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  عرفـانشكر و 
  

  :قـال تعالى
ا  حً لَ اِ صَ   لَ مَ عْ أَ   نْ أَ وَ   يَّ دَ الِ ى وَ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ   تَ مْ عَ نْ ي أَ تِ الَّ   كَ تَ مَ عْ نِ   رَ كُ شْ أَ   نْ ي أَ نِ عْ زِ وْ أَ   ِب رَ   لَ قـاَ وَ ﴿ 

  ﴾نَ يحالِ الصَّ   كَ ادِ بَـ ي عِ فِ   كَ تِ مَ حْ رَ ي بِ نِ لْ خِ دْ أَ وَ   اهُ ضَ رْ تَ 
  )19( سورة النمل:أية

  
  صدق رسول اهللا ﴾ الناسَ   رُ كُ شْ ن ال يَ اهللا مَ   رُ كُ شْ يَ   ال ﴿وسلم  علية    رسول اهللا صلى اهللاقـال  

  )رواه أحمد والبخاري وصححه األلباني(

هذا العمل ويبارك  ي  منه أن يتقبل من  ةملآ يعلى مواصلة طريق  ي الذي وفقنالشكر هللا

  فيه إن شاء اهللا.

  على توجيهاته ونصائحه القيمة .ريم الطيب  االستاذ المشرف كالى    قدم بجزيل الشكرأتو 

على    نيلك ولو بنصيحة عابرة تشجعيد المساعدة أو كانت له نية في ذب  نيلكل من أمدو 

أكثر ومحاولة تقديم األفضل قدر    لالجتهاد يالعمل وكانت سببا في بعث العزيمة في نفس

  المستطاع.

  
  

  قريشي نسيمة

  



  
  
  
 
 
  
  

  

 



 مقدمة

 أ

منذ دخوله عمد إلى القضاء على هوية الشعب تعرضت الجزائر لالستعمار الفرنسي و       
الوسائل. إال أن مقاومة الشعب الجزائري كانت و   الجزائري، ومقومات شخصيته بشتى الطرق

اعتمد فيها بداية على اسلوب  وقد مر هذا الكفاح بمراحل مختلفة، ،حاضرة منذ الوهلة األولى
المقاومة المسلحة الذي استمر الى غاية الحرب العالمية األولى، لتأتي مرحلة النضال السياسي 
التي انطلقت هي االخرى منذ االحتالل ولكنها برزت اكثر مع نهاية الحرب العالمية االولى 

الحزاب، التي أعطت دفعا حيث تبلورت االفكار السياسية واتضحت المطالب الوطنية بظهور ا
قويا للنضال السياسي من خالل قوة برامجها ومطالبها المحددة من اجل استرجاع الحقوق 

وغيرها من الحقوق بالطرق السلمية في اطار  الفردية، والحريات االساسية للشعب الجزائري.
األحزاب،  رغم ذلك إال أن السلطات الفرنسية واجهتها بحل جميعالشرعية الفرنسية، ولكن 

واعتقال زعمائها، باإلضــــــــــافة إلى التعذيب والنفي آلالف الجزائريين، خاصة مع نهاية الحرب 
  م.1945العالمية الثانية وبالتحديد بعد أحداث الثامن ماي 

م اطلقت فرنسا سراح الزعماء السياسيين، وذلك بعد أن صادق 1946ولكن مع بداية       
ول على قانون العفو عن المساجـــين. وعلى اثر ذلك شرعوا في إعـــادة المجلس التأسيسي اال

بناء أحزابهــــم من جديد، ومن بين االحزاب التي برزت على الساحة السياسية الجزائرية بعد 
م الذي 1946عام  "حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري"نهاية الحرب العالمية الثانية 

 سعى بالمطالبة بحقوق الجزائريين.الذي من خالل برنامجه أسسه فرحات عباس. و 

  أسباب اختيار الموضوع:   

 :وضوع ودراسته منهاتوفرت لدينا مجموعة من االسباب الختيار هذا الم      

ان هذه الدراسة  الديمقراطي للبيان الجزائري حيث معرفة تطور الفكر السياسي لالتحاد -
ضج السياسي بحيث انها وقعت مع نهاية النضال السياسي وبداية تتمركز حول فترة تميزت  بالن

  الكفاح المسلح.



 مقدمة

 ب

ن اغلب الدراسات والبحوث التي اعدت حول أ سات التي تناولت هذا الموضوع حيثقلة الدرا -
إذ ان اغلب  ،بشكل شاملحاد الديمقراطي للبيان الجزائري النضال السياسي لم تتناول االت

الدراسات تناولت شخصية فرحات عباس مؤسس الحزب دون ان تتعمق في الدور الذي لعبه 
  .الدراسة التاريخية الموضوعية من حقهلم ينل الحزب في النضال، وبالتالي فهو 

  الهدف من اختيار الموضوع:   

  ل السياسي الجزائري.معرفة الدور الذي لعبه االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في النضا -

يغير  معرفة موقف االتحاد الديمقراطي من الثورة التحريرية و االسباب الحقيقية التي جعلته -
  ينضم اليها.و  قناعاته

تهدف هذه الدراسة الى المساهمة في اثراء الدراسات العلمية المتخصصة المتعلقة بتاريخ  -
  ثانية.النضال السياسي الجزائري بعد الحرب العالمية ال

  :بحثاشكالية ال   

وتتمحور اشكالية البحث حول ابراز دور االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في الحركة       
  الوطنية كنموذج من النضال السياسي بعد الحرب العالمية الثانية.

لفترة وعليه ما مدى مساهمة االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في النضال السياسي في ا      
  ؟م1956-1946الممتدة من 

  ومنه نطرح االسئلة التالية:

  ما واقع الحركة الوطنية قبل تأسيس االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري؟ -

 وكيف ساهم في النضال السياسي؟ هلى تأسيسإما هي الدوافع التي ادت  -

   ؟لثورة التحريرية وكيف التحق بهاما موقفه من ا -



 مقدمة

 ت

  :المعتمد المنهج   

خالل من بحكم ان الدراسة تتناول فترة من تاريخ الجزائر  المنهج التاريخياعتمدنا على       
ول الى وربطها ببعضها البعض بهدف الوص ،التاريخيةتحليل المعطيات و ستعراض االحداث ا

  .الحقائق

  :بحثخطة ال

بعد المقدمة الى  ةدراسال نامجموعة من المصادر والمراجع قسم على نامن خالل اعتماد      
  ثالث فصول وخاتمة ومالحق.

الدراسة  وٕاشكاليةاختياره،  وأهداف وأسباباشتملت المقدمة على التعريف بالموضوع       
  ووصف أهم المصادر والمراجع، والصعوبات. ،وخطة البحثومنهج البحث، 

أما الفصل األول خصصناه للحديث عن واقع الحركة الوطنية في الجزائر بين الحربين       
والذي تطرقنا فيه  العالميتين، تمهيدا لمعرفة االوضاع التي سبقت تأسيس االتحاد الديمقراطي،

ثم  باختصار الى جذور العمل السياسي الممثل في ظهور لجنة المغاربة بعد االستعمار مباشرة،
تي يعتبرها الكثيرون اللبنة ة وصوال إلى حركة األمير خالد الخبحافظين فجماعة النكتلة الم

إلى البداية الفعلية لمسيرة النضال  لنتحدث ايضا .األساسية لقيام الحركة الوطنية الجزائرية
اسية ممثلة يلت في ظهور التيارات واألحزاب السثتي تملسي بعد الحرب العالمية االولى واياالس

ونشاطها إلى غاية  الجزائري يوعيواإلصالحي واالندماجي والحزب الشتيار االستقاللي في ال
الوضع السياسي في الجزائر خالل الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية. لنتحدث عن 

هذه الحرب التي ساعدت على اكتمال نضج الحركة الوطنية حيث اجتمعوا حول اتجاه واحد 
 م1944م، وحركة احباب البيان والحرية 1943من خالل بيان أول فيفري ومطالب محددة 

والتي دعى اليها فرحات عباس، لهذا شعرت الحكومة الفرنسية بخطورة الموقف لذلك أقدمت 
الف قتيل، كما قامت بحل احباب البيان  وأربعونعلى ارتكاب مجزرة رهيبة راح ضحيتها خمسة 



 مقدمة

 ث

وطنية وسجن قادتها وعلى رأسهم فرحات عباس وأنصاره، والحرية وباقي تيارات الحركة ال
  ومناضلوا حزب الشعب وجمعية العلماء.

اما الفصل الثاني: فقد جاء بعنوان االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ومساهمته في       
والذي حاولنا فيه بداية تعريف الحزب الذي شكله فرحات عباس بعد خروجه  النضال السياسي،

برنامجه الى تحقيق مصير الجزائريين من السجن بموجب قرار العفو، والذي سعى من خالل 
السياسي الصلة بفرنسا، لنتحدث عن النشاط اصالحات تدريجية دون قطع تحقيق عن طريق 

 وع دستور جزائري والذي تمحور حولقتراحه مشر الذي لعبه والذي تضمن على الخصوص ا
ألماله، م، والذي جاء مخيبا 1947ذاتي، وموقفه من دستور  حكم ذات جزائريةة إنشاء جمهوري

مرورا بنضاله داخل التي كانت مخيبة بسبب التزوير،  نضاله من خالل مشاركته االنتخابيةو 
  مع بقية االحزاب. 1951الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها سنة 

والذي أما الفصل الثالث واألخير فكان بعنوان االتحاد الديمقراطي والثورة التحريرية،       
تجاهها، وتطور هذا الموقف تدريجيا، المبدئي  هموقفو لتحضير للثورة واالندالع، ل تطرقنا فيه

ثورة وبصفوف مناضليه بالوالتحاق  هعن حللنختم الفصل بإعالن فرحات عباس مؤسس الحزب 
  اليها.المتوصل نتائج الدراسة فقد تضمنت . أما الخاتمة جبهة التحرير الوطني

تنوعت المادة العلمية التي اعتمدنا عليها في انجاز  :البحث مراجعمصادر و  ألهموصف 
فقد  مصادرلل فبالنسبة عالقة بالموضوع.ت ذا حث، ما بين مصادر ومراجع، ومجالتهذا الب

ليل االستعمار  مؤسس االتحاد الديمقراطي في مؤلفيه فرحات عباساعتمدنا على ما كتبه 
الذي تطرق فيهما الى نشاط االتحاد منذ التأسيس الى غاية حله والتحاقه  وتشريح الحرب

وكتاب تاريخ الحركة  وكتاب جبهة التحرير الوطي الواقع واألسطورة لمحمد حربيبالثورة، 
       فوظ قداش.الوطنية لمح

   لكونها ذات قيمة في انجاز جملة من المراجع ىاعتمدنا عل فيما يخص المراجع فقدو       



 مقدمة

 ج

بالدرجة االولى على كتاب محمد العربي الزبيري تاريخ الجزائر المعاصر الجزء  نااعتمدالبحث ف
ورة. باإلضافة الى الثاني الذي تطرق فيه بالتفصيل الى الدور الذي لعبه االتحاد قبل اندالع الث

كتاب فرحات عباس رجل الجمهورية لحميد عبد القادر وثورة اول نوفمبر في صحافة االتحاد 
       .بن مرسلي ألحمد الديمقراطي

معجم اعالم الجزائر في القرنين التاسع عشر  :منهاالمعاجم كما اعتمدنا على بعض        
باإلضافة الى بعض الدراسات الجامعية  الكريم بوصفصاف وآخرون بجزئيه، عبدلوالعشرين 

التي مست جانبا من الموضوع مثل: فرحات عباس من الجزائر الفرنسية الى الجزائر الجزائرية 
  عبد اهللا عبد الحفيظ.ت عباس بين االدماج والوطنية لبو لعباس محمد صغير، وفرحا

االوضاع "حي بوعزيز: لي كما اعتمدنا ايضا على بعض المقاالت اهمها المقال المنشور      
عبد النور ناجي: البعد ل ، من مجلة اول نوفمر، ومقال19بالعدد  ،"السياسية قبيل اندالع الثورة

  وغيرها. 107العددمجلة التراث العربي، بالسياسي في تراث الحركة الوطنية الجزائرية، 

اهم الصعوبات ل اما عن الصعوبات فال يخلو اي عمل اكاديمي منها ولع :صعوبات البحث
  :التي واجهتنا

تضارب الروايات والشواهد خاصة فيما تعلق بجذور الحركة الوطنية الجزائرية. وأيضا هي  -
  في موقف االتحاد الديمقراطي من الثورة.

حيث الديمقراطي للبيان الجزائري  نقص المادة التاريخية المتخصصة في دراسة حزب االتحاد -
على حركة تقريبا تركز السياسية بعد الحرب العالمية  ت االوضاعالتي تناولالكتابات ان جل 

  .االنتصار والمنظمة الخاصة

  لفرحات عباس في مختلف الجرائد. صعوبة الحصول على جميع المقاالت والكتابات العديدة -

  .القول الحمد هللا الذي ال يصعب مع دعائه شيء إالوفي الختام ال يسعنا       



  قائمة المختصرات
  .إلى آخره:  إلخ

   .تح : تحقيق
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  .جزء:  ج
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واقع الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين  :األول الفصل
  العالميتين.

.الجزائرية الحركة الوطنية نشأةالمبحث األول:   

.لحركة الوطنيةتجاهات اأهم االثاني:  المبحث  

 ة الثانيةالمبحث الثالث: الوضع السياسي في الجزائر أثناء الحرب العالمي
.م)1939-1945(  

  م.1945 ماي 8أحداث  المبحث الرابع:
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  المبحث األول: نشأة الحركة الوطنية.

  الحركة الوطنية: تعريف -أ 

نقصد بالوطنية:"هي شعور يتكون عند الفرد، بارتباطه بشعب أو جماعة معينة، والوالء       
في كافة مظاهرها  هيفالوطنية هي الشعور العاطفي للفرد بارتباطه ببيئة معينة. و  لهذا الشعب،

عبارة عن الدافع الذي يؤدي إلى تماسك األفراد، وتوحدهم ووالئهم للوطن وتقاليده وقيمه والدفاع 
   )1(".عنه بالغالي والنفيس

الذي تمارسه النخب  أما الحركة الوطنية فهي التعبير السياسي للوطنية ولحب الوطن،      
  .)2(السياسية، والطبقة المثقفة في شكل جمعيات وأحزاب ونوادي ثقافية

  الحركة الوطنية الجزائرية:ميالد  -ب 

بالنسبة لميالد الحركة الوطنية الجزائرية، فيذهب رواد المدرسة االستعمارية إلى أنها       
شرين، مع ظهور أحزاب سياسية واضحة حديثة العهد، فهم يرجعونها إلى ثالثينيات القرن الع

ومحددة األهداف تطالب باالستقالل. أما بعض الكتاب يرجعون ظهورها إلى بعد الحرب 
ن هذا التناول مضلل من الوجهة أ، غير )*(العالمية األولى ويربطونها بحركة االمير خالد

ت تعمل عالنية ن وجود االحزاب السياسية، التي أصبحأالتاريخية، ذلك أن أصحابه يرون 
في تناوله للحركة صول الحركة الوطنية. وقد أوضح الدكتور سعد اهللا أوببرامج محددة هي 

                              
  (1) اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي: الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، كتب عربية، القاهرة، (د.س.ن)، ص479.

شر والتوزيع، الجزائر، ، دار طليطلة للنلى االستقاللغتاريخ الحركة الوطنية من االحتالل عبد الوهاب بن خليف:  )2(
  . 99، صم2009

فيفري  02ولد بدمشق  ضد فرنسا.د القادر قائد المقاومة المسلحة هو خالد بن الهاشمي بن االمير عب خالد: االمير (*)
 ،تخرج برتبة نقيب وعمل في الجيش الفرنسي ،بالكلية العسكرية سان سيرالتحق م، 1892لى الجزائر إعاد مع والده م، 1875

االمير خالد  :بسام العسلي :انظر .نشأ جريدة االقدامأو  م،1915ثم عاد الى الجزائر  ،الولىوشارك في الحرب العالمية ا
   .20 -15ص .م2010 بيروت، د،دار الراش الهاشمي الجزائري،
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"نحن نعرف أن معظم الحركات  الوطنية أن تاريخ القومية ال يتفق مع هذا التناول في قوله:
وغيرها قد وجدت أوال في أشكال أخرى غير للشعوب المضطهدة سواء في أوربا  القومية

األحزاب المنظمة فقد ظهرت أوال كجمعيات سرية، تمردات، صحافة، وانتعاش أدبي، ونشاطات 
اجتماعية كالنوادي، ثم بدأت تتحدى مضطهديها بطرق مختلفة، بما في ذلك األحزاب 

   .)1(السياسية"

ت االولى لالحتالل الفرنسي، حين بدأ الحركة الوطنية الجزائرية ولدت مع اللحظاإن       
، ولكن فعليا برزت عام )2(الشعب الجزائري مقاومته والتصدي له بجميع الوسائل واإلمكانيات

رائد التجديد اإلسالمي قد تصدى لالستعمار  بيل المثال كان ابن العنابيفعلى س. م1912
ر فـي مدينة االسكندرية بمصر. بالقلم واللسان، إلى أن تم نفيه خارج الجزائر، واستق امجاهد

الذي لعب دورا بارزا في حياة األمة الجزائرية، فقد واجه  ،)*(ةكذلك حمدان بن عثمان خوجـ
ومناصريه إلى  هو ، التي انتهى نشاطها بعد أن طردوأسس لجنة المغاربة، )3(االستعمار

  .)4(باريس

                              
، م1992، دار الغرب االسالمي، بيروت، 4، ط2، ج)م1930-1900(الحركة الوطنية الجزائرية سعد اهللا ابو القاسم: )1( 

   .95ص
  .07، صم1999،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1ج ،: تاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري )2(

، من عائلة جزائرية ميسورة الحال، درس القانون على يد والده عثمان، وفي سنة م1773ة: ولد سنة خوجـحمدان بن عثمان  (*)
لقد كان في الجزائر عندما هاجمها  صحب عمه في رحل إلى اسطنبول، وبعدها توجه إلى أوربا الغربية، وزار فرنسا م1784

، ونظرا لنشاط عارض من خالله سياسة فرنسامع الفرنسيين،الفرنسيون، فشكل حزب المقاومة الذي شارك في بعض النشاطات 
الحركة الوطنية حمدان خوجة وحزب المقاومة فإن الفرنسيون طردوه وطردو كل أعضاء الحزب. أنظر: ابو القاسم سعد اهللا: 

  .31 ،30، ص صم1992، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1، ج)م1900- 1830الجزائرية (
دار العلوم  م)،1962-ق م814لى خروج الفرنسيين(إالمختصر في تاريخ الجزائر،من عهد الفينيقين صالح فركوس: ) 3(

  .223، صم2002ر والتوزيع، الجزائر، للنش
، م2004الجزائر،  ،، ديوان المطبوعات الجامعيةحزب جبهة التحرير الوطني عنوان ثورة ودليل دولةادريس: فاضلي  )4(

    .35ص
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خرى كتلة المحافظين التي تولت هي األ فنجد ،استمرلكن النضال السياسي لم يتوقف بل       
، تشكلت هذه الكتلة من مثقفين وعلماء لحقوق والمساواةتطالب باالدفاع بالوسائل السلمية، و 

 اإلجباري،تميزت مطالبهم برفض التجنيس والتجنيد  األعيان،وزعماء الطرق الصوفية وبعض 
الموهوب، عبد القادر المجاوي والسعيد بن الكتلة: الشيخ المولود بن برز وجوه هذه أومن بين 

الجزائريين الذين جمعوا بين الثقافة العربية والفرنسية . وجماعة النخبة: المكونة من )1(زكري
، )*(بن جلول ، أمثال: ابن التهامي،)2(كالمترجمين، المحامين، األطباء، الصيادلة والصحفيين

تخفيض الخدمة  ،)**(لغاء قانون األهاليحمد بوضربة، ومن بين أهم مطالبهم إأالمحامي و 
 بالتمثيل النيابي في المجالس المحلية وفي البرلمانالمطالبة و سنتين بدل ثالثة، لى إالعسكرية 
  .)4(يرقى نشاطها السياسي إلى مستوى الحزبرغم  مطالب هذه الجماعة لم  ، )3(الفرنسي

                              
منشورات المركز الوطني للدراسات  ،)م1954-1830(منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية : عبد النور خيثر )1(

  .240، صم2007الجزائر،  ،م1954ول نوفمبر أوالبحث في الحركة الوطنية وثورة 
  (2) فاضلي ادريس: مرجع سابق، ص38.

ضمن  خاصة ،بيرا في العشرينيات والثالثينياتكوهو طبيب لعب دورا  ،بن جلول: واحد من زعماء النخبة محمد الصالح (*)
بدأ  يخ عبد الحميد بن باديس،كان مقربا من الش ،م1936كما كان له دور في المؤتمر االسالمي سنة  ،اتحادية المنتخبين

انظر:  االستقالل. نضال حتى بعدعلى عكس رفيقه فرحات عباس الذي واصل ال نجمه في االفول بعد الحرب العالمية الثانية،
  .23، صم2003، دار الطليعة للنشر والتوزيع، الجزائر، م)1954- 1926(الحركة الثورية في الجزائر مومن العمري:

 رلمان،ب، وقد صادق عليه الم1881، لكنه جدد بعد انتفاضة بوعمامة م7181صدره الفرنسيون بعد ثورة أ :األهاليقانون  *)*( 
ويضم ثالثة وثالثين  و المبادئ االخالقية ،أيتضمن هذا القانون سلسلة العقوبات الجذرية التي ليست لها عالقة بالقانون 

دون صدور  و المصادرة،أي مكان مثل السجن أي حادث في أفة وبناءا عليه طبق مبدأ المسؤولية الجماعية عند حصول لمخا
)، رسالة م1956- 1954(التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية :: امال شلبيأنظر حكم قضائي يقضي بذلك.

  .278ص ،م2006-2005ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 (3) عبد النور خيثر: مرجع سابق، ص241. 
راسات منشورات المركز الوطني للد ،)م1962-1954( كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية: وآخرون محمد العربي الزبيري )4(

   .244، صم2007الجزائر،  ،م1954ول نوفمبر أ ثورةوالبحث في الحركة الوطنية 
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دورا الذي لعب مير خالد والتي برز فيها األ األولى،لتأتي فترة ما بعد الحرب العالمية       
 .)1(هاما، في الوقت الذي كان الشعب الجزائري يعيش ظروف صعبة جراء القوانين التعسفية

 كليمنصوجورج  وعودها، التي كررها رئيس وزرائهامما دفعه لمطالبة الحكومة الفرنسية احترام 
)Georges Clemenseau(.  

 رأى االمير خالد أن يعرض ،م1919بفرنسا عام  )*(مؤتمر فرسايانعقاد وبمناسبة       
نه في تلك أخاصة و (Woodrow Wilson) نو لسيمريكي و القضية الجزائرية على الرئيس األ

ثناء كانت مبادئه االربعة عشر المنادية بحق الشعوب في تقرير مصيرها. فنظم اجتماعا األ
سي ووضح الحالة المزرية التي يعاني منها وحرر فيه عريضة هاجم فيها االستعمار الفرن

ولكن الدول  االمم. عصبةدخال الجزائر تحت رعاية إكما طالب فيها  ،الشعب الجزائري
مامه سوى مواصلة التفاوض أفلم يجد  رضت مبادئ ويلسون وأخفقت تنفيذها.ااالستعمارية ع

  في:  ههداف برنامجأ. وقد تجلت )2(مع الحكومة الفرنسية السترجاع حقوق الجزائريين

  وربيين الجزائريين.فرنسي بنسبة معادلة لعدد نواب األتمثيل المسلمين في البرلمان ال -1

  لغاء جميع القوانين واإلجراءات االستثنائية.إ -2

المساواة في الخدمة العسكرية. -3  

                              
، ديوان المطبوعات الجامعية، )م1954-1830سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية (يحي بوعزيز:  )1(

  .73، صم2007الجزائر، 
، عقب االنتهاء من مؤتمر م1919 جوان 28معاهدة دولية عقدت في قصر فرساي في فرنسا، تم التوقيع عليها بتاريخ .(*) 

بحضور السبعة وعشرين دولة المنتصرة في الحرب العالمية األولى، على األسس والمبادئ األربعة  باريس الصلح المنعقد في
ويلسون التي حاول من خاللها أن يضع أسسًا حضارية لمجتمع عالمي عشر التي أعلنها الرئيس األمريكي توماس وودرو 

جديد، يقوم على مبدأ حق تقرير المصير، لكن بعد مفاوضات شاقة وعسيرة ضاعت فيها تلك المبادئ بسبب التنافس الحاد بين 
، م1993الفكر، مصر،  ، دار2، تر: بشير السباعي، جتاريخ الدولة العثمانيةروبير مانتران:  تعدد اآلراء والمصالح.

  .305، 301ص
  (2)عمار عمورة: الجزائر بوابة التاريخ، ج1، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009م، ص300..
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  حق الجزائريين في تقلد المناصب المدنية والعسكرية دون تمييز. -4

  هالي مع حرية التعليم.قانون المتعلق بالتعليم العام اإلجباري على األتطبيق ال -5

    حرية الصحافة والجمعيات. -6

  تطبيق القوانين االجتماعية والعمالية لفائدة المسلمين.  -7

  تطبيق فصل الدين عن الدولة للدين االسالمي. -8

  العفو العام على جميع المعتقلين السياسيين.  -9

  .)1(لى فرنساإتامة للعمال الجزائريين في الدخول الحرية ال - 10

المستوطنين  استياءنها أثارت أالمطالب التي نادى بها االمير خالد إال  اعتدالورغم       
 ولذلك حينما فاز حزب االمير خالد في االنتخابات الفرنسيين وأخذوا يكيلون له االتهامات،

لعدم  لغاء االنتخاباتإقرر مجلس رؤساء الواليات  ،م1920 البلدية للجزائر العاصمة في عام
  كفاءة مرشحي الحزب.

ية زار الجزائر رئيس الجمهورية الفرنس ،ووسط المطالبة بحقوق السياسية للجزائريين      
خالد االمير  مامه أوقد خطب ، م1922في ربيع Alexandre Millerand ألكسندر ميليران 

يتقلد الجزائريين جميع المناصب بأن  ،طالبا بالحريات المدنيةباسم جميع السكان الجزائريين م
كانت عظيمة ، م1919لك رد عليه بأن اصالحات سنة لذ هميليران لمطالبلم يرتح  ،دون شرط

  لى عواقب وخيمة.يؤدي إن السير بسرعة كبيرة قد أو 

                              
 ،م2005 الجزائر، دار القصبة للنشر والتوزيع، بوبكر رحال، تر: ،حرب الجزائر وثورتها ليل االستعمار عباس: حاتر ف )1( 

   .124ص
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باللغتين العربية  "قداماإل"، وأصدر جريدة ورغم ذلك استمر خالد في نشاطه السياسي      
 ول صحيفة تواجهألذلك تعتبر  ،شديدة النقد للسياسة االستعماريةهذه االخيرة كانت  ،والفرنسية

ولقد ضلت هذه الصحيفة  ،سلوبها، ولذلك حضيت بشعبية كبيرةأاالدارة االستعمارية وتستنكر 
يوعية لهذا فرضت بالش واتهموها ،حتى وجد المستوطنون فيها خطرا عليهم ،تصدر لفترة طويلة

  . )1(هاأصدرت قرارا بإيقاثم  ،االدارة الفرنسية في الجزائر عليها الرقابة

 م1923قررت نفيه سنة  ،مير خالدلسلطات الفرنسية قلقة من نشاط األصبحت اأوعندما       
عطى للجزائر قيادة جديدة وفعالة أوبناءا على رأي الكثير فإن االمير خالد  .)2(من الجزائر

  هدافه.أنه فشل في تحقيق أرغم  ،خالل العشرينيات
سواء في يناضل تباعه فقد استمر أو اعتقال أن حركة االمير خالد لم تمت نتيجة نفيه إ      

تباعه بحملها ألى إ واإليحاء ،يقاد شعلة نار الحركة الوطنيةإفي األدنى، و في الشرق أباريس 
لى ظهور االحزاب إدى أ. وقد حمل لواء النضال من بعده جيل من الشباب الذي )3(مام لى األإ

   .)4(الوطنيةالسياسية 
  
 
 
 
  

                              
-115ص ص ،م2001، مطبعة سامي، االسكندرية، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر: ناهد ابراهيم دسوقي )1(

117.  
 (2) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية (1900-1930م)، مرجع سابق، ص364. 

 (3) مرجع نفسه، ص ص370، 371. 

 (4) عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة، ج1، دار البعث للنشر والتوزيع، الجزائر، 1991م، ص109.
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  .الحركة الوطنية اتجاهاتاهم  المبحث الثاني:

الذي كان  ،والدكتور بن جلول )*(مثل هذا االتجاه فرحات عباس االتجاه االندماجي: - 1  
واالندماج للجزائر وشعبها في فرنسا، ولكن هذه السياسة انتهت بالفشل بسبب  يطالب بالتجنيس

فاألوربيين رفضوا ذلك باعتبارهم أقلية وحتى ال يذوبوا  .رفض كل من الجزائريين واألوروبيين لها
ن التجنيس أوبالنسبة للجزائريين اعتبروا  ،ويفقدوا بذلك النفوذ والسيطرة ،في المجتمع الجزائري

وقد  .عن مقوماتهم العربية االسالمية يهو التخل ،غلى ما يتمسكون بهأعن  يدماج تخلواالن
   :بيات شعريةأفي الجزائريين على ذلك وعبر باسم  (**)يضا ابن باديسأ همعارض

  َشْعـُب الجـزائِر ُمـْسـِلـٌم ** َوٕالَى الـُعـروبِة َيـنتَـِسـبْ 
  َأْو َقــاَل َمـاَت َفَقْد َكـذبْ  َمْن َقــاَل َحـاَد َعْن أْصِلـِه **

  .)1(ب** َراَم الـُمَحـال من الطَّـلَ َأْو َراَم إدَمــاًجــا َلــُه 

                              
، درس المرحلة االبتدائية بالطاهير، وواصل دراسته الثانوية في م1899ولد بالطاهير قرب جيجل سنة  فرحات عباس: (*)

ذ انتخب رئيسا لجمعية الطلبة المسلمين في إسكيكدة وقسنطينة، درس الصيدلة بجامعة الجزائر، مارس السياسة في وقت مبكر، 
مستشارا في بلدية سطيف ثم في عمالة  م1931نتخب في سنة أ معية لطلبة شمال افريقيا بفرنسا،الجزائر، ونائبا لرئيس ج

ل وتحالف مع التيارات االخرى ليطالب خال ،قسنطينة، ثم عضو في المجلس الجزائري، وقد تزعم التيار االصالحي الليبرالي
فكاره ومواقفه، وبعد أالحرب العالمية الثانية باالستقالل الذاتي، وأسس حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، ودافع عن 

عضوا في لجنة التنسيق  م1957وت أفي  عينم بصفوفها، بدأ نشاطه في الوفد الخارجي، 1956سنة  اندالع الثورة التحق
  بطال الثورةأعالم و أموسوعة . انظر: عبد اهللا مقالتي: م1958للحكومة المؤقتة في سبتمبر والتنفيذ ، واختير ليكون أول رئيس

  .261، 260م، ص ص2013وزارة الثقافة، الجزائر،  ، الكتاب الخامس،الجزائرية
 جامع يتابع دراسته بتونس ف ،لد بقسنطينة، و رائد النهضة الجزائرية الحديثةم) 1940 -1889(  :عبد الحميد بن باديس(**) 

 أسس م،1925درس بالجامع الكبير بقسنطينة، انشأ جريدة المنتقد سنة  بعد عودته للجزائرو  وتولى التدريس به عاما، الزيتونة
 افريل 16في  توفي م، وأسس عدة مدارس، ومساجد، ونوادي،1931 ماي 05في لمين الجزائريين جمعية العلماء المس

، 173م، ص ص2008، موفم للنشر، الجزائر، 2، ط1، جأعالم المغرب العربيمحمد الصالح الصديق:  م. انظر:1940
174.   

 ص، م2009 ، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر،مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدوليةحي بوعزيز: ي )1(
  .489 ،488ص



 الفصل االول                         واقع الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين

 

15 
  

"اتحادية النواب  بدار الوالية الجزائرأسس دعاة االندماج  م1927جوان  18في       
أسها بن بمدينة الجزائر العاصمة تر  02المنتخبين المسلمين" وكان مقرها شارع عنابة رقم 

وضمت  ،)*(محمد الصالح بن جلول، فرحات عباس والحكيم سعدان :)1(التهامي ومن أعضائها
مر تأسيسي لها وعقدت أول مؤت، )3(الصحافيين والتجارو  االطباء والمحامين واألساتذة )2(كذلك
   :)4(الذي خرج بالمطالب التالية .بنادي الترقي بالجزائر العاصمة، م1927سبتمبر  11في 

  ن المسلمين في البرلمان الفرنسي.تمثيل السكا -

   .المساواة في الخدمة العسكرية بين الفرنسيين والجزائريين -

  تطوير التعليم العام للجزائريين وتعليمهم المهني. -

  .)5(لغاء قانون األهاليإ -

                              
(1) الحواس الوناس: نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية(1927-1954م)، دار شطايبي، الجزائر، 2013م، 

.215، 214ص ص  
هو أحمد الشريف سعدان تلقى تعليمه االبتدائي في مدينة باتنة ثم قسنطينة، خريج المدرسة الحكومية ثم خريج كلية الطب  (*)

م في غياب فرحات عباس، اعتقل برفقة 1945مارس  04ترأس مؤتمر أحباب البيان في  بتولوز، اشتغل طبيبا ببسكرة ،
، ناضل م1946، كان نائبا لعباس باسم االتحاد الديمقراطي في المجلس التأسيسي الفرنسي م1954ماي  8فرحات عباس في 

عدان شخصية نيابية وحزبية المعة في مع زمالئه من أجل الحكم الذاتي للجزائر في إطار االتحاد الفرنسي، كان الدكتور س
الفكر السياسي للحركة م. انظر: عبد الحميد زوزو: 1948االربعينيات من القرن الماضي قبل أن توافيه المنية في أكتوبر 

  .333، 332، ص صم2012، دار هومة، الجزائر، 1، جالوطنية الجزائرية و الثورة التحريرية
ابن النديم للنشر والتوزيع ، الجزائر، واالختالف في حركات التحرر المغربية(الجزائر،تونس،المغرب)، التماثل : احمد عبيد )2(

   .102، صم2010
 (3) الحواس الوناس: مرجع سابق، ص215.  

 (4) عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص159.
 (5) بشير بالح: تاريخ الجزائر المعاصر، ج1، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009م، ص377. 
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ن هذه المطالب لم أومن المالحظ  .لتي تعلن عن مطالبهماوهي  "التقدم"كانت صحيفتهم       
فقد كانت تقريبا هي نفس المطالب التي نادى بها الجزائريون قبل الحرب العالمية  ،تكن جديدة

  .)1(ثم كررها االمير خالد األولى

لى تحقيق االندماج التدريجي للنخبة إمن خالل برنامجها  المنتخبين تحاديةلقد سعت ا      
فقد كانوا  .)2(غرضها من هذا الحصول على الحقوق الجزائريةالمثقفة في الحياة الفرنسية. وكان 

  .)3(الجزائر استقاللولى في طريق أنها مرحلة أينادون باالندماج مع فرنسا بدعوى 

من " :تحت عنوان "الشباب الجزائري"وقد عبر عن هذا التوجه فرحات عباس في كتابه       
حوال شخصية أرض فرنسية ونحن فرنسيون لنا أ"الجزائر  لى مقاطعة" جاء فيه:إمستعمرة 

لى مقاطعة، وال يوجد شيء في القرآن يمنع الجزائري إن تتحول من مستعمرة أمسلمة، ونأمل 
  )4(".ن يكون فرنسيا طيبا من الناحية الوطنية وٕانما المانع هو االستعمارأمن 

مقال له بجريدة  وفي نفس االتجاه عبر فرحات عباس على توجه تياره حيث صرح في      
نكر وجود وطن أفي هذا المقال  .)5(نا"أتحت عنوان فرنسا "هي  1936فيفري  23الوفاق يوم 

 ،لى العيش معا داخل حدود معينةإن الوطنية عاطفة تدفع شعبا من الشعوب إ" جزائري بقوله:
لكنت مة جزائرية أولو أني اكتشفت وجود  لى قيام سلسلة االمم الحاضرة.إوهي التي أدت 

موت أن أجل فكرة وطنية، ولكني غير مستعد أيموتون من  ألنهمن الوطنيين يكرمون إوطنيا. 

                              
  (1) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية(1900-1930م)، مرجع سابق، ص356. 

 (2) مومن العمري: مرجع سابق، ص24.  
(3) عبد الكريم بوصفصاف: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعالقتها بالحركات الجزائرية األخرى(1931- 1945م)، 

.260، صم1991ر واالشهار، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال والنش  
 (4) مومن العمري: مرجع سابق، ص ص24، 25.

(5) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الحركة الوطنية الجزائرية، ج3، ط4، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1992م، ص ص69، 

70.  
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 نعم جده.ه. فقد بحثت عنه في التاريخ فلم أن هذا الوطن ال وجود لأجل وطن جزائري، ألمن 
ولكنهما ولدتا  سالم وشرفتا جنسنا،وجدت الدولة العربية والدولة اإلسالمية اللتين شرفتا اإل

فالذي يهم  ناسنا. وليس هناك من يفكر جديا في وطنيتنا.ألعصر غير عصرنا وألناس ليسوا 
ن الجزائر. إن هذا التحرير ضرورة ألولى هو التحرر االقتصادي والسياسي لجماهير بالدرجة األ

   )1(".فرنسا هي أنا

لى فرنسا وتوليها الحكم وقد رأس هذه إ م1936سنة  .)*(وبمجيء حكومة الجبهة الشعبية      
 موريس فيوليت شغلو  ،وشغل منصب وزير الداخلية(Léon Blom) الوزارة ليون بلوم 

(Merisse Violelet) فكار التحررية وقد بدأ وكان فيوليت يعتنق األ. منصب حاكم عام للجزائر
المعتقلين طالق سراح بعض إمثل  ،عمله باتخاذ بعض االجراءات المعبرة عن موقفه

السياسيين، وجعل للجزائريين حق تكوين نقابات خاصة بهم، وقد كان فيوليت متعاطفا مع 
عبر فيوليت عن لذلك  ،نه ناصر فكرة االندماجأفكارها وخاصة أالنخبة فكانت أفكاره تتفق مع 

ن يكون لها سوى شكل واحد أن السياسة الفرنسية في الجزائر ال يمكن إسياسة االندماج بقوله: "
  ".اإلدماجوهو 

 ،تقدم موريس فيوليت بمشروع شارك فيه ليون بلوم ،حوال الجزائريينأصالح إجل أومن       
 وقدالمسلمين اتحادية المنتخبين هذا المشروع  ، وقد تبنت)2("فيوليت- بلوم"ولذلك عرف بمشروع 

السماح للفئة المثقفة و فرنسا، دماج الجزائر في إتضمن مجموعة من االصالحات منها: 
باالنتخاب في صندوق واحد مع الفرنسيين ولكن بقية الجزائريين في صندوق آخر، منح الجنسية 

                              
 (1) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابق، ص27.

الجبهة الشعبية: تحالف و تكتل من أحزاب اليسار الفرنسية الشيوعية: الحزب الشيوعي الفرنسي، والحزب االشتراكي،  (*)
الدور السياسي للهجرة الى فرنسا بين والكونفدرالية العامة للعمال، والحزب الراديكالي االشتراكي.ينظر:عبد الحميد زوزو: 

  .  69، صم2007 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،نجم شمال افريقيا وحزب الشعب )م1939- 1914( الحربين

  (2) ناهد ابراهيم دسوقي: مرجع سابق، ص218.  
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تحسين مستوى التعليم لكافة و  واإلسالمية،الفرنسية للجزائريين مع احتفاظهم بحقوقهم الشخصية 
وٕالغاء  جزائريين،في باريس يضم  استشاريٕانشاء مجلس و الجزائريين على غرار الفرنسيين، 

  .)1(المحاكم الخاصة

فقد كان في وجهة  ،األوربيينولقد القى هذا المشروع رد فعل عنيف من قبل المستوطنين       
لهذا خرى. و أوفيه محاباة فئة على فئة  ،جزائرياللى تفتيت المجتمع إن المشروع يؤدي أنظرهم 

هذا و  ،حرض الجزائريين على إعالن الثورة على الفرنسييناتهم الحاكم العام في الجزائر بأنه ي
في تنحيته من منصبه، وكان هذا الموقف يتفق مع موقف المصاليين الذين  اكان سببا مباشر 
  . )2(فقد كان التأييد التام من المشروع ما عن موقف الشيوعيين الجزائريينأ ،رفضوا المشروع

وبعد االخفاقات المتتالية تبلورت الحاجة لجمع صفوف المسلمين، وفي خضم الحماس       
نعقد المؤتمر أالسياسي بعد انتصار الجبهة الشعبية بفرنسا والتي كانت تبدوا معادية لالستعمار 

المنتخبين المسلمين السياسيين تحادية االذي ضم ، م1936جوان  07االسالمي بالجزائر في 
بحضور مندوب عن الجبهة الشعبية  )3(المسلمينوجمعية العلماء  الجزائري يوعيشلمع الحزب ا

 "فيوليت–بلوم"ن مشروع أفي حين رفض حزب نجم شمال افريقيا الحضور  بحجة  ،الفرنسية
  .)4(متناقضة مع مطالبه السيما فيما تعلق بمطلب االستقالل التام

مطالبه في المساواة بين  تلخصتيث ؤتمر يعبر عن طموحات الجزائريين، حكان الم      
القرارات التي  أهم ومن بين ،جميع الميادينزائريين في الحقوق والواجبات في الفرنسيين والج

ٕالغاء كافة و ن يكون االنتخاب في صندوق واحد بين الفرنسيين والجزائريين، أخرج بها المؤتمر: 

                              
 (1) عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص160.
 (2) ابراهيم دسوقي: مرجع سابق، ص223-221. 

(3) غي بريفيلي: النخبة الجزائرية الفرانكفونية 1880-1962م، دار القصبة للنشر، تر: حاج مسعود وآخرون، الجزائر، 

   .146ص، 2007
 (4) عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص144. 
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منح الجنسية للجزائريين مع و االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية، و القوانين االستثنائية، 
  .التمثيل الجزائري في البرلمان الفرنسيو االحتفاظ بالشخصية اإلسالمية، 

بعد اجتماع حكومته بوفد المؤتمر  ،تسلم ليون بلوم رئيس الحكومة هذه المطالب      
 11لى إ 09مؤتمر االسالمي الثاني، من حيث أعلن أنه سيدرس مطالبهم  وانعقد ال اإلسالمي،

بمقر نادي الترقي بالجزائر العاصمة، وقد بدا الدكتور بن جلول وفرحات عباس  م1937جويلية 
 ينمتمسك واوعي بقن جمعية العلماء و الحزب الشيأغير  غير متحمسين النعقاد هذا المؤتمر.

والتصدي  ،ة على وحدة الصفن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو المحافظبهذه المبادرة أل
بغرض  ،وفي البرلمان الفرنسي ،للضغوطات الممارسة من طرف االوروبيين في الجزائر

لهذا  سيمن خالل رفض مجلس الشيوخ الفرن، وهو ما تحقق فعال، إجهاض هذا المشروع
  .م1938في سبتمبر التي قررت إلغائه  االخير

جعل المنتخبون يغيرون  "فيوليت –بلوم"لب المؤتمر االسالمي ومشروع فشل مطا نإ      
حزب  م1938نشأ في شهر جويلية أو  ،المنتخبين اتحاديةحيث انسحب ابن جلول من  مسارهم.

 ،هدفه تحقيق برنامج المساواة مع الفرنسيينتجمع الفرنسي االسالمي الجزائري"، سماه "الأجديد 
في حين انسحب  .)1(استه الجديدة هي مشاريع المؤتمر االسالميوكانت نقطة االنطالقة في سي

الذي مال  "االتحاد الشعبي الجزائري، "م1938أسس في شهر افريل الذي فرحات عباس منها 
واعتمد في هذا على الجماهير  ،)2(لى فكرة تكوين جمهورية جزائرية مرتبطة مع فرنساإفيه 

ن العمل الحقيقي لهذه الجماهير أو  ،الشعبية وأعلن بأن االنتصار ال يكون إال بالعمل الجماهيري
ن تحافظ على مظهرها أن الجزائر يجب أوأكد على  ،ن يكون في االسواق والمقاهيأيجب 
سته من االعتماد على سيا وهكذا غير فرحات عباس .خالقها وتقاليدهاأوعلى لغتها و  ،الخاص

                              
 (1) عبد الكريم بوصفصاف: مرجع سابق، ص263
 (2) عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص160.



 الفصل االول                         واقع الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتين

 

20 
  

رغم  .)2(انتهت فدرالية المنتخبين المسلمين سياسياومنه  .)1(لى االعتماد على الجماهيرالنخبة إ
تاريخ صدور حلها وعدم اعتراف االدارة  ،م1941لى غاية إذلك استمرت في نشاطها 

 . )3(االستعمارية بوجودها

  اللي:ــــــــــــاالتجاه االستق -2  

 ،وهناك خالف حول جذور هذا الحزب وحول مؤسسه إفريقيا،مثله بداية نجم شمال       
تحت  ،في باريس م1925- 1924التحضير له بين فإنه تم  ،وبحسب مصادر الشرطة الفرنسية

نه هناك من يرى أغير  ،)4(بمساعدة الحزب الشيوعي الفرنسي ،)*(اشراف حاج علي عبد القادر
أمثال  ،وهذا ما يؤيده بعض المؤرخين الجزائريين ،سبقألى فترة إن فكرة تأسيس النجم ترجع أ

، م1923لى فرنسا سنة إي مع وصول االمير خالد أبو القاسم سعد اهللا، أو عبد الحميد زوزو، 
  .لى محاضراته وخطبهإالعمال الجزائريين والتونسيين والمغاربة حوله لالستماع  والتفاف

 

 

                              
 (1) عبد الكريم بوصفصاف: مرجع سابق، ص263.

 (2) يحي بوعزيز: موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج2، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004م، ص33.
 (3) عبد الكر يم بوصفصاف: مرجع سابق،ص243.

 الشيوعيلى الحزب إانضم  ،م1911تجنس بالجنسية الفرنسية سنة  بغيليزان، م1883حاج علي عبد القادر: من مواليد ) (*
المنبوذ إلى سنة وقد ساهم في تحرير جريدة  ،لى اتحاد المستعمرات مع هوشي منهإ م1920وكان ينتمي منذ  الفرنسي
وكان من شجع مصالي الحاج  ،ماي لالنتخابات التشريعية 11وقد رشحه الحزب الشيوعي في نفس السنة في  ،م1924

ن طرد من الحزب أاعتزل السياسة بعد  ،م1926سنة  ال افريقيالى الحزب الشيوعي وساهم في بعث نجم شمإلالنضمام 
 ،م2008 الجزائر، موفم للنشر، ،الثورة الجزائرية سنوات المخاضينظر: محمد حربي:  .م1931الشيوعي الفرنسي سنة 

  .180ص
 الجزائر، ، والتوزيع شركة دار االمة للنشر ،وآخرونجمال فاطمي  تر:، تاريخ الجزائر المعاصرشارل روبير اجرون:  )4(

  .566ص ،م2008
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والسيد علي  ،وعبد العزيز لمنور .)*(عبد القادر ومصالي الحاجمن خاللها اتصل بالحاج التي و 
  .حمد بهلولأو  ،الحمامي المراكشي

وتمثلت مهام اللجنة االشراف على  إفريقيا،بناء شمال أ وقام االمير خالد بتأسيس لجنة      
وأول  ،" واتسمت بسمة دينية غاثة للمغاربةإفريقيا وتنظيمهم في شكل " هيئة إعمال شمال 

وقد ضم ممثلين عن خمسة  ،م1924سبتمبر  07مؤتمر انعقد لهذا العمل المشترك في 
 ،وفي هذا المؤتمر عبر المؤتمرون عن تضامنهم مع الحركات التحرريةألف عامل، وسبعين 

  ".نجم شمال افريقيا"ول جمعية سياسية هي أهم نتيجة للمؤتمر هو بروز أن أولعل 

علن أفريقيا  وقد إمن طرف العمال المهاجرين من شمال  م1926النجم في سنة  أأنش      
ما مصالي ألى حاج علي عبد القادر إوأسندت  رئاسة الحزب  .)1(عن االمير خالد رئيسا شرفيا

الذي يصبح فيما بعد زعيما  وهو ،لى الحزب بصفته عضو مؤسسإالحاج  فقد انضم 
صبح منظمة أعضائه التونسيين والمغاربة وبالتالي أولكن سرعان ما فقد النجم  .)2(للحزب

  جزائرية خالصة.

                              
، ومارس عدة حرف، خطا م1923سنة  لى فرنساإهاجر  ) من عائلة فقيرة فالحة،م1974-1898مصالي الحاج: ( (*)

خطوات السياسة االولى في إطار نجم شمال افريقيا التي ساهم في تأسيسها، والحزب الشيوعي الفرنسي، بدأ صدامه مع هذا 
المعادي لإلمبريالية، وفي اجتماع  م1927. خالل مؤتمر بروكسل م1933لكنه لم يغادره، إال عام  م1928الحزب منذ سنة 

 م1929، طرح مصالي الحاج نظريته حول الوطنية الجزائرية، ومنذ بداية سنة م1936المؤتمر االسالمي بالجزائر العاصمة 
مرجع ز شخصية للحركة الوطنية. انظر: محمد حربي: أبر  م1945بدأ يلحق حركته القمع، لكن بصموده يصبح منذ سنة 

  .181، صسابق

، ص م)1939-1919(دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين عبد الحميد زوزو: ) 1(
  .55-53ص

، ).نس.د(والتوزيع، الجزائر، ، تر:مسعود حاج مسعود، دار الشاطبية للنشر م1954ول نوفمبرأجذور بن يوسف بن خدة: ) 2(
   .68ص
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من حركة عمالية تدافع عن حقوق  ،فكاره ومطالبه السياسيةأعرف النجم تطورا في       
فيما يتعلق بالقضية الجزائرية خاصة  ،لى حزب سياسي له مطالب واضحةإ ،العمال بالمهجر

  .)*(م1927مثلما حدث في مؤتمر بروكسل سنة 

وقد حمل برنامجه السياسي جملة من ، مة لنشر نشاطاته وأفكارهصدر النجم جريدة األأ      
واستعادة الجزائريين ألمالكهم  األهالي،وٕالغاء قانون  ،استقالل الجزائر :برزهاأالمطالب من 

   .المصادرة

الى حله عام  ونظرا لهذا عرف النجم مضايقات عديدة ما دفع السلطات الفرنسية      
 م1933لى الظهور سنة . ليعود إ)1(مساس بسالمة التراب الفرنسيبدعوى دعاية ال، م1929

  .قبرنامجه عن برنامج النجم السابلم يختلف و ، " نجم شمال افريقيا المجيد تحت اسم"

في و  ،نتيجة لهذا النشاط أصدرت السلطات الفرنسية أحكاما متفاوتة ضد زعماء النجمو       
من السجن  بعد خروج مصاليو ، م1934عام سجن بالحاج الذي حكم عليه مقدمتهم مصالي ال

، و مرة أخرى "شمال إفريقيا االتحاد الوطني لمسلمي " سم جديداأعاد تشكيل الحزب تحت 
  .م1935حاولت السلطات الفرنسية اعتقاله مّما اضطره إلى الفرار إلى سويسرا سنة 

  

        

                                                                                             
، يعتبر اكبر حدث سياسي على الصعيد العالمي. فلم يسبق في تاريخ م1927فيفري  15و 10مؤتمر بروكسل: انعقد بين  (*)

االنسانية ان اجتمع الضعفاء لينددوا باالقوياء، فلقد كان المؤتمر يمثل ثمانية ماليين من العمال المشتركين في النقابات 
ويتكلم باسم مليار من البشر، ويمثل القارات الخمس، حضره ممثالن من نجم شمال افريقيا، مصالي الحاج الذي قدم  المختلفة،

مطالب الجزائر والمغرب واهم مطلب طرحه هو االستقالل والسيادة الجزائرية ،والثاني  الشاذلي خير اهللا من تونس، الذي طرح 
وثائق وشهادات  م1937-1926: نجم الشمال االفريقي محفوظ قداش ومحمد قنانش المطالب االساسية لتونس. أنظر:

   .47، 46، ص صم2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية
 (1) محمد قنانش: الحركة االستقاللية في الجزائر بين الحربين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1989م، ص13. 
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بقي هناك حتى جاءت حكومة الجبهة الشعبية و أصدرت عفوا على كل السياسيين فعاد و  
حّله النجم فقّررت و  ،لم يدم طويال بين حكومة الجبهة الشعبيةنشاطه لكن  إلى الجزائر، مصالى
  ."حزب الشعب الجزائري"ليتم تشكيل حزب جديد هو: ، )1(م1937جانفي  26بتاريخ 

 ،بفرنسا م1937فريقيا تأسس حزب الشعب في مارس إامتدادا لحزب نجم شمال ويعتبر       
جوان  18ليها في مصالي الحاج الذي قرر نقل نشاطه إلى الجزائر بعد عودته إوترأسه 
 ،والشعب ،مةاأل جريدة ، ومنهافكاره ومبادئهأصدر الحزب عدة صحف لنشر أ .)2(م1937
  ."ال اندماج ال انفصال لكن تحرر :شعار ومنذ تأسيسه اتخذ )3(والبرلمان

وٕانشاء  ،نشاء حكومة مستقلة عن فرنساإ المتمثل في: ويظهر ذلك من خالل برنامجه      
وكل القوانين  لغاء قانون االهاليوإ  اإلسالمي،واحترام اللغة العربية والدين  ،برلمان جزائري
  .لى غيرها من المطالب التي عبر عنها الحزباالستثنائية، إ

هذا ما دفع ، و مكثف ما جعل الشعب الجزائري يلتف حوله كان نشاط حزب الشعب      
 26يوم  المية الثانيةثناء الحرب العأفأصدرت قرار بحله  ،السلطات الفرنسية تراقب نشاطاته

ن الحزب أغير  من الصدور،ومنعت صحفه  ،والزج بزعمائه في السجن، م1939سبتمبر 
تحت اسم حركة االنتصار للحريات ، م1946ليظهر من جديد سنة  ،واصل نشاطه في السر

  .)4(الديمقراطية

  : الحيـــــــــــــاالصاالتجاه  -3  

                              
 (1) عبد الكريم بوصفصاف: مرجع سابق، ص113.

(2) محفوظ قداش ومحمد قنانش: حزب الشعب الجزائري 1937-1939م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009م، 

.137ص  
  (3) شارل روبير اجرون: مرجع سابق، ص577. 

 دار هومة للنشر والتوزيع، ،م)1962-1956( وتطور ثورة التحرير الوطني مؤتمر الصومام زغيدي محمد لحسن:ا )4(
  .13ص ،م2009، الجزائر
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ولكنها انبثقت  ،فقطتأسيس جمعية العلماء  تاريخ  م1931م تولد فكرة االصالح سنة ل      
وأعمال االمير  ،فقد كانت دعوة حمدان خوجة ،في شكل ارهاصات عبر مراحل منذ االحتالل

 ،صالح القضاءإوحديث المكي بن باديس عن  ،وكتابات عبد القادر المجاوي ،عبد القادر
محمد البشير مثل حديث ثم كان حديث الشيوخ  ،صالح الزوايا وغيرهاإسعيد بن زكري عن الو 

باإلضافة  ،عن االصالح في المشرق والطيب العقبي ،وعبد الحميد ابن باديس ،)*(االبراهيمي
ر هذه الفكرة على ألسنة الشعراء و وظه ،صالحيإتبنى الشيخ المولود الحافظي فكرة حزب إلى 

ن تهيأت الظروف فكانت ألى إ ،بي يعلي الزواويأوالخطباء مثل  ،مثل محمد العيد آل خليفة
 م1930التي تأسست في ظروف مميزة حيث شهد عام  ،)1(ثمرة ذلك جمعية العلماء المسلمين

لى االندماج إتدعوا  ،وبروز جماعة مثقفة بالفرنسية لالحتالل،فال فرنسا بالذكرى المئوية حتإ
  .)2(والفرنسة وانتشار البدع والخرافات بين الناس

نعقد بنادي الترقي أثر االجتماع الذي إعلى ، م1931ماي  5تأسست الجمعية في       
باديس رئيسا والبشير االبراهيمي نائبا عبد الحميد بن  :برز العلماءأوتشكلت من  ،بالعاصمة
من احمد توفيق المدني وغيرهم و  مبارك الميلي،و  العربي التبسي،و  والطيب العقبي، ،للرئيس

                              
سرة مثقفة، درس اللغة العربية وأصول الدين، حفظ القرآن في سن أ، ولد بسطيف من م)1965-1889( :البشير االبراهيمي (*) 

، سجن عقب مجازر م1942وأصبح نائبا لها، ثم رئيسا لها في ديسمبر  مبكرة، أسس مع ابن باديس جمعية العلماء المسلمين،
م و ن توفي يألى إ، عارض التوجه االشتراكي الذي تبناه نظام الحكم فسجن م1946، اطلق سراحه سنة م1945الثامن ماي 

، 1ج ،والعشرونمعجم اعالم الجزائر في القرنين التاسع عشر : وآخرونانظر عبد الكريم بوصفصاف  م.1965ماي  22
   .06-03ص ،م2002دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 (1) ابو القاسم سعد اهللا : أفكار جامحة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988م، ص49.
  (2) عمار قليل: مصدر سابق، ص 139.
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والجزائر وطننا، والعربية  ،"اإلسالم ديننا ا لها:شعار اتخذت الجمعية .و )1(عضاء في الجمعيةاأل
  .)2(لغتنا"

ومن بينها محاربة  ،فصال 24ساسي الذي تضمن األ أهداف الجمعية في قانونهاوتظهر       
وٕاحياء الشخصية العربية االسالمية  ،والمحافظة على الدين االسالمي ،البدع والخرافات

  .)3(وعدم التدخل في الشؤون السياسية ،والتصدي لدعاة االندماج والفرنسة ،الجزائرية

مهمتها في الوعظ واإلرشاد التي تتمثل  جداالجمعية في نشاطها على المسواعتمدت       
 .)4(ومنها مسجد الجامع األخضر والمسجد الكبير ،وتخريج العلماء والفقهاء ،وتقوية اإليمان

مدرسة  136ظرف خمس سنوات من تأسيس في نجحت اعتمدت أيضا على المدارس، حيث و 
كذلك و  ،يم بقسنطينةمدرسة التربية والتعل ،مدرسة الحديث بتلمسان ، منهاحرة في الجزائر

 ،لتسهيل عملية االتصال بين الشباب ،كانت تؤدي دورها في نشر الوعي والثقافةالتي  النوادي
م بالعاصمة الذي كان مثاال للتوجيه ورسالة 1927وكان أشهرها نادي الترقي الذي تأسس سنة 

بتوعية الشعب وتثقيفه وٕاطالعه  هذه االخيرة واهتمتالصحافة لنشر أفكارها  وكذا. )5( لإلصالح
على أسرار السياسة الداخلية والخارجية، كما اهتم البعض األخر منها بالدفاع عن مصالح 

جريدة  ،"المنقذ"واعتمدت في ذلك على جريدة  ،ه والمطالبة بحقوق المسلمين الجزائريينيوطنال
  )6(".البصائر"و  "الشهاب"صحيفتي و  ،"الّصراط السوي"

                              
  (1) عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص138.

، م2008 الجزائر، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، ،الشيخ عبد الحميد رائد االصالح والتربية في الجزائر تركي رابح:  )2(
   .92ص

  (3) مومن العمري: مرجع سابق، ص28. 
محمد جامعة  ماجستير في العلوم اإلسالمية،رسالة  العلماء،: البعد المقاصدي في فتاوى إعالم جمعية بكر صديقي بو   )4(

   16، صم2011 ،باتنةخيضر، 

  (5) مومن العمري: مرجع سابق، ص30.
 (6) بوبكر صديقي: مرجع سابق، ص16. 
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لم ينسى ابن باديس المهاجرين حيث حرص على صيانتهم وٕابقائهم على ارتباطهم كذلك و       
برئاسة الشيخ  ،المربيين األساتذةطائفة من  م1936معية سنة الجلهم وفدت ، بحيث أبوطنهم

  . )1(الورتالني

اإلدارة فقد قامت  ،هالنشاطشديدة  ضةز معار و بر  لىإدى أهذا النشاط المميز للجمعية       
عضائها أ تعرض ، وكذلكوتوقيف جرائدها من الصدور ،غلق بعض المدارس الحرةب الفرنسية

   .)2(الجبرية إلقامةلو  ،عتقاللال

وتنقية الدين  ،وهامدور كبير في تحرير العقول من األ ورغم ذلك صمدت الجمعية ولعبت      
 ،المتمثلة في العروبة واإلسالم ،والحفاظ على مقومات الشعب الجزائري ،من الشوائب

وهذا  ،وفي بعث نهضة الجزائر ،وٕايقاظ  الحس الوطني ،ومساهمتها في توحيد الشعب الجزائري
  . )3(وقوة مؤثرة في توجهات الحركة الوطنية الجزائرية ،صالحية وتربويةإجعل منها هيئة ما 

  :الجزائري الحـــــزب الشيـــــــــــــــوعي -4  

وقد  ،وظل فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي  ،م1924ظهر الحزب الشيوعي الجزائري سنة       
وبالتالي لم يكن حزبا  ،عضائه من المستوطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائرأكان غالبية 
ن حصل الجزائريون في ألى إ، إحدى عشر سنةي استقاللية لمدة أولم يكن له  جزائريا صرفا،

نشاء حزب إعلى حق  م1935الذي عقد في "فيليربان" سنة  يوعي الفرنسيمؤتمر الحزب الش
   )4(ولكن رغم ذلك كان يتلقى تعليماته من موسكو عن طريق الحزب الشيوعي الفرنسي .مستقل

                              
  (1) محمد الصالح صديق: المصلح المجدد االمام بن باديس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009م، ص48.

  (2) عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص141.
 (3) بشير بالح : مرجع سابق، ص376.
 (4) عمار قليل: مرجع سابق، ص157.
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ول المؤتمر. وقد عقد مؤتمره التأسيسي األ ممثل لشيوعي الجزائر في هذا )*(وكان عمار أوزقان
نشاء فروع له على مستوى مناطق إ، ثم شرع في م1936في الجزائر العاصمة في شهر جويلية 

الجزائر، وأسس جرائد باللغتين العربية والفرنسية، منها: "الجزائر الجديدة"، "الجزائر جمهورية"، 
  رية"، وجريدة "الكفاح االجتماعي.""الح

لى مناضلين إباإلضافة  ،وربيةألبية مشكال من أغ الجزائري كان الحزب الشيوعي      
ولم يكن له قبول لدى  ،وربية من المستوطنينغم ذلك كان نشاطه موجه للفئات األور  ،جزائريين

لى عدم تقبلهم لفكرة الشيوعية المتعارضة مع العقيدة إوذلك يعود  ،الفئات الشعبية الجزائرية
  االسالمية.

كان منبوذا ومعزوال عن الشعب  الجزائري حد الكتاب بأن الحزب الشيوعيأويرى       
ن جرائده كانت تصدر نداءات مستمرة أرغم  ،ولم تحتضنه القوى الشعبية الجزائرية ،الجزائري

  باسم المسلمين الجزائريين والطبقة الجزائرية الكادحة. 

البة المطو  المساواة في الحقوق بين الجزائريين والفرنسيين، علىولقد ركز في مطالبه       
ن تكون اللغتان العربية والفرنسية أو  فرنسية)، تكوين برلمان جزائري،-بجنسية مزدوجة (جزائرية

حد المفكرين: "بأن الحزب الشيوعي لم تكن له نظرة خاصة أرسميتين في الجزائر. وكما يرى 
 أجوره على تحسين ظروف العيش للسكان (كبر تركيز أفيما يخص المسألة الوطنية، وٕانما كان 

                                                                                             
حد مؤسسي الحزب الشيوعي الجزائري، شارك في أهو  ،بالجزائر العاصمة م1910مارس  07ولد في  زقان:أو عمار  (*)

شرف على تسيير جريدة "الكفاح أشارك في المؤتمر االسالمي ممثال للشيوعيين، ي الثامن بالكومنتورن الفرنسية، المؤتمر العالم
، في م1945، عضو المجلس البلدي بالعاصمة، ثم انتخب نائبا بالمجلس التشريعي في م1937صبح سنة أاالجتماعي"، 

لى غاية إوبقي في السجن  م1958اعتقل سنة ، م1920 شارك في مؤتمر الصومام ،انخرط في جبهة التحرير م1955
، تر: عالم مختار، دار قاموس الثورة الجزائريةي: انظر: عاشور شرف .م1981مارس  05بالجزائر في  االستقالل. توفي

    .51ص ،م2007القصبة للنشر، الجزائر، 
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لى مطالبته بالجنسية الفرنسية لبعض الجزائريين فقط دون إمساواة)، باإلضافة  اجتماعية،قوانين 
  غيرهم." 

لم يعرف تغييرا في توجهاته ومطالبه، التي بقيت  الجزائري ن الحزب الشيوعيأوالحقيقة       
فظة على ساسا فكرة االرتباط الدائم بفرنسا، والمحاأالذي خدم و تصب في نفس االتجاه، 

  .     )1(مصالحها في الجزائر

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                              
 (1) مومن العمري: مرجع سابق، ص ص46، 47.
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-1939( ثناء الحرب العالمية الثانيةالمبحث الثالث:الوضع السياسي في الجزائر أ
  :)م1945

ثناء كانت فرنسا وفي تلك األ، م1939بدأت الحرب العالمية الثانية مع نهاية صيف       
فال حكومة وال جيش ورغم التحصينات  ،الجزائرفي  خاصة ،ضعيفة في بالدها وفي مستعمراتها
ما في الجزائر فإنها لم تستطع  أ مام القوات األلمانية.أالشرقية  التي كانت تتمتع بها على الحدود

لى مطالب إباإلضافة  ،االقتصادية كانت تنذر بالمجاعة فاألحوال ،ايجاد حلول لمشاكلها
ذن صاغية في أالتي لم تجد  ،انين االستثنائيةوٕالغاء القو  ،الوطنيين بالمساواة في الحقوق

كما فشلت مشاريع االصالح التي تقدم بها بعض الفرنسيين مثل مشروع  ،البرلمان الفرنسي
  .)1(فيوليت

سلوب المالينة أانتهجت مع النواب والنخبة  ،ولتضمن فرنسا تجنيد الجزائريين في الحرب      
ما بالنسبة لحزب الشعب فقد صدر قرار بحله في أ حرب.تحقيق مطالبهم عند انتهاء الفوعدتهم ب

ما ، أريدتي االمة والبرلمان من الصدورومنعوا ج ،وقادته كانوا في السجن م1939سبتمبر 26
نها رفضت تأييد أإال  ،لى حلها ألنها في الظاهر غير سياسيةإجمعية العلماء المسلمين لم تلجأ 

وفرضوا االقامة الجبرية  ،الخناق وشددوا الرقابة على نشاطها عليها فرنسا في الحرب فضيقوا
  لى اغالق المدارس والمساجد. إباإلضافة  ألعضائها وتفريق صفوفها،

. )2(وفي غياب رئيس حزب الشعب وعناصر بارزة منه تمكنت فرنسا من تجنيد الجزائريين      
كتب مقاال في  ،ي الحاجما مصالأكصيدلي احتياطي  في هذه الحربفرحات عباس شارك و 

                              
 (1) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية 1900-1930م، مرجع سابق، ص173.

 ،م2013 الجزائر، دار دزاير انفو، ،تاريخ الجزائر من فترة ماقبل التاريخ الى االستقاللسماعيلي:  زليخة المولودة علوش) 2(
  .425، 424صص 
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ن شمال إلى فرنسا ألووعد بأنه سيستمر في عدائه وهاجم فيه االستعمار الفرنسي  "االمة"جريدة 
  ن كان خرج منه.ألى السجن بعد إعيد أافريقيا ليس به شيء مشترك مع فرنسا ومن أجل ذلك 

لمان كان دليال على ضعفها فأقام األ م1940لمان في جوان مام األألكن سقوط فرنسا       
Marcel) حكومة موالية لهم في جنوب فرنسا سميت بحكومة فيشي ترأسها الماريشال بيتان

Pétain))*(( ،م1941فريل ألذي وجه له فرحات عباس رسالة في ا)وصف فيها حالة  .)1
 .)2(اعيةصادية واالجتماالقتاإلدارية و  الجزائر والجزائريين  طالبا منه القيام ببعض االصالحات

  )01(انظر الملحق رقم: 

ثناء الحرب العالمية الثانية أوفي ظل هذه الظروف شهدت الجزائر نشاطا سياسيا       
رض الجزائر أبعد نزول الحلفاء وٕايصال مطالب الجزائريين خاصة  ،للتعريف بالقضية الجزائرية

والغرض  ،وهم يرددون حريات الشعوب ويعرضون الميثاق االطلسي .)3(م1942نوفمبر  08
مع مبعوث  (Wourlean) لذلك وجه وارالن ،األلمانمن ذلك هو تجنيد الشعوب للحرب ضد 

لى الجزائريين قصد توحيد الجيوش في ندائه إ )(Mourvie مورفي (Roosevelt) روزفلت
 ،لذي طلب مقابلة ممثلي الطبقة السياسيةا )DJEREAU( قائد الحملة جيرو كذلك .)4(الحرب

عيان وانتهت بضرورة التعاون والتحالف للوقوف مع الحلفاء ضد المحور وكذلك بعض األ
  ووعدهم لهم بمكافئتهم بعد نهاية الحرب.

                              
حكومته بالعمالة  هاتهمت والتي عرفت بحكومة فيشي م1940ترأس الحكومة الفرنسية عام  )م1951-1856: (الجنرال بيتان )(*

  .ليغير إلى المؤبد  الثانية العالمية حكم عليه باإلعدام مع نهاية الحرب ،أللمانيا
  (1) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية 1900-1930م، مرجع سابق، ص175 .

لكتاب العرب، ، اتحاد ا107، عتراث العربيال ،"البعد  السياسي في تراث الحركة الوطنية الجزائرية"عبد النور ناجي:  )2(
  .40 ،39ص، ص م2008 دمشق،

  (3) مومن العمري: مرجع سابق، ص56.
(4) ادريس خضير: البحث في تاريخ الجزائر الحديث (1830-1962م)، ج1، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006م، 

   .369ص
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وعلى وجه الخصوص  ابالمنحل مع جماعة النو نصار حزب الشعب أوتوالى نشاط       
 حتوياالذي ، م1943فيفري  10الشعب الجزائري في بيان فرحات عباس والذي انتهى بإصدار 

  ومما جاء فيه: )1(على مجموعة من المطالب

  دانة االستعمار وٕالغائه وتطبيق تقرير المصير في البلدان الصغيرة والكبيرة.إ-1

  تزويد الجزائر بدستور خاص يضمن:-2

  دين.و أالحرية والمساواة المطلقة لجميع السكان دون تمييز لعرق -أ

  وٕالغاء الملكية االقطاعية بتطبيق اصالح زراعي.-ب

  .االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية-ج

  التعليم المجاني واإلجباري لألطفال من الجنسين.-د

  حرية الصحافة وحق انشاء الجمعيات.-ه

  حرية العبادة  للجميع وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة. -و

ين في حكومة بلدهم الجزائرية وٕاطالق سراح جميع المحكوم عليهم المشاركة المباشرة للمسلم-3
  .)2(والمعتقلين السياسيين على اختالف انتماءاتهم الحزبية

لى الوالي العام السيد مارسيل إ فرحات عباس نسخة سلم م1943مارس  31في       
مطالب الجزائريين ودراستها من لى إخير بالنظر وقد تعهد هذا األ ،)(Marcel Peyroutonبيرتون

تحت اسم "لجنة  م1943فريل أ 03وبالفعل قد تم تأسيس هذه اللجنة في  ،طرف جهة مختصة

                              
 (1) مومن العمري: مرجع سابق، ص56.

(2) احمد مهساس: الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية االولى الى الثورة المسلحة، تر: الحاج مسعو د 

.911، صم2002مسعود ومحمد عباس، منشورات الذكرى االربعين لالستقالل، الجزائر،     
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لى ممثلي الواليات وفي اليوم نفسه سلم نسخا منه إ )1(البحث االقتصادي واالجتماعي االسالمي"
Charle de) ى الجنرال ديغوللاالتحاد السوفياتي، وبعثوا نسخة إالمتحدة االمريكية وبريطانيا و 

goule))*( لى الحكومة المصريةونسخة إ)2(.   

. الذي هو عبارة عن مشروع إصالحات ظهر ملحق البيان م1943ماي  26وفي       
اشراكهم في الحكم وذلك بتغيير الوالية العامة  :خاصة للمسلمين ومنها ،واجتماعية اقتصادية

ومجلس جزائري  ،ساسها دستور للجزائرعلى مطالب مؤجلة أ زيادة ،لى حكومة جزائريةإ
لى الجنرال ديغول عن طريق الحاكم العام الجديد الجنرال وسلموها إ .)3(تأسيسي
  .(Georges Catroux)كاترو

 ،)4(في مطلع ديسمبر على المساجينكاترو فرج الحاكم العام أ في الجزائر ولتهدئة الوضع      
الذي كان عبارة عن . م1944مارس  07مرسوما بتاريخ  ية بإصدارالسلطات الفرنس وقامت

كما يعتبر نسخة لمشروع ، م1943ديسمبر  12ل الذي القاه يوم نسخة لخطاب الجنرال ديغو 
وركز  ،فراغ نص البيان من محتواه الحقيقيإولقد حاول هذا المرسوم  ،م1936بلوم فيوليت عام 

وهي منح الجنسية الجزائرية لفئة محدودة من المسلمين  ،على نقطة واحدة وليست بالجديدة
  .مع االحتفاظ باألحوال الشخصية ،الجزائريين

                              
 (1) مومن العمري: مرجع سابق، ص56. 

التحق بمدرسة  ،م1890نوفمبر  22ولد بمدينة ليل بشمال فرنسا في  )م1970-1980الجنرال ديغول: رجل دولة فرنسي ( (*)
شارك في الحربين العالميتين األولى والثانية استطاع أن يفرض نفسه كرئيس  ،سان سير الحربية وتقلد العديد من المناصب

فرنسيون إلنقاذ الوضع في بالجزائر استنجد به ال م1945ماي  8ارتبط اسمه بمجازر  م1940أوت  7لحكومة فرنسا الحرة في 
  .100. انظر: عاشور شرفي: مرجع سابق، صم1958الجزائر سنة 

  .452، صمرجع سابقبشير بالح:  )2(

اطروحة دكتوراه  ،م)1954-1940(تطور االتجاه الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية سليمان قريزي:  )3(
  .81ص ،م2011-2010 باتنة، جامعة الحاج لخضر، ،علوم في التاريخ الحديث والمعاصرال

 (4)  بشير بالح: مرجع سابق، ص454. 
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 فرحات عباس اتصل .)1(وٕازاء هذه المواقف السلبية المتجاهلة لحقوق ومطالب الجزائريين      
باب تأسيس هيئة سياسية سميت بأحبمصالي الحاج وبأعضاء من جمعية العلماء، واتفقوا على 

 "جريدة المساواة"صدرت وقد أ ،بمدينة سطيف م1944ارس م 14وذلك يوم  ،البيان والحرية
  .)2(حباب البيانلإلعالن عن أ التي برزت في اليوم الثاني

فيفري  10ساسي الوارد في بيان يسي من تأسيسها هو المطلب األوكان الهدف الرئ      
تعده جمعية جزائرية  ،والمتمثل في المطالبة بحكومة جزائرية تتمتع بدستور خاص بها ،م1943
ن تكون مرتبطة بمبادئ ، ويجب أينتخبها كل سكان الجزائر عن طريق االقتراع العام ،تأسيسية

، والتي منه 73وال سيما المادة  ،عداد في سان فرانسيسكوالذي كان قيد اإل ميثاق االمم المتحدة
  )3("."يقدرون االماني السياسية الحرةلى أن يلتزم االعضاء ب: تنص ع

أهداف أخرى  هداف فقد حدد فرحات عباس في كتابه ليل االستعمارإضافة إلى هذه األ      
نشر االفكار الجديدة التي هي روح الحركة، واستنكار االستبداد و  ،الدفاع عن البيان: هي

ووضع وسائل نشاط الحركة إلسعاف كل ضحايا القوانين  والتنديد بالعنصرية وجبروتها،
قناع الجماهير بمشروعية الحركة وخلق تيار مؤازر واالضطهاد وإ االستثنائية وضحايا القمع 

  )02(انظر الملحق رقم: . )4(للبيان

                              
 (1)  مومن العمري: مرجع سابق، ص57.
 (2) سليمان قريزي: مرجع سابق، ص82.

، المتحف الوطني للمجاهد، 2، عرةكالذا ،"م1945ماي 80الفرنسي في الجزائر:مذابح  من جرائم االحتالل"علي تابليت: )3(
   .58، صم1995الجزائر، 

، دار البعث للنشر والتوزيع، م1954حتى ثورة نوفمبر  م1830مظاهر المقاومة الجزائرية من عام محمد الطيب العلوي:  )4(
  .  211، صم1985الجزائر، 
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حباب البيان على منهج البيان السابق واستجاب العلماء وزعماء األحزاب وهكذا سارت أ      
ظهروه من حرص بما أ . وبتأسيس هذه الحركة تركز موقف الزعماء الجزائريين،)1(التعاونلرغبة 

مراعين  ،وبما أبدوه من استعداد للتنازل عن االختالفات والنزاعات الشخصية وٕاخالص،
  . )2(مصلحة البالد قبل كل شيء ومقدرين الظروف التي كانت تمر بها

قد  عضائها، وأن عدد أا على المستوى الجماهيريولقد القت هذه الحركة نجاحا كبير       
فرعا للمنظمة على مستوى االتراب  150كثر من عضو، مع تشكيل أ 500.000تجاوز 
 وقد ظهر جليا مدى التوجه الجديد للسياسة الوطنية.  ،الجزائري

وفي الوقت الذي اتخذت فيه الحركة الوطنية منعطفا جديدا بدأ المستعمرون يشعرون       
عنه ن خففت بعد أ ،م1945لى السجن في افريل لخطر، فقامت بإعادة مصالي الحاج إاب

ثار موجة السخط العام باعتبار السجن وانتهت العملية بنفيه إلى برازافيل بالكونغو، وهذا ما أ
ومطالبهم الخاصة بتقرير المصير، خاصة وأن العالم كله كان  ،ذلك تحديا لمشاعر الوطنيين

هذه االحتفاالت التي شهدت الجزائر  ،ال بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانيةيتهيأ لالحتف
على  ،ساسي المطالبة بتحقيق الحرية التي وعد بها الجزائريونأحداثا دامية، سببها األثنائها أ

  . )3(غرار العالم الحر الذي انتصر على النازية

  

  

 

                              
 (1) يحي بوعزيز: سياسة التسلط االستعماري   ، مرجع سابق، ص112. 

 (2) محمد الطيب العلوي: مرجع سابق، ص213.
  (3) سليمان قريزي: مرجع سابق، ص ص83، 84. 
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  .م1945المبحث الرابع: أحداث الثامن ماي 

فقد كانت الجزائرية،  تمثل أحداث الثامن ماي منعرجا حاسما في مسيرة الحركة الوطنية      
 ،وما تحمله من آمال وتطلعات لبعث جزائر حرة ،حساس الوطنيتعبيرا صادقا عن عمق اإل

  .)1(وبداية حتمية للتوجه نحو العمل الثوري والمقاومة المسلحة

بية بمناسبة عيد العمال، نظمها حزب الشعب حداث بمظاهرات شعبدأت هذه األ      
وا فيها وطالب رافعين بذلك العلم الجزائري ،عبروا فيها عن رغبتهم في االستقالل ،الجزائري

 :مثل .مدن الجزائرد شملت هذه االخيرة العديدة من وق ،بإطالق صراح مصالي الحاج
بالعنف وخلفت العديد من  فواجهتها القوات االستعمارية بجاية وسطيف، وهران، العاصمة،

  القتلى والجرحى.

ليه الشعب إول ماي على مستوى النضج  السياسي الذي وصل أثبتت مظاهرات أ      
عالن إنه في الثامن من ماي وبمناسبة أإال  ،وعلى الرغم من القمع االستعماري ،)2(الجزائري

ة الفرنسية نظم الجزائريون دارات الشرطإوبرخصة من  ،الحلفاء عن نهاية الحرب على المانيا
بيوم  احتفاءإ ،جرت في سطيف وقالمة وخراطة وغيرها من مدن الجزائر ،مظاهرات سلمية

واحتفاال بانتهاء الحرب العالمية الثانية التي شاركوا وضحوا  فيها  ،النصر على النازية والفاشية
   .)3(بدمائهم

علم  حاملين ،خرج المتظاهرون وانطلقوا من حي المحطة قرب الجامع الجديد ففي سطيف      
الجزائر الوطني ورافعين الفتات بها شعارات "تحيا الجزائر مستقلة"، "يسقط االستعمار"، "اطلقوا 

والتي كانت  ،حدى المقاهي بوسط المدينةإصراح مصالي الحاج" وتوجهوا حتى وصلوا الى 
                              

 (1) ناصر الدين سعيدوني: الجزائر منطلقات وآفاق، دار الغرب االسالمي، بيروت، 2000م، ص120.
 (2) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص ص69-67.

  (3) ابراهيم مياسي: قبسات من تاريخ الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010م، ص151.
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 )1(بير" وهناك  حاول رئيس الشرطة ان ينتزع العلم من احد المتظاهرينتسمى "مقهى فرنسا الك
حينها  ،)2(وعلى المتظاهرين ،طلق رجال الشرطة النار عليهأفقاومه وعندئذ  ،)*("بوزيد سعال"

ولم  )3(وارتكبوا بذلك مجزرة ال مبرر لها من رجال ونساء واطفال ،استشهد العديد من االبرياء
رجاء مدن الشرق أوانتشرت اخبارها في مختلف  ،استنجدوا بقوات الجيش والدركوا بذلك فقد يكتف

ضبهم واستعدادهم للدفاع عن شرفهم وباقي مدن الجزائر فردوا بالمثل تعبيرا عن غ ،الجزائري
الذين بالغوا  ،فضاعفت االدارة الفرنسية عملها الوحشي وجندت اللفيف االجنبي ،وكرامة بالدهم

بلة لسالح ذنت بقنأولم تكتفي بهذا فقد  ،دمير والقتل الجماعي دون تمييزفي التخريب والت
   .)4(قرية 45قالمة وخراطة وتم تدمير حوالي  ،الطيران في واد المرسى

المتظاهرين بكل  واأليام التي تلته ،في نفس هذا اليوم االستعماريةوقد واجهت السلطات       
وقد اختلفت التقارير حول عدد  ،في حق الجزائريين وارتكبت بذلك مجزرة رهيبة ،وعنف وحشية

ن عدد أذكر  :Texier فوزير الداخليية الفرنسي تكسييه ،القتلى والجرحى نتيجة هذه األحداث
 150و ،فرنسيا 88ونتج عن ذلك مقتل  50.000الجزائريين الذين شاركوا في الحوادث قد بلغ 

طلق منهم أمعتقل  2.400و ،تيلق 1.500الى  1.200ما الجانب الجزائري فمن أجريحا. 
الى  45.000ولم يذكر الجرحى. وتتراوح التقديرات الجزائرية ما بين  ،وحوكم الباقي 517

حصاء إيضا بعضها يقترب من ة للتقديرات االجنبية فهي تختلف أوبالنسب ،قتيل 100.000
الى  50.000وهي في الغالب من  ،حصاء الجزائريينإوبعضها يقترب من  ،الفرنسيين

                              
 (1) فرحات عباس: مصدر سابق، ص166. 

 (*) بوزيد بوسعال: أول شھيد في مجازر 08 ماي 1945م.
 للنشر، الجزائر،دار القصبة  ،1962- 1830: من المقاومة الى الحرب من اجل االستقالل محمد الشريف ولد حسين )2(

   .45، صم2010

(3)Ahmed hanneche: la longue mareche de l’algerie combattante (1830-1962) achevé 

d’imprimer sur les presses algérie 2010  p 67. 
 (4) ابراهيم مياسي: مرجع سابق، ص ص151، 152.
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 7وبعد حوالي شهرين ونصف تقريبا قدرت النيويورك تايمز عدد القتلى يتراوح مابين  .70.000
   .)1(عندما استعمل الفرنسيون القنابل واإلعدام الجماعي ،لفأ 18أالف الى 

 35000ب م 1945الشعب في منشوراته في جوان وعن الجانب الجزائري ذكر حزب       
قد صرح الناطق الرسمي باسم حزب الشعب المحرم الشاذلي الماكي و  نسي.فر  90مقابل  ،قتيل

في حين  ،قتيل جزائري 35000لجريدة "المغرب" بالجزائر برقم  م1947كتوبر أ 03في القاهرة 
جوان  29 مام المجلس الجزائري فيأصرح السيد بلحاج من حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

  ضحية جزائري. 40000ب م1949

ننا نحتفل اليوم لصوت العرب:"إ )*(اهرة صرح محمد خيضربالق م1955ماي  08وفي       
قتلتهم القوات االمبريالية  الف جزائري، 45000بذكرى المجزرة التي قتل فيها ما يزيد عن 

   )2(".الفرنسية فالجزائر تعيش حداد وطنيا

ل االحزاب السياسية واعتقلت قدمت االدارة الفرنسية على حأثر هذه االحداث إوعلى       
. ذكر فرحات عباس في كتابه )3(صدقاء البيان والحريةألقي القبض على زعماء أزعمائها فقد 

نه كان مع الدكتور سعدان في قاعة االنتظار بالوالية العامة بالجزائر العاصمة  أليل االستعمار:"
وتقديم التهاني له بمناسبة يوم النصر  ،ينتظران االذن لمقابلة ممثل فرنسا م1945ماي  08في 

لقيا عليهما القبض بتهمة المس بالسيادة أحباب البيان والحرية فأوذلك باسم حركة  ،على النازية
                              

 (1) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابق ، ص239.
كان مناضل نشيط في حزب  ولد بالقرب من مدينة بسكرة، ، رجل ثوري وسياسي جزائري،م)1967- 1911(محمد خيضر: (*)

كان من بين لجنة  عضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل،أأحد  ،ثم في حركة انتصار للحريات الديمقراطية الشعب الجزائري،
جبهة التحرير  في اطار حزب لى الساحة السياسية،إعاد  ،م1962فرج عنه سنة أحد المختطفين الخمس من الطائرة، أ التسعة،
عبد الكريم بوصفصاف  :انظرودفن بالمغرب،  م1967جانفي  1واغتيل بمدريد في  أوربالى إغادر الجزائر ، الوطني

 ص ،م2004ى للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار الھد2، جعالم الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينأمعجم : وآخرون
113.  

 (2) علي تابليت: مرجع سابق، ص19. 
 (3) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابق، ص239. 
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يضا ألقي القبض أ.و )1(شهر بأحد سجون قسنطينة"أوظل لمدة ستة  ،الفرنسية داخليا وخارجيا
       .)2(سلمين وأنصار جمعية العلماء الم وعلى الكثير من رجال ،على الشيخ البشير االبراهيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  (1) فرحات عباس: مصدر سابق، ص168.

 (2) ابو القاسم سعد اهللا: الحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابق، ص ص239، 240.
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  .مU.D.M.A) (1946المبحث األول: تأسيس االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائر

 ةلى كتابة وصيته السياسيإما دفعه ، في فرحات عباس م1945ماي  08حداث أثرت أ      

كتبها  ،ستقالةاإلوهي بمثابة كد عن تعبه من العمل السياسي، ة أفي هذه الوصي ،وهو بالسجن
 .)1(حداثاألهذه ليدافع عن شرفه وتبرئة نفسه وأحباب البيان والحرية من 

 هوالمحتلون اعتبرو ن سلطات االحتالل أماي إال  08حداث أورغم تبرأ فرحات عباس من       
 األخرى،لى بقية المناطق إوالتي امتدت  ،وال مباشرا عن االحداث التي جرت في سطيفمسؤ 

 ،قامة جمهورية جزائريةإلى إالداعي  ،وذلك بسبب نشاطه المكثف خالل الحرب العالمية الثانية
  .)2(لى سياسة االندماج واالرتباط بفرنساإوالرافض 

سراح  م1946مارس  16االدارة الفرنسية في  طلقتأالعفو عن المساجين  طارإفي و       
وعلى عكس ما جاء في الوصية السياسية ففرحات  .)3(وبقية المساجين السياسيين فرحات عباس

نه من واجبنا نظرا أ"رأينا  :بقوله هذا ما أكده في كتابه ليل االستعمار، و عباس لم يعتزل السياسة
 "أن نستأنف العمل حيثما تركناه.ن نبقى في الكفاح و أعدائنا ألنوايا 

التف حوله المنتخبون واألعيان . و )4(لى معترك السياسةإد خروجه من السجن عاد فبمجر       
، )*(بومنجلحمد أ :أمثال منهم المحامين قد ساهموا في البيان الجزائري، الذين كانواالسياسيون 

                              
 (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل جمهورية، دار المعرفة، الجزائر، 2007م، ص ص210، 211.

رسالة ماجستير في  ،م)1985-1899(فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة االستقالل عز الدين معزة: )2(
  .198ص ،م2005-2004 قسنطينة، ،جامعة منتوري التاريخ الحديث والمعاصر،

 (3) الطيب بن نادر:الجزائر حضارة وتاريخ ، دار الهدى، الجزائر، 2008م، ص108.
 (4) فرحات عباس: مصدر سابق، ص171.

  ببني يني بالقبائل الكبرى، اشتغل في بداياته معلما، ثم واصل دراسته و تحصل على شهادة  م1920ولد أحمد بومنجل سنة (*) 
الديمقراطي للبيان الجزائري، ومع انتخابه في مجلس الوحدة  تأسيس االتحادساهم في الليسانس في الحقوق، و مارس المحاماة، 

عضو في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، ثم  م1957. ليصبح  مع بداية فرنساليستقر في  الجزائرالفرنسية، غادر 
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حمد أو  ،وابن خليل ،الدكتور سعدان باء منهم:واألط، الهادي ومصطفاوي ،)*(قدور صاطور
من  وغيرهم ،)1(وابن قادة ،بن سالم محمدو  ،محدادعبد القادر منهم:  مدرسونالو  ،)**(فرانسيس

نشاء إسترشدهم في كيفية افكاره الجديدة و أمامهم أحيث طرح  ،االطارات القريبة منه سياسيا
  حزب جديد.

 تصلإباريس وهناك  لىإ انتقل ،طارا قانونياإفرحات عباس لنشاطه  ولكي يعطي      
"Achille Mestre"  مكانية جعل إمدرس الحقوق بكليتي تولوز وباريس حول موقف فرنسا من

بعدم مخالفة الفكرة لنصوص  فاعترف له ،واليات الجزائر دولة تحتفظ فيها فرنسا بشؤون السيادة
ستاذ أ" Charlier"يضا رأي السيد أالنص بعد فحص دقيق لنصوص الدستور الجديد وكان ذلك 

  ائر.ن العام بالجز القانو 

                                                                                             
، توجه إلى تونس ليشرف على تسيير جريدة "المجاهد" التي م1962إلى  1957عضو في المجلس الوطني للثورة من =

  .100ن. انظر: عاشور شرفي: مرجع سابق، صفي محادثات موال مثل الحكومة الجزائرية المؤقته الفرنسية،صدرت باللغة 
، وبعد أن أنهى دراسته االبتدائية والثانوية إلتحق بكلية الحقوق سنة م1911ولد قدور صاطور بالجزائر العاصمة سنة  (*)

ة أحباب البيان الحرية مدفوعا بإعجابه بفرحات انضم إلى حركم 1944، وفي سنة م1933، دخل سلك المحاماة سنة م1929
، وفاز في سنة م1946عباس، وتجاوبا مع أطروحات بيان الشعب الجزائري، ساهم في تأسيس االتحاد الديمقراطي سنة 

بسبب التزوير.استقال في خريف و ، م1948في االنتخابات الجزئية لتجديد المجلس الجزائري، بعد أن أخفق سنة  م1951
"، وما لبث أن أصبح محامي الجبهة وأحدا من 61تجاوبا لنداء جبهة التحرير وكان من موقعي "الئحة  ،من المجلس م1955

  .157، صم2009، دار هومة، الجزائر، نداء الحق شهادات تاريخيةوسطائها لدى الصحافة الليبرالية. انظر: محمد عباس: 
تابع جل تعليمه بفرنسا، أين تحصل على دكتوراه في الطب من جامعة ، م1912ولد أحمد فرانسيس بمدينة غليزان عام  **)(

باريس، بدأ نضاله السياسي وهو طالب بكلية الطب الفرنسية، في إطار جمعية الطلبة شمال افريقيا. عند عودته للجزائر 
تم  م1945ماي  08استأنف نشاطه السياسي مع فرحات عباس، شارك في تأسيس حركة أحباب البيان والحرية، بعد مجازر 

، ساهم في تأسيس حزب االتحاد الديمقراطي، وعين مندوبا في المجلس الجزائري، التحق م1946اعتقاله، ليطلق سراحه 
دروب التاريخ مقاالت في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر . انظر: حميد عبد القادر: 1956بصفوف الثورة سنة 

  . 200، صم2002م، دار القصبة للنشر، الجزائر، م1954
، دار االمة للنشر والتوزيع، 2، تر: محمد بن البار، جم)1951- 1939تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (محفوظ قداش:  )1(

   .1032م، ص2011الجزائر، 
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جل التعريف أومن  )1(فرحات عباس جميع اإلحتياطات الفنية والسياسية اتخذبعدما       
لف أطبع منه  ،منشور من ثالث صفحات م1946ول ماي أوزع بمناسبة  ،بمبادئ حزبه الجديد
"نداء للشباب الجزائري المسلم: أمام الجريمة االستعمارية ال  تحت عنوان: )2(وخمسمائة نسخة

جل تحرير الجزائر من أمن  اإلسالمي،لى التعاون الفرنسي إدعا فيه  ،)3(سياد جدد"أوال  اندماج
، وتحقيق مشروع جزائر جديدة متحدة فدراليا مع فرنسا جديدة غير استعمارية ،تسلط المستعمر

. وأكد )4((فرنسا) م عظيمةألى التعاون مع إن الشعب الجزائري في نظره شعب شاب بحاجة أل
 :وأضاف براز شعب فتي حتى يتكون تكوينا ديمقراطيا واجتماعيا.إ"كانت غايتنا  قوله:ذلك في 

ذ يملي إ ،مبدأ القوميات مع احترام ،ن هدفنا هو تحرير الجزائر من نظام السيطرة االستعماريةأ"
سس صحيحة وتاريخية حتى ندمجه في الديمقراطية أعلينا واجبنا بناء مستقبل بالدنا على 

  )5(".الحرةالعالمية 

يمانه بالفكر إعبر عن  ،فكار مثقفأفكار فرحات عباس في هذا النداء هي أن إ      
مثلما فعل  ،التي ال تستعمل الدين ألغراض سياسية ضيقة ،الديمقراطي وبالوطنية الصحيحة

لى وطنيين إن الجزائريين بحاجة إ" :مناضلوا حزب الشعب الذي صب عليهم غضبه وقال
عراق وتواصلها والعمل إلى تعايش األودعا  ،دهم متشبعين بواجبهم االجتماعيغيورين على بال

مهورية وباسم التعاون طار الشرعية الجإفي  ،على تحرير الجزائر من النظام الكولونيالي
ندد فيه كما  .)6(نشاء دولة جزائرية مرتبطة فدراليا بفرنساإسالمي مع التأكيد على الفرنسي اإل

                              
 (1) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص105.

، في صحافة االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري جريدة الجمهورية الجزائرية نموذجاثورة اول نوفمبر احمد بن مرسلي:  )2(
  . 91ص ،م2007المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، الجزائر، 

  (3) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص117.

 (4) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص92.

 (5) فرحات عباس: مصدر سابق، ص ص172، 173.
 (6) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص117.
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 وأنهم ءة أحباب البيان من تلك الجرائم،وبرا، م1945ماي  08مارية في مجازر ستعبالجرائم اال
ولم يدعوا إال للسالم والهدوء واالتحاد والتفاهم المتبادل بين األوربيين  نظموا مظاهرة سلمية،

  )1(."والجزائريين

 ن فرحات عباس ورفاقه ورغم ما حدث ما يزالونأهكذا ومن خالل هذا النداء نرى       
دماج نبعيد عن فكرة اال ،ويسعون لتحقيق ذلك ولو بأسلوب متطور ،يؤمنون باالرتباط مع فرنسا
   .)2(ليها قبل الحرب العالمية الثانيةإالكاملة التي كانوا يدعون 

وكان فرحات عباس قبل توزيعه للنداء قد تمكن من جمع الكثير من االطارات الذين       
سماه "االتحاد الديمقراطي للبيان أواتفقوا على بعث حزب جديد  ،يؤمنون بأفكاره

نشغاالت ومشاكل الجزائريين إيبلغ من خالله  ،ن يكون منبراأراد أ ) (U.D.M.A)3(الجزائري"
 .)4(التي وضعتها فيهم االدارة االستعمارية ،ومصاعبهم في ظل القوانين المجحفة والجائرة

 امتدادوهو  .)5(لالستقالل نعم لالرتباط بفرنسا في شكل جمهورية جزائرية" "نعم :وجعلوا  شعاره
هداف هذا أوتظهر  ويختلف في التنظيم، ،ألحباب البيان والحرية فيما يتعلق بالبرنامج والعمل

طار فدرالي تسوده الديمقراطية ويقوم على إفهو نادى باالتحاد مع فرنسا في  ،الحزب في تسميته

                              
 (1) شارل اندري جوليان: افريقيا الشمالية تسير، تر: المنجي سليم وآخرون، الدار التونسية للنشر، تونس، 1976م، ص341 

 (2) يحي بوعزيز: سياسة التسلط االستعماري...، مرجع سابق، ص111.
 (3) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص107.

، رسالة ماجستير في )م1963-1927لى الجزائر جزائرية (إفرحات عباس من الجزائر فرنسية  :عباسمحمد الصغير )4(
   .83، صم2007- 2006 ،الحركة الوطنية ، جامعة منتوري، قسنطينة

، دار الواحة، الجزائر، )م1954-1946والجمهورية الجزائرية الرابعة(الحركة الوطنية الجزائرية عبد الكامل جويبة:  )5(
   .144، ص2013
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لى المصالح المختصة في إوقدم فرحات عباس قانونه االساسي  .)1(لجزائريساس البيان اأ
 . )2(والحصول على الترخيص القانوني لنصف الثاني من شهر أفريل قصد االعتمادا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                              
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث )م1962-1919(فرحات عباس بين االدماج والوطنيةبوعبد اهللا: عبد الحفيظ )1(

   .142، صم2006-2005والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 (2) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص107. 
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  .برنامج االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري المبحث الثاني:

والحرية كما استفاد من تجربته النضالية  حباب البيانأاستثمر فرحات عباس رصيد حركة       
ن فكرة االندماج يستحيل تحقيقها أل واقتنع بأن ،لييناوتجربته مع العلماء والمص ،الخاصة

 .)1(كما يحاربها الجزائريين ألنها تتنافى مع مقوماتهم ،المعمرين يرفضونها دفاعا عن مصالحهم
  هي: ساسيةأحاور ومن كل هذا خرج ببرنامج لحزبه الجديد يقوم على م

ي بناء مستقبل الجزائر على أ ،تحرير الجزائر من االستعمار مع احترام مبدأ تعدد الجنسيات-
  سس الواقع والتاريخ .أ

المناهضة  ،ذاتيا ترتبط بالجمهورية الفرنسية الجديدة استقالالقامة جمهورية جزائرية مستقلة إ-
  طار فدرالي.إلالستعمار ولالمبريالية في 

  ذ ال ضرورة بأن يكون ألبناء الوطن الواحد دين واحد.إول بتعدد الديانات القب-

جل ترقية اللغة العربية باعتبارها أوالعمل من  ،طفال الجزائرأجبارية ومجانية التعليم لجميع إ-
  اللغة الوطنية والرسمية .

  اعتداءات االدارة.ليه بفعل إتخليص االسالم لما آل -

االقطاعي والتركيز على االصالح الزراعي بهدف تحسين وضعية القضاء على النظام -
  الفالحين.

نبذ استعمال العنف في مقاومة االستعمار والتأكيد على النضال السياسي كوسيلة السترجاع -
  .)2(الحقوق

                              
 (1) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص142. 

 (2) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص ص111- 113.
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ى فرحات عباس أنها ضرورية أمن المحاور ر جملة البرنامج هذا ومن جهة أخرى تضمن       
" عالميةة الالديمقراطيعلى أسس واقعية وتاريخية تكون كفيلة بأن تعبد لها طريق "لتشييد الجزائر 

   بينها: من
األحقاد ويكون ذلك بواسطة القضاء على االختالفات العرقية وعلى  :المساواة المطلقة-
 .نيالجزائري، وعلى واقع التحقير الذي كان مسلطًا على متواجدة بين افراد المجتمع الجزائريال

عسفية التي كانت تحمل أسماء متعددة لكنها تتلك القوانين والمراسيم واإلجراءات ال بهاوالمقصود 
 .وٕابقائه في حالة التبعية الدائمة الجزائري ترمي في مجملها إلى تهميش الشعب

التربية التي تستهدف اإلنسان من أجل تكوين مواطن حر يكون متشبعًا بالواجب االجتماعي -
إن أبناء  :"وفي هذا المجال يكون التركيز على تعميم الفكرة القائلة .ومدركًا لمهمته الحضارية

 ."ة على دين واحدالوطن الواحد ال يكونون بالضرور 
يمكن بدونهما، أن ترقى الجزائر إلى مصاف األمم المتقدمة،  اللذان ال :العلم والتكنولوجيا-

بدون أي تمييز عرقي أو ديني  ينالجزائرييجب أن تفتح أبوابهما لجميع أبناء  هاألجل ذلك، فإن
  .كما ينبغي أن يعاد للغة العربية اعتبارها كلغة وطنية ورسمية في البالد

مكن تحقيقه على أرض الواقع ي أن تجسيد برنامجه السياسي يرى فرحات عباسمنه و       
ف التجارب يتوظ، و  الجزائريأن يكون منطلق النشاط هو بيان الشعب  شرطب ،بدون عوائق

  .)1(التي خاضتها حركة أحباب البيان والحرية

  

  

  

                              
  (1) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص ص106، 107.
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  النشاط السياسي لالتحاد الديمقراطي. المبحث الثالث:

   مشروع دستور الجزائر:لاقتراحه  -1  

قرروا  ،عتماد حزب االتحاد الديمقراطيإى ما تحصل فرحات عباس ورفقائه عل بعد      
حت وت، م1946جوان  02جراؤها في إالمقرر  ،في االنتخابات التشريعية الفرنسية المشاركة

وقد لقي هذا القرار  ،النتخابات المجلس التأسيسي الثاني المرشحينعنوانه وضعوا قوائم 
فهم  ،)1(معارضة شديدة من طرف مناضلي حزب الشعب رافعين شعار:"من انتخب قد كفر"

وكان تأثيرهم على الشعب . )2(اعتبروا مطالب االتحاد تراجعا وتخاذال عن القضية الوطنية
   .)3(عدد الناخبينواضحا حيث امتنع عن التصويت حوالي نصف 

حقق فيها نجاحا باهرا فتحصل على  ،الديمقراطي االتحادن أ إالورغم النداء بالمقاطعة       
 فرحات عباس، :ففاز في عمالة قسنطينة ،مقعدا مخصصة للجزائريين 13صل أمقعدا من  11

عبد  :وفاز في عمالة وهران .باي العقون وحاج سعيد ،اطورص ابن خليل، مصطفاي الهادي،
 ،وابن قداش ،فاز سعدان :وفي الجزائر العاصمة .حمد فرنسيسأقادة بوتارن و  القادر محداد،

نذاك أحمد بومنجل بسبب عملية التزوير التي قام بها أو ، ولم يتم انتخاب كل من محمد بن سالم
قدرت نسبة النجاح للحزب  ولقد .)4(حسب تصريح فرحات عباس  Pirelli " الحاكم العام "بيريلي

 63صوتا من مجموع  458000والتي كانت في حدود  ،من االصوات المعبر عنها 7%1ب 
   .)5("نه انتصار المسلم االبديأوعبر فرحات عباس عن هذا االنتصار ب " ،لف صوتأ

                              
 (1) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص108. 

 (2) عبد الكامل جويبة: مرجع سابق، ص151.
 (3) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص110.

(4) شايب قداردة: "تحوالت الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية 1945-1954م"، العلوم اإلنسانية، مج أ، 

.150، 149ص ص ،م2008ة، الجزائر، ، جامعة منتوري قسنطين30ع  
  .83، صمرجع سابقعباس: محمد الصغير  )5(
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في هذه االنتخابات للبيان الجزائري االتحاد الديمقراطي  نتصاراويرجع محفوظ قداش       
نفسهم ولوال عملية التزوير أالتي تخلى عنها الشيوعيون  ،لى فشل سياسة االندماجإالبرلمانية 

   .)1(ركبأقدمت عليها االدارة االستعمارية لكان انتصار االتحاد أالتي 

وت أ 09 ي للبيان الجزائري فيوبعد هذا االنتصار تقدم منتخبوا االتحاد الديمقراط      
في حين لم يكن  ،لى مكتب المجلس التأسيسيإبطرح مشروع "الجمهورية الجزائرية" ، م1946

كتوبر من أقرار دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة في إي قبل أ ،لفرنسا في تلك الفترة دستور
  المشروع المقترح ما يلي:  تضمنههم ما أو  .)2(نفس السنة

سية باالستقالل الذاتي للجزائر وفي نفس الوقت تعترف تعترف الجمهورية الفرن :المادة األولى
  بالجمهورية والحكومة الجزائرية  والعلم الوطني.

تكون الجمهورية الجزائرية عضوا في االتحاد الفرنسي بصفتها دولة شريكة وتكون  المادة الثانية:
  العالقات الخارجية والدفاع الوطني مشتركا مع الجمهورية الفرنسية.

ن تحتفظ الجمهورية الجزائرية بالسيادة الكاملة للتراب الوطني وتشرف على ألثالثة:. المادة ا
  المرافق الداخلية وحتى الشرطة.

ن يتمتع كل فرنسي في الجزائر بالجنسية الجزائرية ويتمتع بكافة الحقوق المخولة أ المادة الرابعة:
  .)3(له والعكس بالنسبة للجزائريين في فرنسا

ما أينتخب برلمان جزائري باالقتراع العام تكون له السلطات التشريعية فقط  الخامسة:المادة 
  السلطات التنفيذية فتوضع في يد رئيس الجمهورية الذي يساعده مجلس الوزراء.

                              
 (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص119، 120.

 (2) عبد الكامل جويبة: مرجع سابق، ص151.
(3) عبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون: الكفاح القومي والسياسي، ج2، ط2، منشورات السائحي، الجزائر، ص ص477، 

478.  
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يمثل فرنسا في الجزائر ممثل عام تقبل به حكومة الجزائر ويتمتع بصالحيات  المادة السادسة:
  استشارية فقط.

الجمهورية الجزائرية مع  يين العربية و الفرنسية رسميتين فن تكون اللغتأ السابعة:المادة 
  .)1(معا في كل مراحل التعليم .جبارية التدريس بهماإ

فهنأه على  في باريس بالرئيس"هوشي منه" لتقىإللمشروع  فرحات عباس وبعد تقديم      
 القاهرة وصلته رسالة من الحبيب بورقيبةومن ، بناءة نشاطه في جو من الوضوح وروح سامية

ونصحه  ،ي مطلب من مطالبناأشار له فيها بأن فرنسا لن تلبي أزعيم الدستور الجديد 
  . )2(لى حزب الشعب الجزائريإباالنضمام 

كانت هناك ثالث مشاريع  ،وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه فرحات عباس بهذا المشروع      
من قبل الحكومة الفرنسية والحزب  ،المجلس الوطني الفرنسي لىإخرى معدة لتقديمها أ

  . )3(الجزائري االشتراكي والحزب الشيوعي

لى مكتب المجلس التأسيسي الفرنسي يعتبر انتصارا ثانيا إن مجرد تقديم مثل هذه الوثيقة إ      
 ،مشروعهم قراطي في الدفاع عنلى ممثلي االتحاد الديمإبالنسبة للحركة الوطنية وبالنسبة 

وفي النهاية لم يأخذ  ،وجدوا جوابا معاديا رغم الضمانات التي قدمها فرحات عباسهم ولكن
  . )4(المجلس مقترحاتهم مأخذ الجد ولم يجهد نفسه حتى لمناقشة الدستور المقترح

الذي نص  ،صادق الشعب الفرنسي على دستور الجمهورية الرابعة م1946كتوبر أوفي       
خرى لالتحاد الديمقراطي أفكان ذلك خيبة  .الجزائر جزء ال يتجزأ من فرنسان أفيه على 

                              
 (1) محمد بلعباس: الوجيز في تاريخ الجزائر، دار المعاصرة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009م، ص81.

  (2) عز الدين معزة: مرجع سابق، ص203.
  (3) يحي بوعزيز: سياسة التسلط االستعماري...، مرجع سابق، ص119.

 (4) عبد الحفيظ بوعبد اهللا: مرجع سابق ، ص145.
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ن االحوال أمن هذا الدستور تأكد  82ن بند أوخاصة  ،وأصبحت فكرة االندماج هي الرابحة
ي مواطن من الحقوق والحريات التي تتعلق بالجنسية أبدا سببا في حرمان أالشخصية لن تكون 

الدرجة  ،بقى على مبدأ القسمين في االنتخاباتأن الدستور الجديد إف وزيادة على هذا ،الفرنسية
وذلك يعني تسوية عشرة ماليين  ،االولى والثانية بالتساوي في النيابة بين المسلمين والفرنسيين

  .)1(وربيألف أمسلم بثمانمائة 

لالتحاد ول المؤتمر األ م1946كتوبر ألم يفقد فرحات عباس ورفقاؤه الثقة وعقدوا في       
تى لكم أ"االتحاد الديمقراطي  :صرخ فرحات عباس باتجاه الشباب يقولوخالله  ،الديمقراطي

وكالهما يستطيعان  مام أي نقد.أبعقيدة وبرنامج وهذه العقيدة وهذا البرنامج يستطيعان الصمود 
وافقوا على وفي هذا المؤتمر  )2(".لى تقرير مصيرها وبحرية وبنفسهاإن يقودا الجزائر أيضا أ

  .)3(مع حزب الشعب وطالبوا بإطالق سراح مصالي الحاج فكرة االتحاد مع القوى الديمقراطية،

على وتعمل  ،دارة االحتالل الفرنسي في الجزائر تقف دائما ضد توحد الجزائريينإوألن       
 ،لديمقراطينها لم ترضى بالفوز الكبير الذي حققه االتحاد اأوبما  ،تفريق صفوفهم بشتى الطرق

وفي هذا السياق تم ، يجاد منافس قوي في الساحة السياسية الجزائريةإليها هو إوالحل بالنسبة 
وعبر فرحات عباس عن رأيه في كتابه تشريح الحرب بقوله:"عندما  .)4(طالق سراح مصاليإ

 :لهال مامي قأطلب "جورج بيدو" رئيس الحكومة من الحاكم العام "ايف شاتينيو" ليقطع الطريق 

                              
 (1)  يحي بوعزيز: سياسة التسلط االستعماري...، مرجع سابق، ص119.

، م2011، تر: حسين لبراش، مطبعة مراد حسناوي، الجزائر،فرحات عباس ذلك الرجل المظلومليلى بن عمار بن منصور:  ) 2(
  .290ص

 (3) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص123.
 (4) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص93. 
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فأمره  .ن يهزم السيد عباس في االنتخابات هو الحاج مصالي"أرى إال رجال واحدا يمكنه أ"ال 
   )1(".مصالي يهزمه جعلا ليكن،" :الرئيس قائال

االتحاد الديمقراطي الذي ضم  وفدلتقى به إوال في باريس وهناك أحل مصالي الحاج       
بضرورة االتحاد وخصوصا بمناسبة  هقناعإحاوال و  عرضا عليه الوضع الذين سعدان وبومنجل

مة الجزائرية زبه أرادوا االستفتاء في فكرة األن مصالي الحاج وحأإال  ،االنتخابات التشريعية
  .)2(ومبدأ االستقالل ولم يقبلوا االتحاد

وقرر ، الجزائر العاصمة واستقر ببوزريعةلى إ م1946كتوبر أ 13وصل مصالي في       
 رجعهاأألسباب االتحاد الديمقراطي  فيها يشترك لموهذه االنتخابات . )3(في االنتخاباتالمشاركة 

  .)4(مام حزب وطني رفع قضية االستقالل عالياأنه لم يكن يرغب في الوقوف أ فرحات عباس

رفض هذه التسمية محافظ و  ودع مصالي الحاج قوائم تدعى "تحرير الشعب الجزائري"أ      
 10الجمعية الوطنية  غداة انتخابات "انتصار الحريات الديمقراطية"لهذا تم اختيار  ،الجزائر

وقد رفضت االدارة ترشيح مصالي الحاج وحذفت من قوائمهم خمسة ، م1946نوفمبر 
متعلال  ،فيما رفض محافظ قسنطينة قائمة بأكملها .ثنان في سطيف وثالثة بوهرانإ ،مرشحين

ماي  08حداث أثر إالمحكوم عليهم باإلعدام  ،فياللي سي عبد اهللابعدم جواز انتخاب المترشح 

                              
 (1) فرحات عباس : تشريح الحرب، تر: احمد منور، دار المسك، الجزائر، 2010م، ص243.

 (2) محفوظ قداش: مصدر سابق، ص1079، 1080.
 ،م2007 الجزائر، دار القصبة للنشر، تر:صادق عماري، ،مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية بنيامين سطورا: )3(

  .194ص
 (4) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص93.
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حركة االنتصار للحريات الديمقراطية ومرشحين نواب مقاعد ل 05وأعطت النتائج  .)1(م1945
  .)2(وبقية المقاعد لمرشحي االدارة ،الشيوعيينلدى 

لى القضاء على كل تمثيل سياسي إاورات االدارة الفرنسية الهادفة وبالرغم من من      
كثر تنظيما أنه الحزب أظهر خالل هذه الفترة على  ،ن االتحاد الديمقراطيأغير  للجزائريين

في ديسمبر  )3(ونشاطا واستجابة لدى الجزائريين وتجلى ذلك في انتخابات مجلس الجمهورية
التي لم تشارك فيها حركة  ،مقاعد 07صل أمقاعد من  04على لتي تحصل فيها ا ،م1946

  .كتفت بالتمثيل في البرلمان الفرنسيإالتي و االنتصار للحريات الديمقراطية 

وأعاد طرح مشروع  ،لى صفهإاستغل فرحات عباس هذا النجاج في كسب الجزائريين       
من  ،م1947مارس  21على البرلمان الفرنسي يوم  ،قانون الجمهورية داخل االتحاد الفرنسي

 لكن المجلس الوطني الفرنسي رفض مناقشة مهدادي، سعدان، بن خليل، ف: مصطفاوي،طر 
  .)4(ذلك

  :م1947من دستور موقفه  -2  

زرع الرعب ذ إ ،تأثير كبير في تلك الفترةله الذي كان  الديمقراطي بسبب نشاط االتحاد      
ولهذا تكتلوا بتهديدها ، وساط الكولون الذين بدأوا الضغط على حكومة الجمهورية الرابعةأفي 

بوير وجه السيد  طاروفي هذا اإل .بالتمرد على قراراتها التي قد ال تكون لصالح الجزائر فرنسية
راضي ناحية بابا علي بالعاصمة أغلبية أالمسيطر على  ،المدير السابق بالوالية العامةبانس 
فإننا  ،سوف تتسربل بالعار عنا، بالتخلي ذا كانت فرنسا،إ" لى وزير الخارجية جاء فيها:إرسالة 

                              
 (1) محفوظ قداش: مصدر سابق، ص1080.

 (2) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص149.
 (3) عز الدين معزة: مرجع سابق، ص207.
 (4) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص94.
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عنا فرنسا ويومها  مم المتحدة بحقنا كشعب تخلتفيما يخصنا سنكون مضطرين لمطالبة األ
نتم وزير الشؤون الخارجية واجب تقديم االسباب التي قد تكون دفعت فرنسا أسيكون عليكم 

   .)1(لخيانتنا"

وفي نفس السياق نشر رئيس مجلس العموم لعمالة الجزائر في رسالة موقعة من طرف       
ن المجلس الوطني يزود الجزائر بقانون ال أ"لو  لى باريس جاء فيها:إثالثة وعشرين من رفقائه 

لى غير إيخدم مصالح االستعمار فإن ممثلي االقلية االوربية لن يترددوا في التوجه 
   .")*(الميتروبول

في المجلس الوطني الفرنسي منتقدا الدستور  )**(ومن جهته تعرض النائب جاك شوفالي      
جبارية تعليم اللغة إوتقف طويال عند  ،الذي تقدم به ممثلوا االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

لى إكثر فأكثر أجباري يعني دفع المسلمين إن جعل تعلم اللغة العربية إ" العربية حيث قال:
وكل الذين يريدون استقالل الجزائر وأخيرا يعني  ،سالم وتمتين العالقة مع الجامعة العربيةاإل
  .)2(دخال البربر تحت سلطة االسالم عن طريق اللغة العربية"إ

االوربيين  مناقشة مشروع الدستور كثف فرحات عباس نشاطه إلقناع النواب قتراباومع       
بالجمهورية الجزائرية  وحذر من اقرار مشروع ال يعترف ،ينفرنسيولين الؤ من القسم االول والمس

يجابي يرضي رغبات الشعب الجزائري بعيدا عن كل سياسة إيجاد حل إوضرورة  ،المستقلة ذاتيا

                              
 (1) العربي الزبيري: مرجع سابق، ص116.

   ها.مارية بخالف مستعمراتها أو توابعالمتروبول: تعبير فرنسي يشير إلى الدولة االستع (*)

تولى جاك شوفاليي مسؤولية رئيس بلدية األبيار، عضو الجمعية الجزائرية، انضم إلى وزارة مانديس فرانس ككاتب دولة ثم  (**)
وزير الدفاع، كان يتمنى الجزائر فرنسية، بعد اندالع الثورة ووقف اطالق النار لعب دورا لوقف عمليات التخريب واالغتياالت 

. انظر: عاشور 1970يش السري، اعتزل السياسة بعد االستقالل توفي في الجزائر العاصمة في التي قامت بها منظمة الج
 .211شرفي: مرجع سابق، ص

 (2) محمد العربي الزبيري: مرجع نفسه، ص117.
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ن الدستور الذي يقترحه الحزب هو أو  ،وال تعترف بشخصيته ،دماجية تتجاهل مطالبهإ
  .)1(االصلح

الذي اعتقد  بول راماديس من طرف رئيس الحكومة الفرنسي ولهذا استقبل فرحات عبا      
طلعته مصالح أما  خاصة بعد ،ئيس االتحاد الديمقراطينه باستطاعته تغيير موقف ر أ

لتي كان يجريها مع الجزائريين الممثلين لإلدارة االستعمارية االمخابرات على محتوى المكالمات 
نه تمكن من التأثير عليهم وجعلهم يتبنون فكرة النضال أوالتي تدل على  ،في البرلمان الفرنسي

ن المقابلة لم تدم أويذكر السيد عمار نارون  .قامة جمهورية جزائرية متحدة مع فرنساإجل أمن 
وقد احتفظ التاريخ من ذلك اللقاء القصير بحوار ممتع  ،طويال نظرا لتمسك كل منهما بموقفه
ن جسم الجزائر إ" حيث قال عباس: ،ئقة على التعبيريدل على ثقافة الرجلين والقدرة الفا

ن تخيطوا له لباسا أذن إلى التنفس حاولوا إنه بحاجة إمحصور في اللباس المفروض عليه 
ننا سنخيط لكم لباسا جديدا لكن تفصيله إجل سيد عباس أجابه رمادي:"أ" وبدون تردد .عصريا

  )2(".سيكون دقيقا على الطريقة الفرنسية

ن الحكومة الفرنسية قد جندت كل ثمرت ألأن تهديدات الكولون قد أما ال شك فيه وم      
يهتم بالمشروع جعلته المجلس الوطني و  ، فيطاقاتها الستبعاد مشروع قانون االتحاد الديمقراطي

 ،. ورغم كل الجهود والمساعي المبذولة من طرف ممثلي االتحاد الديمقراطي)3(المقدم من قبلها
جل الضغط على الحكومة الفرنسية وكسب تأييد بعض أوعناصر الحركة الوطنية الجزائرية من 

 مام غالبية النواب الفرنسيين الموالين لإلدارة الفرنسية وللمعمرين.ألم يوفقوا  ،االطراف الفرنسية

                              
 (1) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص 152.

 (2) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص120.
 (3) مرجع نفسه، ص117.



)م1954 -6194ومساهمته في النضال السياسي( للبيان الجزائري االتحاد الديمقراطي     الفصل الثاني   
 

55 
  

في المجلس الوطني الفرنسي   1947سبتمبر  20ولذلك تمت المصادقة على هذا القانون يوم 
  .)1(صوت 193صوت وامتناع  92صوت مقابل مقابل  322ب 

" قانون الجزائر التنظيمي La statut de L'algérieد عرف هذا المشروع الحكومي باسم"ولق      
لخ ومهما كانت إزائر...و قانون الجأالقانون االساسي و  وقد عرف بتسميات عدة دستور الجزائر،

جامعا لمحتويات المراسيم والقوانين واألمريات االستعمارية نه لم يأتي بجديد بل جاء إالتسمية ف
وقد اشتمل هذا القانون ثمانية  ،التي فرضت على الجزائر منذ السنوات االولى من االحتالل

النخبة التي تتمتع بحق المواطنة عن بقية لى فصل إويهدف بالدرجة االولى  ،بواب وستين مادةأ
  .)2(الشعب

قرار هذا القانون والمصادقة عليه في غياب ممثلي الشعب الجزائري كان صدمة  إن إ      
 إذ ،ماال في مشروع دستور الجزائرآوضع الذي  ،فعل عنيف لدى االتحاد الديمقراطيحدثا رد أ
تضمنت موقفه من وقد تم ذلك بواسطة رسالة  ،مر مستشاريه باالستقالة من مجلس الجمهوريةأ

ن نحتج ضد قانون الجزائر أ: "مع كل االحترام يشرفنا هم ما جاء فيهاأ ومن ،الدستور الجديد
ساس نوجه وعلى هذا األ ،غلبية سكان الجزائرأالتنظيمي الذي فرضه البرلمان الفرنسي على 
كثيرا على المساومات التي قامت وبدون اإللحاح  ،لكم استقالتنا من عضوية مجلس الجمهورية

  ل هذا القانون فإننا نلحظ عليه العيوب الثالثة:حو  ،بها االحزاب في غيابنا

ن تأخذ في االعتبار طموحات شعب أودون  لقد صوت عليه في غياب المنتخبين المسلمين،-1
خارج  )*(وتأثير رئيس الحكومة السابق ،فتآمر غالة المعمرين من جهة ،الجزائر الشرعية

                              
 (1) عبد الكامل جويبة: مرجع سابق، ص ص156، 167.

 (2 ) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص117.
  (*) يقصد الجنرال ديغول.
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وقد وقع تحالف ضد  ،قد حاال دون حرية سير المؤسسات الجمهورية ،خرىأالبرلمان من جهة 
  الجزائريين المسلمين وواجبنا التنديد بذلك.

الشخصية ال  حوالن األأعلى  ،في فقرتها الثانية 82هناك خرق للدستور الذي تنص مادته -2
لمواطنة ن تشكل سببا لرفض الحقوق والحريات اللصيقة بصفة اأحوال يمكن لها بحال من األ

التي ال طار الجمهورية الفرنسية الواحدة إن يرى المرء في أو الحد منها وٕانها لمفارقة أ ،الفرنسية
  لى مجموعتين وفقا لجنسهم وعقائدهم الدينية.إيتجزأ تقسيما للمنتخبين 

لى وجود ممثلين عن الجزائريين المسلمين في إمة وبعض البرلمانيين قد استندوا ن الحكو إ-3
ن منتخبي البيان يؤكدون إ ،لتجريد الجمعية الجزائرية من كل سلطة تشريعية ،ان الفرنسيالبرلم

ن مشاركتنا في البرلمان الفرنسي ليس في المساهمة في إ على الطابع المؤقت لذلك التمثيل،
ن دورنا ليس هو إنشاء وٕاقامة الهيئات االتحادية إولكن المشاركة في  ،ممارسة السيادة الفرنسية

  )1(."ن يمارس سيادته في الجزائر وفي مجلس االتحادأفالجزائري يجب  تروبول،نشرع للمن أ

"تحت ضغط المصالح الشخصية  وقد علق فرحات عباس على هذا الدستور بقوله:      
صوت البرلمان الفرنسي على دستور الجزائر الذي هو في الحقيقة ضد  للمعمرين،
  )2(".الديمقراطية

ستقالة  قد تحدث في مجلس الجمهورية عن هذا ور سعدان قبل هذه اإلوكان الدكت      
الحرية ن يكون إطارا لحل معضلتي أالذي ال يمكن  ،فوصفه باللعب الصبياني ،القانون

ن القانون مؤسس من الكذب أكد أن أبعد  .تي يعاني منهما الشعب الجزائريوالديمقراطية ال
وهو من وضع رجال لم يتخلصوا بعد من التعصب الكولونيالي والتقاليد االمبريالية  ،والغموض
القوة وتجعلهم ال يترددون في استعمال  خرفي نفوسهم غريزة السيطرة على اآل التي تنمي

                              
 (1) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص ص 154،155. 

 (2) عبد الكامل جويبة: مرجع سابق، ص159.
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ن المأساة في هذه القضية تتمثل في كوننا إ" وختم يقول: ".لالحتفاظ بمتاع الغير ،والعنف
عان لبلدنا الذي يعتبرانه فالحكومة الفرنسية والمجلس الوطني يشر  ،غة واحدة نتكلم لالوفرنسا 
  )1(نه لم نعد خدما وال أقنانا."أنه وطن و أتجاهلين ممزرعة 

وصرح مصطفاوي عضو في كتلة االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري منتقدا الدستور       
 دماجية على الرغم من تظاهره بذلك،إ ساسي ال يسير على سياسةن هذا القانون األإ" قائال:

ية روح ديمقراطية على أوليست فيه  وهو ليس بالقانون االتحادي الفدرالي على النحو المطلوب،
وهو ليس بالتقدمي ألنه يأخذ باليد اليمنى ما يعطيه  ،الرغم من والدته في جو التحرر العالمي

لى الروح وٕاذا كانت فيه إ لى النفس و إ و  صالةلى األإ لى الشخصية و إنه يفتقر إ ،باليد اليسرى
رض وهو القديمة التي يتمتع بها سادة األ ففي حفاظه بشكل جديد على االمتيازات ،صالةأ

  )2(".صفاد الحديدية التي نقيدها بأصفاد من الذهبيستبدل األ

لم يغير شيئا من وضع الجزائريين فإن و ن الدستور لم يأت بجديد أوعلى الرغم من       
وأنشأوا جمعية الدفاع عن الجزائر الفرنسية وشنوا بها  كولون قد حاربوا الدستور وعارضوه،ال

  .)3(بطال العمل بهإ عالمية ضده للقضاء عليه و إحربا 

 من ذلك خرى على االتحاد الديمقراطي وعلى الرغمأخيبة  م1947كان صدور دستور       
بالجمهورية "والتمسك  "الثورة بالقانون"تحت شعار  ،نها لم تمنعه من مواصلة نشاطهأإال 

لخوض  ستعدادااللناطقة باسم الحزب والعمل على اصبحت عنوان الصحيفة أالتي  "الجزائرية
  .)4(االنتخابات

                              
 (1) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص119.

 (2) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص155.
 (3) عبد الكامل جويبة: مرجع سابق، ص169.

 (4) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص156.
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  :اتنتخاباال في  تهمشارك-3  

شرعت االدارة  ،ومباشرة بعد مصادقة الجمهورية الرابعة على القانون التنظيمي      
فاالتحاد الديمقراطي رأى ، م1947كتوبر أاالستعمارية في تطبيقه بإجراء االنتخابات البلدية في 

"تحت شعار : م1947كتوبر أ 26و 19جرائها يومي إن يدخل االنتخابات البلدية المقرر أ
لق للنضال مركزا على إقناع الشعب بضرورة الدعم المط .الترقية االجتماعية للشعب الجزائري"

مع التركيز على التعليم والتربية والتكوين  ،فضل لمجاالت الحياة اليوميةأجل تنمية أمن 
جل انتصار الحريات الديمقراطية أما الحركة من أ .وتوفير مختلف حاجات الغذاء ،المهني

يتم من خاللها تجذير العداء  ،لى ظاهرة سياسيةإن تتحول أكانت ترى من هذه االنتخابات 
  ة.جل استرجاع السيادة الوطنيأمن  لى جميع الوسائلإوتعميم فكرة اللجوء  ،للقانون التنظيمي

هذا التباين في الموقف من االنتخابات البلدية هو الذي حال دون تحقيق الوحدة الوطنية       
االتحاد الديمقراطي مدعوما بالحزب التي نادى بها  ،والديمقراطية للدفاع عن مصالح الجزائريين

  .)1(لى التركيز على المطالب ذات الصبغة البلديةإالذي كان يدعوا  الجزائري الشيوعي

حيث  ،جل انتصار الحريات الديمقراطيةأولقد تجاوبت الجماهير الشعبية مع الحركة من       
 للحزب الشيوعي %04و الديمقراطي لالتحاد %18مقابل  ،من االصوات %33تحصلت على 

ن االتحاد الديمقراطي قد إورغم تسجيل الهزيمة ف. )2(من االصوات %45والمستقلون  الجزائري
العديد من المقاالت  حيث نشر ،لى التظاهر بروح رياضيةو عالن عن النتائج األمنذ اإلحاول 

  .)3(الشعب الجزائري يعد ترسيخ وتثبيت لفكرة الوطنية ختياران أيؤكد فيها 

                              
 (1) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص121.  

 (2) شارل روبير اجرون: مرجع سابق، ص990. 
 (3) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص122.  
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جل توحيد أشجعت هذه النتائج حركة االنتصار للحريات الديمقراطية على العمل من       
 ،لى حزب االتحاد الديمقراطيإمن خالل الدعوة التي وجهها مصالي الحاج  ،القوى الوطنية

ليه واستجاب االتحاد إيجاد السبل إلخراج البالد من الوضع التي آلت إبهدف  لى الحوارإيدعوه 
الحوار بين وبداية  ،طي من خالل النشرة التي صادق عليها المكتب السياسي للحزبالديمقرا
واالتفاق على برنامج عمل مشترك يقوم على دستور دولة جزائرية ذات سيادة مطلقة  ،الحزبين

  .نواع االستعمارأوٕالغاء كل 

الذي وضع  طيالديمقرا نحل بتراجع االتحادإن إوما  ،ولكن هذا التقارب لم يدم طويال      
دانة االتحاد الفرنسي إوعدم  ،عدم رفض التمثيل البرلماني التحالف منها: ستمرارالشروط 

وهو ما رفضته حركة االنتصار  ،والتخلي عن دستور الدولة الجزائرية ذات السيادة المطلقة
مصالي الحاج على الجمهورية الفدرالية التي رفع شعارها فرحات عباس بالمولود وعلق 

يدي االمبريالية الفرنسية وسوى مليون أألنها تترك الدفاع الوطني والخارجية بين  ،مبريالياال
  .)1(وبذلك تشتت الحركة الوطنية من جديد ."وربي بعشرة ماليين من الجزائريينأ

زاحة الحاكم العام إوللسهر على تطبيق القانون الخاص بالجزائر وبضغط من الكولون تم       
وعينت االدارة الفرنسية الوالي العام  ،بتهمة عرقلة مصالحهمYVES Chataigneau) (  شاتينيو

وربية قلية األوقد سارع منتخبوا األ .مكانه (Marcel édmond naegelen)دمون نايجالنإمارسيل 
  .)2(بااللتفاف حوله والحصول منه على تعهد وهو منع المجلس الجزائري على الوطنيين

                              
 (1) عبد الكامل جويبة: مرجع سابق، ص172.

 (2) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص157. 
، حين انعقد ثاني مؤتمر حزب الشعب ببلكور في محل كان ملكا للمناضل 1947فيفري  15أنشأت في  المنظمة الخاصة: (*)

سي مولود، منحت طابعا شبه عسكري، وزودت بهياكل خاصة بالكفاح المسلح، وكانت تتألف من مجلس قيادة: مجلس عام 
. أكتشف أمرها من تكوين المناضلين وجمع السالحفي  دور كبير ومجلس إقليمي، وكان محمد بلوزداد أول مسؤول بها، لعبت
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بفشل مساعي الوحدة بين االتحاد وحركة  م1948الفترة قبل انتخابات أفريل وقد تميزت       
وقد كان فرحات عباس يرغب في تكوين "جبهة ديمقراطية" مفتوحة حتى على  ،االنتصار

لكن سرعان ما تراجع عن هذه  ،عضاء الحزب الشيوعي للوقوف في وجه الجبهة االستعماريةأ
الفكرة بعد اقتراح مصالي الحاج الذي نص على المشاركة في االنتخابات حول موضوع االمة 

لتقاسم المقاعد بالتساوي وظهور خالفات داخل حركة االنتصار حول سياسة  ،الجزائرية السيدة
 ،)*(المنظمة الخاصة نشأواأخاصة من طرف الشباب الثوريين الذين  ،المشاركة في االنتخابات

مع فرحات عباس فقد فضلوا  ما العلماء المتعاطفون موضوعياأ ،تتولى التحضير للعمل المسلحل
  .)1(الحياد

لى الجزائر كان يمينيا متطرفا إلقد كان نايجالن اشتراكيا في مذهبه السياسي لكنه بالنسبة       
سس مدرسة أمجرد تنصيبه شرع في وضع نه وبإف ،يرى في استقاللها نهاية االنجازات الفرنسية

 الخوف، "االنتخابات على طريقة نايجالن التزوير،: التي عرفت باسمه ،تزييف االنتخابات
 ،و توجيه التهم للمترشحين الوطنيينأ" مستخدما جميع االجراءات التعسفية منها االعتقال .الدم

  باألمن.استعمال العنف واإلخالل  ،كالمس بالسيادة الفرنسية

لى المصالح االدارية بالبلديات كي ال توزع بطاقات الناخبين في إوامر أصدر أكما       
حرار من و األأوزيادة عدد المترشحين المستقلين  ،المراكز التي يشك في ميوالت سكانها الوطنية

االقتراع وعندما بدأت عملية  .ضفى طابع الشرعية في الغش االنتخابيأمما  ،التابعين لإلدارة

                                                                                             
: تق وتح، الجزائر في ظل المسيرة النضالية المنظمة الخاصة. انظر: محمد يوسفي: م1950سنة  قبل السلطات الفرنسية= 

   .196، دار ثالة، الجزائر، ص2محمد الشريف، ط

  (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص131.
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ومنع ممثلي  ،وربيين فقطلى األإجراءات التزييف كإسناد مكاتب التصويت إتضاعفت 
  .)1(المترشحين من مراقبة سير العملية إلدراج صناديق مملوءة مسبقا

جل انتصار للحريات أوعلى الرغم من الضغط االداري فقد انتزعت الحركة من       
 وتحصل االتحاد ،مقاعد 09وتحصلت على  عنها من االصوات المعبر %30.6الديمقراطية 

وتحصل مرشحوا االدارة  ،من االصوات المعبر عنها %17.5ي أمقاعد  08الديمقراطي على 
  .)2(مقعدا 41على 

ولالتحاد  ،كانت تجربة انتخابات الجمعية الوطنية درسا بالنسبة للحركة الوطنية      
االستعمارية مصممة على حرمان الشعب الجزائري ن االدارة أيقنت قيادته أالديمقراطي الذي 

ن الحلول أن التنازالت التي قدمها لم تجد نفعا و أأكدت على ، و حقه في تقرير مصيره بنفسه
عضاء المؤتمر الذي انعقد بمدينة سطيف أكل هذه الحقائق عرضت على  .الوسطى غير معبرة

حاضر في  نظرات" :مداخلة بعنوانوقدم فرحات عباس . )3(م1948سبتمبر  27و 25ما بين 
تحاد إطار إطالب فيها بالوحدة المغاربية في ، و )4(وكرس فيها الثورة بالقانون ،الجزائر ومستقبلها"

لى حكومة إوتحويل الحكومة العامة  لى المجلس الجزائري،إفريقيا وٕادخال الديمقراطية إشمال 
  جزائرية وٕالغاء القوانين التعسفية. 

طالبين منها  ،لى منظمة االمم المتحدةإوجه المؤتمرون رسالة شكر ختتام وفي اال      
ما الحكومة الفرنسية أ .وٕالغاء نظام االستعمار ،مساعدة كل الشعوب على منحها تقرير المصير

 ،الضحاياه تقديم تعويضاتو  حداث الثامن مايأرسال لجنة تحقيق حول إ فقد طلبوا منها:

                              
 (1) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص158.

 (2) شارل روبير اجرون: مرجع سابق، ص992، 993. 

 (3) عز الدين معزة: مرجع سابق، ص159.
 دكتوراه العلوم في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،اطروحة  ،)م1962-1945(اثيق الثورة الجزائريو م :قاسمي يوسف )4(

  .56ص ،م2009- 2008باتنة، ،جامعة الحاج لخضر
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التعليم لجميع االطفال  لغاء انتخابات المجلس الجزائري،إ السياسيين،طالق سراح المعتقلين إ
نشاء سياسة سكنية إ و  الزراعي، إصالح ،التثبيت الرسمي واإلجباري للغة العربية ،المسلمين

ولكن  لى تكوين جبهة ديمقراطية لمواجهة االستعمار،إكما دعى المؤتمرون  .والصحة العمومية
 .لتقائهما في عدة نقاطإبالرغم من  ،االنتصار للحريات الديمقراطيةدون السير في سياسة حركة 

مقراطيين وكونا جمعية الديبفلسطين  في باريس نددا باالستعمار االسرائيلي م1948ففي جوان 
   .)1(المنتخبين ضد االستعمار

فشل االتحاد الديمقراطي في االنتخابات التي جرت لتجديد المجالس  م1949وفي مارس       
 ،بسبب استمرار التزوير العلني الذي كسبت من خالله االدارة االستعمارية ثقة الكولون ،العامة

لى الحاكم العام إلكنها فقدت نهائيا ثقة الجزائريين بما فيهم فرحات عباس الذي بعث برسالة 
  .)2(فضل في االنتخابات لكن بدون جدوىأفادها ضرورة توفير جو مارس م 09نايجالن في 

اللذين شاركوا في المؤتمر  ،حدث تقارب في وجهات النظر يبن االحزاب الوطنيةأوهذا ما       
تفاق مشترك ينص بأن يكون للشعب إجل السالم ووقعوا على أالعالمي للمناضلين من 

  )3(".ت السيادة الخاصة بهن تكون له دولته ذاأ"الحق في  :الجزائري

سبتمبر مؤتمره  17و  16وحينما عقد حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ما بين       
عالنه عن االفتتاح طلب من إالذي ترأسه االستاذ محداد وقبل  .الثاني بمدينة تلمسان

   الحاضرين وقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الدكتور سعدان.

                              
طروحة دكتوراه العلوم أ ،)م2000- 1899: فرحات عباس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنة(عز الدين معزة )1(

   .286، 285، ص صم2010-2009في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 (2) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص160.

 (3) شارل روبير اجرون: مرجع سابق، ص994.
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"نظام االستعمار ورفضه للعدالة  :مداخلة بعنوان قدم فرحات عباس في هذا المؤتمر      
 مرة أخرى  ووجه نداء كد على بقاء حزبه مخلصا لمبادئه ورافضا لالستعمار،أوفيها  والتقدم"

ومذكرا  ،م1949غاية لى إ م1830لى هيئة االمم المتحدة شارحا فيه وضعية الجزائر منذ إ
جلها ومطالبا منها التدخل لوضع حد االحتالل الفرنسي للجزائر ألتي تأسست من باألهداف ا

وطالب بإطالق  ،تحاد مغاربي بعد التحرر من االستعمارإوالعمل على قيام  ،إفريقياوشمال 
   .)1(وفي تدخله فضح القمع الذي يتعرض له المصاليون ،سراح المعتقلين السياسيين

واالنتخابات العامة  م1950ام في سائر االنتخابات مثل الجزئية عسلوب التزوير أاستمر       
ولم " ،وال من حركة االنتصار الديمقراطي بحيث لم يفز منتخب واحد ال من االتحاد، م1951

وبقدر ما كانت طريقة نايجالن قد  ،و االحتجاجأيبقى للمنتخبين سوى االمتناع عن التصويت 
مام أفإنها دون قصد قد فتحت الطريق  ،بها ما يشاءون مكنت الكولون لمجالس طيعة يصنعون

ن المشاركة في االنتخابات أبناء الحركة الوطنية وأعطتهم الحجة على أدعاة العنف الثوري من 
وحد للخالص من االستعمار ما السبيل األأن يقودا لغير التفكك أالديمقراطية ال يمكن  ولعبة

   )2(".فيتمثل فقط في الكفاح المسلح

  الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها: نضاله داخل -3  

 ،نواع المرونة في التعامل مع االدارة االستعماريةأجميع االتحاد الديمقراطي لقد جرب       
ن الكولون واإلدارة غير مستعدين للتنازل عن أقتنع إنهاء النظام االستعماري لكنه إبهدف 
ساليب التزييف ألى كل إمستخدمين جميع الوسائل وٕامكانيات العنف والقمع واللجوء  ،الجزائر

  .لمنع الجزائريين المشاركة في تسيير شؤون بالدهم

                              
  (1) عز الدين معزة: فرحات عباس والحبيب بورقيبة...، مرجع سابق، ص286. 

  (2) عبد الحفيظ بوعبد اهللا: مرجع سابق، ص160.
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والتي  ،نها تستطيع وحدها تقويض االستعمارأن حركة االنتصار التي كانت تعتقد أكما       
قد  ،رهم بالعمالة لإلدارة االستعماريةويتهمون غي ،نهم يحتكرون الوطنيةأكان قادتها يضنون 

زمات أوهذا التحول كان نتيجة عدة  ،اقتنعت بأن تحرير الجزائر يتطلب تظافر جميع الجزائريين
 ،وسياسي حركة االنتصار عضاء المنظمة الخاصةأالخالفات بين  مرت بها الحركة منها:

المنظمة الخاصة من قبل مر أكتشاف إوتنامي الرغبة الملحة في العمل المسلح وخاصة 
وما ترتب عنه من اعتقاالت في صفوف مناضلي الحزب ، م1950الشرطة الفرنسية في مارس 

  الرعب والقمع . وأجواء

الدعوة الدينية والعمل التربوي والنشاط تكتفي بومن جهتها لم تعد جمعية العلماء المسلمين       
طار قانونها االساسي والدخول إتها تجاوز فاألحداث السياسية قد فرضت على قياد ،التعليمي

  .)1(لى معركة النضال ضد االستعمارإ

 لىإالمنطلق ارتفعت العديد من االصوات منتقدة تشتت الحركة الوطنية الداعية  اهذمن و       
لى ضرورة الوحدة فقد إوكذلك الصحافة التي دعت  ،ضرورة االتحاد باعتباره مطلبا جماهيري

بفضيحة  تنديدا ""االنتخابات الجزائرية وأثرها :في افتتاحيتها بعنوان "البصائر"كتبت جريدة 
"البد  :للشيوعيين "الجزائر الجديدة"وكتبت جريدة  ،االساليب االستعمارية في انتخابات الجزائر

رائهم كلهم ينادون لتحقيق االتحاد العاجل آختالف إن الجزائريين وعلى إمن االتحاد والنضال 
  " .ن يقوم به حزب واحد وال كل االحزاب متفرقةأن الكفاح التحرري ال يقدر إقوى الوطنية بين ال

نا مع االتحاد أ" :كدأجرته جريدة الشعلة مع زعيم االتحاد الديمقراطي حيث أوفي حوار       
جمع قوات االتحاد في نظري  ،راء ومبادئ غيريآال يفرض علي اعتناق أوأرحب به على شرط 

                              
  (1) عبد الحفيظ بوعبد اهللا: مرجع سابق، ص162. 
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تحد مع من يقدمني أن أمستعد  وأنا لتحطيم شيء قوي يجب تحطيمه وهو االستعمار،مختلفة 
  ".ماملى األإولو خطوة واحدة  و يتقدم معي،أ

لى تغيير االوضاع السياسية في الجزائر ودفعت الحركة الوطنية إكل هذه العوامل دفعت       
حباب البيان أوتحقيق وحدة وطنية على غرار  ،لى تجاوز خالفاتها مؤقتا لمواجهة االستعمارإ

  .)1( والحرية

بقاعة السينما  م1951وت أ 05مختلف اتجاهاتها في وبالفعل اجتمعت الحركة الوطنية ب      
وجمعية العلماء وحركة انتصار للحريات  ،مت ممثلون عن االتحاد الديمقراطي"دنيا زاد" ض
الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية "ن تأسيس وأعلنوا ع .والحزب الشيوعي ،الديمقراطية
حترام الحريات االساسية وإ  ،م1951جوان  17نتخابات إلغاء إ :هدافها حولأوحددت  "واحترامها

رفض االجراءات و  طالق سراح المعتقلين السياسيين،وإ  االجتماع، الصحافة،وحرية الرأي و 
  .)2(االسالمي للجزائرييناالدارة في شؤون الدين تدخل  ٕانهاءو  التعسفية

ويرى االتحاد الديمقراطي ان الغرض من تأسيس الجبهة هو بالدرجة االولى ايجاد االطار       
المالئم لتوحيد الحركة الوطنية من اجل التصدي "لمظالم الشرطة ومحركيها وإلحباط المؤامرات 

تتوقف عن العمل حتى ن الجبهة سوف لن أالحمقاء التي تعرض حياة شبابنا للخطر. كما 
بحقهم في  يتحطم القمع االعمى الذي يقهر شعبنا وحتى يتمكن الجزائريون جميعهم من التمتع

  حرية الراي وحرية التعبير وحرية التنقل."

تخلص نهائيًا من إذ  ،الجبهة الجزائريةقام االتحاد الديمقراطي بنشاط مكثف داخل لقد       
توحيد الطاقات الحية ساهم في لذا نجده قد االتحاد الفرنسي،  ةربطه بفكر كانت تالتي قناعاته 

                              
 (1)  عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص163. 

، 168، ص صم1996 ، المكتب االسالمي، بيروت،2، طالتاريخ االسالمي التاريخ المعاصر بالد المغربمحمود شاكر:  )2(
269   
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المغاربية في جبهة قوية تعمل بجميع الوسائل على "إنهاء النظام االستعماري وٕاقامة أنظمة 
مبنية على السيادة والديموقراطية تحرر شعوبها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتضمن لجميع 

  ".السكان حقوقهم وحرياتهم

شارك مشاركة فاعلة في االجتماع الذي عقدته األحزاب الوطنية المغاربية في مقر حيث       
قصد التشاور حول  م1952جانفي  28إقامة الزعيم الحاج مصالي بحي شانتي الباريسي يوم 

عن المساندة المطلقة للكفاح  القضية التونسية، علمًا بأن االجتماع المذكور قد توجه ببيان معبر
 ي يخوضه الشعب التونسي بقيادة زعيمه األستاذ الحبيب بورقيبة.الذ

إلى جانب  "الجبهة المغاربية"وبعد ذلك بيومين فقط، وقع السيد فرحات عباس ميثاق       
ٕاثر و لى ذلك الميثاق زعماء األحزاب المعبرة عن رأي شعوب شمال إفريقيا. وبموجب التوقيع ع

 Comitéd'union et) لوالعمال إفريقيا لالتحاد لجنة شم، تم تأسيس "اجتماع باريس

d'action nord- africain (  التي أسندت لها مهمة اإلشراف على حسن  "لجنة المتابعة"وكذلك
  ..)1(الميثاق هذا تنفيذ

وهذا  ،شعر ذلك الفرنسيين بالخطرأة بقدر ما هالجزائريون من هذه الجب لءتفاوبقدر ما       
"بأن هناك خطرا من انضمام جمعية  ما نلمسه حين صرح الحاكم العام الجديد جاك شوفالي:
ن رفضوا ذلك ألى جبهة مشتركة بعد إالعلماء المسلمين واالتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

ن تبقى تيارات الحركة الوطنية أن فرنسا كان يهمها أ" وهذا دليل على .منذ خمس سنوات
 .)2(وهذا ما يعطي لإلدارة الفرنسية القوة لضربهم بسهولة متباعدة في توجهاتها وأهدافها،

                              
  (1) محمد العربي الزبيري: مرجع سابق، ص ص138، 139.

  (2) سليمان قريزي: مرجع سابق، ص241.
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ن وقع أن الدافع كان ظرفيا ما لبث االحزاب االيديولوجي والسياسي وألونظرا الختالف       
 االنتخابات مقاطعةالحزب الشيوعي الجزائري لنداء  انشقاق في هذا التحالف عندما لم يستجب

واقتصر نشاط الجبهة  م1951كتوبر أنتخاب مجالس المقاطعات في إم مرشحين له بمناسبة وقد
 ،الدفاع عن حرية الصحافةو  ،مكافحة القمع :مثل ،بعدها حول االلتفاف على مشاكل معينة

 ،وهذه االهتمامات بعيدة عن ما كانت تأمله حركة االنتصار حول هدف تحقيق االستقالل
يديولوجية إألسباب  م1952هو االخفاق وذلك ما حدث فعال سنة ن مصير الجبهة أوظهر 

  ..)1(ي المنطلقات واألهدافوشخصية واختالف ف

صبح النضال السياسي مستحيل واألحزاب السياسية فقدت أفي ظل هذه الظروف       
المتشبث بفكرة تحقيق الجمهورية  تحاد الديمقراطيخاصة حزب اال ،مصداقيتها لدى الجزائريين

عليه  كما نصت ،طار السيادة الفرنسية والقانون الفرنسيإفي و  ،لجزائرية داخل االتحاد الفرنسيا
سبتمبر  09و 08و 07يام:أصادق عليها المؤتمر الثالث لالتحاد التي الالئحة السياسية العامة 

   م.1951

فقده للقاعدة زمة حادة بفعل أدت االخفاقات المتتالية لالتحاد الديمقراطي الذي عرف أ      
لى اليأس إ ،صبحت ال تثق في تحقيق الجمهورية الجزائرية بالقانون الفرنسيأالتي  ،الشعبية

لى إ و  م1948"منذ  وعبر فرحات عباس على ذلك: .)2(حتى من فكرة الحل الفدرالي مع فرنسا
مام مجلس الدولة وأمام الحكومة وأمام رئيس أونحن نطرح المشكل الجزائري  م1954غاية 

مام مؤامرة الدولة الفرنسية برمتها ضد شعب ضحى أنفسنا أالجمهورية والبرلمان الفرنسي فوجدنا 
   )3(".كثيرا في سبيل تحرير فرنسا

                              
 (1) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص166. 

 (2) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص97.
 (3) محمد الصغير عباس: مرجع سابق، ص86 .
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والطرق الشرعية وقد جدد ذلك في  ،لكنه رغم ذلك لم يتخلى عن التمسك بالحلول السلمية      
نه ليس أي طرف كان واالقتناع أالذكرى العاشرة للبيان الجزائري بقوله:"يجب محاربة العنف من 

وان في المشكل الجزائري قبل فوات األ عادة النظرإحل للخالفات وعلى الساسة الفرنسيين 
  )1(".ن تكون من الكل وألجل الكلأالحلول موجودة ويجب 

 نجيب، الجنرال وجهم 1953  جويليةية في حياء الذكرى االولى للثورة المصر إوبمناسبة       
 جانب إلى المناسبة هذه في للمشاركة عباس لفرحات دعوة الناصر عبد جمال والعقيد

 استقباال استقباالهناك ، و  القاهرة إلى بومنجل أحمد مع عباس فرحات ذهبف ،أخرى شخصيات
 .)2(تحاد الديمقراطياإل زبلح مكتبا فتح بالقاهرة و  حارا،

                              
  (1) عبد الحفيظ بوعبد اهللا: مرجع سابق، ص167. 

  (2) عز الدين معزة :فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية...، مرجع سابق، ص222.
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  دالع:ــــــــــــــناإل ورة و ــــــــــــر للثـــالتحضي :األولالمبحث 

نتصار االخاصة حركة  ،على مسار الحركة الوطنيةصعبة  م1954لقد كانت سنة       
قيادة  حيث عرفت وخطيرة، زمات متعددةأصبحت تعيش على وقع أي تحريات الديمقراطية اللل

عرف  :االول، لى تيارينإالحزب  انقساملى إدت أ )1(زمة داخليةأاللجنة المركزية لهذه الحركة 
ن الوقت أوهذا التيار رفض العمل العسكري بحجة  ،بالمصاليين وهو الذي قاده مصالي الحاج

ن هذا االستقالل ال يتحقق إال من خالل أو  ،االستقالل التاملم يحن بعد بالرغم من تمسكه بفكرة 
يمثله نخبة من  :ما التيار الثانيأطار الشرعية. إاعتمادا على العمل السياسي في  ،تقوية الحزب
  .)2(طلق عليهم تسمية المركزيينأ وقد القادة الثوريين

ضم في  ،الفصل في هذا النزاعوقرر  برز تيار ثالث فضل الحيادزمة ثر هذه األإوعلى       
حسين لحول، سيد علي عبد الحميد، ومحمد  :وهمثالثة من أعضاء اللجنة المركزية  البداية

باالتفاق  انتهت، وقد تمت عدة لقاءات بينهم )3(من المنظمة الخاصة )*(دخلي، ومحمد بوضياف
المحافظة على وحدة الحزب  :منها هدفالكان والتي على بعث المنظمة الخاصة من جديد. 

نشاء اللجنة إساس أوكان ذلك  ،لى القيام بالثورةإمبادرة الومنحه قيادة ثورية عاقدة العزم على 

                              
  (1) محمد العربي الزبيري وآخرون: مرجع سابق، ص23.

  (2)عبد الوهاب بن خليف: مرجع سابق، ص180.
مارس  23في  انخرط في حزب الشعب، عضو في المنظمة الخاصة، ) ولد بالمسيلة،م1992-1919محمد بوضياف:((*) 

كان من الخمسة المختطفين في ، ) ومنسق لجنة الستة22مجموعة ال (عضو في  شكل اللجنة الثورية للوحدة والعمل، م1943
كتوبر أ 22عملية القرصنة الجوية، التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تنقل الوفد الخارجي من المغرب إلى تونس في 

 ،مرجع سابق :. انظر: عبد الكريم بوصفصاف وآخرونم1992جوان  28غتيل في أ، ، شغل منصب وزير الدولةم1956
   .288- 285، ص ص1ج

، دار االرشاد للنشر )م1962 -1830( في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر بحاثو أدراسات  قاصري:محمد السعيد )3(
  . 619ص ص ،م2013 والتوزيع، الجزائر،
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قدم مدارس الحزب أحدى إفي  م1954مارس  23. التي تأسست في )1(الثورية للوحدة والعمل
يدل عليه اسمها، إعادة وكان الهدف من تأسيسها كما  )2(وهي مدرسة الرشاد بشارع علي عمار

اللجنة هذه ودعت . )3(وحدة الحزب وٕانقاذه من التفكك وٕاعادة تشكيل القاعدة العسكرية
لتدافع عن  "الوطني"صدار صحيفة إوفي هذا اللقاء تقرر  ،المناضلين لعدم تبني نزاعات القادة

من إنشاء اللجنة الثورية، واستقبلوا الخبر بصورة  وااستاؤ ن المصاليين أغير  .الموقف الحيادي
 قام بوضياف ،جل لم شمل قدماء المنظمة الخاصةأومن  ،وبعد مضي فترة وجيزة )4(سيئة
والعربي   ، وعبد الحفيظ بوصوف،)*(رابح بيطاط :طاراتها فالتحقإبمختلف  اتصاالته ةضاعفبم

   ، كما اتصل بأعضاء الوفد الخارجيوغيرهم )***(دمصطفى بن بولعيومحمد  ،(**)بن مهيدي

  

                              
رسالة ماجستير في تاريخ الثورة،  ،)م1962-1954تصريح قادتها(مسيرة الثورة التحريرية من خالل  عصماني: احمد )1(

   .22ص ،م2010 الجزائر، جامعة الجزائر،

  (2)  بن يوسف بن خدة: مصدر سابق، ص335.
 (3) امال شلبي: مرجع سابق، ص337. 

   .22احمد عصماني: مرجع سابق، ص )4( 
انظم إلى حزب الشعب الجزائري خالل الحرب العالمية  ) ولد بعين الكرمة بقسنطينة،م2000- 1925رابح بيطاط: (  (*)

، عضو في اللجنة الثورية للوحدة م1954عضو في المنظمة الخاصة، ظل متابعا من طرف السلطات الفرنسية ابتداءا  الثانية،
ورة الجزائرية ، عضو في المجلس الوطني للثم1955مارس  23والعمل، قائد المنطقة الرابعة عند اندالع الثورة، اعتقل يوم 

   .186، 185حميد عبد القادر: دروب التاريخ..، مرجع سابق، ص ص :انظر ، شغل عدة مناصب وزارية.م1956
) ولد بعين مليلة من ابرز قادة الثورة الجزائرية شارك في مظاهرات احداث الثامن م1957-1923العربي بن مهيدي: ( (**)

، من المشاركين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل قائد م1947الخاصة  ، مسؤول منطقة الجنوب في المنظمةم1945ماي 
   .132 -129، ص ص1المنطقة الخامسة عند اندالع الثورة. انظر: عبد الكريم بوصفصاف وآخرون: مرجع سابق، ج

نظمة ) ولد بأريس والية باتنة، انخرط في صفوف حزب الشعب، عضو في المم1956- 1917مصطفى بن بولعيد: ( (***)
 12ألقي عليه القبض في )، عضو في لجنة الستة، أحد مفجري الثورة، عين قائدا للوالية األولى، 22الخاصة ترأس اجتماع (

 11، حكم عليه باإلعدام لكنه استطاع الفرار من سجن الكدية بقسنطينة مع بعض رفاقه ليعود إلى القيادة في م1955فيفري  
بحوث من أعماق أحداث الثورة التحريرية . انظر: محمد تمشباش: م1956ارس م 22، ليستشهد يوم م1955نوفمبر 
  .66، 65، ص صم2013، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، الجزائر، م1954
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بعد فشل المساعي التي كان يقوم بها و  .)1(، ومحمد خيضر)**(بن بلةحمد أو   )*(وهم آيت أحمد
توحيد صفوف حركة االنتصار من أجل ن اللجنة الثورية للوحدة والعمل محمد بوضياف ضم

رفقة مصطفى بن بولعيد  وديدوش للحريات الديمقراطية المنقسم بين المركزيين والمصاليين قرر 
مة ظبمجموعة  من االطارات القديمة في المن وان يتصلأفي بن مهيدي  والعربي )***(مراد

تم فعال ما وهو والتشاور من أجل إيجاد حل لما وصل إليه الحزب،  ، قصد االجتماعالخاصة
  نسبة لعدد المشاركين فيه.  22وعرف باجتماع  م1954جوان  25في 

وقد  )2(لياس دريش بحي صالمبي بالجزائر العاصمةإهذا االجتماع بمنزل المناضل عقد       
 مصطفى بن عودة، ،رمضان بن عبد المالك ،عثمان بلوزداد مختار باجي، :المناضلون هحضر 

 زبير بوعجاج، رابح بيطاط، ،العربي بن مهيدي، لخضر بن طوبال مصطفى بن بولعيد،
عبد  مراد ديدوش، عبد الحفيظ بوصوف، محمد بوضياف، شعيب،احمد بو  سليمان بو علي،

                              
، ساهم في تشكيل المنظمة م1942بمنطقة القبائل، انضم الى حزب الشعب عام  م1926يت احمد: ولد عام آحسين (*)

 م1951، انضم سنة م1949بالكفاح المسلح، نظم الهجوم على مكتب البريد بوهران أفريل  م1946الخاصة، نادى منذ عام 
  . 189سابق، ص صدرانظر: محمد حربي: م إلى الوفد الخارجي إلى جانب محمد خيضر.

بمغنية، بعد الحرب العالمية الثانية انضم الى حزب الشعب، وأصبح عام  م1918ديسمبر  25أحمد بن بلة  ولد يوم (**)
في قضية بريد وهران، لكنه تمكن من الفرار من سجن  م1950 م وعن المنظمة الخاصة، اعتقل عاممسؤوال عن التنظي م1949

هة التحرير، احد المختطفين زعماء جب احد أعضاء م1954، لجأ الى القاهرة وأصبح منذ نوفمبر م1952مارس  16البليدة في 
انظر:  .ائريةمن الطائرة، كان عضو في المجلس الوطني للثورة، ونائبا لرئيس الحكومة المؤقتة، أول رئيس للجمهورية الجز 

  . 190محمد حربي: مصدر سابق، ص
  .338بن يوسف بن خدة.: مصدر سابق، ص )1( 

إلى حزب الشعب، أبرز اعضاء المنظمة  م1942بالعاصمة، انضم منذ ) ولد بالمرادية م1955 -1927( ديدوش مراد: )*(**
رساء إثر اندالع الثورة استطاع منذ البداية إ الخاصة، كان من بين محرري بيان أول نوفمبر، كان مسؤول الناحية الثانية، و 

وبذلك يكون أول قائد  ،بعد معركة بدوار الصوادق سقط شهيدا م1955جانفي  18لى غاية إدعائم منظمة سياسية عسكرية 
   .185، 184نظر حميد عبد القادر: دروب التاريخ...، مرجع سابق، ص صأمنطقة يستشهد بساحة الشرف. 

 الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، )،م1962- 1954مختصر تاريخ الثورة، الثورة الجزائرية (: زهير احدادن) 2(
   .09ص ،م2013
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سويداني  محمد مرزوقي، سليمان مالح، محمد مشاطي، عبد القادر العمودي، السالم حبشي،
  . )1(لى صاحب المنزلإباالضافة  زيغود يوسف،و  بوجمعة

ومن بين النقاط المشار اليها في هذا االجتماع هو تاريخ  ترأس هذا االجتماع بن بولعيد     
المنظمة الخاصة منذ نشأتها الى حين اكتشافها، والعمل الذي اداه قدامى المنظمة الخاصة في 

وأزمة حزب  46، حصيلة القمع والتنديد بالسلوك االنهزامي لقيادة الحزب م1954-1950فترة 
الثورية للوحدة والعمل من االزمة والمركزيين . وانتهى  موقف اللجنة ،أسبابها العميقة الشعب،

االجتماع بهذه الكلمات: "نحن قدامى المنظمة الخاصة يرجع إلينا اليوم القرار في التشاور 
  )2(".وتقرير المستقبل

ن يكون الهدف االول هو الحصول على عدد كبير من االسلحة بطريق أواتفق الجميع على 
وعلى كل واحد الشروع في ناحيته  ،جنيد المناضلين وراء الثورةت وتالهجوم على الثكنا
ن أالهام. ومما وقع عليه االجماع بين االعضاء هو محاربة الزعامة و  ثللتحضير لهذا الحد
   .)3(القيادة تكون جماعية

حيث تم فيه االتفاق على  ،هو النواة االولى لجبهة التحرير الوطني 22يعتبر اجتماع       
وتطبيقا لذلك عين بوضياف لجنة بوضياف  محمدوعليه تم تكيلف الشروع في الثورة المسلحة 

ديدوش مراد والعربي بن مهيدي ورابح بيطاط  :عضاء وهمأتتولى االعداد للثورة تتكون خمسة 
  .)4(وهو نفسه

                              
 (1) زيبحة زيدان: مرجع سابق، ص78،79. 

، 46ص ص ،م2007الجزائر،  ، دار الهدى للنشر والتوزيع،م1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر عمار مالح:  )2(
47.   

 (3) زهير احدادن: مرجع سابق، ص10.
 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،)م1962-1919في تجربة الحركة الوطنية( التعددية الحزبية االمين شريط:) 4(

   .84ص، م1998
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تي تعد مشاركتها في الكفاح حتمية ولقد لوحظ في االجتماع غياب ممثلي منطقة القبائل ال      
 كولذلنحاء الجزائر أن تكون شاملة لكافة ألتوفير شروط نجاح الثورة والتي يجب  ،ال بد منهاو 

باالنضمام وقد نجح هذا  قناعهإجل أمن  )*(قررت المجموعة االتصال بقيادتها كريم بلقاسم
   .)1(ليصبحوا ستة وأضيف كريم بالقاسم ،المسعى

ثر ذلك بدأت اللجنة عملها بجدية ونشاط كبيرين خالل شهر جويلية وأوت إوعلى       
وخالل فترة االعداد للثورة ضمت اللجنة ممثلين لحركة  ،وسبتمبر عبر كامل التراب الوطني

صبحت وبالتالي أ حمد بن بلة.أو  وحسين آيت احمد، محمد خيضر، وهم: االنتصار بالخارج
وفي شهر سبتمبر اجتمعت اللجنة لدراسة بعض القضايا  .عضاءأهذه االخير تتشكل من تسعة 

السالح وكيفية و  وقضية التنظيم السياسي والعسكري، ،نتائج االتصاالت والتحركات :مثل
  .)2(الحصول عليه

كتوبر من نفس السنة أ العاشر منفي  آخر انعقد اجتماع ،وتبعا لهذه التحضيرات الحثيثة      
 ،ملاالعالن عن الثورة الجزائرية للعا :ساسيين هماأسة مقترحين قصد درا ،بالجزائر العاصمة

 ،ساد نقاش مطول حول اسم الحركة التي تنطلق تحت لوائها الثورة .وتحديد تاريخ انطالق الثورة
مدعمة  ،"  FLNبجبهة التحرير الوطني"لى تسمية الحركة إعضاء القيادة الوطنية أتوصل قد و 

   والعمل. كبديل للجنة الثورية للوحدة "   ALMالتحريرجيش "بقوة عسكرية تسمى 

                              
لتحق ا ،) ابرز قادة الثورة التحريرية وواحد من التسعة، ولد في ذراع الميزان والية تيزي وزوم1970-1922(  كريم بلقاسم: )(*
شارك في  ،م1949مسؤول منطقة القبائل سنة  ،م1946حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار للحريات الديمقراطية سنة ب

ولعب دورا كبيرا في مؤتمر الصومام، اصبح وزير القوات المسلحة في الحكومة المؤقتة  سبع سنوات والنصف،الثورة طيلة 
   .98محمد الشريف ولد حسين: مصدر سابق، ص .م1970توفي نية االولى والثا

 (1) محمد العربي الزبيري وآخرون: مرجع سابق، ص24. 

 (2) محمد السعيد قاصري: مرجع سابق، ص620. 
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 وآفاقهلى ضبط المقترحات وبلورة االفكار المرتبطة بتقويم الحزب إق الحاضرون ر كما تط      
يان الذي يدون بتحرير ال منفي االنتهاء  واإلسراع ،وظروف العمل المحيطة به ،المستقبلية
لى العالم من القاهرة عن طريق إفضال عن تبليغه  ،لى جميع وسائل االعالم الدوليةإويرسل 

  .مواج االذاعة بواسطة بن بلةأ

وهو الفاتح من نوفمبر على  ،وفي هذا السياق تم تحديد التاريخ الذي ستندلع فيه الثورة      
لى تقسيم التراب إباإلضافة  .)1(مرا سرا بين الرجال الستةأن يبقى التاريخ أوعلى  ،الساعة صفر

  ولين على النحو التالي:لى خمس مناطق وتوزيع المسؤ إني الوط

  مصطفى بن بولعيد. وراس:األ

  الشمال القسنطيني: ديدوش مراد.

  القبائل: كريم بلقاسم.

  الجزائر: رابح بيطاط.

  .)2(وهران: العربي تبسي. وتعيين محمد بوضياف منسق بين هذه المناطق

 ،من نفس السنةكتوبر أ 23يوم  آخر الثورية اجتماعاعقدت القيادة وبعد هذا االجتماع       
 ،الذي يعد اللقاء الحاسم قبيل اندالع الثورة بمنزل المناضل بوكاشورة مراد بالجزائر العاصمة

دراسة مستجدات و ومناقشة  ،نجاز قرارات االجتماع السابقإتم الوقوف على مدى  وأثنائه
 وقراءتهول نوفمبر وتصحيحه أتمام تحرير بيان الوقوف على و ، االوضاع على الساحة السياسية

من  وٕاذاعتهالتذكير بتوزيع البيان وتعيين الشخصيات المستهدفة و  مرات على مسامع االعضاء.

                              
 (1) احمد عصماني: مرجع سابق، ص23، 24.

  (2) محمد السعيد قاصري: مرجع سابق، ص620، 621. 
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البيان مع القيام بالعمليات المسلحة في شتى نقاط  وٕاذاعةتزامن توزيع و  ،لى العالمإالقاهرة 
عطاء روح المبادرة في إها النشاطات الثورية مع يلإتحديد االهداف التي ترمي و  ،التراب الوطني

  شن العمليات الثورية. 

بهدف تقييم العمل المسلح  ،أشهرتم االتفاق على تنظيم لقاء بعد ثالثة االخير وفي       
   .وتطورات الثورة التحريرية

كل التحق و  ،م1955مل اللقاء يوم ستة جانفي أعضاء اللجنة الستة على ألقد افترق       
وتوزيع البيان على  األخيرة، واالستعدادات واحد بمنطقته قصد الوقوف على التحضيرات

ما أ ،من الفاتح من نوفمبر على الساعة صفر ابدء ،المناضلين للشروع في الكفاح المسلح
قراره وٕاذاعة بيان إبما تم  خوة الثالثةاإل إلبالغلى القاهرة إلى سويسرا منها إبوضياف فقد سافر 

   .)1(مواج صوت العربأول نوفمبر على أ

وذلك بتنسيق المجاهدين  ،علن عن اندالع الثورة المسلحةأول نوفمبر أوفي منتصف ليلة       
الثكنات و  )2( الشرطة مراكزعلى مختلف  في وقت واحد نحاء التراب الوطني،أهجوما في 
نتج  ،ثالثين عملية فدائيةبلغت جملة الحوادث التي حصلت في تلك الليلة وقد  ،والمعسكرات

وتم  ،وجنديين من حراس الليل في بالد القبائل ،عنها قتل ضابط وجنديين في باتنة وخنشلة
وراس لمدة ريس باالأواحتل المجاهدون مركز  ،طالق الرصاص على مراكز الشرطة في باتنةإ

ونسفوا  ،بالد القبائللقوا القنابل المحرقة على مخازن شركتي سليتاف للحديد والفلين بأو  ،يومين
وهاجموا بعض المناجم والخطوط الحديدية واألسالك  ،عدة جسور وأغلقوا المنافذ والطرقات

                              
 (1) احمد عصماني: مرجع سابق، ص24.

، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر، 24،عنوفمبر اولمجلة  ،" الجزائر عشية الحرب التحريرية" لحسن بومالي:  )2(
   .10، صم1977
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 ،لى ثالثة آالف مجاهدإلفين أعدد المشاركين في هذا الهجوم من  وقد قدر .)1(الهاتفية
جبهة سلحة محلية وقد استجاب الشعب الجزائري لنداء أمستخدمين في الغالب بنادق صيد و 

  . )2(جل انتزاع استقاللهأالتحرير الوطني فنظم صفوفه من 

ن تكون انطالقة الثورة وبدايتها أحرصوا على  األوائل،ن قادة الثورة ومخططيها ومنه فإ      
صدرت ألذلك  .والرأي العام العالمي ،والمطالب لدى الشعب الجزائري األهدافواضحة ومحددة 

 ،الثورة  ومبادئ ووسائل هدافأفيه  ،لى الشعب الجزائريإول نداء لها أ ،جبهة التحرير الوطني
كما  .وهو تحقيق الحرية واالستقالل للجزائر وشعبها ،ووضحت بدقة غايتها من الثورة المسلحة
لى إو اللجوء أراقة الدماء إالتي تكفل تحقيق ذلك دون  ،حددت وبدون لبس شروطها السياسية

جبرت الشعب الجزائري أاالبعاد السياسية والظروف القاسية التي وشرحت  ،المزيد من العنف
   .)3(األخرىعيته كل الوسائل أن أبعد  أخير،على حمل السالح كحل 

   

 

 

 

 

 

                              
، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر، 19،عول نوفمبرأمجلة  ،"االوضاع السياسية قبيل اندالع الثورة"حي بوعزيز: ي )1(

   .08، صم1976

 (2) لحسن بومالي: "الجزائر عشية الحرب التحريرية"، مرجع سابق، ص10.
  (3) يحي بوعزيز: "االوضاع السياسية قبيل اندالع الثورة"، مرجع سابق، ص08
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  ورةــــــــــــاد الديمقراطي من الثـــــــــف االتحــــالمبحث الثاني: موق

حمد ألتقى فرحات عباس برفقة الدكتور إ م1954قبل اندالع الثورة التحريرية في نوفمبر       
فأنذره بالخطر  )*()François  miterelland( متيرانفرنسيس وبومنجل بوزير الداخلية فرنسوا 

المحق بقوله :" نحن جالسون فوق فوهة بركان" وأضاف منتقدا مزاعم االوساط الرسمية 
يظهر  الذي تجرع كؤوس الذل،والشعب الجزائري  ،ن الجزائر ليست بالدا آمنة إ" االستعمارية:

  ".لكن عالمات السخط وٕاشارات عدم الرضى تبدو جلية في مالمح الوجوه السكينة،
لتقى فرحات عباس مع بومنجل وفرانسيس برئيس الوزراء بيير منديس إبعد متيران و       

فأجاب  م1947وخالل هذا اللقاء طالب عباس تطبيق قانون  )**( ) Pierre mendéce( فرانس
نه يجهل الملف الجزائري وبالتالي فهو بحاجة لمتسع من الوقت لإلطالع أرئيس الوزراء 

  )1(.عليه

ولقد ألقى  لى الجزائر،إكتوبر جاء وزير الداخلية فرانسوا ميتران في زيارة أ 19وفي يوم       
نصوص ن الجمهورية الفرنسية، حسب إ" خطابا في المجلس الجزائري من ضمن ما جاء فيه:

ثم عماالت ما وراء  رض فرنسا األم، ثم العماالت الجزائرية،أالدستور الفرنسي نفسه، هي 
، ن الجزائر لهي في وسط مجموعنا الفرنسي الواسع، وهي قطب الرحى، ومركز قواناأالبحار و 

                              
  .138 ،137، ص ص : مرجع سابقالقادر حميد عبد )1(

، استلم العديد من المناصب الوزارية، عين وزير الداخلية مكلف بالعماالت م1916أكتوبر  26فرانسوا ميتيران: ولد في  )(*)
، ارتبط اسمه باالعدامات 1957وجوان  م1956، وزير العدالة في حكومة غي موليه بين فيفري م1954الفرنسية بالجزائر في 

 الغالي انظر: .م1996جانفي  8) توفي في 1996-1981بدون محاكمة في حق مناضلي الثورة، حكم فرنسا خالل عهدتين (
، م2009، دار غرناطة، الجزائر، ) دراسة في السياسات و الممارساتم1958-1954فرنسا و الثورة الجزائرية ( :غربي
  .149ص 
من أسرة يهودية، كان من أشد المعارضين للحرب الفيتنامية، أبرم اتفاقية  م1907نوفمبر 10مانديس فرانس: ولد في  (**)

فيفري  06، منح االستقالل الداخلي لتونس، عرف بالشدة والصرامة، سقطت حكومته في 1954السالم مع هوشي منه في 
  . 242صمرجع نفسه، ال انظر: غربي الغالي: .م1982أكتوبر  18توفي في  م،1956



)م1956-4195طي والثورة التحريرية (االتحاد الديمقرا              الفصل الثالث              
 

79 
  

ما الذين يرفضون ذلك فإن قوة القانون أ فرنسا بالجزائر، وبفضل الجزائر، والجزائر بفرنسا.إن 
  )1(".ن فرنسا سيدة مصير نفسهاأوعظمة الجمهورية ستعرفان كيف تبرهنان لهم 

لى القاهرة لحضور إ م1954 في جويلية الديمقراطي وقبل ذلك ذهب وفد من االتحاد      
رحات عباس وبعد يومين دعا ف ،فجاء محمد خيضر الستقباله ،حتفاالت عيد الثورة المصريةإ

نه في موعد قريب جدا سوف تصبح استراتيجية هؤالء وأولئك قد تجاوزها أعتقد أ" وقال له:
الوقت، وسوف تفرض علينا وضعية جديدة، ونكون حينئذ مرتبطين بعمل واحد، في حزب 

  )2("."نعم، ولكن بشكل أفضل حباب البيان؟ فأجاب:أيام أ"مثل ما كان الحال  "، فسأله:.واحد

ة المركزية لالتحاد الديمقراطي كانت اللجن، م1954ول من نوفمبر ه في اليوم األوعلي      
وفي  األصنام،معة للنظر في مسألة المعونة المادية التي يمكن تقديمها لمنكوبي زلزال تجم

ن االحداث أنقسام حركة االنتصار للحريات الديمقراطية. وبما إالنتائج السياسية المترتبة عن 
 ،عضاء القيادة السياسية قد تعرضوا لها بالبحث والتمحيصأن إف ،فرضت نفسها بعنفالجديدة 

نما هي إ ،ن العمليات المسلحة التي عرفتها البالدألى إنتهت إنها أويبدو حسب فرحات عباس 
للسلطة االستعمارية الفرنسية،  تجسيد لإلنذارات المتكررة التي كان يوجهها االتحاد الديمقراطي

خرى انتصار على مزيفي االنتخابات وأنصار االضطهاد المسلط على أهة وهي من ج
  .)3(األهالي

كان موقف االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وزعيمه فرحات  وفي نفس االتجاه فقد      
عباس مشككا في نجاح الثورة، فهما يعارضان جذريا مبادئ نداء جبهة التحرير، وخاصة ما 

                              
، 48ص ص ،م2007 الجزائر، دار االمة، ،ردود الفعل االولية داخال وخارجا على غرة نوفمبر نايت بلقاسم: مولود قاسم )1(

49.   
 (2) فرحات عباس: تشريح الحرب، مصدر سابق، ص72.

 (3) محمد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها االول، دار البعث للطباعة والنشر،الجزائر، 1984م، ص153.
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وبعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب  .)1(الحزب الواحد كشكل للتنظيم السياسيإقرار مبدأ بتعلق 
في افتتاحية جريدة  )2(بعد عشرة أيام من اندالع الثورة اتخذت القرار الذي سطره فرحات عباس

ي أن موقفنا واضح ودون إ" :م1954نوفمبر  12بتاريخ  46 العدد "الجمهورية الجزائرية"
وأما جمعية العلماء فكان موقفهم  )3(".مقتنعين بأن العنف ال يساوي شيئاننا سنبقى إ لتباس.إ

منقسما بين توجهين: توجه القادة في الخارج وعلى رأسهم الشيخ محمد البشير االبراهيمي الذي 
ما التوجه نوفمبر دعا فيه للمشاركة في الثورة، وأ 15أعلن مباركته للثورة، ووجه خطابا يوم 

فضل التريث. ومن جهتهم الشيوعيون فكان موقفهم المبكر مناهضا فقد داخل الرسمي لقيادة ال
 08موقفا علنيا إال يوم  فلم يتخذ مصالي، وأما )4(لألحداث، ومدينا لجبهة التحرير الوطني

وبين الحلول التي كانت  ن ترك االحداث تتطور حتى يتمكن من تقييم الوضع.أنوفمبر بعد 
"بمجرد  الحديث عن وضعه الشخصي فقال:في  ة االنباء الفرنسية،أمامه، ففي تصريح له لوكال

نوفمبر تعززت الرقابة المفروضة  01لى إكتوبر أ 31االعالن عن االحداث التي جرت ليلة 
لقد قلنا ذلك في وقت سابق ونكرره اليوم: ال يمكن وضع حد لهذه  ،على شخصي بشكل خطير

هذا النظام واالستجابة  ءنهاإماال يائسة إال باالنفجارات التي ليست في الحقيقية سوى أع
  ".لطموحات شعبنا

،  "الجزائريةالحركة الوطنية "أنشأ مصالي الحاج منظمة جديدة هي  م1954وفي ديسمبر       
ول نوفمبر في مسار أنصار أدماج إن عملية أ النحو، هذا وكان يفكر عندما تصرف على

ن طالبت جبهة أوبعد  مازال ممكنا. م1926الجزائرية المعركة التي خاضتها الحركة الوطنية 

                              
  (1) فاضلي ادريس: مرجع سابق، ص100.
  (2) عبد اهللا مقالتي: مرجع سابق، ص46.

، دار القصبة للنشر، م1962-1946مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي الى القائد العسكري علي كافي: ) 3(
  .55م، ص1999الجزائر، 

، ص م2010، دار المعرفة، الجزائر، بداية النهاية ل"خرافة" الجزائر فرنسية م1954ول نوفمبر أ: بومالي احسن )4(
  . 209، 203ص
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رفض  م1955ن يكون الرئيس الشرفي للحركة الثورية في مارس أالتحرير الوطني منه 
تحت لواء الحركة  المنطويننصار مصالي أفدخلت الثورة في صراعات دموية مع  العرض،
   )1(.الوطنية

مة، االدارة االستعمارية، االحزاب السياسية، الحكو  إجماع:أما الجانب الفرنسي فقد سجل       
الرأي العام إال استثناءات، اجتمعت كلها على التنديد واستنكار هجمات أول نوفمبر. وقد صرح و 

مانديس فرانس أمام البرلمانيين: "أن ليس هناك إنفصال ممكن، هذه أرض فرنسية، وعليه فإنه 
  أن هذه النقاط المبدئية."ليس في مقدور أي حكومة أن ترضخ أو تتنازل بش

وفي نفس االتجاه يؤكد فرنسوا ميتران وزير الداخلية: "لن نسمح بأي مفاوضات مع العدو،       
والتفاوض الوحيد هو الحرب." وفي الجزائر العاصمة استعمل الحاكم العام نفس العبارات ووجه 

ما  1945حداث الثامن ماي أصابع االتهام إلى قادة حركة االنتصار للحريات الديمقراطية فأ
تزال راسخة في االذهان، ويخشى تكرار ما حدث في الهند الصينية وفي الدول المغاربية 
المجاورة لذا يجب سحق الثورة وتحطيمها في المهد، وهذا الدور ستعبأ به قوات الشرطة 

قررت الحكومة الفرنسية حل حركة االنتصار  م1954والجيش. وفي الخامس من نوفمبر 
  .)2(للحريات الديمقراطية

ولم يشمله قرار الحل  )3(في مواصلة نشاطه القانوني فقد استمر االتحاد الديمقراطي أما      
غراض ألى تحقيق إفاإلدارة االستعمارية كانت تهدف بسماحها لهذا الحزب مواصلة نشاطه 

والمتمثلة في إقناع الرأي العام الفرنسي والدولي، بأنه يوجد إلى جانب المتطرفين  ،معينة

                              
 (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص142، 143.

 .(د الجزائر، دار االمة للطباعة والنشر والتوزيع، العربي بوينون، تر: ،وتحررت الجزائر محفوظ قداش: محفوظ قداش : )2(
  .19ص )،.نس

 (3) أحسن بومالي: مرجع سابق، ص202.
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المناهضين لكل عمل سلمي، توجد مجموعة راقية قريبة جدا من الفرنسيين وذات أفكار سياسية 
  .)1(فكرهم السياسي ومتجردة من التعصبغربية شبيهة ب

ي خلقتها جبهة التحرير الوطني فرصة يجب اعتبر مسؤولوا االتحاد الوضعية الت ولذلك      
استغاللها للضغط على فرنسا، من أجل الحصول على تنازالت والمطالبة بإنشاء دولة جزائرية 

  .)2(م1947في إطار فدرالية فرنسية، أو بعنى آخر تطبيق القانون االساسي 

بالقيام بإصالحات  ومنه نجد أن فرحات عباس ومباشرة بعد اندالع الثورة طالب الحكومة      
 ،دستورية مطابقة لطموحات الجزائريين. كان فرحات عباس ينتظر الكثير من منديس فرانس

وقال في خطاب  ن الجزائر جزء ال يتجزأ من الجمهورية الفرنسية.أالذي صرح عقب االحداث 
نسية نه غير مستعد للتنازل عن كون الجزائر فر أنوفمبر  12عضاء المجلس الوطني يوم أأمام 

وبدل تطبيق االصالحات  "فرانسوا متيران" ووزير الداخلية فتحصل على مساندة "رونييه مايير"،
ن االصالحات لن تأتي بثمارها إال بعد أمعتقدة  شرعت الحكومة الفرنسية في قمع الثورة ، اوال،

  وضع حد ألعمال العنف."

كتب فرحات عباس في جريدة الجمهورية الجزائرية مقاال مما  م1955جانفي  28وفي       
المالية، إذا تكشف عجزها ليس عن  )4(مام االوليغارشياتأ"إذا استسلمت باريس  :)3(جاء فيه

مام أالوفاء بوعود فرنسا بل حتى تطبيق القانون المصوت عليه وعن فرض احترامه، لن يبقى 
طالب  م1955فيفري  25االلتحاق باألدغال. وفي و ألى السجن إالجزائريين غير الذهاب 

                              
   .193ص، م2007تر: حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، الجزائر،  ،الجزائر االمة والمجتمع مصطفى االشرف: )1(

  (2) محفوظ قداش: وتحررت الجزائر...، مصدر سابق ص17.
  (3) حميد عبد القادر:  فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص142- 144. 

محصورة بيد فئة صغيرة من  السياسية هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطةو  ،حكم القلة : تعنياألوليغارشية )4(
  .تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية ،المجتمع
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 ن عدد التدابير الذي ينص عليها،أوبعد  عباس جهارا تطبيق نظام الجزائر القانوني،
ن تبرهن السلطات العامة على الحد االدنى من أكتب:"هذه النقاط سهلة التحقيق شرط و 

  )1(وهي ال تعرض الحضور الفرنسي للخطر." الصدق،

لدراسة  ،م1954ديسمبر  12-03انعقاد جلسات المجلس الجزائري خالل الفترة  وبمناسبة      
تدخل كل من فرحات عباس،  م1954ول نوفمبر أحداث ثورة أالوضع في الجزائر بعد اندالع 

واحمد فرنسيس وفيها أكدوا على خطورة الوضع في الجزائر وضرورة القيام  وشريف حاج سعيد،
لى جانب ذلك تصريح مصطفاي الهادي إ و  العنف وٕاراقة الدماء.بإصالحات سياسية لتجنب 

ن الخارجين عن القانون ليسوا من منطقة األوراس أكد فيه أوالذي  ،مام مجلس الجمهوريةأ
ولئك الذين يقومون باستخدام سالح النابالم ضد سكان هذه المنطقة، أوٕانما هم  (الثوار)،

  .)2(مويفرضون عليهم النزوح االجباري عن قراره

لمناقشة  ،م1954وأما بالنسبة لجلسات مجلس االتحاد الفرنسي المنعقد في شهر ديسمبر       
ن رئيس أحمد بومنجل في تدخله كيف أمام البرلمانيين فقد صرح السيد أالوضع في الجزائر 

شغال أثناء انعقاد أ ،منع فرحات عباس من مواصلة تدخلهlaquiere المجلس الجزائري السيد 
ألنه اعتبر القضية الجزائرية مشكال سياسيا يتطلب حال سياسيا، بينما فتح مجال  ،المجلس هذا

نها مجرد مشكل اقتصادي ألى النواب المعمرين لطرح القضية نفسها على إالتدخل كله 
  اجتماعي.

االمر الذي رفضه حزب  بعاد الصفة السياسية عن ما يجري بالجزائر.إجل أوهذا من       
قانونية تعطي  صالحاتإبشأن تطبيق  ،ألنه يتناقض كليا مع ما تضمنه برنامجهاالتحاد 

                              
 بيروت، مؤسسة االبحاث العربية، كميل قيصر داغر، تر: ،والواقعجبهة التحرير الوطني االسطورة  :محمد حربي )1(

   .118، 117ص ص، م1983

  (2) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص ص132، 133.
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لفائدة  ،طار ديمقراطية حقيقية نص عليها الدستور الفرنسيإللجزائريين حق التعبير الحر، في 
وتمكنهم من تحقيق جمهورية جزائرية  شعوب بلدان ما وراء البحر الخاضعة للحكم الفرنسي.

  )1(.نسامتحدة فدراليا مع فر 

، ومجيء حكومة م1955فيفري  05وبعد سقوط حكومة مانديس فرانس وفي يوم       
 كحاكم عام على الجزائر.(Jack soustale)  جاك سوستيل عين  (Edgar faure )ادغارفور

وتطبيق مقررات المؤتمر االسالمي سنة  األهالي،ومعه سياسة جديدة  لخصها في وضعية 
وكم  تأكد كم كانت الحياة قاسية هناك، ول زيارة له لالوراسأوفي  .م1947 وقانون ،م1936

ربط سوستيل سياسة . لقد "لقد ترك الذعر بصماته" قال:و  كانت الثورة حتمية ال مفر منها،
ن الفرق "إ :وقال لى االسراع في ربط الجزائر بفرنسا بكيفية كاملة،إاالندماج التي ستؤدي حسبه 

أنه سوف يعترف " :وقال "،نه سوف يكون أكثر واقعيةأليت يكمن في بينه وبين مشروع بلوم فيو 
نه سيعمل على تحقيق االندماج القائم على أسس المساواة أبالشخصية المحلية للجزائر وأضاف 

    )2(".بين كل السكان
المهرجان االحتفالي بمناسبة الذكرى الثانية عشر  الديمقراطي قام االتحادأوفي تلك االثناء       

بتيارت  م1955فيفري  26وفي يوم السبت  ،والجزائر العاصمة ،ومستغانم ،للبيان بمدينة تيارت
وبممارسته  ،حمد قايد لينددوا بسياسة االستعمار في الجزائرأالسيد  نهمتدخل مناضلوا االتحاد م

  )3( ..الخالقمعية في كل من االوراس وتيزي وزو.

 م1955مارس  13ولنفس المناسبة في قاعة السينما "سيني لوكس" (مدينة مستغانم) يوم       
تعلقا منهم بالثورة  قام مناضلوا الحزب المجتمعون بإنشاد نشيد من جبالنا طلع صوت االحرار.

                              
  (1) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص ص187، 188.
  (2) حميد عبد القادر: مرجع سابق، ص ص144، 145.

  (3) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص147.
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 ،سوالذي كان تحت اشراف بن تامي السكرتير الجهوي للحزب وبحضور فرحات عبا وبرجالها.
وممارسة القمع هي التي  ،ن سياسة االدارة الفرنسية في تزوير االنتخابات في الجزائرأكد أالذي 

 وأوجدت االوراس. م1954حداث نوفمبر أكانت وراء 

شراف فرحات إتحت  ،لجزائر العاصمة فقد تم االحتفال بسينما شهرزاد بلكوروفي ا        
"نحن ال نؤيد السيد نيجالن، نحن ال نؤيد السيد سوستال،  لقى خطابا وذكر فيه:أعباس الذي 
رادة الشعب الجزائري إالجزائر هي جزائرية، والبيان تعبير عن  ن الجزائر فرنسية.أعندما يزعم 

وفي نهاية تدخله طالب فرحات عباس بإطالق سراح  وفيا لماضيه، ولتاريخه". للبقاء كما هو:
  .)1(المساجين الجزائريين

أفريل، فدار الحديث  02لتقى جاك سوستيل بفرحات عباس يوم إي ظل هذه الظروف وف      
وذكر فرحات عباس في ) 2(.وكانت نظرتهما مختلفة تماما ،حول السياسة العامة في الجزائر

"كلنا فالقة  يا سيدي الحاكم، الشجعان حملوا  نه حين هذا اللقاء قال له:أكتابه تشريح الحرب 
 )3(".مامكأن في مكتبك جالسون اعة هم اآلالسالح واألقل شج

إلقناعه بعدم جدوى سياسة  ،لى فرحات عباسإوفي نفس الوقت قد أرسل بن بلة مبعوثا      
عندما  ،عن لقائه وبالفعل كف صبح زمنا ثوريا،أالذي  ،سوستيل وطروحاته التي تجاوزها الزمن

بيانا فيه رفضهم القاطع  ،في القاهرةعضاء البعثة الدائمة لحزب االتحاد الديمقراطي أصدر أ
نه طالما لم تعترف فرنسا أوأضاف البيان  لكل مشاورات واتصاالت مع الحكومة الفرنسية،

                              
  (1) احمد بن مرسلي: مرجع السابق، ص113. 

  (2) عز الدين معزة: فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة االستقالل، مرجع سابق، ص228.
 (3) فرحات عباس: تشريح الحرب، مصدر سابق، ص126.
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للجمعية  م1948بالجمهورية الجزائرية كما جاء في النص المقدم من طرف الحزب سنة 
  .)1(ي مشاوراتألن تكون هنالك  الوطنية،

تي كانت بالنسبة لفرحات عباس الفرصة التي راهن عليها لتحقيق وبمناسبة االنتخابات ال      
ن الحزب لم يحقق فوزا انتخابيا أي أ ،ن سياسة التزوير لم تنتهلكن ذلك كان حلما ألمشروعه، 

لم يجد فرحات  ،وضمن السيادة الفرنسية ،طار الشرعية القانونيةإيحقق مشروعه السياسي في 
لى السلطات إصابع االتهام أسوى توجيه  ،في هذه االنتخاباتعباس تفسيرا لهزيمته السياسية 

وبرز هذا واضحا لديه على مستوى  ،العمومية المدبر الفعلي لعمليات التزوير االنتخابي
الخارجون عن القانون  "بعد انتخابات المقاطعات، التي نشرت تحت عنوان: 62افتتاحية العدد 

"بعد تصريح الحاكم العام  به في االنتخابات قائال:حينما دافع عن مشاركة حز ، واالنتخابات"
لى احترام حرية التصويت والتطبيق الصارم للقانون الفرنسي، إالذي دعا فيه السلطات العمومية 

  )2(".مام الجدارأاالتحاد الديمقراطي لجعل مسؤولي النظام العام 

الخاص بالحل السلمي في مام استمرار السلطات الفرنسية في تجاهل مطالب االتحاد أو       
هذه العوامل  ،م1955افريل  03 وتصعيد القمع ضد الجزائريين ،وفق طروحاته المقدمة الجزائر

جهزة قمع أجعلت الحزب يخرج من صمته ليصبح خطابه السياسي صريحا في التنديد بممارسة 
لى الخروج إة وفضح الجهات الممارسة لهذا العنف باإلضاف ،االدارة الفرنسية ضد الجزائريين

مثل رفع  زاء بعض القضايا السياسية التي تردد الحزب سابقا في طرحها عالنية.إعن صمته 
بل هي مستعمرة تطبق فيها قوانين التعسف  ،ن الجزائر ليست فرنسيةأشعار الشعار الوطني 

ا ن المطلب االساسي لهذأمؤكدا  التي جعلت شعبها يعيش حياة العبودية والفقر. ،واالضطهاد
ي له الحق مثل الشعوب االخرى في تشييد وطنه أ صيلة.ألى حياة وطنية إالشعب هو الوصول 

                              
  (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص148، 149.

  (2) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص196، 197.
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حرص من خالل جريدة الجمهورية على المطالبة بإزالة النظام االستعماري في وقد  الخاص.
لمساعدة الجزائريين المسلمين وسكان  ،حتى العناصر الديمقراطية الفرنسية امناشد ،الجزائر

  .)1(لى ذلكإصل اوربي للوصول أن الجزائر م

دلى فيه خطابا شديد ألى جيجل فنظم تجمعا شعبيا إوفي نفس السياق توجه عباس       
حداثا أول نوفمبر ألقد عرفنا منذ " عارض خالله صراحة فكرة "الجزائر فرنسية" فقال: ،اللهجة

رجال صعدوا الى على  طلق االستعمار تسمية الخارجون عن القانونأن أخطيرة، وحدث و 
وهو الذي تعدى على  ،م1948ان النظام االستعماري تحدى القانون واخترقه سنة  الجبال.

ن الخارجون إوهو النظام االستعماري نفسه، القانون التي منحته الجمهورية الفرنسية في الجزائر،
  )2(".طةهم رؤساء البلديات وٕاداريو البلديات المختل عن القانون هم الحكام االوربيون،

ول من تحدث عن الجزائر أفإن فرحات عباس هو  Yves Courrier وحسب ايف كوريير      
نه هو من وضع أكما  .م1955افريل  15جزائرية فهو الذي اخترعها في خطابه بجيجل يوم 

وهكذا فإذا كان الثوار قد فتحوا النار على فرنسا عسكريا في ، حدا لمصطلح "الجزائر فرنسية"
بل  ،ومن جيجل فتح النار على النظام العسكري ومؤسساته ،ن فرحات عباسإل نوفمبر فو أليلة 

  )3(".وكل مكوناته من صحافة كولونيالية والكولون

هذا الخطاب عبر فيه بصراحة عن ميله للثورة، ونبذه ألسلوب نظام االستعمار، ودفاعه       
وانما الذي لم يحترم القانون، وخرج  عن المجاهدين الذين لم يعتبرهم "خارجون عن القانون"،

                              
  (1) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص ص109، 110.

 (2) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص147. 
الة ماجستير في ، رس)م1956 - 1946الديمقراطي من بعض القضايا الوطنية والثورة (موقف االتحاد  فضيلة علوي: )3(

   .101ص ،م2009-2008جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،  التاريخ المعاصر،
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لى الثورة إعنه فهو االحتالل، دفاع صريح عن جبهة التحرير الوطني وتبرير لجوئها 
  .)1(المسلحة

ماي  10ففي يوم  ،تحركت السلطات االستعمارية بسرعة للرد على فرحات عباس      
فأرسل ردا للجريدة جاء  .نسابدعوة االهالي للتمرد على فر  "ليكو دالجي"اتهمته جريدة م 1955

  .)2(وربيةأقلية أن العنف نتيجة سياسة كولونيالية عمياء ال تخدم سوى مصالح "إ :فيه

لى إلقد كان نشاط  االتحاد بارزا في تنديده بسياسة االدارة الفرنسية عبر البرقيات المرسلة       
لى رئيس إ م1955شهر جوان رسلها فرحات عباس في أمثل البرقية التي  ،الهيئات الفرنسية

ووزير الداخلية احتجاجا على قرار عامل عمالة قسنطينة الخاص بمبدأ العقاب  ،المجلس
و تلك الخاصة بالالئحة السياسية التي ندد أ الجماعي على السكان الجزائريين في هذه العمالة.

في  وارئطبمشروع قانون حالة ال م1955مارس  24فيها المكتب السياسي لالتحاد يوم 
    .)3(التي تضمن الكثير من االجراءات التعسفية ضد حرية تنقل االشخاص والصحافة ،الجزائر

جاء  وربا رقم واحدأاستجوابا إلذاعة  م1955جويلية  29عطى يوم أوفي نفس االتجاه       
يجعل  نحن نقترح مبدأ الفدرالية الذي "نعم ، ذا حزبه يقترح حال معينا:إفيه ردا على سؤال ما 

ن الدفاع أمع العلم  ومتحدة مع الجمهورية الفرنسية، ،من الجمهورية تتمتع باستقاللها الداخلي
وفي داخل  والخارجية والمشاكل االقتصادية تبقى من اختصاص السلطات االتحادية...

طرح هذا االقتراح أنني إ ،لكل االقليات ممارسة السيادة الجمهورية الجزائرية يقام نظام يضمن
طلب فتح حوار واسع بين المسلمين أو  من جديد على المسؤولين وعلى الرأي العام الفرنسي،

                              
  (1) عز الدين معزة: فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة االستقالل...، مرجع سابق، ص229.

  (2) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص147، 148.
  (3) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص125.
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سالمية حرة إتعجل العمل قصد بناء مجموعة فرنسية سصبح من المأألنه  واألوربيين،
  )1(".وأخوية

ساليب أبشع أن هذا النظام ال يتردد في استخدام أكان فرحات عباس يؤمن االيمان اليقين       
ليه هو إبالنسبة  م1954ول نوفمبر أن ما حدث في أجل الحفاظ على مصالحه و أاالبادة من 

ماي  08على غرار ما فعل في مجازر  ،الفرصة المالئمة لالنقضاض على الشعب الجزائري
  .)2(لذلك لم يؤيد الثورة في بداية انطالقها ،م1945

خ أهذه االحداث التي قتل فيها عالوة عباس ابن  م1955وت أ 20حداث أولكن بعد       
حين نشر في العدد  ،هذا االخير الذي حمل السلطات االستعمارية حادثة قتله ،فرحات عباس

"ضحية الفوضى االستعمارية، عالوة عباس صيدلي، مستشار بلدية من جريدة الجمهورية:  66
ن االمور أول االتحاد يدرك جعل مسؤ هذا الحدث  )3(".م1955وت أ 20سقط في -إ،د،ب،ج–

صبحت واقعا على الساحة الوطنية الجزائرية أن الجبهة أل ،في الجزائر ليست كما كان يتصور
حداث نوفمبر هي ثورة جماهيرية احتضنها الشعب الجزائري في االرياف والمدن أن أو  ،والدولية

ن أالجزائري كما  كامل التراب م1955صبح يتسع من يوم ألخر ليشمل مع نهاية أونطاقها 
 .)4(هدافها االستقاللية توضحت للجميع وأصبحت مقبولة من كل الجزائريينأ

  

  

 
                              

  (1) احمد بن مرسلي: مرجع سابق، ص114.
  (2) مرجع نفسه، ص125.
  (3) مرجع نفسه، ص146.

  (4) مرجع نفسه، ص190.  
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  :ورةـــــــــــبالث هاقـــــــــــــالمبحث الثالث:التح

 م1955فريل أ 15إن أول اتصال بين فرحات عباس وجبهة التحرير الوطني كانت في       
"فرحات عباس  فيها: مما جاء إلى كريم بلقاسمرسالة  أمره بنقلالذي  ،عمار القامةبواسطة 

     )1(".رئيس االتحاد الديمقراطي يريد االتصال بجبهة التحرير الوطني في أقرب اآلجال

دق عمار القامة جرس الباب وقال لي بعد  ماي 26في ليلة يقول عن ذلك اللقاء أنه: "و       
قليل سيأتي اثنان من المسؤولين لمقابلتك انتظرهما. وهكذا وفي الساعة التاسعة ليال دخل عبان 
رمضان وعمر أوعمران عندي. وحدثاني عن تنظيمهم وعن التقدم الذي تحقق وعما هو ناقص، 

جابني عبان أنه لو كان جيش التحرير وعن آمالهما، فسألتهما كيف يريان المستقبل القريب، فأ
الوطني يمتلك االسلحة الالزمة لرمى بالجيش الفرنسي في البحر. والحظت له أن المشكلة 
سياسية، وال بد من أن نبقى واقعيين. لقد دافعت فرنسا طويال عن الجزائر فرنسية، وهي تعلم 

يائها يمنعها من القبول أنها خلقت مشكلة مستعصية عن الحل، ووضعية متشابكة، ولكن كبر 
بالهزيمة، حفاظا لماء الوجه، والشيء الوحيد الذي علينا أن نتمناه هو المفاوضات، فإذا جعلتم 
فرنسا تقبل على المفاوضات فقد كسبتم الجولة." وسألتهم عما يمكن أن أفيدهم به، بعد المواقف 

أجابني عبان: "نحن التي سجلتها علنا من أجل قضية بلدي الذي أصبح االن في حرب. ف
بحاجة إلى المال" وأضاف أوعمران "وٕالى األدوية." وسألتهم: "هل هناك من سيكون صلة وصل 

  "فأجابني عبان:"نعم الشاب بوقادوم مسعود."  بيني وبينكم؟

أصدقائه سلم في النصف االول من شهر جوان  عيجمبفرحات عباس  وبعد أن إتصل      
  .)2(فرنك مليوني ومبلغا ماليا قدره األدوية،على  لبوقادوم مسعود حقيبة تحتوي

                              
  (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص146.

  (2) فرحات عباس: تشريح الحرب، مصدر سابق، ص ص140، 141.
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واقترح وساطة أخيرة بأن يسمح  ،لتقى عباس بعبان رمضان للمرة الثانيةإوفي شهر جوان       
كثر من ألي إناسا كثيرين في باريس، وهناك يستمعون أعرف أ" :له فقالله االنتقال إلى باريس 

وافق عبان رمضان عن  ".المفجعة لكل األطرافرب حهنا امنحوا لي فرصة توقيف هذه ال
   جبهة التحرير الوطني.ن طريق ن يمر التفاوض عبأواشترط  اقتراح عباس،

وادموند  برئيس المجلس إدغارفور، فالتقىلى باريس إوبعد هذا اللقاء سافر فرحات عباس       
ن يجعل أكانه دستور بإموضع وتحدث عن  ياسي،سشرح منهجه الف Edmund Micheli ميشلي

لى الجزائر نائب رئيس إن يرسل أ طلب من إدغارفورو  الجزائر دولة مشتركة مع فرنسا،
حتى  حكومة مؤقتةلتشكيل والنواب االوربيين  ،مع جبهة التحرير الوطنيللتفاوض المجلس 

  .)1(يحقق ذلك المواطنة الجزائرية

 خبر عبان بفشله،ألى الجزائر إعودته  وحين ،ذن صاغيةألم يجد منهج فرحات عباس       
وفي نفس الوقت استمر  ن الوقت الراهن عليك باالستمرار لمساعدتنا،إ" فلم يدهش بل قال له:

في نشاطك السياسي وانتظر اللحظة التي نطلب فيها مغادرة الجزائر فالجبهة ستكون بحاجة 
  ".ليك في الخارجإ

لجبهة التحرير الوطني مدعيا  جمع التبرعات، بم1955صائفة  يفرحات عباس ف استمر
قناع مناضليه بضرورة إوهذا بعد أن تمكن من  األدوية،ن يجمع أكما استطاع  ،نها لحركتهأ

ن مناضلي وهي المهمة الصعبة التي تتطلب كثيرا من الجهد أل لصالح الجبهة، توزيع المناشير
  .)2(الجزائرحركته لم يتعودوا على توزيع مناشير مناهضة للسيادة الفرنسية في 

                              
  (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص153، 154.

  (2) مرجع نفسه، ص155.
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كانت الثورة في هذه الفترة تمر بظروف صعبة ففي منطقة االوراس كان الصراع على القيادة  
بين عجال لعجول، وعباس لغرور وشيهاني بشير الذي وصل إلى القيادة بعد القاء القبض على 
 مصطفى بن بولعيد، حيث إتفق عباس لغرور وعجال لعجول على إغتيال القائد شيهاني بشير،

ولما فر مصطفى بن بولعيد من السجن التحق بالمنطقة، وجد االمور هناك تسير نحو 
، وظهور صراع آخر بين م1956الفوضى، فأعاد تنظيمها من جديد إلى أن استشهد في مارس 

عبان رمضان وكريم بلقاسم من جهة، واحمد بن بلة، واحمد مهساس حول مسألة قيادة الثورة 
الثورة لوضع حل لهذه الخالفات إال بعد انعقاد مؤتمر الصومام.  من جهة أخرى، ولم تتوصل

، وقام زيغود م1955جانفي  13وقبل هذا التاريخ استشهد قائد المنطقة الثانية ديدوش مراد في 
إلعطاء الثورة التحريرية أبعاد  م1955أوت  20يوسف بتنظيم هجومات الشمال القسنطيني يوم 

   .)1( وطنية ودولية

تأثير هذه الهجمات كان كبيرا وحاسما ليس على الفرنسيين فقط، بل على الجزائريين  إن      
فقد قضت على الحلول التي كانت تراود بعض السياسيين الجزائريين، حيث أصبحت الهوة 

  عميقة بين الجزائريين واألوروبيين، وأن  العودة إلى الوراء أصبحت مستحيلة.

مال سوستيل في عزل الثورة عن جبهة التحرير عن أ لقد قضت هذه الهجومات على      
باالعتماد على المعتدلين ومنهم فرحات عباس الذي  ،طريق منح بعض الحقوق للجزائريين

وت لم تتدهور االوضاع وكان شعبنا في غالبيته يؤمن بوجود حل معجزة أ 20"الى غاية  يقول:
 يكن معاديا لتغيير تدريجي لبناء الجزائر،وبن بولعيد نفسه لم  ستفرضه فرنسا على المستعمرة،

  )2(وت انتهى كل شيء."أ 20لكن بعد 

  

                              
 (1) عز الدين معزة: فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة االستقالل...، مرجع سابق، ص231. 

 (2) عبد الحفيظ بو عبد اهللا: مرجع سابق، ص180.
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أوت االطارات القيادية  لالتحاد الديمقراطي تفكر جديا في نوعية  20جعلت هجمات       
العالقات التي ينبغي أن تقيمها مع جبهة التحرير الوطني. ومما ال شك فيه أن ذلك التفكير 

في بلورة حركة المنتخبين الجزائريين، التي ستعرف أعمالها فيما بعد بالئحة  كان له دور ايجابي
الواحد والستين. والتي تمحورت حول ما يلي: وقف العمليات العسكرية، وٕاطالق سراح 

، فإن م1955سبتمبر  26المساجين، والتفاوض مع المحاربين. وقد صيغت هذه الالئحة يوم 
  .التحرير الوطني هي الممثل الوحيد للشعب الجزائري أهم ما فيها االعتراف بأن جبهة

حمد فرنسيس، بعبان رمضان في الجزائر أديسمبر إلتقى فرحات عباس و  08وفي       
من النواب الجزائريين تقديم  العاصمة، وأثناء هذا اللقاء قدم عبان رمضان منشورات يطلب فيها

اجتماعا في  61عقدت لجنة  م1955ديسمبر  23وفي  .)1(استقالتهم من المجالس النيابية
مدينة الجزائر، فاقترح المنتخبون التابعون لحزب االتحاد أن يقدم جميع المنتخبون استقالتهم 
وعمال بهذا االقتراح، فإن رئيس االتحاد الديمقراطي فرحات عباس دعا الممثلين التابعين له في 

وفق السياسية الجديدة التي حددتها جبهة التحرير أي مجلس كان أن يستقيلوا من مناصبهم، 
  .)2(الوطني

وجد جاك سوستيل نفسه معزوال هو الذي كان بصدد الشروع في حملة واسعة بعد هذا       
عندما وضع على مكتب الجمعية الجزائرية مشاريع قوانين  ،جل تنفيذ سياسة االندماجأمن 

مع االلغاء  م1947والتنفيذ الفعلي لقانون  ،لحاق الجزائر بفرنساإتنص على االسراع في 
 وكذا ضمان تدريس اللغة العربية، ،وفصل الدين عن الدولة التدريجي للبلديات المختلطة،

  .)3(وٕاعادة ملكية االرض لعدد كبير من من العائالت المسلمة

                              
 (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص158.

(2)Achour CHEURFI : La revolution algérianne(1954-1962), editions casbah, Alger, 2009, p 
335-336.   

  (3)حميد عبد القادر: : فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع سابق، ص ص156، 157.
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 07إلتحقت مختلف التيارات بالثورة، منهم المركزيين والعلماء حيث في  م1956 مع بداية      
فرحات  دثوفي نفس الوقت تح ،)1(الشيخ العربي التبسي الجزائريين لاللتحاق بالثورةجانفي دعا 

نا وحزبي الدعم الكلي للقضية أسأقدم التونسية قائال:" L’ACTIONلجريدة في مقابلة  عباس
لى جانب قادة المقاومة إلتحرير الوطني، ودوري اآلن هو الوقوف هو التي تدافع عنها جبهة ا

المسلحة فالطرق التي اتبعتها منذ خمسة عشر عاما من التحاور واإلقناع والحوارّ أثبتت عدم 
  )2(".وعليه اعترف بجهة التحرير الوطني جدواها،

جانفي توصل احمد بومنجل   30بسويسرا يوم  يمقراطيدالثر اجتماع االتحاد إوعلى       
لتحاق حركتهم إقناع فرحات عباس بضرورة االعالن الرسمي عن إلى إوالدكتور فرانسيس 

لتحقوا إمن سكان االرياف  %  90ن أكدت لهما ألى دراسة ميدانية قاما بها إ بالثورة استنادا
  .)3(بالثورة

جانفي رحل جاك  02كثير من المتاعب، ففي ب م1956ومن الجانب الفرنسي بدأت سنة       
. وعينت الجمعية الوطنية "غي م1956سوستيل بعد ن سقطت حكومة ادغارفور في جانفي 

في  )*( Robert Lacoste في الحكومة الجديدة فعين "روبيرت الكوست" Guy mollet مولي"
وفي ظل هذه الظروف اتصلت الجبهة  م1956فيفيري  09منصب وزير مقيم بالجزائر يوم 

   .)4(بفرحات عباس لترتيب الكيفية للخروج من الجزائر

                              
  (1) بوعبد اهللا عبد الحفيظ: مرجع سابق، ص182.

 (2) علي تابليت: فرحات عباس رجل دولة، ط2، دار ثالة، الجزائر، 2006م، ص06.
  .161، صمرجع سابق فرحات عباس رجل الجمهورية، حميد عبد القادر:)3(

فيفري  9عين في  )،م1945-1944وزيرا في حكومة ديغول في (عين  ، 1898جويلية  5ولد في  روبير الكوست: (*)
: مرجع شرفيانظر:  .،للقضاء على الثورة كان مؤمنا بالجزائر فرنسية وعمل كل ما بوسعه وزيرا مقيما في الجزائر،  م1956
  .288ص، سابق

  (4) فضيلة علوي: مرجع سابق، ص107.
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بالوزير الفرنسي المقيم  م1956افريل  02وقبل مغادرته الجزائر إلتقى فرحات عباس يوم       
الذي أعطى الصالحيات الكاملة للقادة العسكريين لسحق الثورة ورفض  بالجزائر الكوست 

   )1(عباس، فقال له :"احذروا سيدي الحاكم العام سنصبح كلنا فالقة وعن قريب."مقترحات 

افريل باتجاه باريس، ومنها إلى القاهرة عن طريق سويسرا  07غادر فرحات عباس في      
رفقة احمد فرنسيس، وبذلك طوى صفحة ثالثين عاما من النضال السياسي وكتب فيما بعد في 

وار بين الفرنسيين والمسلمين، لكن النظام االستعماري المتعنت الرافض مذكراته: "كنا نؤمن بالح
لكل تجديد وتغيير، والذي لم يكن يؤمن إال في الحلول القائمة على القوة دفعنا الن نصبح علنية 
رجاال يناضلون في جبهة التحرير الوطني.. لم يبق أي حل آخر باستثناء النضال إلى جانب 

  الحداث على صواب موقفنا. إخواننا، وقد برهنت ا

، بمقر جمعية العلماء م1956افريل  25لى القاهرة عقد مؤتمرا صحافيا يوم إ وبوصوله      
ويذكر  )3(لى جبهة التحرير الوطنيإ هالتحاقو  حزب االتحاد حلعلن فيه عن ، أ)2(المسلمين

أبرهن على  فرحات عباس أن أحمد بن بلة كان قد قال: "أنه أسعد يوم في حياتي، ولكي
سعادتي سأظهر علنا وألول مرة إلى جانبك." وحضر الندوة كل من حسين آيت احمد، ولمين 
دباغين، ومحمد خيضر، واحمد توفيق المدني، وأمام أكثر من أربعين صحفيا تحدث فرحات 

  .)4(عباس بالفرنسية وترجم له توفيق المدني إلى العربية

"إن النظام االستعماري المفروض على  ايلي:فرحات عباس ممما جاء في خطاب و       
الجزائر أصبح يعمل اليوم، في حرب قاسية لفتح البالد من جديد، وهو اليوم يغرق البالد في 

                              
  (1) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية مرجع سابق، ص163.

  (2) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية، مرجع نفسه، ص ص163، 164. 
  (3) بسام العسلي: نهج الثورة الجزائرية، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2010م، ص117 . 

  (4) حميد عبد القادر: فرحات عباس رجل الجمهورية ، مرجع سابق، ص164.
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إن الثورة الجزائرية القائمة  ايا من المواطنين مائة الف شهيد.بحر من دماء وقد بلغ عدد الضح
عب مصمم على االستمرار في الكفاح، أو إنما قامت لمحاربة النظام االستعماري، وأن الش

الموت من أجل الحرية، ومن أجل هذا الهدف ماتت الحزبية واألحزاب، وحل محلها شعب متحد 
ال يمكن أن تجري مفاوضات مع فرنسا، إال على يد  ع أمره في جبهة التحرير الوطنيةقوي، أجم

ء، بالجنسية والقومية الجزائرية، رجال جبهة التحرير، وبشرط أن تعترف أوال فرنسا وقبل كل شي
ئر، فإن تونس ومراكش يصبح وأن الجزائر جزء من المغرب العربي وما لم تحرر الجزا

  )1(".هباءا

حل حزب االتحاد  هذا التصريح الذي أدلى به فرحات عباس، والذي أعلن فيه عن      
للثورة سواء في الداخل والتحاق مناضليه علنا بجبهة التحرير الوطني، قد أعطى دفعا قويا 

  والخارج، وهذا االنضمام يعتبر تحوال خطيرا في تاريخ الصراع ضد السلطات االستعمارية.

لقد أحدث هذا االنضمام ضجة كبيرة في االوساط الفرنسية، وعلقت عليه جميع الصحف،       
يه ال ترغيب وال ألنهم يفهمونه جيدا ويعلمون بأنه رزين معتدل صادق إذا اتجه إلى عمل ال يثن

ترهيب، وهذا ما دفع السلطات الفرنسية االعتراف صراحة، بأن الحركة الوطنية قد أصابت 
نصرا حاسما بانضمام فرحات عباس إلى صفوفها، ففرنسا على اختالف ساستها وأحزابها كانت 
تنظر إلى حزب االتحاد ورئيسه فرحات عباس ورفاقه نظرة خاصة، وسبيال للوصول إلى حل 

لقضية الجزائرية، بل أنها كانت تعتمد على حزبهم الذي كان يمثل لرجال المدرسة الفرنسية، ا
الذين كانت فرنسا تشجعهم وتعول عليهم الستمرار البقاء الفرنسي فيها، والمحافظة على 

   .)2(مصالحها

 

                              
 (1) الفضيل الورتالني: الجزائر الثائرة، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009م، ص413.

  (2) فضيلة علوي: مرجع سابق، ص113.
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 ودوره في الحركة الوطنية  بعد دراستنا لموضوع االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري      
  التالي:من النتائج التي يمكن استخالصها عل النحو توصلنا الى جملة 

شكلت  ماي التي مجازر الثامن حداث خاصةأالحرب العالمية الثانية وما خلفته من  نأ -
 أقدمت االدارة الفرنسية هاإثر التي على و  ،حاسما في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية رجامنع

الذين اتهمتهم  وأنصارهفرحات عباس  على رأسهم ،قادتها لاعلى حل االحزاب السياسية واعتق
طلق سراحهم بعد االذين  ،في تلك الفترة الواسع مبسبب نشاطه األحداثبأنهم هم المدبر لتلك 

   .م1946في مارس  عن المساجين صدور العفو

ه ويعيد النظر جعلته يراجع الكثير من قناعاتإذ ، كثيرا في فرحات عباساالحداث  تلك ثرتأ -
طارات القريبة منه سياسيا استمالة االإلى  من السجن خروجهبادر منذ فقد  ،في مبادئه وأفكاره

جريدة  ةعادوإ  .يان الجزائريهو االتحاد الديمقراطي للبتأسيس حزب جديد على  واتفق معهم
    .الناطق باسم الحزباللسان لتكون  لى الظهورإ المساواة

دان فيه بشدة ما أ ،لى الشباب الجزائريإبعد تأسيس الحزب مباشرة وجه فرحات عباس نداء  -
وبراءة أحباب البيان من تلك الجرائم، وأنهم  اقترفته فرنسا من مجازر رهيبة في حق الجزائريين،

نظموا مظاهرة سلمية، ولم يدعوا إال للسالم والهدوء واالتحاد والتفاهم المتبادل بين األوربيين 
  حزبه.ومبادئ وخالله عبر عن اهداف  والجزائريين

 فقد واألهدافيتميز على بقية التشكيالت االخرى من حيث المبادئ لديمقراطي ن االتحاد اأ -
يرفض االندماج واالنفصال  وأنه تكوين دولة جزائرية مستقلة داخل االتحاد الفرنسي،على ركز 

ونبذ العنف  رافعا شعار الثورة بالقانون وانه يعمل على تحقيق المساواة والحرية. عن فرنسا
   .كوسيلة السترجاع الحقوق
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ان االتحاد الديمقراطي منذ تأسيسه قام بشن حملة واسعة ضد دعاة االندماج وقد حرر  -
لمان لى البر إقدمه ذات حكم ذاتي،  مشروع دستور الجزائر يقترح انشاء جمهورية جزائرية

  جهد نفسه لمناقشته.ي لم يالفرنسي الذ

انها لم  عودة الحياة السياسية في الجزائر إال الحكومة الفرنسية إلىعلى الرغم من دعوة انه  -
على أن الجزائر  م1946 رفقد نص دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة أكتوبـ، تغير سياستها

والذي أشار إلى إعطاء بعض الحقوق  م1947سبتمبرـ دستور كما أن  .جزء من فرنسا
 ورق، إضافة لما جرى فيه من تزوير في عمليات االنتخابالسياسية للجزائريين بقي حبرًا على 

من أجل تحقيق الدستور جاهدا الذي عمل  لالتحاد الديمقراطيكبيرة هذا ما اعطى خيبة 
  طروح من قبله.مال

 ،غير اسم جريدة المساواة الى جريدة الجمهورية الجزائرية م1948ان االتحاد الديمقراطي منذ  -
ورفقائه من فكرة المساواة  على آراء واتجاهات فرحات عباستغيير داللة خاصة هذا الوكان ل

  لى فكرة انشاء جمهورية جزائرية.إبين الفرنسيين والجزائريين، 

نداء الى كافة الى توجيه الديمقراطي االتحاد  المتجاهلة لمطالب عت السياسة الفرنسيةدف -
الوقوف ضد السياسة مل موحدة تعمل على الى اقامة جبهة ع هالتشكيالت يدعوها من خالل

ولقد استجابت جمعية العلماء المسلمين، وحركة االنتصار للحريات الديمقراطية الفرنسية، 
لهذا النداء وشكلوا الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها،  الجزائري والحزب الشيوعي

أول اتحاد عام في تاريخ الجزائر بين تعتبر إال انها  .ة لم تعمر طويالن هذه الجبهرغم أ
   .مختلف التنظيمات الوطنية

 لقد كان لالتحاد الديمقراطي نشاط في الميدان السياسي الدولي من خالل مواقفه وتحالفه -
للسياسة الفرنسية فقد شارك الى جانب االحزاب في اللجنة الجزائرية  االطار الرسمي خارج

م، بمبادرة من جمعية العلماء المسلمين. 1948المساندة لفلسطين التي انشأت في جوان 
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م مع حركة االنتصار للحريات الديمقراطية في 1948باإلضافة الى مشاركته في جويلية 
وٕافريقيا. وفيما تعلق ببناء االتحاد المغاربي إلتزم المؤتمر المضاد لالمبريالية لشعوب اسيا 

، بالعمل م1948المشاركون في مؤتمر االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري المنعقد في سطيف 
افريقيا. كما نسجل احتجاجه   - على توحيد البلدان على المدى القريب وتحقيق اتحاد شمال

، م1950، كما طالب فرحات عباس سنة على القمع المسلط على شعوب المغرب وافريقيا
الواليات المتحدة االمريكية بإعانة الشعوب المضطهدة في القضاء على االستعمار، وذكر 

  بااللتزامات الموقعة من طرف االمم المتحدة من أجل تحرير الدول المستعمرة.

صعيد العمل ، منعطفًا جديدًا في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية على م1954يعتبر عام  -
قفهم اندالع الثورة تفاجأت قيادة الحزب منها فكان مو  معفإنه  الوطنيالسياسي وأسلوب الكفاح 

من ثورة اول نوفمبر عمل تحرري  يروا لم ألنهمللثورة والعمل المسلح  من البداية المعارضة
جماعة من الجزائريين يئسوا من الوضع الذي افرزه الواقع  احتجاج قام به وٕانماوطني 

غير ان هذا لم  .من ذلكتعبير عن احباطهم اختاروا وسيلة القوة في ال بالتاليو  .االستعماري
اليه الوضع في الجزائر من عنف  ما آلعالمسؤول يمنعه من اتهام االدارة الفرنسية بأنها 

  وتدمير وقمع وتقتيل لألبرياء.

ان موقف االتحاد نابع من قناعات مناضلي الحزب السيما فرحات عباس الذي نظر للوضع  -
ان تقوم بإصالح  الديمقراطيةويجب على فرنسا  ،ائر على انه قضية داخلية فرنسيةفي الجز 

وتبني نظام حكم الجمهورية في شكل  ،وضعها الداخلي بالتخلي طواعية على اسلوب االستعمار
لفائدة الديمقراطيين  ،وجبه عن تسيير بعض الشؤون الداخلية لمستعمراتهافدرالي تتنازل بم

  .لى فرنسا الديمقراطيةإاء شعوبهم المحليين المؤمنين بحتمية انتم

يجد انه لم  إالوينتظر استجابة االدارة الفرنسية  باآلماللقد ظل االتحاد الديمقراطي متمسكا  -
بالقوة وال يفهم إال  إالفبدأ يقتنع تدريجيا أن االستعمار ال يعترف  ،مامه إال التعنت االستعماريأ
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، جعلته م1955اوت  20حداث ال اضافة ن الرفض المطلق لطروحاتهأ غير لغة السالح.
لذا نجده  .هناك من يقبل بالنظام االستعمارييراجع حساباته خاصة بعد ما تأكد بأنه لم يعد 

 م1955اعتبرها عمل شرعي وقانوني فقال في خطاب في جيجل ذ إغير نظرته للثورة المسلحة 
ردا على السلطات الفرنسية التي كانت تقول على المجاهدين الخارجون عن القانون وفيه تكلم 

  عن الجزائر جزائرية ووضع حدا لمصطلح الجزائر فرنسية.
 وصياغة والستين الواحد حركة تنشيط في ساهم الديمقراطي اإلتحادنجد ان بعدها هذا  -

 الوطني التحرير بجبهة اإلعتراف هو فيها ما وأهم للثورة األول العام نهايةمع  الشهيرة الالئحة
  .الجزائري للشعب الوحيد الممثل هي أنها
اقتنع من قيادات الثورة ورجاالتها  هتأكدبعدما تأكد فرحات عباس من عقم النضال السياسي و  -
سببا في خالفه مع حزب سابقا سلوب العنف الثوري الذي رفضه عدة عقود والذي كان بأ

الشعب ثم حركة االنتصار للحريات الديمقراطية. وهذا ما نلمسه عند حديث فرحات عباس 
عندما اتصل به سوستيل ليحدثه عن الفالقة والخارجين عن القانون فرد عليه بقوله كلنا فالقة 

 سوستيل من الموقف الجديد لعباس والذي عرفه مسالما ويرفض العنف.سيدي الحاكم فتعجب 
 االلتحاق الجماعي لقادة ومناضلي الحزب بالثورة. م1956جانفي  30في سويسرا في قرر 

إلى القاهرة عقد ندوة صحفية أعلن فيها عن الحل الرسمي  م1956أفريل  25يوم  هلو وصبو 
   .ضمامه إلى جبهة التحرير الوطنيلالتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وان

فبعد ان كانوا يبحثون عن وطن داخل فرنسا،  ورفاقه عباسان فرحات   وفي االخير نرى -
  خارج فرنسا. إالومع فرنسا ايقنوا ان هذا الوطن، ال يمكن العثور عليه 
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 التقرير الذي ارسله فرحات عباس الى الماريشال بيتان(1)
 

                                                            
تقديم أبو القاسم سعد اهللا، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر،  ، ترجمة: منور أحمد،الشباب الجزائريفرحات عباس:  )1(

  .159-147ص ص م.2007
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.02ملحق رقم:  
 القانون االساسي الحباب البيان و الحرية

  الفصل االول:
أنشىء بالقطر الجزائري تجمع كلف بالتعريف و بالدفاع امام الرأي العام الجزائري و       

 ،1943شباط  –فبراير10الفرنسي عن "بيان الشعب الجزائري " الذي كان قدم للجهاة الوطنية 
ومن اجل المطالبة بحرية التعبير و الكلمة لكل الجزائريين هذا التجمع سمية "احباب البيان 

  الجزائري."
  الفصل الثاني:

اسطة الكتابة التصور االستعماري، والتعديات، بو إن هذا التجمع يحارب بواسطة الكالم و       
تعمال القوة ضد الشعوب وهجومات القوات االمبريالية في افريقيا و في اسيا و يحارب اس

الضعيفة و هدفه ايضا المساهمة في تكوين عالم جديد يحترم فيه الشخص االنساني في نختلف 
انحاء العالم، و لإلسراع في احداث و تكوين انسانية جديدة حيث يستوي فيها كل الشعوب من 

  جميع االجناس في الحرية و االتحاد االخوي لبناء عالم مستقر هادئ. 
  الثالث: الفصل

  وفيما يخص الجزائر فان التجمع كلف برسالة مستعجلة وهي: 
الدفاع عن "البيان الجزائري " الذى هو يعبر بحرية و بصدق عن نشر االفكار الجديدة في      

  الحكم النهائي على شدة النظام االستعماري و على عقيدته العنصرية و على ظلمه .
  الفصل الرابع:

  التجمع للعمل هي:  ان وسائل هذا      
  .مساعدة جميع ضحايا القوانين االستثنائية و القهر االستعماري1
  .ابتهال جميع الفرص الفهام و اقناع و خلق رأي عام لصالح "البيان "2
.اثبات عقيدة " أمة جزائرية " و ارادة انشاء "جمهورية جزائرية في القطر الجزائري ,بنظام 3

  جديدة ضد االستعمار و ضد االمبريالية  فيدرالية في جمهورية فرنسية
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  .اقامة اجتماعات و محاضرات في كل االوساط و خاصة في االوساط الفرنسية 4
التي تتعاطاها القوات الرجعية واالقطاعيون المسلمون  المناورات.فضح التعسفات و 5
  الفرنسيون، و كل الذين لهم مصلح في البقاء على النظام االستعماري.و 
الشعارات التي فرضها علينا االستعمار بواسطة سياسية عنصرية او طائفية او  .محو كل6

  امتيازية بعناوين : "اهالي "،"رعية فرنسية "،"اصلي"، "مغلوب "، محكوم"،فرنسي مسلم...
و بحق  ،.محاربة ذوي االمتيازات من الطبقات المسيرة، و التيشير بمساواة الفرد البشري7

ياة االفضل و الحياة الوطنية، و التذكير بماضيه الحضاري و الشعب الجزائري في الح
  بمساهمته التاريخية في غناء الفكر االنساني .

.بذل كل التضحيات الواجبة من اجل تحرير فرنسا و الشعوب االوروبية ,و في سبيل قضية 8
الذي احدثه االحتالل العسكري  الديمقراطية، والكفاح بكل الوسائل ضد "مركب الجنس الوطيء"

) على talon de fer) وعمل الحكم االستعماري و نظام "الجزمة الحديدية 1830منذ سنة 
  تقويته و خلوده. 

.خلق معني روح المساواة و التضامن و رغبة المعاشرة في جميع سكان الجزائر، سواء كانوا 9
  رينان " ودعاه :"العنصر البناء لألمة."يهودا او مسيحيين او مسلمين هذا المعنى الذي لخصه "

  الفصل الخامس:
التنظيم الداخلي: ان التجمع تسيره لجان محلية مرتبطة بلجان عملية "والئية "و بلجنة مركزية 

  محل اقامتها بمدينة الجزائر .
  )1(م1944مارس  14سطيف يوم: 

  

                                                   
  
  

                                  
  (1)عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون: مصدر سابق، ص ص 339-336..
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.30رقم: ملحق    
  عباس خالصة التصريح الطويل لفرحات عباس فرحات

 فرنسيين الجزائري للشباب النداء هذا أوجه السلطة خيانة و االستعمار جريمة بعنوان: "أمام
  "مينلومس

 بالوالية سعدان الدكتور و أنا كنت الذي الوقت في 1945  أيار -ماي الثامن يوم في      
 جاءنا الحرب في الحلفاء بانتصار نهائيا، و فرنسا لتحرير المستعمرة لرئيس التهنئة لنقدم العامة
 الشرطة محافظة طلب تحت أنفسنا نجعل أن منا طلب و العسكرية العدالة دار من ضابط

 .التامة سرية تحت ووضعنا القبض علينا ألقي حيث المركزية
 مقيتة تهمة شرح و ببيان وقتي ال أشغل 1946 أيار -مارس 16 يوم السجن من حررنا       

 هو دائما يكون أن شروطه من ألن يتألم و يتعذب أن مستعمر رجل كل حظ من ألن ظالمة و
 بالسلم يتعلق فيما خدع الذي العام الرأي بالتوجه إلى يطالبني البسيط واجبي ولكن الضحية.

  العدالة. صالح وفي وطني ، في االجتماعي
 فتخرجت المسلمين السكان بثقة و حظيت سطيف بمدينة استقريت سنوات العشر نحو منذ      
 التفكير من شيء كان إذا وفي المجلس المالي. و البلدي المجلس وفي العمالي  بالمجلس مرارا
 على و اإلسالمي الفرنسي التضامن تحقيق على العمل و التبشير هو فإنما حياتي مأل قد

 هذه من اتخذت لقد و .لاللتحام الالزم االسمنت: تمثل التي العصرية التقنية و الثقافة إنجاح
 الوسطى القرون مخلفات هوة من للخروج عمالنا و الريفية جماهيرنا تساعد التي العتبة المبادئ
  ."التقهقر و الظلم نظام تحت تعيشها التي
 ويهود، مسلمين السكان جميع بها رضي التي االنتخابي القسم أعماله في يذكر أن بعد و

 األخوة و الديمقراطية ضمن فاالتحاد الحقد جهلت لكن و الكفاح عرفت لقد"يقول: ونصارى
 لغنائي نيابتي أغتنم لم: "معناه ما يضيف ثم. السياسة عقيدتي زاال وال كانا ضمن العدالة،

 مدارس هناك و هنا حيث أنشئت العامة المصلحة سبيل في شيء بكل ضحيت بل الخاص
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 السكان جميع فائدة أجل منوكلها  خيرية جمعيات و نوادي و العربية للغة وأخرى الفرنسية للغة
  .العام الصالح و

 يكن لم -مهددتين العام حرية و التونسي التراب حدود كانت حينما 1939 عام في و      
 و فالحينا الفرنسي ألكون بجانب أبناء  الجيش في متطوعا انخرطت- عسكري واجب أي على

 ".أخطارهم أقاسمهم
 بالفرنسيين ينعتون كانوا الذين )فيشي نظام(ضحايا إخوانه عن و دفاعه يذكر أن بعد و      
 تأسيس إلى توصلنا حتى -يقول ونجح -السياسية بفكرتهم أخذوا الذين الموظفين عن و الحقراء
 يتطرق "دوليكا ادوارد" عمليه  المأسوف صديقي ترأسها التي و"المقاومة لفرنسا" خاصة وكالة
 ينتج وما ظروفه و مطالبه و الجزائري بالبيان فيذكر 1942 سنة الحلفاء نزول بعد أعماله إلى
 جعله و المالي المجلس في األهلية اللجنة حل أجل من اإلصالحات لجنة تأسيس من ذلك عن
 حركة إقامة ثم الوطنية المطالب عن للدفاع المساواة جريدة تأسيس و الجبرية اإلقامة تحت

 ."والحرية البيان أحباب"
 بين المحبة و التضامن و العام الصالح مجال في أصدقائه و هو عمله ما بين أن بعد و      
 عصر إلى رجعيتها في ذهبت رجعية حكومة مواقف من المقابل يبين ثم المتساكنين، جميع
 نهائي حد إلى عنصرية امتألت مزارعة  طائفة خدمة في بوليسيا مصدرا صارت حكومة بيجو
 من بنيناه ما كل لهدم الظالم في يعملون كانوا ضمير بدون و كلمة بدون موظفين خدمة في و

 .الحزن و الشر و الحقد لنشر و وتجديد تقارب
 لم الشديد، لألسف قمة هم و الفرنسيين بعض إال تجد لم البالء هذا كل أمام و"يقول:     
 األحقاد و خاصة لحسابات -الفرنسيين بعض لكن و ثقتهم على فشكر لهم إخالصنا. في يشكوا

 علينا الحكم يدفعها العدالة لدى حاولوا أن لحد حتى ضدنا العام الفرنسي الرأي أثاروا قد و-
 بها اتهمونا ثم المسلمين في عامة مذبحة أقاموا و المشترك الضمان وتعاطوا الجماعي باإلعدام

 "..  
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في اول ماي وال في الثامن منه بأية فتنة، بل  إالأحباب البيان والحرية لم يقيموا  أن يضيف    
ماعملوا الى الهدوء والوحدة في ظل اتباعهم المتبادل والعمل السلمي في نظام ومساواة 

واحقق هذا  أجريتالجمهورية وهذا ما عملنا من سالح فأيدينا الطاهرة من الدماء البشرية التي 
  اقسمت امام اهللا وأمام وطني وأمام الفرنسيين الذين هم جديرون بهذا االسم.بشرفي ولقد 

وملف من  راجعوا ملف احباب البيان والحرية، -وهم غير مسلمين –ثالثة قضاة عسكريين  
 بواسطة صافيا صريحا موقفا و دقيقا برنامجا إال يجدوا لم ثالثتهم وادعى انه "ثورة عربية" 

 أغراض تعداد و قالمة و سطيف حوادث عن طويل كالم بعد و .نبيل هدف لخدمة نزهاء رجال
 و المخلص، التصالح أجل من الحليمة مجهوداتنا أن يضيف:" يالألسف السيئة المستعمرين

 لكن و خلت قد منظمتنا هدمت و أصدقائه قد مصالي و حتى شملت التي االتحادية سياستنا
 األبد إلى طلقنا لقد للبيان: الزلنا ونحن حيا، زال ال الجزائري البيان و متينا زال ال النبيل مثالنا
 الحرية"    و "المساواة أعني الجزئري" "الوطن الكبرى الحادة إلى الذيقة السبيل تلك

 و ديمقراطيا نفسه تثقيف يتولى فتي شعب إنما انفصال، وال جدد أسياد وال اندماج "ال      
 شخصيته بعث رسالة يواصل علميا، و و صناعيا تجهيزا الجزائر تجهيز ويحقق اجتماعيا،

 تقودها ناشئة جديدة ديمقراطية إقامة أعني .تحريرية كبرى أمة يشارك و ...فكريا و خلقيا
 تعرف ال الدنيا فيقول: "إن الشباب يتوجه إلى ثم" .الفرنسية الديمقراطية هي كبرى ديمقراطية

 تقوم إنها للتحدد، يدفعها فشل توقف، فكل بدون الكامل الغير العمل بتجديد تقوم الفشل، إنما
 ."بالطموح مليئة يقظة إنها للتجديد يدفعها فشل توقف، فكل بدون الكامل الغير العمل بتجديد
 و المسلمين الشبان إلى قدمتها لرينان هي و الكلمات هذه قدمت "لقد :فرحات يقول ثم       

 مسؤوليته، يأخذ أن يجب عام أربعين عن عمره يقل شاب كل بأن ألقول وطننا أبناء الفرنسيين
 يأتيان المشين الخضوع وال القوة ال الحاضرة، أنه الساعة قضايا و الخطيرة القضايا في وليفكروا
 ."الحقيقي بالحل
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 بناء يجب االستعماري االحتالل بها أتى التي القديمة المقاييس من الجزائر تحرير يجب     
 نحو ليسير قطعا تخليصه يمكن حتى تاريخية و حقيقية على قواعد المشترك وطننا مستقبل

 الشاملة. الديمقراطية
 بكل تقصى لم إذا و بينها، القائمة العنصرية فروقها على الجزائرية الشبيبة تتغلب لم فإذا     

ينية، د تصورات ظالم من تصرفاتهم يستوحون زالوا ال الذين أولئك -العامة الحياة من-جارة، 
 ، فإنها آبائنا عاشها التي األشياء هذه الحقد، و االحتقار، و البهتان سرعة بكل نطلق لم فإذا

 الحضارات تولد كيف نعرف ثقيلة، إننا عواقبه ستكون معنوي انتحار إلى شك دون بنا ستنتهي
 .تموت كيف نعرف كما

 إلى بنا رجع قد ماي الثامن فإن مخلص و مضاعف مجهود تحقيق الشباب من ننتظر إننا     
 من فريق تقدم الذين الجزائر لفرنسي بالنسبة المخطرة الظروف هذه في ناالصليبية،  عهد

 لم العمل خلفا كثيرا من البراء، فهذا  أسابيع طيلة يذبحوا و ليعذبوا -اطمئنان وبكل- طليعتهم
 و حقير رجل عدو، أنه آخر، أنه خلقا العربي يعتبرون زالوا وال كانوا هؤالء أن لوال يحدث يكن

   ."دنيء..
فإن  أن تزول، أيضا يجب الوسطى القرون عقلية المسلمين، فإن جهة من يقول: "أما ثم       

 الواجب ليسمن  ألنه عهد التبشير والغيرة الدينية قد انتهى.." الوطنية االسالمية". فأما تاريخي
 أخا يكون أن يهوديا يجب أو مسيحيا جزائريا فإن واحد دين أبناء الواحد الوطن أبناء يكون أن

 إدماجه بوجوب يعتقد ذلك أن أو لمجموعته، اآلخر اللحاق هذا يسعى أن دون مسلم لجزائري
 .لمعبودية إخضاعه أو

 إدراكه نريد الذي الهدف هذا هو العصرية. األسرة تصورات لنرفع لنعرف لنتعلم ولكن       
 .االضمحالل" يدركنا ال حتى

 و  "الجزائري البيان"قدمه : الذي المضاعف بالمجهود أخرى مرة الشبيبة يذكر أن بعد و      
 و البساطة من شيء في االجتماعي و السياسي الحقلين في أساليبه بين و مبادئه، أعطى
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 كل في المواطنين و الرجال مساواة في المعقولية و المنطق على مبني التنفيذ، ألنه إمكانية
 :يقول امبرياليا و مشغال استعماريا نظاميا دائما سيظل القواعد هذه غير على نظاما وألن شيء

 أي يزعزها لم متينة زالت  ال عقيدتنا أن نبين أن -كان الحال مهما -اآلن حاجة في نحن هل"
 " صلبة. أرض فوق -إذن -زالنا ال فنحن شيء؟
 ولو -الكريمة العقول تفهم برغم االستعمارية، و الجريمة عباس: "وبرغم فرحات ويختم      
 جزائر فان عليه، محكوم نظام أقامها التي األخيرة الطفرة برغم االستفزازت، و وبرغم- بضبابية
 و الفرنسيين الديمقراطيين من المشترك العمل بفضل ستولد جديدة بفرنسا اختياريا متحدة جديدة

 ."المسلمين
  ".األكيد الضمان كله هي العالم في و فرنسا في االجتماعية لجمهوريةل المنتصرة المسيرة ان    

  
 .م1946 ماي فاتح لجزائرا                                                             

  )1(.عباس فرحات :التوقيع                                                               
 
  

  

                                  
 .487-482: مرجع سابق، ص صالعقون بن براهيم بن الرحمن عبد )1(
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  م.1999، دار القصبة للنشر، الجزائر، م1946-1962

الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية االولى الى مهساس احمد:  -18
، تر:الحاج مسعود مسعود ومحمد عباس، منشورات الذكرى االربعين الثورة المسلحة

  م.2002 لالستقالل، الجزائر،
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   م.2007 الجزائر،
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م حتى ثورة 1830المقاومة الجزائرية من عام  مظاهرالعلوي محمد الطيب: 1- 
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، تر: جمال فاطمي وآخرون، شركة دار االمة تاريخ الجزائر المعاصراجرون شارل روبير: 3- 
 م.2008الجزائر،  للنشر والتوزيع ،

)، المؤسسة م1962-1954مختصر تاريخ الثورة، الثورة الجزائرية (احدادن زهير: 4- 
 م.2013ئر، الوطنية للفنون المطبعية، الجزا
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 م2013دار شطايبي، الجزائر، 
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  م.1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1ج ،تاريخ الجزائر المعاصر-

 العسلي بسام: 11- 

 م.2010دار الراشد، بيروت، االمير خالد الهاشمي الجزائري،  -

  .م2010، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، نهج الثورة الجزائرية -
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 دار القصبة للنشر، تر: ،)م1962-1880(النخبة الجزائرية الفرانكفونيةريفيلي غي: ب15- 
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، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، جتاريخ الجزائر المعاصربالح بشير: 16- 
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  م.2009
، دار طليطلة تاريخ الحركة الوطنية من االحتالل الى االستقالل: بن خليف عبد الوهاب18- 

  م.2009للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ثورة اول نوفمبر في صحافة االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بن مرسلي احمد: 19- 
، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، الجزائر، جريدة الجمهورية الجزائرية نموذجا

  م.2007
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  م.2011مطبعة مراد حسناوي، الجزائر،
  م.2008، دار الهدى، الجزائر، الجزائر حضارة وتاريخ بن نادر الطيب:21- 
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، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار، الجزائر، )م1945- 1937(الجزائرية األخرى 

  .م1991

 بوعزيز يحي: 23-
، ديوان م)1954 -1830سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية الجزائرية ( -

  م.2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، والدوليةمع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية  -

 م.2009

، دار الهدى للنشر والتوزيع، 2، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب -
  م2004الجزائر،
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، دار م بداية النهاية ل"خرافة" الجزائر فرنسية1954أول نوفمبر : احسن بومالي 26-
  م. 2010المعرفة، الجزائر، 

  م.2006، دار ثالة، الجزائر، 2، ط: فرحات عباس رجل دولةعليتابليت  27-

، المؤسسة الوطنية الشيخ عبد الحميد رائد االصالح والتربية في الجزائرتركي رابح:  28-
  م.2008للنشر والتوزيع، الجزائر، ،

، دار علي بن زيد م1954بحوث من أعماق أحداث الثورة التحريرية تمشباش محمد:  29-
  م.2013والنشر، الجزائر، للطباعة 

- 1946الحركة الوطنية الجزائرية والجمهورية الجزائرية الرابعة(جويبة عبد الكامل:  30-
  م .2013، دار الواحة، الجزائر،م)1954

، دار الغرب 1ج)، 1962-1830البحث في تاريخ الجزائر الحديث (خضير ادريس:  31-
  .2006للنشر والتوزيع، الجزائر، 

مطبعة سامي،  دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصراهد ابراهيم: دسوقي ن 32-
  .2001االسكندرية، 

، دار الفكر، مصر، 2، تر: بشير السباعي، جتاريخ الدولة العثمانيةروبير مانتران:  - 33
  .305، 301، ص 1993
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  م.2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وحزب الشعب

،دار هومة،الجزائر، 1،جالفكر السياسي للحركة الوطنية الجزائرية و الثورة التحريرية -
  م.2012
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- 1919الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في  -
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، تر:صادق عماري، دار القصبة مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائريةسطورا بنيامين:  - 37
  م.2007للنشر، الجزائر،
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 م.1988الجزائر،، المؤسسة الوطنية للكتاب، أفكار جامحة -
  م.1992، دار الغرب االسالمي، بيروت، 4،ط3، جالجزائريةالحركة الحركة الوطنية  -

، دار الغرب االسالمي، بيروت، 4، ط2، جم1930- 1900الحركة الوطنية الجزائرية  -
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 م.1992، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1، جم1900- 1830الحركة الوطنية الجزائرية  -
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، المكتب 2، طالتاريخ االسالمي التاريخ المعاصر بالد المغربشاكر محمود:  - 43
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  م.2009، دار هومة، الجزائر، نداء الحق شهادات تاريخيةعباس محمد:  - 46
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  م.1995، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،2ع
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، المنظمة 24،عمجلة اول نوفمبر، الجزائر عشية الحرب التحريرية "بومالي لحسن: "  -3
   م.1977الوطنية للمجاهدين، الجزائر، 

، المنظمة 19،عمجلة أول نوفمبر ،االوضاع السياسية قبيل اندالع الثورة"" بوعزيز يحي: -4
   م.1976الوطنية للمجاهدين، الجزائر، 
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- 2008، رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، م)1956
  م.2009

، رسالة م1956-1954رية التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائشلبي أمال:  2-
  م.2006-2005ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

مذكرة الماجستير في العلماء، : البعد المقاصدي في فتاوى إعالم جمعية صديقي بوبكر  3-
  م .2011العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، 

-1940الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية تطور االتجاه الثوري و قريزي سليمان:  4-
،اطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر،اشراف مناصرية يوسف،جامعة م1954

  م2010،2011الحاج لخضر،باتنة،

 :معزة عز الدين 5-
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-1927عباس من الجزائر فرنسية إلى الجزائر جزائرية ( فرحات :عباس محمد الصغير 7-
  م2007-2006، رسالة ماجستير في الحركة الوطنية ، جامعة منتوري، قسنطينة، م)1963

، اطروحة دكتوراه العلوم في م)1962-1945مواثيق الثورة الجزائري(قاسمي يوسف:  8-
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  م.2006-2005ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 ،م)1962- 1954مسيرة الثورة التحريرية من خالل تصريح قادتها(عصماني احمد:  10-
   م.2010رسالة ماجستير في تاريخ الثورة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  70  التحضير للثورة واالندالع. المبحث االول:  
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