لـجقاسية للمصاليين،إذ برز خاللها مدى الوالء الشع

 ن يقتصر على محافظي اأنه كالحاج ، يعترف مصالي على صعيد االتصال بالفرنسيين
الزيارة "الشرطة أو الزيارات سرية ألشخاص مقربين من دوائر الحكومة مرفوقة بمالحظة 

 .(6)"بصفة شخصية
 

                                                           
 312المرجع السابق، ص : بوعالم بوحمودة-(1)
 .441ص  ، المرجع السابق،الوطني الثائر مصالي الحاج: محمد عباس -(2)
، 3447،وزارة المجاهدين ، الجزائر، 4595أكتوبر  9،   3، ج93لعدد جريدة المجاهد، ا، محاولة إغتيال مصالي الحاج-(3)

 . 3ص 
 .445، المرجع السابق، صالوطني الثائرمصالي الحاج : محمد عباس-(4)
  411، المرجع السابق، ص تحوالت الحركة المصالية و تفسيرها: ابراهيم لونيسي-(5)
 .447السابق، ص، المرجع الوطني الثائرمصالي الحاج : محمد عباس-(6)
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 :من االتفاقيات موقفة -2
    تقرير المصير لصالح الشعب الجزائريقتراح الجنرال ديغول حول تنظيم استفتاء لبعد إ      

 (التابعين لحركته)بأنه قابل للفكرة لكنه يطالب بمفاوضات مع المكافحين الحاج صرح مصالي،
 .(1)ستفتاء و مراقبتهتوقيف القتال و ضمانات تطبيق اإل لتفصيل مسائل

ث يئسا االتصاالت بين الحكومة الفرنسية والجبهة مما أحد رغم من كل ذلك فقد استأنفتو بال
 (2)"خرىلقد تجاهلونا مرة أ: " كبيرا لدى مصالي بقوله 

 :بسويسرا، ظهرت نقاط خالف تجلت في "لوسيرن"و خالل مفاوضات في مدينة 
 .الجزائر تطالب بالسيادة الكاملة -ر حكما ذاتيائفرنسا تسعى إلى إعطاء الجزا -
 .أي جزء  الجزائر ترفض التخلي عن -زل الصحراء عن الجزائر فرنسا تريد ع -
 ...و و حركة مصالي و الحزب الشيوعي.ت.فرنسا تنادي بمائدة مستديرة تظم ج -
 .لجزائر ترى نفسها الممثل الوحيد للشعب الجزائريا- -
 (3)الجزائر تطالب بوقف القتال و تقرير المصير-فرنسا تطالب بالهدنة -

 .ذلك لم يتم التوصل إلى أية نتيجةو 
  و الحكومة المؤقتة(M.N.A) مع سيتم التفاوض ران أنهصرح لويس جوكس من وهكما       

و على أن ال تتفاوض إال معها .ت.، إال أن الحركة المصالية فشلت في هذا بعد إصرار ج
 4514ماي  35، مما زاد تدهور األوضاع عقب وصول قرار من الجزائر في (4)كممثل وحيد

 للمفاوضات يدع لم  الحاج مصاليأن، هذا  (5)،أسبوعا بعد انطالق مفاوضات إيفيان األولى
 مارس -la voi du Nord 4520" "في جريدة فسجل وعسكريا، سياسيا حركته ضمحاللال انظر 

                                                           
 .312المرجع السابق، ص: بوعالم بن حمودة -(1)
  .441، المرجع السابق،ص الوطني الثائرمصالي الحاج : محمد عباس-(2)
 .457-451المرجع السابق، ص : مصطفى هشماوي-(3)
 .73المرجع السابق، ص ،...مصالي الحاج في مواجهة : رابح لونيسي-(4)
  441، المرجع السابق،ص الوطني الثائرمصالي الحاج : محمد عباس-(5)
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 ما تحققت إذا ولكن حاضرين وننك أن نتمنى كنا...غيابنا في تجريت المفاوضا أن"  1961
 1و خالل يومي .(1) "به نبتهج أن إال علينا فما (االستقالل) سنة 40 مدة عليه حياتنا كرسنا

أعلن مصالي رفضه استئناف االتصاالت بالفرنسيين الذين تجاهلوا  اجتماعجوان خالل  9-
، كما عقب هذا  لى لها، و لم يتذكروه إال بعد تأزم الموقفو حركته قبل ايفيان و خالل األيام األ

الجبهة "نشاء االجتماع حل المكتب السياسي ، و إبعاد عناصر العصابة التي كانت تهدد إل
 (2)"الديمقراطي الجزائرية للعمل

 1962 ماي 4 باريس شمال Gouvienفي  عقدها صحفية ندوة في فكرته وضح ولقد      
 يخص فيما ( M.N.A)تحفظات من وبالرغم المفاوضات في غائبا كنت إنني من بالرغم":قائال

 ئريةاز الج الدولة ناءب في ومشاركتها السياسي تحويرهاالحركة، قررت،ايفيان اتفاقية
بأن مصالي  "عبد الحمدي مهري"المناضل و يذكر (3)"المصير تقرير لمبادئ طبقا المستقبلية

كان مخطئا لكن تدارك خطأه حينما حولت فرنسا اقحامه في المفاوضات كطرف ثالث لكنه 
بدأت جموع تنفض من حول مصالي الحاج شيئا فشيئا وصوال بعد تطور األحداث ، (4)رفض

 .4513باتفاقيات مارس  يفيان الثانية التي توجتا لىإ

 

 

 

 

                                                           
 .312المرجع السابق، ص: بوعالم بوحمودة-(1)
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  312المرجع السابق، ص: بوعالم بوحمودة-(3)
  .7، المرجع السابق، صطأ كبيراحوار مع عبد الحميد مهري مصالي سياسي كبير ارتكب خ: بوزادية.راوية، م.ح-(4)
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 .4591ستقالل إلى  من اإل الحاج  مصالي: امساخ

 :ستقاللمصالي و اإل-4

بشعبية خاصة في  يحضلم يعد ة،ل وجد مصالي الحاج حزبه قد عزلستقالقبيل اإل      
إال أنه ترك المجال ايفيان،رنسية ادخاله في اتفاقيات الجزائر، إلى جانب محاولة السلطات الف

عن السلطة منذ  الحاج و كممثل شرعي للشعب الجزائري و في ذلك تخلي مصالي.ت.لـج
 .إلى غاية وفاته 4513

 Gouvieux" كوفيو"خالل ندوة صحفية عقدها في الحاج أكد مصالي  4513ماي  1في      
طنية الجزائرية و ال نفسي ة حتى يكون في علم الجميع أن الحركة الو بطريقة أكثر قوة، « :

كما إقترح ، » عقدنا إتفاقا ما مع هذه المنظمة الفاشية،التي هي منظمة الجيش السري
تعتبر أن االتحاد ضرورة حيوية ( M.N.A)إن « (:M.N.A)و و .ت.اجتماعا في القمة بين ج

 (1) »ةلبناء الجزائر الجديد

الحاج السعى نحو المصالحة بين حيث يذكر محمد زروالي بأنه إقترح على مصالي      
الوطنيين، إذ أذن له باالتصال بالهيئة التنفذية المؤقتة ببومرداس ، حيث قام محمد زروالي 

   بعد أن خسر مصالي المعركة: "راحةباالتصال باللجنة إال أنها لم تتجاوب معه و قالوا له بص
 2"، كيف يمكن له أن يطلب له اإلخاء و المصالحة

                 4513جوان  45تخاذ قرار إعادة تكوين حركة في إل الحاج ا أدى بمصاليهذا م     
، ونظرا أن حزبه الجديد لم يقبل في المشاركة في "حزب الشعب الجزائري"سمإو إعطائها 

 أن   ،  لدخول إلى الجزائرا فض على إثرها االقتراع حول تقرير المصير في أول جويلية ر 

                                                           
 .371-372السابق، ص  المصدر: بنيامين سطورا -(1)
   .43، الخبر األسبوعي، المرجع السابق، ص أنا مع الحاج: محمد زرولي-(2)
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 .(1)شرح ال تتالئم مع أي تحفظ أو تحديد الديمقراطية كما

الحاج نفسه مهمشا بعيد عن  يوجد مصال 4513جويلية  9الجزائر في  ستقاللبإو       
هذا إلى جانب محاولة بعض محروما من كل الوثائق الشخصية،ر،نية و كذا الجزائالساحة الوط

   حمد زروالي باالتصال به إذ قام رفيقه م،ية لمحاولة إعادته لكن دون جدوىلشخصيات الوطن
ألن الشعب يرى فيه ذلك الخائن لثورته إلى الجزائر في طل هذه الظروف ، و حذره من العودة

           للجزائر هما مختار زيتوني الحاج جاع مصاليإر و و كذا من أهم الذين حاولوا .ه و شعب
 (2)و  لموالي مرباح هذا األخير الذي تعرض للسجن نتيجة مطالبه

عبد العزيز وثائقه الشخصية التي ظل محروما منها فقد جاءت محاولة و بخصوص        
العودة بهذه رفض الحاج بوتفليقة وزير الخارجية آنذاك أن يمنحه جواز سفر، لكن مصالي 

ذلك شرط العودة للجزائر مقابل وقوفه أمام القضاء ليتم محاكمته بتهمة الخيانة التي  و،الصورة 
 .(45رقم  أنظر الملحق)(3)من هذه التهم  يءبر و حتى يبين أنه ،وجهت له

نه قام بتأسيس مجلة يذكر بنيامين سطورا أفي فرنسا حيث الحاج ل مصالي ظهكذا        
كل يعمل  دفق ، أما بخصوص حزبه 4513في أكتوبر " صرخة الشعب الجزائري"شهرية بإسم 

،  ن أعضائهمصالي رفقة ممشاوي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الجزائري مع عدد م
-4574و من سنة .أين عاش وحيدا مع ابنه علي" المورالي"نتقال إلى عندها قرر مصالي اإل

 . (4)"أصول الحركة الوطنية الجزائرية" في كتابة مذكراته الحاج  مصالي شرع 4573

 

                                                           
 .371المرجع السابق، ص : بنيامين سطورا -(1)
  .43، الخبر األسبوعي، المرجع السابق، صأنا مع الحاج: محمد زرولي -(2)
 . 9،المرجع السابق، ص 1، الشروق اليومي،ج  ...حوار ساخن مع الدكتور رابح بلعيد : طاهر حليسي-(3)
 .379المرجع السابق، ص : بنيامين سطورا-(4)
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 : وفاته-2

تك به بو الوطنية الجزائر إثر أصابته بمرض السرطان الذي بدأ يفتوفي مصالي الحاج أ      
ستشفيات مأحد بالمنفى ب 4571، توفي مصالي في الثالث جوان  (1)4573-4574منذ سنتي

أجل  سنة من خمسينستقالل الذى سعى حوالي محروما من وطنه حتى بعد نيل اإل باريس،
 .للجزائر، قضى نصفها في السجون و المعتقالت و المنفى ستقاللاإلتحقيق 

عالم ؛و كانت إذاعة أوروبا أول وسيلة تنشر الخبر ل اإلوسائ حيث تم إذاعة خبر وفاته عبر
ي أول و كان المؤرخ محمد حرب" .لوفيغارو"، "لوموند" لتتناوله أكبر الصحف الفرنسية مثل 

          شخصية جزائرية تقف على جثمان مصالي الحاج في المستشفى الباريسي رفقة المحامي 
 .رفيق مصالي الحاج" دانيال قيران"

 بجاوي تنظيم نقل جثمان مصالي الحاج نحو الجزائرمحمد أين طلب من سفير الجزائري       
إال أنه طلب   ، و ذلك عمال بوصيته  "الشيخ السنوسي"   و بالضبط في تلمسان لدفنه بمقبرة

 .لمدة يومين ارهمنتظإطال  و،ستشارة الرئيس هواري بومدين إ

مع السفارة الجزائر  بعد صراع دام ثالثة أيامعاد إلى مسقط رأسه محموال على نعش      
محمد بجاوي كان رافضا ذلك كون مصالي  ، و يذكر أن  بباريس من أجل السماح له بالدفن

، كما رفض محافظ الشرطة آنذاك وضع علم  ال يحمل أي وثيقة هوية تثبت جزائريتهالحاج 
 . بوسكان جته ايميليالجزائر على قبر مصالي ، كيف ال و هو من قام بتصميمه و زو 

     فود من فرنساإلى جانب ذلك حضرت و  لتشييع جنازة مصالي الحاج الجزائريونخرج       
 الدفن مراسم في شخص ألف 41 عن يزيد ما شاركجوان  6 وفي.(2)و أسبانيا و المغرب

                                                           
 379ص السابق،  المصدر: سطورا  بنيامين-(1)
،       3441 جوان  1، 7199ع ، جريدة الخبر اليومي، في الذكرى الربعين لرحيل مصالي الحاج: نور الدين بلهواري -(2)

 .49-41ص 
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الزعيم الوطني
(1)

كبر ، و لعل أعنهو مازالت االتهامات لم تزل نهايته إذ توفي كانت هذه ،
سامحنا :"و قال  4514قبر مصالي في  شهادة في حقه هي شهادة أحمد بن بلة الذي زار

هذه العبارة التي رددها العديد من حضروا الزيارة من بينهم المناضل  "سيدي الحاج لقد خدعناك
 (34 رقم أنظر الملحق)(2)بشير مسلي
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 خالصـــة

الذي يمثل أهم حدث في تاريخ الجزائر  4591فمبر إن إنطالق العمل المسلح ليلة أول نو -
مصالي الحاج لمفجريها ، و كذا استحالة التصالح مع  انضمامالمعاصر على الرغم من عدم 

المركزيين ،هذا ال يدل على أنه كان ضد تفجير الثورة ، و إنما أتخذ موقفه كونه كان يرى أنه 
ان يرى في نفسه القائد الذي يستطيع تفجير تم إبعاده عن القيادة من جهة، و من جهة أخرى ك

 .الثور نظرا لقاعدته الشعبية

سعى مصالي الحاج إليجاد طريق جديد؛ من أجل ذلك خلق لنفسه حركة جديدة هي حركة  -
،و التي أثارت الشكوك حوله مما أدى إلى اتهامه  4591في ( M.N.A)الوطنية الجزائرية 

كانت معادية للثورة في حين منٍ رأى أنها كانت ضد من  بالخيانة كونهم رأوا أن هذه الحركة
 .قاموا بتفجير الثورة لها ضدها

و كنتيجة حتمية للموقف الذي اتخذه مصالي الحاج جعله يعزل عن الساحة السياسية  -
الجزائر و كذا الشعبية منذ اندالع الثورة ، مما أدى إلى إختالف اآلراء حوله من حيث أنه خائن 

و ستمر هذا إلى غاية االستقالل ،ليبقى في المهجر محروما من أجل .ان مجرد خطأأم ال أم ك
ما سعى لتحقيقه طوال حياته أال و هو استقالل الجزائر التي لم يعد لها إال بعد وفاته ليدفن 

 .بها
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 كنتيجة و ، الوطنية الجزائرية الحركة موضوع الحركة في البحث بعد وفي األخير،       
، اتضح أنه من  المتنوع السياسي مصالي الحاج و نضاله حولموضوع للدراسة  في  نهائية

لعل  ستنتاجاتاإل من مجموعة إلى توصلتإذ ودها الرامية لالستقالل،هالشخصيات الثرية بج
 :من أبرزها 

 من نتيجة جملة جاءت بل الصدفة بمحض يكن لم الحركة الوطنية الجزائرية الحركة نشأة إن -
الفرنسي أي منذ بداية االحتالل  0381جدها تعود إلى سنة يو المتتبع لتاريخ المقاومة العوامل،

 في المعاش الوضع لتغير إال أن هدفها واضح و محدد هو الجالء التام لقوات االحتالل و
 .الجزائر

 إلى الجزائر قادة أحد بأنه، نهاية المطاف في توصلنا "أحمد مصالي الحاج " حياة و بدراسة  -
 ظروف في ظهر فقد ،فرحات عباس ،  باديس عبد الحميد بن، األمير خالدأقرانه ،  جانب
 .الجزائر آنذاك  تعيشها كانت التي قاسية

إذ عاصر فذة صقلتها الظروف القاسية  شخصية تعتبر" الحاج  أحمد مصالي" شخصية -
الثورة البلشفية ،و ثورة الريف المغربي  ،الخالفة اإلسالمية سقوط،أحداث الحرب العالمية األولى

فحفزته كل هذه األحداث على التفكير في إيجاد إطار سياسي يبلور ، عبد الكريم الخطابي بقيادة
           ثم أسس ، "سيالحزب الشيوعي الفرن" في نخراطاإلالسياسية ،إذ عمل على  أرائهأفكاره و 
نجم شمال " ما سمي آنذاك بحزب "الحاج علي عبد القادر " معية و"  األمير خالد"و بدعم 
  . محنكا سياسيا فكان نشاطاته تنوعت و تعددت حيث،  0291 سنة "إفريقيا 

،لكن أرض الوطن بالمهجر نشأ بعيدا عن، لشعب الجزائريا الذي مثلستقاللي اإل للتيارإن  -
كانت  حيث شمل في البداية كل من ممثلين من تونس و المغرب و الجزائر،بدعم من شعبه

رغم ذلك فقد و  ، ليتحول إلى حزب جزائري خالص ، أولى اهتماماته قضايا المغرب العربي
 .تهيأ الظروف المالئمة لنقل نشاطه للجزائرظل ينشط في فرنسا لسنوات إلى غاية 

شارك في وفد ممثال حيث  مرحلة انتقالية لنشاط مصالي الحاج 0291سنة  كما اعتبرت -
             ستقالل الجزائرإتدخله ب ستعمار و طالب فيلنجم في مؤتمر بروكسل لمناهضة اإلعلى ا

د نه سعى جاهأإال رغم كل الظروف و المضايقات التي تعرض لها ،بدأ نشاطه جلياو من هنا 
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و ذلك عن طريق  0281نقله فعال إلى الجزائر مع سنة  ، و س الفكر االستقالليمن أجل تكري
 .حزب الشعب الجزائري

الل و إصراره عليه طول فترة ستقار االستقاللي مثلته مطالبته باإلو يبدو أن مرجعية التي-
خاصة ،تجاه شكل العمود الفقري للحركة الوطنية الجزائريةذا اإل، حيث يمكن القول بأن ههكفاح

، و ما  نذاكستقالل الجزائر من بين كل األحزاب الجزائرية آإالتيار الوحيد الذي جاهر ب عتبارهإب
الشيء الذي وفر له ، دته الشعبية و التأييد الجماهيرييبرر مدى القوة المرجعية هو قاع

 .الظروف المالئمة على مواصلة نشاطه
و التي بينت للعديد من المناضلين و بعد الجرائم التي  0291 و كانت أحداث الثامن ماي -

    اسي و االتجاه نحو العمل الثوري انتهجتها فرنسا ضد الشعب الجزائري عدم جدوى العمل السي
حركة انتصار  "و تأسيسه 0291أصر و بعد عودته من المنفى سنة  إال أن مصالي الحاج
التي تعتبر النواة األولى  و عنها فيما بعد المنظمة السريةالتي انبثقت  "الحريات الديمقراطية

و ذلك نتيجة االختالف بين  المفجرة للثورة، هذا إلى جانب تعرض هذه الحركة إلى عدة أزمات 
إنطالقا من المشكلة التي حدثت نتيجة الجيل الجديد و الجيل القديم الذي مثله مصالي الحاج ،

األمين دباغين وصوال الدكتور  زمة البربرية ، أزمةاأل و  0291ت مشاركة الحزب في انتخابا
 ممهدةسوى كانت  كل هذه األزمات التي ما، 0211سنة إلى أزمة اكتشاف المنظمة الخاصة 

و التي أحدثت االنشقاقات في صفوف حزب خاصة بين  0219مة الحادة سنة ز إلى حدوث األ
 .بينهما المصاليين و المركزيين و استحالة التصالح

كة انتصار الحريات أن ثورة أول نوفمبر المجيدة انفجرت في أعقاب أزمة داخلية في حر  -
ء اللجنة إذ كان موقف مصالي الحاج الرافض للتصالح أو حتى التعامل مع أعضاالديمقراطية ،

    إلى جبهة التحرير الوطني من جهة  نضماماال صراره على عدمإو ، الثورية للوحدة و العمل
و من ، نظر جبهة التحرير مجابهة للثورة حيث كانت في(M.N.A)للحركة الوطنية  و تأسيسه 

 .ذلك اعتبر خائنا للوطن 
      و كيف لهذه الشخصية التي التي كرست حياتها من أجل نيل االستقالل و تحقيق الحرية  -

أن يحكموا  نللكثيريو كيف  ؟0219و ذلك في كل خطاباتها،أن تتخذ موقفا يبعث بالحيرة بعد 
 عليه بالخيانة دون الرجوع إلى الماضي؟
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لكن مهما كانت . باإلجابة عن هذه التساؤالت كلها البحث التاريخي الجاد كفيل إن للمستقبل و 
أجل تخليص الجزائر  اإلجابة فعلينا أن نعلم أن مصالي الحاج لم يتخل عن أهدافه ومبادئه من

معاداة الثورة من أجل االستقالل أو فه مع جبهة التحرير الوطني ليس ، و إن خالمن االستعمار
 .كما أراد البعض إيهامنا ،خيانة 

           حياته كلها في سبيل تحريره ؟  فهل من المعقول أن تصدر خيانة الوطن من رجل أفنى       
نا القول أنه أخطأ ن كان لنا حكما على موقف مصالي الحاج من الثورة الجزائرية فيمكن لإو 

في مرحلة  اتخذهو ال نستطيع أن  نتخذ قرار عن شخص نتيجة تصرف .التقدير لم يخن أبدا 
 .من الممكن أنه لم يكن يرى أنها ستحدث 

 "  موالي مرباح "السيد  األمين العام لحزب الشعبالحاج  ، أرسل مصالي 0219في سبتمبر -
، لكنه اعتقل ومورست ضده جميع  االنتخابات إلى الجزائر للمشاركة في الحياة السياسية و

ألم الظلم  ليعيش مصالي الحاج بعد االستقالل في  المنفى يصارع مرضه و .أنواع التعذيب
، الذي لم يشفع له تاريخ مصالي  والجور الذي تعرض له من طرف النظام السياسي الجزائري

، لكن الحقيقة التي يجب أن تقال هو نهائيالحكم المهما اتفقنا أو اختلفنا حول . نيالحاج  الوط
 هم، كما أيقظ في االنتماء في الجزائريين روح الوطنية و وازرعكان ممن أن مصالي الحاج 

بقدر ما كان  ، لم يكن مصالي رجال عاديا إذ ، االستقالل من أجل المطالبة بالحرية و الوعي
 .."هذه األرض ليست للبيع":حامال شعارلوحده صوت الجزائريين 

أرض  ولم تطأ قدماهفرنسا ،هو بقاء مصالي الحاج بعد االستقالل منفيا في  المؤسف حقاو  -
 يدفن ، للى مسقط رأسه تلمسانإلينقل ليال  0219الوطن الذي حلم بحريته إلى غاية وفاته  سنة 

 .ئد الوطنية الجزائرية رامصالي الحاج هو رغم ذلك يبقى  ،" السنوسيالشيخ " في مقبرة 
مصالي ل النضالية مسيرةال جوانب بعض تغطية في وفقا قد نكون أن نأمل األخير في و     

 .الحاج  رحمه اهلل 
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 (10)الملحق رقم 

 .أحمد مصالي الحاجصورة 

 

 
 

 252السابق، صاالمرجع ، 8891-8181مذكرات مصالي الحاج : المصدر
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 (10)لملحق رقم ا

 .0490السيدة ايميلي زوجة مصالي الحاج رفقة ولديها علي و جنينه في جويلية 

 
 

 .258، المرجع السابق،ص8891-8181مذكرات مصالي الحاج  :المصدر 
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 (10)الملحق رقم 

 0401بطاقة إنخراط لنجم شمال إفريقيا 

 

 
 

الجزائري جذوره التاريخية و الوطنية و  حزب الشعب الجزائري:أحمد الخطيب : المصدر
 868، ص  المرجع السابق،  نشاطه السياسي و االجتماعي
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 (19)الملحق رقم 

 0401 سنة نجم شمال إفريقيامطالب 

 و هي  و لخصت في احدى عشر مطلب

 .الغاء قانون االنديجينا و كل ما يترتب عنه -8
حق االنتخاب و الترشح في جميع المجالس و من بينها البرلمان الفرنسي بنفس الحق  -2

 .الذي يتمتع به المواطن الفرنسي 
اإللغاء الشامل لجميع االجراءات االستثنائية و القوانين و المحاكم الردعية و المجالس  -9

 .اإلدارية و ذلك بالرجوع إلى القوانين العامة الجنائية و المراقبة 
 .األعباء و الحقوق نفسها مع الفرنسي في التجنيد -4
قبول األهالي في كل الرتب المدنية و العسكرية و دون التمييز خارج الكفاءة و القدرات  -5

 .الشخصية
 .التطبيق الشامل لقانون التعليم اإلجباري مع حرية التعليم لجميع االهالي -6
 .الصحافة و انشاء الجمعيات حرية  -7
 .تطبيق فصل الدين عن الحكومة فيما يخص الدين االسالمي  -1
حرية تنقل العمال االهالي في فرنسا أو الخارج من غير إجراءات ، غير ما يتطلب من  -8

 .مواطن آخر

 .تطبيق القوانين االجتماعية و العمالية على االهالي-81

كما  يجب تطبيق جميع قوانين العفو الماضية و الالحقة دون استثناء على االهالي -88
 .غيرهم من المواطنين

 

Source:Mahfoud Kaddache.Mohamed Guneneche:  L’Etoile Nord- 

Africane1926-1937 Documents  et témoignages pour servir à l’etude du 

Nationlisme Algérien ،  office des publications universitaire ،Alger  ،2009 ،p36-37 
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 (10)الملحلق رقم 

 .0401فيفري  00-01المطالب التي قدمها مصالي في مؤتمر بروكسل 
 .استقالل الكامل للجزائر -8
 .الفرنسي الجيش جالء-2
 .وطني جيش إنشاء-3
 .اإلقطاعية الشركات و للكلون الكبيرة الزراعية األمالك مصادرة -4
 .للفرنسيين الصغيرة و المتوسطة الممتلكات احترام-5
 .الجزائر إلى الفرنسية الدولة أخذتها التي الغابات و األراضي إرجاع -6
 .األخرى االستثنائية القوانين جميع و األهالي لقانون الفوري اإللغاء -7
 الرقابة تحت يعيشون كانوا أونفوا  سجنوا أو قد كانوا الجزائريين الذين عن العام العفو -1

 .الفرنسية
 منحت التي كتلك والنقابية السياسية الحقوق ومنح والتجمع، اإلجتماع، الصحافة،و حرية - 9

 .الجزائر للفرنسيين في
 .المالي المجلس محل العام التصويت بطريق منتخب جزائري وطني مجلس إحالل-81
 .العام التصويت بطريقة منتخب بلدية مجلس إنشاء  -88
 .التعليم مستويات بجميع التمتع في الجزائريين حق -82
 .العربية باللغة المدارس خلق - 13
 .الجزائر  على الفرنسية اإلجتماعية القوانين جميع تطبيق -14

 الصغار الجزائريين الفالحين إلى الفالحية القروض زيادة -85 

 

 

 

 .57-56المرجع السابق، ص ،الحاج الزعيم المفترى عليه مصالي: عمار نجار :المصدر
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 (11)الملحق رقم 

 جريدة األمة

 
، 8898-8888بين الحربين  فرنسا إلى للهجرة السياسي الدور :زوزو عبد الحميد: المصدر 

 .817المرجع السابق، ص 
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 (11)الملحق رقم 

 صورة مصالي الحاج بشهادة كتب عليها األمير شكيب أرسالن

 
 .812المرجع السابق، ص : عمار نجار: المصدر 
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 (10)الملحق رقم

 0401أوت  0خطاب مصالي الحاج في الملعب البلدي بالجزائر في 

 
 مصالي الحاج  مؤسسة أرشيف :المصدر

                           - Archive: Fondation Messali Hadj           
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 (14)الملحق رقم 

 الجزائري الشعب حزب في اإلشتراك لبطاقة

 
 الوجه األمامي للبطاقة 

 
 الوجه الخلفي للبطاقة

، 8898-8888 الحربين بين فرنسا إلى للهجرة السياسي الدور :زوزو الحميد عبد: المصدر
 .89-82السابق، ص المرجع
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 (01)الملحق رقم 

 0400برنامج حزب الشعب الذي نشر في جريدة األمة في جانفي 

 :السياسي المجال -أ

 .إلغاء قانون األهالي و قانون الغابات و كل القوانين االستثنائية.0

 وحرية النقابية والفكر،والحرية الجمعيات انشاءو الصحافة حرية:الديمقراطية الحريات منح.2

  .أصحابها إلى وتسييرها )الحبوس(الوقف أمالك إرجاع مع اإلسالمية الديانة اإلجتماع ،احترام

 .الحكومة قبل من والبروتستانتية الكاثولكية للديانتين الممنوحة اإلعتمادات إلغاء.3

 .والخارج فرنسا السفر إلى يةحر4 .

 تميز دون العام االقتراع طريق عن منتخب جزائري مجلس إلى المالية المندوبيات تحويل 5.

 .ديني أو عرقي

 .والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات فصل 6.

 االجتماعي المجال-ب

 .والفرنسية العربية باللغتين التعليم ترقية 1.

 .المستويات جميع وعلى األصليين السكان لكل العربية للغة اإلجباري التعليم 2.

 .زئر ا والج فرنسا في المفعول السارية العمل وقوانين االجتماعية القوانين كل تطبيق 9.

 .العمومية والمساعدات النظافة ترقية 4.

 .الطفولة حماية 5.

 :االقتصادي المجال -ج

 و التدرج في الضريبة على الدخل .الضرائب خفض 1.

 .الواقع األمر بفعل المحتكرة والمجاالت األساسية والصناعات القرض تأميم.2

 .المائية المشكلة بتنمية البطالة محاربة .3

 األرض على األهالي وتثبيت اإلستيطان إلغاء .4.

 .التجار للفالحين المكلفة غير القروض طرق عن الربوية التعامالت قمع .5.

 المنتجات من وحمايتها المحلية والمنتجات الصناعات على يحافظ جمركي نظام إقامة .6.

 المثيلة

 :اإلداري المجال-د

 ."في األجر المساواة ،"العمل في لمساواةكا الوظائف كل في تمييز دون الجزئريين كل قبول 1.

 .السياسي أو العرقي الطابع ذات و المنح التعويضات كل إلغاء 2.

 ةالمختلط والبلديات العسكرية األقاليم إلغاء .3

 .792-798المرجع السابق، ص: 8، ،جئريةتاريخ الحركة الوطنية الجزا:محفوظ قداش :مصدرال
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 (00)الملحق رقم 

 جريدة الشعب

 
 

الجزائري جذوره التاريخية و الوطنية و نشاطه  حزب الشعب الجزائري:أحمد الخطيب  :المصدر
 922السابق، ص جعر المالسياسي و االجتماعي ، 
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 (00) الملحق رقم 

العمل و االتحاد"  اجتماع  زعماء اللجنة "المغربية 

 
 8لجزائر، ص ،ا 8858أكتوبر 22،  81 عدد األولى، السنة المنار، جريدة :المصدر
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 (00) الملحق رقم 

 0409نوفمبر  00في   عبد الخالق حسونة راسلمصالي الحاج 

 
عبد الناصر و الثورة الجزائرية ، دار المستقبل العربي ، ط الثانية، : فتحي ديب :المصدر 

 .642، ص 8881مصر ، 
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 (09)الملحق رقم 

رسالة مصالي الحاج إلى مؤتمر بوندونغ
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 مصالي الحاج  مؤسسة أرشيف: المصدر

                           - Archive: Fondation Messali Hadj           
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 (00)الملحق رقم 

 مذكرة مصالي الحاج لهيئة األمم المتحدة
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 Archive: Fondation Messali Hadj        مصالي الحاج  مؤسسة أرشيف: المصدر 
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 (01)الملحق رقم 

"داق همرشولد"الحاج راسل األمين العام لهيئة األمم المتحدة  مصالي

 
 الثورة التحرير جبهة خطفت هكذا بلعيد رابح الدكتور مع ساخن حوار": حليسي الطاهر: المصدر

   .2118ماي  5، 851اليومي،ع  الشروق جريدة ،5 ج ،"مصالي من
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 (01)الملحق رقم 

 .ام المصاليين لجبهة التحرير الوطنيمانض

 
،منشورات وزارة المجاهدين، 8858جانفي  85،  2،ج  95ع: جريدة المجاهد: المصدر 

 .82، ص2117الجزائر ، 
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 (00)الملحق رقم 
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 Archive: Fondation Messali Hadj        مصالي الحاج  مؤسسة أرشيف :المصدر
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 (04)الملحق رقم 

 اإلستقاللبوتفليقة حاول منح جواز سفر لمصالي الحاج بعد 

 
هكذا خطفت جبهة التحرير الثورة : حوار ساخن مع الدكتور رابح بلعيد : حليسي طاهر: المصدر

 .2118ماي 7، 852، ع  1، الشروق اليومي،ج  من مصالي
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 (01)الملحق رقم 

 يزور قبر مصالي الحاجو هو   0401 سنةأحمد بن بلة  ةصور 
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 : المصادر: أوال 

 :لوثائقا - 1

 Archive: Fondation Messali Hadj -الحاج        مصالي مؤسسة أرشيف . 1

  :باللغة العربية  - 2

الكفاح القومي السياسي من خالل مذكرات معاصر فترة  : الرحمان عبد ابراهيم بن العقون بن. 1
 .0212الجزائر ،  ، 3، منشورات السائحي ،ط 1، ج  1291-1221مابين 

الكفاح القومي السياسي من خالل مذكرات معاصر فترة ما  ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)0
 .0212، الجزائر ،  3منشورات السائحي ،ط  ،  3، ج1219-1291بين 

عمار الطالبي، الشركة : اعداد و تصنيف،1المجلد،  آثار ابن باديس: بن باديس عبد الحميد. 3
 .1991، الجزائر ،  0الجزائرية ، ط 

، تعليق ، علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي  أصول الهداية ( :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)4
 .1990، االمارت العربية المتحدة ، 1األثري ، دار الريان ، ط 

  مسعود حاج مسعود ، دار الشاطبية للنشر: ، تر1219جذور أول نوفمبر : بن خدة بن يوسف. 5
 .0210، الجزائر ،  0و التوزيع ، ط

نجيب عياد و صالح المثلوثي، موفم للنشر : ، تر الثورة الجزائرية سنوات المخاض: حربي محمد. 6
 .1994، الجزائر ، 

 .1992الثانية، مصر، ، دار المستقبل العربي ، ط  عبد الناصر و الثورة الجزائرية: فتحي ديب .1
، منشورات 1212-1222مذكرات آخر قادة االوراس التاريخيين :الزبيري الطاهر. 8

ANEP ، 0222،الجزائر . 
و  الصادق عماري:،  تر 1299 - 1292مصالي الحاج رائد الوطنية : سطورا بنيامين. 9

 . 0220، منشورات الذكرى األربعين لالستقالل ،الجزائر ،    مصطفى ماضي
صباح ممدوح كعدان، وزارة : ، تر1299-1212تاريخ الجزائر بعد االستقالل  (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )10

 .0210الثقافة ،دمشق ، 
 .0221، احمد منور ، عاصمة الثقافة العربية ، الجزائر: ، ترالشباب الجزائري: عباس فرحات . 11
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     ، مؤسسة عالل الفاسي ، ط جديد الحركات االستقاللية في المغرب العربي  :الفاسي عالل. 12
 .ن.س.،  القاهرة ، د

 .1991، الجزائر ،  1، دار البعث ، ط 1، ج ملحمة الجزائر الجديدة :مارعقليل . 13
الشركة الوطنية  ،1292 -1212الحركة االستقاللية في الجزائر بين الحربين : قنانش محمد. 14

  .1920لالتصال و النشر ، الجزائر ، 
 0229ر القصبة للنشر ، الجزائر ، ، دا ذكرياتي مع مشاهير الكفاح: قنانش محمد. 15

، دار القصبة  1212-1291مناضل السياسي إلى القائد العسكريالمن مذكرات : كافي علي. 16
                                                  .1999للنشر،الجزائر ،

موسى أشرشور ، منشورات الشهاب ، الجزائر، : تر مهندسو الثورة شهادة: عيسى كشيدة .17
0212. 

 .0222، الجزائر، 0 ط،  ، دار األمة للطباعة شاهد على إغتيال الثورة: لخضر بورقعة. 18
 .0221، ، دار المعرفة ، الجزائر 4121-1219الجزائر الحركة الثورية في : محساس أحمد .19
 .0221، مكتبة النهضة المصرية، مصر ، هذه هي الجزائر: المدني أحمد توفيق.20
محمد المعراجي ، المؤسسة : ، تر 1299-1929مذكرات مصالي الحاج : مصالي الحاج . 21

 .0221الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 
أحمد حمدي ، مؤسسة : ، جمع و تحقيق  تاريخ الصحافة العربية في الجزائر :مفدي زكريا . 22

 .0223مفدي زكريا ء، الجزائر ، 

 :اللغة الفرنسية -9
.1 Abderrahmane Kiouane  : Aux sources immédiates du 1er novembre trois texte 

fondamentaux du PPA-MTLD،éditons dahlab،Alger،1995. 

2.Mohmed boudiaf :La préparation du premier Novembre1954،avec 

l’aide:Aissa Boudiaf،dare noamane ،édition 2 ،Alger،2011. 
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 :المراجع   :ثانيا

 : باللغة العربية -1

 .1922، دار الشهاب، الجزائر ،  حياة البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد: بارو سليمان .1
 .0213الجزائر، ، ، دار علي بن زيد 5، ج "مصالي الحاج" ذاكرة الجزائررجال من : بديدة لزهر. 0

، منشورات وزارة  121نوفمبردور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة : بزيان سعدي. 3
 .المجاهدين، الجزائر، د س ن

 .0226 ، دار المعرفة ، الجزائر،1،ج 1292-1991تاريخ الجزائر المعاصر : بالح بشير. 4
، دار آخرونعزيزي عبد السالم و : تر بوادر المجزرة، 1291سطيف : بالنش جون لوي . 5

 .0221القصبة للنشر، الجزائر،
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و عالقاتها بالحركات االخرى : بو الصفصاف عبد الكريم. 6

      طبع المؤسسة الوطنية لالتصال و النشر ، دراسة تاريخية و ايدلوجية مقارنة 1291-1219
 .1996، الجزائر ، 

 .د س ن ،، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائرالعمال الجزائريون في فرنسا:بوحوش عمار. 1

، دار الغرب االسالمي ،ط  1212التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)2
 .1991،  بيروت ، 1

        رواد الكفاح السياسي   1212-1991شخصيات بارزة في كفاح الجزائر : بورنان سعيد. 9
 .0224، الجزائر ، 0ط  ،، دار االمل للطباعة و لنشر و التوزيع 0،ج 1219-1211و االصالحي

الحاج و اللجنة المركزية و جبهة التحرير  بين ميصالي تهامات المتبادلةال : ييح بوعزيز. 12
 .0229دار هومة، الجزائر ، ، 1212-1291الوطني 

       1219-1991سياسة التسلط االستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية  (:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)11
 .0221 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

        ، دار الهدى، الجزائر 0، ج  موضوعات و قضايا في تاريخ الجزائر و العرب (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)10
 ،0229. 
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         ، دار النعمان معالمها األساسية1219الثورة الجزائرية ثورة اول نوفمبر : بوعالم بن حمودة. 13
 .041،ص 0210الجزائر ،  ،

،منشورات وزارة 1211-1219استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها األولى : بومالي أحسن. 14
 .المجاهدين، الجزائر، دس ن  

       ، دار المسك للنشر و التوزيع ، الجزائر  شخصية 111الشخصيات الجزائرية : تميم آسيا. 15
 ،0222.  

           1، منشأة المعارف ، ط االمام المجدد ابن باديس و التصوف: محمودالجزار أحمد . 16
 .1999، مصر ، 

           عنابة في سياق التاريخ و عمق الجغرافية مبعث الحركة الوطنية بالجزائر : جندلي محمد. 11
         الجزائر ، منشورات بونة للبحوث و الدراسات ، 3، ج 1219-1212و امتدادها الى عنابة 

 ،0222. 
     األمة  دار ،الحديث الجزائر تاريخ في قراءة خدة، بن يوسف بن مواقف : الدين نور حاروش. 12
 2012 الجزائر، ، 

            حزب الشعب الجزائري جذوره التاريخية و الوطنية و نشاطه السياسي: الخطيب أحمد. 19
 .1926المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  ، 1، ج   و االجتماعي

الحركة الوطنية في قترة "في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر دراسات : الدسوقي ناهد إبراهيم. 02
 .0221، منشأة المعارف ،االسكندرية ، "1292-1219ما بين الحربين 

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ، الثورة  الجزائرية في عامها األول: العربيمحمد الزبيري . 01
1924. 

دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين : زوزو عبد الحميد .00
           ، الشركة الوطنية لالتصال نجم شمال افريقيا و حزب الشعب الجزائري 1292 -1212الحربين 

 .1914، الجزائر ، 
 . 0229، دار الهدى ، الجزائر، جبهة التحرير الوطني جذور االزمة: زيدان زبيحة . 03
،عالم المعرفة للنشر و التوزيع ، ط 3،ج  أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر: سعد اهلل ابو القاسم. 04

 .0229، الجزائر،خاصة
بيروت ، 1 ط ، دار الغرب االسالمي،4ج ،ربحاث و اراء في تاريخ الجزائأ(:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)05

،1996. 



 :قائمة المصادر و المراجع
 

172  

 

، دار الغرب االسالمي ، ط 1، ج 1211-1991الحركة الوطنية الجزائرية  (:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)06
 .1990، بيروت ،  1

، دار الغرب االسالمي ، ط  0،ج 1291-1211الحركة الوطنية الجزائرية  (:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)01
 .1990، بيروت،4

 4، دار الغرب االسالمي،ط 3،ج1291-1291الحركة الوطنية الجزائرية (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)02
 .1990يروت،،ب

 الحاج مصالي حركة و التحرير جبهة بين الدموي الصراع تاريخ من صفحات  :بزيان سعدي. 09
 ، منشورات   1960سبتمبر  إلى1960مارس 19من  الجزائرية للثورة المرحلة اإلنتقالية ، فرنسا في

 .1995للمجاهد، الجزائر،  الوطني المتحف
-1991منطلقات و أسس الحركة الوطنية الجزائرية : سلسلة المشاريع الوطنية للبحث . 32

         ، الجزائر 1954الحركة الوطنية و ثورة أول نوفبر، منشورات المركز الوطني للبحث في 1219
 ،0221 . 
، ديوان 1212-1212التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية : ألميناشريط . 31 

 .1992المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 .1990،  ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر شخصيات و مواقف: الصديق محمد الصالح . 30
    منشورات وزارة المجاهدين ،1219-1991مظاهر المقاومة الجزائرية : الطيب محمد العلوي. 33

 .0210، الجزائر،
 .0221، دار هومة، الجزائر ، " شهادات تاريخية" الحرية ...، فرسان عباس محمد .34
 .0225دار هومة،الجزائر، ، عظماء  ...ثوار  (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)34
 .0221، دار هومه ، الجزائر ، والجزائر...دوغول (: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)36
 .0229،دار هومة، الجزائر، خصومات تاريخية (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)31
 0229دار هومة ، الجزائر،  شخصية وطنية، 29رواد الوطنية شهادة  (:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)32
    هومة ، دار  و هوشي مينه... الوطني الثائر بين غاندي ...مصالي الحاج  (:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)39

 .0211، الجزائر ، 
، دار 1219دروب التاريخ مقاالت في تاريخ الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر : عبد القادر حميد .42

 .0221القصبة للنشر ، الجزائر ، 
 . 0221دار المعرفة ، الجزائر ،  ، فرحات عباس رجل الجمهورية (:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .)41
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 .0229، دار الهدى ، الجزائر ،  مصطفى بن بولعيد مواقف و أحداث : مسعود عثماني. 40
 .0213، دار الهدى ، الجزائر ، الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب (:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)43
،دار النفائس ،ط خاصة،لبنان، األمير خالد الهاشمي و الدفاع عن جزائر السالم:بسام العسيلي. 44

0212. 
الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة االسالمية العربية في الجزائر : عمامرة تركي رابح. 45

 0229، موفم للنشر ، الجزائر، المعاصرة 
الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من نجم شمال افريقيا الى جبهة التحرير : العمري مومن.46

 .0223،دار الطليعة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  1219-1221الوطني 

 . 0220، دار ريحانة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، موجز في تاريخ الجزائر: عمورة عمار. 41
 دراسات في السياسات و الممارسات 1219-1219الجزائرية فرنسا و الثورة : الغربي الغالي. 42

 .0229، دار غرناطة ، الجزائر ، 
             1أمحمد بن البار، ج : ، تر1292-1212تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : ظقداش محفو .49
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