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  مقدمة

إىل تلوين أشكال وأساليب احتالله ابتداء باالحتالل قدامه اجلزائر أن وطأت أ عمد املستعمر الفرنسي منذ 
عن إنعاش تفاؤله باالستمرارية معتمدا يف ذلك  مل يتقاعسإذ واإلحلاق واإلدماج وانتهاء مبحاولة خلق االحتاد الفرنسي، 

وحماولة طمس اهلوية اجلزائرية أدوات أكثر مساسا وية اجلزائر وشخصيتها التارخيية عن طريق القمع واالضطهاد والسلب، 
ستسلم يمل  ياجلزائر  بيد أن. من قيم دينية واجتماعية وثقافية وسياسية وتفريغ اإلنسان اجلزائري من قيمه وأبعاده احلضارية

فخاض أعنف املعارك سواء عن طريق املقاومة املسلحة يف القرن التاسع عشر أو النضال غفل عن مقاومة االحتالل، يومل 
الشعبية مل تستطيع  األول من القرن العشرين، ورغم أن خمتلف املقاومات النصفالسياسي من خالل احلركة الوطنية يف 

لتدارك األخطاء  عن أسلوب أجنعلبحث إال أن ذلك مل يؤدي إىل االستسالم بل خلق نوعا من احلرية وا طرد املستعِمر،
وصـلـت إلـى أوج فـعـالـيـتـهـا فـي الـمـرحـلـة الـتـي أعـقـبـت من خالل الثورة اجلزائرية اليت  جتسدالقوى وهذا ما  موازينوقلب 

ي وزاد الـتـالحـم بـيـن الـشـعـب مـداهـا الـعـسـكـر  واتسعهـيـاكـلـهـا الـعـسـكـريـة والـسـيـاسـيـة  اتضحتمـؤتـمـر الـصـومـام حـيـث 
  . الذي أفضى إىل حتقيق االستقالل عن جدارة واستحقاق وجـيـش الـتـحـريـر الـوطـنـي

من فراغ بل عن طريق رجال محلوا على عاتقهم حترير اإلنسان اجلزائري من  غري أّن هذا االستقالل مل يأت
  . السيطرة الفرنسية

وهم أصال مناضلون يف حزب الشعب  اخلاصةأعضاء سابقون يف املنظمة هم  صناع الثورة التحريريةأغلب و 
 "بن بولعيدمصطفى "فلم يكن . انتصار احلريات الدميقراطية، تربوا ولوا من مبادئ هذا احلزب التارخييمن أجل ركة احلو 
بل كانوا  'مهجيني'جمرد  ..."رابح بيطاط"و "كرمي بلقاسم"،" مراد ديدوش"، "بوضيافحممد "،  "بن مهيديالعريب "،

ضمت  )22(االثنني والعشرون كما أن جلنة . والدويل رجاال مسؤولني يقومون مبهمات على املستوى الوطين واإلقليمي
بن عبد املالك "وكذا  "سويداين بومجعة"و) مستوى بكالوريا( "باجي خمتار"على أعلى مستوى على غرار  نيمثقف

الذي كان على دراية كبرية باألمور  "بوضيافحممد "جتدر بنا اإلشارة إىل الدور األيديولوجي الذي قام به كما  ."رمضان
حيرتفون العمل السري والتنظيم الثوري وحيملون إيديولوجية متينة، وإن   مجيعا هؤالء كذلك إنّ السياسية واأليديولوجية،  

جتماعية اليت ستنمو بعد ذلك لتصبح هدفا موحدا تلتف حوله كانت فتية آنذاك تقوم على االستقالل والعدالة اال
  .اإلرادة الشعبية

سعد " ،"بن يوسف بن خدة" ،"عبان رمضان" :منهمالتحق بركب هذه الطليعة جمموعة من املناضلني املثقفني 
، "االبراهيميالبشري "، "عمار أوزقان"، "أمحد فرنسيس"، "فرحات عباس"،  "األمني دباغني"، "حممد يزيد"، "دحلب

. النضالية يف إعداد اإلسرتاتيجية والتنظيم وكذا االستعالمات الذين استغلوا خربام ،"توفيق املدين"، "خري الدينحممد "
  .ليسامهوا بعدها يف إنشاء إدارة تتكفل بالنظام والتنسيق واألوامر ومنها تصدر اخلطوط العريضة للسياسة املنتهجة

جتاهات والقناعات خبصوص دور املؤسسات يف تفعيل االاء للشرعية الثورية الضوابط و حدد قادة الوالء واالنتم
وترمجة جمموعة االجتاهات واملعتقدات واملشاعر اليت تعطي نظاما ومعىن للعملية الثورية، ومن خالل هذا يتحدد التصرف 

  .السياسي يف نطاق هذه القيم االجتماعية أو ما يعرف بالثقافة السياسية



الثقافة السياسية املكتسبة لدى رجاالت الثورة عامة وأعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية خاصة،مل تتشكل يف  إنّ 
وجود الدولة ولكن يف ظروف استعمارية موجودة ألكثر من قرن من الزمان، سعت خالهلا فرنسا االستعمارية إىل تشكيل 

ليت ختدم مصاحلها، وهذا عن طريق نقل جمموع رموزها وقيمها اجتاهات وقناعات طويلة األمد حتدد الظواهر السياسية ا
الثقافة  وتصوراا إىل أفراد اتمع اجلزائري، حىت يتخلى على مبدأ املقاومة وخيضع لإلرادة االستعمارية، لكن ما مييز

إلدارة االستعمارية الذي قامت به اغري معدل التّ على توقف تال تعرف الثبات املطلق، و  فهي ،السياسية بأا متغرية
إلحداث هذا التغيري يف ثقافة  خصصتهاالهتمام الذي درجة يف األبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، و الفرنسية 

  .رسوخ هذه القيم يف نفوس األفراد حجم، و اجلزائري اتمع

 –فرحات عباس (الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة "بـحبثنا واملوسوم ويف هذا اإلطار يندرج 
لكي  أواسنحاول التعرف على هؤالء الرجال بإتباع تنشئتهم السياسية ، أي كيف هي" )انموذجبن يوسف بن خدة 

ف األدوار والقيم واالجتاهات السياسية اليت سيحملوا عندما جيندون يف خمتل. يتكيفوا ويعيشوا ويتفاعلوا مع اتمع
االجتماعية والنضالية، والتنشئة السياسية تعد جزء من عملية تنشئة أكرب وأمشل تنصب أساسا على اجلانب أو البعد 

  .السياسي للمجتمع، أو ما يسمى بالثقافة السياسية

الحكومة  أعضاءلدى الثقافة السياسية  وتطورت كيف تشكلت :موضوعنا  إشكالية حمورمن هنا كان 
قبل يوسف بن خدة في العملية السياسية في الجزائر فرحات عباس و كل من ة  ما مدى مساهمو  ؟المؤقتة الجزائرية

  خالل فترة الثورة؟و 

 سنحاول فإننا والباحثني، املؤرخني أذهان يف القةاألسئلة اليت ما تزال ع من كثرياملدروس ال املوضوع حيمل

 :اآلتية اجلزئية األسئلة طرح على الرتكيز

والقيم وتفعيلها على مستوى  - السياسية واالجتماعية- ما مدى متكن رواد الثورة التحريرية من خلق الروابط  -
 اتمع، وعلى مستوى الفرد؟

 من أين استمدوا مصدر هذه الروابط؟  -

 ما مدى فاعليتها على مستوى املمارسة؟ -

 الفكر السياسي خالل الثورة؟ ةبلور يف  كل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدةكيف ساهم   -

 ؟وأثناء الثورةموقفهم من خمتلف القضايا املطروحة يف الساحة السياسية اجلزائرية قبل  وما ه -

كان علينا االعتماد على املادة العلمية اليت متكننا من الوصول واألسئلة الفرعية،  لإلجابة على هذه اإلشكالية 
 دراستنا يف فاعتمدنا أشكاهلا، وتنوعت واملراجع املصادر بني البحث منيمضا تنوعت). ةتبقى نسبي(إىل احلقيقة التارخيية 

 لألحداث، املواكبة الصحف وعلى واملسجلة، الشفوية الفاعلني وشهادات املطبوعة، الرمسية الوثائقبعض  على أساسا

 اعتمدنا الثانية الدرجة ويف املوضوع، وأحداث قضايا على واملطلعني واملسامهني والسياسيني القادة مذكرات وعلى

نشري هنا أننا استندنا على بعض املصادر واملراجع باللغتني  . املوضوع جوانب بعض تناولت اليت واملراجع الدراسات
  .الفرنسية والعربية، وهذا أوال لتسهيل مهمة الرتمجة وثانيا من أجل إثراء قائمة البيبليوغرافيا



لقد ركزنا كثريا على املذكرات يف تناول موضوع حبثنا ألا متكننا من الوصول إىل احليثيات اليت من خالهلا 
إن املذكرات والسري الذاتية متفاوتة القيمة وتتوقف أمهيتها على لبعض قادة الثورة، نستطيع الوصول إىل الثقافة السياسية 

 اإلحاطةبعد نظرة حتليلية فاحصة، يتم من خالهلا  إالكمصدر لكتابة التأريخ   عوامل عديدة وال ميكن التعويل عليها كثرياً 
مدى اطالعه على تفاصيل تلك  وبالتايليتحدث عنها  اليتالدقيقة بشخصية كاتبها وموقعه ودوره يف األحداث 

نادراً، ذلك ألن املذكرات  إالة يف سرد مذكراته وهى شروط قد ال تتحقق يدااألحداث ومدى التزامه باملوضوعية واحلي
يتجرد من أهوائه وميوله وآرائه ورؤيته للحياة خالل تدوين  أن إنسانومن الصعب على أي  ذايتوالسري ذات طابع 

يكون له وجهة نظر خاصة حول األحداث  أنصاحب املذكرات له احلق يف و  ،تفاصيل األحداث، اليت كان طرفًا فيها
يعتمد على احلقائق فقط وهذا من حقه وواجبه وحدود الذي املؤرخ هذا خالف  ،ومصريهأثرت يف حياته  اليتوالوقائع 

  .عمله

 :الوثائق األرشيفية �
 Micro( ، مجعت يف علب مصورةبالجزائر العاصمةحمفوظات الثورة اجلزائرية باملركز الوطين لألرشيف  •

fiches (وهي نوعان : 
وخاصة حماضر اجتماعات احلكومة املؤقتة، وتقارير العالقات  الجزائرية،محفوظات الحكومة المؤقتة للجمهورية / 1

 :اخلارجية، والسياسة العامة، وهي كثرية أمهها يف الدراسة

1) C.A.N. ( G.P.R.A.), Boite :03, Dossier: 03, Document : 3, « FERHAT ABBAS », 
«Le problème des frontières entre l’Algérie et le Maroc», du 11/07/1961. 

2) CAN : GPRA, G009, Communiqué du GPRA 12/11/1959 Tunis, Le Président :  « 
FERHAT ABBAS » . 

يف شكل تقارير ورسائل هامة حول نشاطات قادة الثورة  محفوظات أرشيف المجلس الوطني للثورة الجزائرية/ 2
 .لدعائيةومؤسساا السياسية، خاصة وزارة اإلعالم ووثائقها ا

1) C.A.N. : Micro fiche N° : C005+ C006+ C007 : Procès verbal de la première 

session  de ( C.N.R.A) à Tripolis du 16 /12/1959 au 18/01/1960. 

2) C.A.N. : Micro fiche N° : C010 : Compte rendu des cent jours des réunions au 

sommet des dix Colonels à Tunis du 11/08/1959 au 16 /12/1959  

 3) C.A.N. : Micro fiche N° : C024+ C025+ C031+ C033 : Procès verbal de la 

deuxième session de(C.N.R.A) à Tripolis du 09 /08/1961 au 27/08/1961.   

4) C.A.N. : Micro fiche N° : C055: Procès verbal de la quatrième session de( 

C.N.R.A) à Tripolis du 27 /05/1962 au 07/06/1962. 

5)  C.A.N. : Micro fiche N° : C054+ C055 : Projet du programme pour la réalisation 

de la révolution démocratique populaire. 



 والشفوية المكتوبة الشهادات �

وتبقى الشهادة تساهم يف تسليط الضوء على زوايا حمجوبة من الصورة احلقيقية للثقافة السياسية هلؤالء القادة، 
زال يدور حوهلا وتساهم ولو جبزء يف إحياء الذاكرة اجلماعية للشعب اجلزائري، كما أا توضح الكثري من األمور اليت ما 

  :ومن بني املذكرات نذكر. النقاش ويكتنفها نوع من اجلدل

يتعرض هذا املصدر لسرية الذاتية له،  ).1952-1942(مذكرات مقاتل، روح االستقالل حسني آيت أمحد،  -
 .وكذلك بعض احملطات من نضاله خاصة يف املنظمة اخلاصة، كما يتعرض فيه ملوقفه من األزمة الرببرية

يتناول مراحل نضاله السياسي، كما يتطرق إىل األزمة بني املصاليني  خدة، شهادات ومواقف، أينيوسف بن بن  -
واملركزيني، ويذكر موقفه من اندالع الثورة، مث انضمامه إليها، ودوره من خالل جلنة التنسيق والتنفيذ واحلكومة 

 .بومدين-لصاحل بن بلة 1962طة أثناء أزمة صائفة املؤقتة الثالثة وصراعه مع هيئة األركان، مث ختليه عن السل
 عبد الرمحن بن إبراهيم العقون، الكفاح القومي السياسي  -
 .شاهد على اغتيال الثورة: ، مذكرات الرائد سي خلضر بورقعة)خلضر( بورقعة  -
 )1962- 1946(علي كايف، مذكرات الرئيس علي كايف من املناضل السياسي إىل القائد العسكري  -
 )كلمة حق عند سلطان جائر(أوزقان، اجلهاد األفضل  عمار -
 عيسى كشيدة، مهندسو الثورة -

- Mohamed Khalifa, Ahmed Ben Bella Itineraries, 1987 

  :استعانت الدراسة مبجموعة من الشهادات التارخيية الشفوية املسجلة ، نذكر منها خاصةكما 

أين يذكر فيه سريته الذاتية ومواقفه السياسية يف . زيرةقناة اجل" شاهد على العصر"بن بلة ومشاركته يف حصة  -
  .خمتلف حمطات نضاله سواء قبل أثناء أوبعد الثورة

 Ina)Institut national deمقتطفات فيديو حلوار فرحات عباس عرب املعهد الوطين للسمعي البصري -  -

l'audiovisuel ( ، يتناول فيها شهادته ناطقة مصّورةيرتك لنا فرحات عّباس رئيس احلكومة املؤقّتة شهادة ،
وظلم ال ..ناضلت بال هوادة :  ((حيث يذكر يف هذا الصدد ومواقفه من خمتلف أطوار نضاله السياسي ،

لألمري خالد عام " اإلقدام"كنت أتشاجر دائما يف املدرسة ويف الفيلق، كان مقايل األول يف صحيفة ..أحبه
التحريرية بدأ من انضمامه إىل الثورة مرورا برئاسته للحكومة املؤقتة  ،  مث ينقلنا إىل فرتة الثورة)) 1919

،  على سياسة بومدين وبن بّلة  احتجاجابعد تقرير املصري  التأسيسيمن الس  اجلزائرية، واية بإستقالته
... فرنسا هي اّليت جعلت مّين رجال  : ((أخر حواره على دور فرنسا يف تكوينه حيث يقول يفكما يؤكد 

، وهذا له داللته فيما خيص تأثري تنشئته السياسية يف توجهاته السياسية ورؤيته ))أحّب احلضارة الفرنسية
 .وموقفه من فرنسا االستعمارية

وقف إطالق النار، وكذلك تصرحيه بإاء مهام هيئة عن يوسف بن خدة أين يعلن لنب  مقتطفات فيديو -
  .1962للحكومة املؤقتة يف فرتة أزمة صائفة حيدد املهام السياسية كما . األركان



كما أن . فيديو خاص حبسني آيت أمحد يذكر فيه سريته الذاتية وبعض مواقفه أثناء الثورة وعشية االستقالل -
 .وهو حيمل السالح ضد السلطة احلاكمة يف اجلزائر 1963آخر آليت أمحد يف سنة  وهناك فيدي

                                                                                  :الوطنيجبهة التحرير ل المنشورات الرسمية �
، لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطين، بأعدادها التسعة عشرة، مؤرخة من "المقاومة الجزائرية"   •
 . ، بطبعاا الثالث1984، وزارة اإلعالم، اجلزائر 1: م، ط 17/07/1957إىل  01/11/1956يوم اخلميس 

أول على جريدة ااهد باللغتني العربية والفرنسية كمصدر الدراسة كما اعتمدت  ":المجاهد"  •
بصفتها لسان حال جبهة التحرير الوطين، ومكنتنا من التقرب من منط الثقافة السياسية لرجاالت الثورة، وساعدتنا من 

كما أن حرية الطرح وعدم رقابة القيادة العليا للثورة أوجد منرب حر مكن من أن يرتك لنا  اإليديولوجيةم معرفة توجها ،
جبهة القيم االجتماعية والسياسية لرجاالت صورة صادقة عن كما مثلت هذه اجلرائد، . البصمات الفكرية هلؤالء القادة

المي للثورة كان منتشرا يف خمتلف أوساطها املثقفة املعربة واملفرنسة ، وللتأكيد خاصة أن البعد العريب اإلسلتحرير الوطين
رغم طابعهما الدعائي باعتبارمها موجهتني للرأي العام اخلارجي أكثر منه إىل الداخل، هدفت منهما  .على حد سواء

خة العربية للمجاهد، أو غربيا الثورة خماطبة الرأي العام الدويل سواء كان عربيا خاصة بالنسبة للمقاومة اجلزائرية، والنس
واليت مل تكن ترمجة حرفية ،  El Moudjahidبالنسبة للنسخة الفرنسية للمجاهد  وباخلصوص الرأي العام الفرنسي،

للعربية، بل هناك اختالف يف املضمون باستثناء النصوص الرمسية، مما مسح لكل كاتب أن يرتك بصماته الفكرية، مل 
 .لعليا للثورة التحكم فيهاتستطع رقابة القيادة ا

 8م إىل  1958نوفمرب  19املؤرخ من ) 7-6- 5- 4مع نقص األعداد ) (  33 - 1:( أعداد: اجلزء األول �
  .م 1984املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، وزارة اإلعالم، اجلزائر : م، ط 1958ديسمرب 

   22/02/1960م إىل يوم االثنني  24/12/1958املؤرخ من األربعاء ) 62 - 34: ( أعداد: اجلزء الثاين �
  .م 26/03/1961 ألحدم إىل يوم ا 23/02/1960 لثالثاءاملؤرخ من ا) 91 -63: ( أعداد: اجلزء الثالث �
  30/04/1962ثنني م إىل يوم اال 27/03/1961املؤرخ من االثنني ) 120 -92: ( أعداد: اجلزء الرابع �

• El Moudjahid " م 1962باللغة الفرنسية، طبع بيوغوسالفيا يف جويلية : 

املؤرخ يف  29من العدد األول إىل العدد رقم  Les Années Héroïques :بعنوان: اجلزء األول �
  1958سبتمرب  17

 La renaissance de l’Etat Algérien et les développements:بعنوان: اجلزء الثاين �

de la guerre de la libération ، يف  60م إىل العدد  19/09/1958يبدأ بعدد خاص يف
 .م  20/02/1960

املؤرخ من ) 91 - 61: ( أعداد Vers l’indépendance: بعنوان :اجلزء الثالث �
 . 19/03/1962م إىل يوم  16/03/1960

 :الفاعلة في الثورة الصحافة الناطقة باسم التيارات السياسية الوطنية �

  :أخص بالذكر هنا باللغة العربية



 االفتتاحيات خاصة الناطقة باسم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني،، "الشهاب"و "البصائر" جريدة  

 الثورة مناصرة أجل من اإلنساين الضمري يستيقظ حىت والدويل الفرنسي العام للرأي اليت كانت توجهها  والنداءات

   .الشرسة االستعمارية القوى وجه يف وحزم بشدة والوقوف

 :األجنبيةوباللغة 

� Ferhat Abbas, éditorial de L'entente Franco-musulmane , N° 23-24-32-39 
� El Oumma (La Nation Algérienne),Organe (E.N.A.) et (P.P.A.)  .   
� Algérie Libre, Organe ( MTLD). 
� « Egalité », Organe d’ (A.M.L.). 
� Jeune Musulman, Organe des Jeunes de l’Association des Oulamas musulmans 

d’Algérie. 
� Lutte Sociale, Organe du  ( PCA). 
� Réalités algériennes et marxisme, Revue théorique clandestine éditée par le comité 

central du P.C.A. 
� République Algérienne, Organe de (UDMA). 
� Le Patriote", Organe de (CRUA).    

كما أخذنا عينة من مقاالت الصحفية وخطابات ورسائل لكل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدة، 
 . ساعدتنا على التعرف املنتوج الفكري والتوجه السياسي والتأثري اإليديولوجي لديهم

 : كما أننا اعتمدنا على جمموعة من املصادر نذكر منها :المصادر المطبوعة �

 : األربعفرحات عباس يف دراساته  -

1 /Le jeune Algérien " اية الذي " الشاب اجلزائري" أو عرفنا بنشاطه ومواقفه السياسية مع
  .العشرينات وبداية الثالثينات، كما يعطي لنا صورة عن الثقافة السياسية لدى االندماجيني

2/ La nuit colonialeالتحوالت الكربى يف العمل السياسي للحركة حيدد لنا  ، "ليل االستعمار "أو
  . الوطنية اجلزائرية حىت تأسيس جبهة التحرير الوطين

3/ - L’aurore - Autopsie d’une guerre يتناول التحاق فرحات بالثورة، مث الذي " تشريح حرب
، وحتديد أبعادها مسألة تدويل القضية اجلزائرية تة برئاسته وكذاإىل عمل احلكومة املؤقخاصة يتطرق 

  .الدبلوماسية واإلسرتاتيجية

4 /L’indépendance confisquée 1962-1978,ed Flammarion, 1992 . أينا يتناول املرحلة
االشرتاكي املعتمد االستقالل وترؤسه ألول للمجلس الوطين بعد االستقالل، كما يعرض لنا موقفه من النظام 

  .1976من طرف بن بلة، قم يذكر لنا موقفه من ميثاق 



مؤلفات بن يوسف بن خدة سواء بالعربية أو الفرنسية، اليت أعطتنا صورة على مراحل نضاله السياسي وبعض  -
ؤقتة مواقفه من بعض القضايا خاصة منها الصراع بني السياسيني والعسكريني من خالل عمله على رأس احلكومة امل

 : ونذكر منها. 1962او ما عرف بأزمة صائفة  196مارس  19وكذلك يف مرحلة ما بعد وقف إطالق النار يف 

، أينا يتطرق إىل مراحل اتفاقيات إيفيان اتفاقيات ، اجلزائر يف التحرير حرب ، اية خدة بن يوسف بن �
ا قرارات مؤمتر طرابلس وانسحابه ، كما يذكر لن1962مارس  19ايفيان وصوال إىل وقف اطالق النار يف 

 .منها

يعاجل فيها املرحلة اليت سبقت اندالع الثورة، ودور اللجنة ، 1954بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمرب  �
 .املركزية يف التحضري للثورة، كما أنه يزودنا مبجموعة من األرشيف

� Ben Kheda( Benyoucef) :Abane- Ben Mhidi—leur apport à la révolution 
Algérienne, Ed: Dahlab, Alger 2000 

� Les origines du1erNovembre 1954, Ed, Dahleb, Alger 1989 
� la crise de 1962, edition dahlab,alger, 1997 . 

   :، يف كتبه األساسية يف الدراسة وهي)حممد ( حريب  -
الذي اعتمدت عليه ) Le FLN Mirage et Réalité (أو  - األسطورة والواقع –جبهة التحرير الوطين  �

جبهة التنشئة السياسية لدى رجاالت الثورة وكذلك ثقافتهم السياسية من خالل الدراسة خاصة يف حتديد 
التشخيص السلطوي الذي سوف حتدد من خالل الصراع الذي كان قائم بني قادة التحرير الوطين، وباخلصوص 

  .1962صائفة الثورة خاصة بعد مؤمتر الصومام وصوال إىل 
معرفة أسباب وردود الفعل عن الثورة من  الذي استفادت منه الدراسة يف -سنوات املخاض - الثورة اجلزائرية  �

  .خالل املنظور الفرنسي
� Une Vie debout  حول فتح جبهة  ،1:ج -مذكرات سياسية  )1962-1945(حتد وصمودحياة

  . ينجديدة بفرنسا بعد تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوط
� Mohammed Harbi, les archive de la révolution algerienne1954-1962. 

  .هذا الكتاب األخري الذي حيصي جمموعة كبرية من أرشيف اجلزائر

 1954حممد بوضياف، التحضري ألول نوفمرب  -

الدراسة يف دت عليه ماخلش، اعت ترمجة علي، )م 1961-1960(  الثورة الجزائرية والقانون ، حممد جباوي -
  .حتديد البعد التارخيي واإلنساين للثورة اجلزائرية

 .قراءة يف البيان -دعوة إىل احلرب، رسالة للسالم - حممد جغابة ، بيان أول نوفمرب -
- Ahmed Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de 1ére guerre 

mondial à 1954  

- Mustapha Lachraf Abdelkader, Histoire: Culture et Société 

- Saad Dahleb, pour l’ indépendance de l’ Algérie mission accomplie. 



أما املراجع املعتمدة فكانت كثرية ومتنوعة، منها ما كان خيدم املوضوع بشكل : المراجع األساسية �
  .مباشر، ومنها ما كان له طرح يغذي املسار العام ملوضوع الدراسة

اليت كان هلا صلة  ،مسامهات علمية أكادمييةواستنارت الدراسة بعدة  :والرسائل الجامعيةاألطروحات  �
 :من بينها اليت تناولت شخصية كل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدة،خاصة   مبوضوع الدراسة،

  .دراسة تارخيية) 1962- 1954(دور بن يوسف بن خدة يف الثورة التحريرية "خبوش اجلودي واملوسومة بـ -
 ."1985-1899فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة االستقالل " عز الدين معزة ،  -
 ."دراسة سوسيو سياسية- السلطة يف اجلزائر  وإشكاليةالثقافة السياسية  "بن ديدة خمتار، -
 . "1956-1954ظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطين يف بداية الثورة "بومايل  حلسن -
 ."1962- 1954تطور اهليئات القيادية يف الثورة التحريرية  "وجاءت بعنوان  خيثر عبد النور -
  ".1992- 1952(- اجلزائر منوذجا–التجربة الدميقراطية يف الوطن العريب " ،ابراهيم لونيسي  -

 وتقرير وصف األمر منا تطلب التارخيية احلقائق إىل التوصل جلأ ومن املطروحة ةاإلشكالي عن لإلجابة 

هم مواقفالتنشئة السياسية لكل واحد منهم مث مقاربة  بني أحيانا واملقاربة ومناقشتها الوقائع وحتليل التارخيية املعطيات
 التارخيي املنهج أساسا اعتمدنا وعليه ،من خمتلف القضايا وكذلك مقاربة من خالل مسامهتهم يف صنع األحداث  وأرائهم

 يف النقدي التحليلي املنهج وسلكنا السياسية، الثقافة ومظاهر التارخيية واألحداث التطورات وتقصي استعراض يف الوصفي
 وجهت اليت العامة واخلصائص األحكام واستنتاج امبينه الربط ويف والسياسات املواقف ومناقشة والوقائع النصوص دراسة

 دف وذلك ببعض، بعضها ومقارنة السياسية املواقف بني املقاربة يف املقارن املنهج كذلك واستخدمنا ،ثقافتهم السياسية

بن "و "فرحات عباس"ألعضاء احلكومة املؤقتة وللشخصيتني النموذجيتني املتمثلة يف  ةيالسياساملعامل العامة للثقافة  رسم
 من املوضوع تغطية أجل من املساعدة العلوم ببعض كذلك استعنا وقد. كل واحد خصائص وبيان "يوسف بن خدة

اعتمدنا على  إذولعل علم االجتماع السياسي كان له األثر الكبري يف موضوع الدراسة،  والفكرية السياسية جوانبه خمتلف
 "ابرييل أملوندغ"و) Herbert Hyman( "هربت هيمان" :إقرتاب الثقافة السياسية، حيث يركز دعاا من أمثال

)G.Almond (على أن االجتاهات والقيم السائدة يف أي جمتمع هي مكتسبة وليست فطرية،  وغريهم، "كمال املنويف"و
السياسي القائم -حيث تغرس األسرة جمموعة من التصورات واملعتقدات السياسية يف الطفل وفقا للسياق االجتماعي

  . القيم السياسيةوالذي يغذي الطرح األبوي، باإلضافة التنشئة السياسية اليت تكسب الفرد التوجهات واملعتقدات و 

وفيما خيص تبويب البحث فقد قمنا بتقسيم موضوع دراستنا إىل أربع فصول، الفصلني األولني نظريني؛ يعربان 
للثقافة السياسية، أي مستوى النظام الكولونيايل والوجهات اجلماعية للجزائريني ) مستوى اجلماعة(على املستوى الكلي 

اإلطار العام جلذور الثقافة السياسية للمجتمع اجلزائري يف  حول العناصر األساسية هلذا النظام، حيث حددنا فيهما
للثقافة السياسية، أي ) مستوى الفرد (املرحلة الكولونيالية، أما الفصل الثالث والرابع تطبيقيني؛ شكال  املستوى اجلزئي 

" فرحات عباس"مها اإلطار اخلاص للثقافة السياسية ألعضاء احلكومة املؤقتة وباألخص لشخصيتني موضوع الدراسة و 
، وأينا الفصلني التطبيقيني خبالصة عبارة عن استنتاجات توصلنا إليها، وأمتمنا دراستنا خبامتة "بن يوسف بن خدة"و

ومالحق ، سامهت هذه املالحق يف إثراء فصولنا كما استعنا مبجموعة من الصور ارتأينا أا ذات داللة ملراحل مهمة من 



ؤقتة اجلزائرية وكذا لنشاط كل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدة، وقائمة املصادر واملراجع عمل أعضاء احلكومة امل
  .اليت تعترب املادة املعرفية اليت اعتمدا من أجل التقرب إىل احلقيقة التارخيية اليت تبقى يف مجيع األحوال نسبية

دى أعضاء الحكومة المؤقتة مكونات الثقافة السياسية لأصول و  :"والذي جاء بعنوان الفصل األول
البحث  من خالل .هم خطوات أولية يف فهم كيفية تكوين االجتاهات والسلوكات السياسية لدي تناولنا فيه، "الجزائرية

عن مكونات ثقافة الشخصية اجلزائرية اليت حتدد اإلطار العام الذي حيوي الثقافة العامة للمجتمع من قيم وعادات 
اإلسالمية و والعربية األمازيعية : وفكرية وتوجهات سياسية متضاربة ومتعارضة، إا الثقافة املتعددة وتقاليد وتعابري لغوية

وهنا جيب رصد املضمون الثقايف لإلسالم ومدى تأثريه على منظومة القيم ودور الثقافة العربية  والثقافة األوروبية،
ومدى   الستعماري الغريب واملنظومة الغربية ومضموا الثقايف،اإلسالمية من احملددات الثقافية، إىل جانب ذلك املشروع ا

تأثريها على منظومة القيم أي السياسية الفرنسية كوسط سوسيو ثقايف وتأثريها على الشرائح االجتماعية وتغلغلها يف 
السياسية  اليت أفرزاسياسية التقسيمات ال ، مث حددنا تركيبة اتمع إلعادة إنتاج جمتمع يفكر بعقلية املدرسة األوروبية

وفق املتغريات واملستجدات الداخلية واخلارجية اليت  إعادة إنتاج التشكيلة االجتماعية اجلزائرية، ومسامهتها يف االستعمارية
  . عرفها املنتصف األول من القرن العشرين

افة السياسية لدى أعضاء دور الحركة الوطنية في إذكاء الثق" : والذي جاء بعنوان انيالفصل الثّ أّما 
ائرية الذي سبق الثورة ما يعرف باحلركة الوطنية اجلز  احلراك السياسي أو حيث تطرقنا إىل، " الحكومة المؤقتة الجزائرية

أحد الركائز التنشئة السياسية لدى أعضاء االستقاللية، اليت تعد الشيوعية، االندماجية، اإلسالمية أو : رازااإفالتحريرية، و 
فكانت احلركة السياسية واإلصالحية  ،احلكومة املؤقتة، ووعاء كبري متكن من خالله هؤالء غرف منه أفكارهم السياسية

الكيان االستعماري قادة الثورة لكي يتكيفوا ويعيشوا ويتفاعلوا مع  أأرضية للقيم واالجتاهات السياسية اليت من خالهلا هي
حيث ، اليت سيحملوا عندما خيوضون معركة النضال والكفاح ضد املستعمر والقيم واالجتاهات السياسيةالفرنسي، 

والنتيجة  .احلركة الوطنية كمدخالت والسلطة االستعمارية من حيث خمرجااتيارات تناولنا الصراع الفكري والسياسي بني 
وجه حنو العمل املسلح  العقيمة والتّ ياسية ورة وهي وجوب القطيعة مع املمارسات السّ الثّ  اليت سوف يستخلصها مهندسو

 . يادة الوطنيةكخيار وحيد من أجل اسرتجاع السّ 

، "الجزائرية للجمهورية المؤقتة الحكومةالثقافة السياسية من خالل عمل  "واملوسوم بـ  الثالفصل الثّ مث جاء 
االجتاهات  جمموعوترجم  ،وريةحدد قادة الوالء واالنتماء للشرعية الثّ  التطبيقي الذي حيث خصصنا فيه اجلانبّ 

، وتناولنا فيه كيف ترجم تشكيل احلكومة املؤقتة اجلزائرية يف وريةعطي نظاما ومعىن للعملية الثّ واملعتقدات واملشاعر اليت ت
اليت كانت حتملها الثورة اجلزائرية منذ إعالن ، "إعادة بعث الدولة الوطنية"إعطاء داللة سياسية قوية تتمثل أساسا يف 

التحريرية حيث أصبحت تقودها خنبة عريضة حتمل نضج سياسي للثورة  GPRAأعطى تأسيس  كما .بيان أول نوفمرب
نظاماً ألعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية  ياسية قافة السّ الثّ  أعطتوبذلك  لواء قضية وطنية وحتظى بتأييد مجاهريي معترب،

يد األدوار واألنشطة املتوقعة من حيث حتد، املواطن بينها وبني عالقةسامهت يف خلق  ، كماومعىن للعملية السياسية
وتناولنا يف هذا الفصل كذلك استكمال التنظيم ، ومن حيث طبيعة الواجبات اليت يتعني على املواطن القيام ا، هامن

ياسية لدى قافة السّ الثّ  تنميةيف احلكومة املؤقتة املؤسسايت الذي عرفته الثورة التحريرية بعد مؤمتر الصومام، وكيف سامهت 



، ألن هذه األخرية سوف تكون على احملك، نتيجة  لتغريات يف أسلوب النضال، حيث انتقلت أعضاء احلكومة املؤقتة
يف تعاطيها مع الطرف ، سواء احلركة الثورية من أسلوب العنيف احملض إىل ممارسة السياسة اخلالصة يف تسيري حركية الثورة

املؤقتة ونشاطها  من خالل عملها السياسي والدبلوماسي يف خمتلف احملافل الدولية، إذن فإن تأسيس احلكومة الفرنسي أو
على مستوى القمة وتغييب القاعدة الذي نشب بينهم الصراع  فرغم  نا تصورا للثقافة السياسية لرجاالت الثورة،يسيعط

وبني هيئة االركان العامة وانعكاساته فيما  احلكومة املؤقتة اجلزائرية اخلالف ما بنيسيلقي بضالله يف  ، والذي الشعبية
يبقى  لدى رجالت الّثورة عامة وأعضاء احلكومة املؤقتة خاصةالفكر السياسي إال أن  1962أزمة صائفة يسمى ب

ة اجلزائرية خصبا بشكل استثنائي، ميكن أن حندده من خالل التوجه السياسي الذي عرضه مفجري الثورة على الساح
اليت دف يف األساس إىل  ، ومتمثل يف توحيد الصفوف يف بوثقة واحدة هي جبهة التحرير الوطين املمثل الشرعي للثورة

القيم مث اينا فصلنا هذا بالتطرق إىل دور  أعضاء احلكومة املؤقتة يف ترسيخ  .التخلص من االستعمار الفرنسي
 ظروف رغم سنوات أربع اليت دامتعملهم يف احلكومة املؤقتة و  لشعب اجلزائري عربواالجتاهات السياسية واالجتماعية ل

الذي ترمجه وقف إطالق النار واستفتاء تقرير  اجلزائري احلرية واالستقالل للشعب حتقيق وااستطاعأين الصعبة،  الثورة
  . املصري

 تطرقنا،  "فرحات عباس وبن يوسف بن خدةياسية عند قافة السّ الثّ  "بعنوان  الفصل الرابعويف األخري جاء 
من  معريف تّ قمنا بال، حيث "بن يوسف بن خدة"و "فرحات عباس"إىل شخصيتني قياديتني للثورة اجلزائرية وهم فيه 

توجهام وتطرقنا إىل  ، ، وكذا منابعهم السياسية وكذا نشاطهم احلزيب حيث مستواهم التعليمي والسلم الوظيفي
 ،هاءمن خمتلف القضايا اليت كانت مطروحة على الساحة سواء قبل الثورة أو أثنا همومواقف ياسية وآرائهموقناعام الس

بن يوسف بن خدة من أزمة حركة  التوجه االندماجي لفرحات عباس واالستقاليل لنب يوسف بن خدة، موقفمنها 
واملركزين والذي كان بن خدة أحد أطرافه، وكذا موقفه انتصار احلريات الدميقراطية والصراع الذي كان دائرا بني املصاليني 

تطرقنا  مث، من اندالع الثورة  "وبن يوسف بن خدة" فرحات عباس"كل من موقف  و  ،م 1949من األزمة الرببرية سنة 
إىل انضمامهم للثورة ونشاطهم من خالل املؤسسات اليت انبثقت عن مؤمتر الصومام ، انطالقا من الس الوطين للثورة 

وموقف بعض القادة من هذه املؤسسات ، كما تطرقنا إىل صراعهم  احلكومة املؤقتة مرورا بلجنة التنسيق والتنفيذ وانتهاء ب
وانسحام من الساحة  م1962 إىل موقفهم من أزمة صائفة ة األركان ، وصوالهيئكرؤساء للحكومة املؤقتة مع 

اتبعنا عملنا بعرض بعض النماذج من منتجوهم الفكري من خالل كتابام الصحفية اليت تندرج يف اخلطابات . السياسية
 ل ما تركوه من مذكراتستخرج من خالن نأحاولنا السياسية باإلضافة إىل تصرحيام وخطابام ومؤلفام،  حيث 

  .وما كتب عنهم، تصورهم السياسي وثقافتهم السياسية وكيف وظفوها يف خدمة مصلحة الشعب اجلزائري  وكتابات

وجاء هذا الفصل أطول من سابقيه ألننا حاولنا من خالله القيام بقراءة سوسيوجلية وسياسية للخطاب السياسي 
، وكذا القيام مبقارنة مسارهم التكويين والرصيد الثقايف والسياسي "ةبن يوسف بن خد"و" فرحات عباس"للشخصيتني 

املكتسب، مث مقارنة توجهام السياسية قبل الثورة، مث تناولنا ثقلهم ووزم السياسي أثناء الثورة وكذا إنتاجهم الفكري 
 .الذي مازال يشكل رهانات سياسية حىت يف وقتنا احلايل



خالص ألهم النقاط اليت شكلت ومنت الثقافة السياسية ألعضاء احلكومة املؤقتة كانت خامتتنا عبارة على است
 .املعاصر تاريخاستعمار يف ال خطرمن طرد أ هموكيف مكنت خاصة،" بن يوسف بن خدة"و" فرحات عباس"عامة و

 ومراجع ومصادر وثائق من لدينا توافر ما ضوء على إليها ركنا وإمنا، قطعية إليها توصلنا اليت النتائج نعترب ال وإننا

 نأو  خاصة نتائج من إليه توصلنا ما حتورأو  تضيف ودراسات وثائق مستقبال تظهر وقد خمتلفة، نظر وجهات حتمل
  .بكرا يزال ما املوضوع

  :أما فيما خيص دوافع اختيار املوضوع فتتمثل أساسا

  .الثقافة السياسية لرجاالت الثورةتعترب هذه الدراسة استكماال ملذكرة املاسرت اليت تناولنا فيها - 

  .نقص الدراسات حول الثقافة السياسية للشخصيات الوطنية- 

الرغبة يف التعرف على وجه آخر من املسار النضايل لقادة الثورة، رغم العقبات االستعمارية والظروف - 
اية وهدف واحد وهو التخلص من القاسية، والصراعات الفكرية والسياسية وحىت الدموية منها إال أم توحدوا على غ

  .  املستعمر الغاشم وهذا ما حتقق فعال

حماولة إسقاط الثقافة السياسية اليت عرفها أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية وإفرازاا مع ما تشهده الساحة - 
  . السياسة اجلزائرية اليوم من تغريات يف املفاهيم والتصورات الفكرية للعملية السياسية

 األمر منا بتطلّ  فقد ،املبتدأ الباحث أمام مجة صعوبات خيلق الواسع املوضوع هذا مثل يف البحث أن شك ال

 .. الوثائق عن تنقيبمشاق  وحتمل املادة ومجع البحث بظروف املتعلقة الصعوبات جتاوز

باحلصول على أرشيف املوجود باملركز الوطين لألرشيف سواء اخلاص بالثورة بصفة عامة  تتعلق صعوبات وواجهتنا
 البحث مشروع حبدود يتعلق ما منها البحث، مبوضوع واحلكومة املؤقتة بصفة خاصة ، كما واجهتنا صعوبات تتعلق 

 ما ومنها ،)اخل...دولية عالقات اسية،سي علوملغات،  ،تاريخ( املعرفية البحث حقول بتنوع يتعلق ما ومنها وزمانا، مكانا

 اليت ،املوضوع أطراف بتعدد وكذا ،)اخل...دراسات مذكرات، ،صحف، شهادات أرشيف،( املوضوع مضامني بتعدد يتعلق

  . سياستها حتدد اليت السمات من كثري يف وختتلف جوهري، هو فيما تشرتك

 .أحيانا اخلصوصيات وحىت االختالفات وتنوع املشرتكة القواسم تتجاوز واملقاربة التحليل يف دقة يتطلب هذا وكل

 واإلفصاح األرشيفية الوثائق عن اإلفراج وعدم جوانبه بعض حول الدراسات وقلة املوضوع قضايا حساسية وأما

 املختلفة املضامني ومقاربة الطرح يف واملوضوعية والشهادة، الوثيقة من االحرتاز منا بتتطلّ  معوقات فهي الشهادات عن

  .ةالتارخيي احلقيقة إىل للوصول

وأخريا تبقى هذه الدراسة عبارة عن رسم لثقافة السياسية لبعض قادة الثورة هذا اجلزء من الكل اليت حتتاج إىل 
  .دراسات متعددة ومتعمقة كما ونوعا، غذ انه من الصعب جدا تغطية كل األحداث يف دراسة عامة مفردة
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تعد املفاهيم واملصطلحات من أهم األدوات املساعدة يف ترسيم البحث األكادميي، خاصة إذا كانت الدراسة 
ووسيلة اإلنسان  هلا أبعاد فكرية كموضوع حبثنا، فكان البد من حتديد املفهوم، الذي هو أساس لغة التعامل اإلنساين

لفظ عام يعرب عن : ((املفهوم بأنه Webster للتعبري عن أفكار وحاالت وأوضاع حمددة، حيث عرف قاموس ويسرت
كما )). جمموعة متجانسة من األشياء، وهو عبارة عن جتريد للواقع مبا يسمح لنا بأن نعرب عن هذا الواقع من خالله

اليت يستعني ا اإلنسان للتعبري عن املعاين، واألفكار املختلفة بغية توصيلها لغريه الوسيلة الرمزية ((عرف املصطلح بأنه 
  1.)) من الناس

إن املفهوم إذن تعبري عن أشياء متجانسة، دون أن يعين شيئا واحدا؛ فهو عبارة عن وصف جتريدي لوقائع 
ى البحث أن يرصَد كّم املفاهيم ويف جمتمعنا املعاصر يعسر عل. ملحوظة، ولكنه ال يتحدث عن واقعة بعينها

مما يدور على ألسنة  –وعدم دقة املصطلحات نتيجة أزمة االضطراب الفكري، وتبلبل اآلراء،  -واملصطلحات املرتاكم 
العلمانية، : املثقفني من أبناء جمتمعنا دون الفقه ملعناها أو التحديد الدقيق ملغزاها، ولعل من أظهر هذه املصطلحات 

، والليربالية، والدولة املدنية، والدولة الدينية، الدميقراطية ، واالشرتاكية، والرأمسالية، وما إىل ذلك من احملاور يف حياة والعوملة
مثال عندما نقول نظام سياسي، فنحن هنا نقصد أي نظام سياسي دون حتديد، هل ُهو نظام رئاسي أو نيايب، ... الفكر

مع أنه متفق على معناه العام، إال  مفهوم نظام سياسي. ديكتاتوري، عادل أم ظامل؟ اخلملكي أو مجهوري، دميقراطي أم 
أن كل شخص ميلك تصورا ذهنيا خاصا عن شكل هذا النظام السياسي، وعليه، فإن مل حيدد الباحث الذي يستعمل 

  2. رئ يؤثر على عملية البحث مبجملهاهذا املفهوم منذ البداية أيا من األنظمة السياسية يعين، فإنه خيلق إرباكا عند القا

، فكان من البديهي "الثقافة السياسية لدى أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية"ومبا أن موضوع دراستنا يتناول 
حتديد مفهوم الثقافة السياسية لدى القارئ ، فالباحث والقارئ حباجة ماسة لالتفاق على املدلول الذي عناه الباحث 

 .خمتلف واليت تتكون منها مشكلة البحث حىت ال تفسر من قبل القارئ مبدلول  مة يف حبثهامله للمصطلحات

كما يتطرق حبثنا إىل مفاهيم ومصطلحات أخرى ارتأينا أن نضعها يف مدخل الرسالة حيث يتمكن القارئ 
لباحث يف التعامل يستخدمه ا يف وضع إطار مرجعي ويساعد تعريف املصطلحات. الرجوع إليها كلما اقتضى األمر ذلك

مع املشكلة اخلاصة بالبحث، من هنا تأيت أمهية هذه اخلطوة وهي ضرورة إلتقاء كل من الباحث والقارئ على مدلول 
  .البحث  واحد للمصطلح املتكرر يف
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  والمصطلحات المفاهيم في مدخل

  : مفهوم الثقافة السياسية :أوال
واآلراء واالجتاهات السائدة حنو شئون السياسة واحلكم، الدولة جمموعة املعارف ((يقصد بالثقافة السياسية 

منظومة املعتقدات والرموز والقيم احملددة للكيفية اليت ((وتعىن أيضًا . )1())والسلطة، الوالء واالنتماء، الشرعية واملشاركة
ومعىن ذلك )). بني احلاكم واحملكوميرى ا جمتمع معني الدور املناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعالقة املناسبة 

أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واجتاهات وقناعات طويلة األمد خبصوص الظواهر السياسية، وينقل كل جمتمع 
جمموعة رموزه وقيمه وأعرافه األساسية إىل أفراد شعبه، ويشكل األفراد جمموعة من القناعات خبصوص أدوار النظام 

وملا كانت الثقافة السياسية . ساته الرمسية وغري الرمسية، وحقوقهم وواجبام حنو ذلك النظام السياسيالسياسي بشىت مؤس
بأن  الثقافة السياسية ليست إال جزءا أو رافدا من روافد " فريبا وأملوند"للمجتمع جزءًا من ثقافته العامة، هذا ما يؤكده 

ثقافة : ، وتشمل تلك الثقافات الفرعية)4(ها من عدة ثقافات فرعية، فهي تتكون بدور )3(الشاملة للمجتمع) 2(الثقافة
وبذلك تكون الثقافة السياسية هي جمموع االجتاهات . اخل.. الشباب، والنخبة احلاكمة والعمال، والفالحني، واملرأة

حتكم تصرفات األفراد داخل واملعتقدات واملشاعر اليت تعطى نظامًا ومعىن للعملية السياسية، وتقدم القواعد املستقرة اليت 
، وبذلك فهي تنصب على املثل واملعايري السياسية اليت يلتزم ا أعضاء اتمع السياسي، واليت حتدد )5(النظام السياسى

أي أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود اتمع من قيم ومعتقدات . اإلطار الذي حيدث التصرف السياسي يف نطاقه
  .ك السياسي ألعضائه حكاماً وحمكومنيتؤثر يف السلو 

جمموعة القيم املستقرة اليت تتعلق بنظرة املواطن إىل السلطة، واليت تعد مسؤولة "ويعرفها كمال املنويف على أا 
إىل حد بعيد عن درجة شرعية النظام القائم، فالثقافة السياسية تؤثر يف عالقة املواطن بالسلطة من حيث حتديد األدوار 

نشطة املتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات اليت يتعني على املواطن القيام ا، كما أن الثقافة السياسية واأل
  .)6("تتضمن التفاصيل اخلاصة وية  الفرد واجلماعة

  :مفهوم الثقافة السياسة عند غابريال ألموند .1
يف العلوم السياسية أن أي ثقافة من  أحد رواد املدرسة الوظيفية) G.Almond(يعتقد غابرييل أملوند  

جانب معريف يتعلق مبعارف املرء عن النظام السياسي، وجانب شعوري خيص التعلق  الثقافات تضم ثالث جوانب؛
                                                           

  .315ص ، 2009هشام حممود االقداحي، علم االجتماع السياسي، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،   1
ذلك الكل املركب : "يعرف تايلور الثقافة بأا". احمليط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك يف نطاقه اإلنسان املتحضر" يعرفها املفكر اجلزائري مالك بن نيب بأا : تعريف الثقافة  2

سامية حسن : أنظر". والعادات ومجيع القدرات األخرى اليت يستطيع اإلنسان أن يكتسبها بوصفه عضوا يف اتمعاملعقد الذي يشمل املعلومات واملعتقدات والفن واألخالق والعرف والتقاليد 
، دار 4،ط، مشكلة الثقافة، ترمجة عبد الصابور شاهنيبن نيبمالك : نظري .53، ص1983، دار النهضة العربية، بريوت، 2حبث يف علم االجتماع الثقايف ط: الساعايت، الثقافة والشخصية 

  .03الفكر، بريوت، بدون سنة، ص
   .436، ص  تاريخ دونبدار النهضة العربية، ، )النشأة التطورية واالجتاهات احلديثة واملعاصرة(عبد اهللا حممد عبد الرمحن، علم االجتماع السياسي   3
كمـا سـبقت اإلشـارة –ويطلـق هـذا املصـطلح . ه جمـرد جتريـد إىل رمـز يشـري إىل ظـواهر تتحقـق يف العـامل اخلـارجيإن مصـطلح الثقافـة السياسـية ألمـة مـا، يف الواقـع، ال يعـدو كونـ: الثقافات الفرعيـة  4
ا ورؤاهــا هــذه اجلماعــات املختلفــة توجهاــعلــى التوجهــات القيميــة والســيكولوجية للجماعــات أو األفــراد حنــو املوضــوعات السياســية، إال أنــه ميكــن أن نتصــور يف نفــس الوقــت أن يكــون لــدى  -إليــه

علـي الصـاوي، مـدخل يف االجتمـاع : أنظـر. وهذه التوجهـات اخلاصـة هـي مـا أصـطلح علـى تسـميته أو التعبـري عنـه بالثقافـات الفرعيـة. املختلفة اليت ميكن أن ينتج عنها أوالً ثقافة متناسقة متماسكة
. و، أنــه مــن األفضــل أن نتحــدث ونفكــر يف جمموعــة ثقافــات فرعيــة بــدال مــن الثقافــة الكليــة أو الشــاملةيــرى هــانز بــوال.84، ص 1995جامعــة القــاهرة، :السياســي لــإلدارة، مكتبــة ضــة الشــرق

ك مــا يســمى وهنــاك إىل جانــب ذلــ. عــات السياســية املختلفــةفالــدين والطبقــة االجتماعيــة واللغــة واإلقلــيم واملهنــة كلهــا مجاعــات مرجعيــة بالنســبة لكثــري مــن أفــراد اتمــع وغالبــا مــا تكــون مصــدر النزا
  .أو احلزب السياسي أو مجاعات املصلحةبثقافات الدور، وهي تنبع من توجهات العامة والرؤى املشرتكة املرتبطة مبوقف معني يشغله املرء يف النسق السياسي أو يف البريوقراطية 

  .89علي الصاوي، املرجع السابق، ص  5
  .14، ص 1980حتليل نظري ودراسة ميدانية يف قرية مصرية، دار بن خلدون، بريوت، : نيكمال املنويف، الثقافة السياسية للفالحني املصري  - 6



الشعوري بالقادة واملؤسسات، وجانب تقييمي يشكل األحكام واآلراء التقييمية عن الظواهر السياسية، ومنه ميكن تعريف 
جمموع ما ميلكه الفرد من معارف عن النظام السياسي، ومشاعر إجيابية أو سلبية : " بأا عند هذا املنظر الثقافة السياسية

وهناك تعريف آخر أمشل و أوجز مفاده أن " حنو القادة واملؤسسات وأحكام تقييمية بشأن الظواهر والعمليات السياسية 
 ئدة يف جمتمع من اتمعات باعتبار أن هذه اجلوانب تشكل مجلةاجلوانب السياسية للثقافة السا" الثقافة السياسية هي 

  .  )1("متتاسقة األجزاء
) 1963 – 1958(يعود تاريخ هذه األفكار إىل اية اخلمسينات من القرن املاضي ملا قام أملوند يف فرتة 

يه مخسة آالف شخص، كان أمريكا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا واملكسيك، وسأل ف: بتحقيق يشمل مخسة بلدان هي
موضوع الدراسة البحث يف الثقافة املدنية حتديدا وليس الثقافة السياسية، يعين دراسة الثقافة السياسية بالنظر إىل القيم 
الدميقراطية ملعرفة إذا ما كانت هذه الثقافة تساعد على تنمية الدميقراطية أو تعرقلها، خبلفية أن اهلدف املثايل هو 

  .ة األمريكية والربيطانيةالدميقراطي
 Culture Localiste قام أملوند بتحليل الثقافة السياسية وميز بني ثالثة أصناف منها ما مساها ثقافة حملية 

  .            )Culture Participante")2وثقافة املشاركة  De Sujétion Cultureوثقافة التبعية 
فرعية احمللية مثل القرية والعشرية من دون النظام السياسي برمته، الثقافة احمللية تكون متجهة حنو األنظمة ال

وثقافة التبعية أو اخلضوع جتعل الناس يعلمون بوجود النظام السياسي لكنهم يقفون منه موقفا سلبيا، ينتظرون منافعه 
  .وخدماته وخيشون جتاوزاته وال يرون أنفسهم قادرين على التأثري فيه

هنا يعتقد املواطنون أنه بإستطاعتهم أن يؤثروا يف سري النظام ويف . ي النقيض من ذلكأما ثقافة املشاركة فه
العملية السياسية بطرق ووسائل شىت كاإلنتخابات واملظاهرات وتنظيم اجلماعات الضاغطة، يف نظر أملوند كل صنف من 

قافة احمللية تكون يف نظام غري ممركز متاما، الثقافة السياسية يقابلة نوع من البنية السياسية أي نظام حكم خاص به، فالث
  3.فيه المركزية واسعة وظاهرة، وثقافة اخلضوع يف نظام ممركز سلطوي، وثقافة املشاركة يف نظام دميقراطي

التطابق بني الثقافة السياسية وبنية النظام السياسي ضروري عند أملوند وضروري إلستقرار النظام وعمله بشكل 
  .بينهما يسيء إىل النظام ويهدد استقرارهجيد والتفاوت 

أوضح أملوند أن ما حدده من أصناف الثقافة السياسية إمنا هي مناذج مثالية ال توجد بصورة خالصة يف أي 
نظام من األنظمة إمنا امللموسة يف هذه جند مزجيا من الثقافات الثالث، واملهم بنظره أن يكون املزيج جيدا، وهو الذي 

  .قافة املشاركةتغلب عليه ث
إنطالقا من هذا التحقيق إنتهى أملوند أن بريطانيا وأمريكا حتققان مزجيا جيدا ومتوازنا من الثقافات السياسية 
تسوده ثقافة املشاركة مبا جيعله مالئما للدميقراطية، وهو ما جعله  يعلن أن التنمية السياسية ناجتة من تطور اتمع املدين، 

إن التنمية السياسية أو التطور الدميقراطي هو الذي : "فناقض نظريته وقلب  املعادلة قائال 1980 إال أنه عاد يف سنة
  ". ينتج اتمع املدين 

                                                           
1  - Duverger Mourise, Sociologie De La Politique, PUF, Paris, 1973, P121.  
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بسبب خلفية واضعيها وتفضيلهم لنماذج بلدام، وترددها بشأن األسبقية "وجهت إنتقادات عديدة ألملوند 
تحت حقل البحوث يف الثقافة السياسية لرصد العالقة بينها وبني يف ثنائية الدميقراطية واتمع املدين، لكنها ف

  .1"الدميقراطية
فيما خيص البلدان العربية، حبكم طبيعة اإلرتباط القوى بني الثقافة السياسية والثقافة بوجه عام من جهة، وجلوء 

فسري طبيعة الثقافة السياسة السائدة ضمن البعض من دعاة املدرسة الوظيفية اليت ينتمي إليها غابريال أملوند إىل التاريخ لت
وعندما تبني أن البلدان العربية تبدي مقاومة شديدة للدميقراطية يف عامل تزايدت فيه جتارب التحول "جمتمع معني، 

الدميقراطي واتسع نطاقها وكثرت الدراسات السياسية واإلجتماعية حوهلا، كان من الطبيعي أن يُقبل العديد من الباحثني 
وانقسموا  2"لعرب وغري العرب على النظر يف الثقافة العربية اإلسالمية، خاصة من جهة تناقضها وإتفاقها مع الدميقراطيةا

يف ذلك فرقاً، فقال بعضهم أن الثقافة العربية ال ميكن أن تتعايش مع الدميقراطية وأا من أهم معوقات قيامها يف هذه 
  .ملوانع والعقبات أمام الدميقراطية ذه البلدان على مستوى احلكام واألنظمةالبلدان، وقال آخرون العكس جاعلني ا

متثل الثقافة السياسية فرعا من الثقافة العامة للمجتمع، وهي تتضمن أنساقا متعددة وخمتلفة من الثقافات 
لوضع اجلغرايف واملعتقدات السياسية حبسب األجيال والبيئات واملهن، وهي عموما متثل حمصلة تفاعل اخلربة التارخيية وا

  .الدينية والظروف االقتصادية االجتماعية لبلد ما
  : عناصر الثقافة السياسية .2
  . 3متثل الثقافة السياسية جمموعة القيم واالجتاهات والسلوكيات واملعارف السياسية ألفراد اتمع• 
فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها ال تستطيع أن . الثقافة السياسية ثقافة فرعية• 

  . تشذ عن ذلك اإلطار العام لثقافة اتمع
، ويتوقف حجم ومدى التغري على عدة 4فهي ال تعرف الثبات املطلق. تتميز الثقافة السياسية بأا متغرية• 

مدى ومعدل التغري يف األبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة احلاكمة بقضية : عوامل من بينها 
التغري الثقايف، وحجم االهتمام الذي توليه وختصصه الدولة إلحداث هذا التغيري يف ثقافة اتمع، ومدى رسوخ هذه 

  . م يف نفوس األفرادالقي
هذا االختالف تفرضه . ختتلف الثقافة السياسية بني جمتمع وآخر كما ختتلف من فرد آلخر داخل اتمع• 

  .عوامل معينة كاألصل وحمل االقامة واملهنة واملستوى االقتصادى واحلالة التعليمية
  :أنواع الثقافة السياسية .3

  :سيةوميكن رصد ثالثة أنواع من الثقافات السيا
ال يستطيع يف إطارها املواطن إصدار أحكام وتقييمات خبصوص النظام السياسي واقتصاره : ثقافة ضيقة -

  .واإلمتثال هلا لقصوره على تصور بدائل أخرى أو لعجزه وعدم رغبته يف ذلك النظام مخرجاتعلى تلقي 

                                                           
1  - Duverger Mourise, OP , PP 120 - 126. 
2 - Ghassan salamé, démocraties sans démocrates, fayard, Paris, 1994, PP 106 -107. 
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 مدخالتالعزوف يف بلورة تتميز مبسامهة متواضعة تصل يف بعض األحيان إىل حد : ثقافة سياسية تابعة -
لقواعد اللعبة، ويقرتن هذا  واستيعابهللنظام السياسي العتقاد املواطن بعدم جدوى ذلك، بالرغم من وعيه 

الشكل من الثقافة السياسية باتمعات ذات األنظمة التسلطية اليت تضيق هامش احلريات وتعمل على 
  إقصاء القوى احلية املعارضة،

واليت ترتبط مبعرفة ووعي اجلماهري حبركة نظامها السياسي والقواعد اليت تعتمدها : الثقافة املشاركة  -
  . 1"وبالتزام أفراد اتمع باملشاركة السياسية  الفعالة مخرجاتهو  مدخالتهو ومؤسساته 

  :2مكونات الثقافة السياسية: ثانيا
ثقافة (للثقافة السياسية سواء تلك اليت تتبناها الدولة أو املكونات ميكن احلديث عن جمموعة من العناصر 

واليت تسمى الثقافة غري الرمسية ومن هذه ) احملكومني(أو الثقافة الرمسية وتلك السائدة لدى أفراد اتمع ) احلكام
  :املكونات

فهو  وهى تعىن اإلطار الفكري الفلسفي املتكامل، أو املرجع األساسي للعمل السياسي،:  المرجعية .1
يفسر التاريخ، وحيدد األهداف والرؤى، ويربر املواقف واملمارسات، ويكسب النظام الشرعية، وغالبًا ما يتحقق االستقرار 

وعندما . بإمجاع أعضاء اتمع على الرضا عن مرجعية الدولة، ووجود قناعات بأمهيتها وتعبريها عن أهدافهم وقيمهم
املرجعية، حتدث االنقسامات وتبدأ األزمات اليت دد شرعية النظام وبقائه  حيدث االختالف بني عناصر النظام حول

  . 3واستقراره
اخل وأغلب الظن أنه ال يوجد أثر .. ومن أمثلة املرجعيات الدميقراطية، واالشرتاكية، والرأمسالية، والعلمانية 

اتفاقا عاما على الصيغ املناسبة لشكل  حمسوس لالختالف بني عناصر اتمع يف الدميقراطيات الغربية، إذ أن هناك
النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي، أما يف الدول النامية فاملسائل املتعلقة بشكل نظام احلكم وطبيعة النظام 

  .االقتصادي وحدود العالقة بني الدين والدولة مل حتسم بعد وال تزال مثار خالف وصراع
بني التوجه الفردي الذي مييل إىل اإلعالء من شأن الفرد وتغليب  هناك فرق: التوجه نحو العمل العام .2

مصلحته الشخصية، وبني التوجه العام أو اجلماعي الذي يعىن اإلميان بأمهية العمل التعاوين املشرتك يف االني االجتماعي 
  . 4والسياسي

وقضاياه من أهم مكونات الثقافة والتوجه حنو العمل العام واإلحساس باملسؤولية االجتماعية جتاه اتمع 
السياسية، ذلك أن هذا الشعور باملسئولية يدفع املواطن إىل اإلجيابية يف التعامل مع القضايا واملوضوعات يف ظل ثقافة 

  .متشاة مؤداها اإلحساس بالوالء للجماعة
ء له والتعلق به من االجتاه حنو النظام السياسي واإلميان بضرورة الوال: التوجه نحو النظام السياسي .3

فكل ثقافة سياسية عليها أن حتدد النطاق العام املعقول . ضرورات اإلحساس باملواطنة وما ترتبه من حقوق والتزامات
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ويتضمن هذا النطاق حتديد األفراد املسموح هلم . للعمل السياسي واحلدود املشروعة بني احلياة العامة واحلياة اخلاصة
  .لسياسية ووظائف املؤسسات السياسية كل على حدةباملشاركة يف العملية ا

كما تفرض الثقافة السياسية معرفة حدود املشاركة يف هذا النظام مثل السن واجلنس واملكانة االجتماعية 
والوضع العائلي، باإلضافة إىل أن بعض الثقافات السياسية حترص على حتديد األبنية والوظائف السياسية يف الدولة، 

فالثقافة السياسية هي اليت تدعم النظام، وحتدد أطره، . األجهزة املنوطة بتحقيق األهداف اليت حتددها الدولةوكذلك 
  .1وتغذيه باملعلومات املستمدة من واقع البيئة وخصوصيتها، وحتافظ عليه وتضمن بقاءه

، ذلك أن شعور يعترب البعض أن اإلحساس باالنتماء من أهم املعتقدات السياسية :اإلحساس بالهوية .4
األفراد بالوالء للنظام السياسي يساعد على إضفاء الشرعية على النظام، كما يساعد على بقاء النظام وختطيه األزمات 

فضًال عن أن اإلحساس بالوالء واالنتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور بالواجب  ،واملصاعب اليت تواجهه
كن من فهم احلقوق واملشاركة الفاعلة يف العمليات السياسية من خالل التعاون مع الوطين وتقبل االلتزامات، كما مي

اجلهاز احلكومي واملؤسسات السياسية ، وتقبل قرارات السلطة السياسية واإلميان بالدور الفاعل هلا يف كافة جماالت 
  . 2احلياة

   3ما هو مضمون الثقافة السياسية: ثالثا
 : ألي جمتمع على عدد من القيم السياسية يرتاوح مضموا ىف اآلتىحتتوى الثقافة السياسية  

حيث أن الثقافة السياسية قد تؤكد على قيمة احلرية وهنا فان طاعة الفرد للسلطة : احلرية واإلكراه  .1
احلاكمة يكون على أساس االقتناع وليس اخلوف ويكون لدى الفرد أحساس بالقدرة على التأثري ىف جمريات احلياة 
السياسية واملشاركة االجيابية أو قد تؤكد على قيمة اإلكراه وىف هذه احلالة فعادة ما ينصاع الفرد للحكومة بدافع اخلوف ال 

  .االقتناع ويفتقد اإلحساس بالقدرة على التأثري السياسي
الثقة حيث يعترب عنصر الشك أو الثقة يف السلطة احلاكمة عنصرًا أساسيا من عناصر : الشك والثقة  .2

السياسية مع ويتوقف مدى ثقة الفرد أو شكله يف احلكومة على طبيعة سلوك احلكومة جتاه األفراد ومدى استجابتها 
 .ملطالبهم كذلك فان اخنفاض الثقة بني األفراد وبعضهم البعض يقلل من ثقة األفراد يف حكومتهم

ة بني األفراد أو على التمييز والتفرقة بينهم فقد تؤكد الثقافة السياسية أما على املساوا:املساواة والتدرج  .3
 .وتزداد درجة املشاركة السياسية يف اتمع كلما زاد اإلحساس باملساواة بني أفراده

ففي اتمعات اليت تعلى من قيمة الثقافة القومية يتجه الفرد بوالئه حنو : الوالء احمللى والوالء القومي .4
واالهتمام . ر باملسئولية العامة وإعالء املصلحة العامة على املصلحة اخلاصةالدولة ككل مبا يتضمنه ذلك من شعو 

أما ىف اتمعات اليت تعلى من قيمة الثقافة احمللية يتجه الفرد بوالئه إىل أسرته أو قبيلته أو مجاعته . بالقضايا القومية
ر باملسئولية العامة واالنغالق على القضايا الدينية أو العرقية أو اللغوية على حساب الدولة ويصاحب ذلك غياب الشعو 

 .احمللية والذاتية
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   أثر الثقافة السياسية على النظام السياسي: رابعا
فاحلكم الفردي توائمه ثقافة سياسية . حيتاج أي نظام سياسي إىل وجود ثقافة سياسية تغذيه وحتافظ عليه

امليل إىل املشاركة، وفتور اإلميان بكرامة وذاتية اإلنسان،  تتمحور عناصرها يف اخلوف من السلطة واإلذعان هلا، وضعف
أما احلكم الدميقراطي فيتطلب ثقافة تؤمن حبقوق اإلنسان، وتقتنع بضرورة محاية . وعدم إتاحة الفرص لظهور املعارضة

رتط الستمرار اإلنسان وكرامته يف مواجهة أي اعتداء على هذه احلريات، حىت لو كان من قبل السلطة نفسها، كما يش
النظام واحلفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقة باآلخرين يف ظل مناخ اجتماعي وثقايف يعد اإلنسان لتقبل فكرة 
وجود الرأي والرأي اآلخر، ويسمح بوجود قدر من املعارضة يف إطار قواعد وأطر سياسية موضوعة بدقة لكي تنظم 

   .العالقة بني أفراد اتمع السياسي
تساهم الثقافة السياسية السائدة يف اتمع إىل حد كبري يف بلدان كثرية يف حتديد شكل نظام احلكم، بل أا 

فقد تكون القيادة السياسية حكرا على عائلة معينة أو على جمموعة صغرية . قد تساهم يف حتديد عناصر القيادة السياسية
عليمية، وحيث يقدر اتمع كبار السن ويعلى الذكور على اإلناث، ذات وضعية خاصة دينية أو مذهبية أو عرقية أو ت

يغلب أن جتيء القيادة من صفوف املسنني الذكور، وىف كثري من األنظمة السياسية ينظر إىل فئة معينة على أا األجدر 
وىف مثل هذه . اخل...امني بالسيطرة على املستويات العليا للسلطة، هذه الفئة قد تكون رجال الدين أو العسكريني أو احمل

احلالة يتوقع أن تعكس السياسة العامة مصاحلهم يف املقام األول وتؤثر الثقافة السياسية كذلك على عالقة الفرد بالعملية 
السياسية ، فبعض اتمعات تتميز بقوة الشعور بالوالء الوطين واملواطنة املسئولة، وهنا يتوقع أن يشارك الفرد يف احلياة 

وىف دول أخرى يتسم األفراد بالالمباالة واالغرتاب . عامة، وأن يسهم طواعية يف النهوض باتمع الذي ينتمي إليهال
وىف بعض األحيان ينظر املواطن إىل النظام السياسي على . وعدم الشعور باملسئولية جتاه أي شخص خارج حميط األسرة

يء نيابة عنه ويعمل على ضمان رفاهية اجلماعة، وىف املقابل قد أنه أبوي يتعهد من املهد إىل اللحد ويتوىل كل ش
  .يتشكك الفرد يف السلطة السياسية ويعتربها جمرد أداة لتحقيق مصاحل القائمني عليها ليس إال

فالتجانس الثقايف والتوافق بني ثقافة . لذلك ميكن القول أن االستقرار السياسي يعتمد على الثقافة السياسية
، فإنه 1جلماهري يساعدان على االستقرار، أما التجزئة الثقافية واالختالف بني ثقافة النخبة وثقافة اجلماهريالنخبة وا

  2.يشكل مصدر ديد الستقرار النظام السياسي
  :تعريف التنشئة السياسية: خامسا

ا الطبيعية وجود تعرف التنشئة السياسية على أا عملية توصيل للثقافة السياسية، وبالتايل تكون نتيجته
جمموعة من االجتاهات واملدارك ومعايري للقيم واألحاسيس جتاه النظام السياسي وأدواره املختلفة وشاغلي هذه األدوار،  

  3.كما أا تتضمن اإلملام بالقيم املؤثرة واملشاعر مدخالت املطالب إىل النظام خمرجاته السلطوية
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  :واملصطلحات مت االعتماد عليها يف دراستنا نذكر منهاوهناك جمموعة أخرى من املفاهيم 

  :التنظيم االجتماعي �
يشري التنظيم االجتماعي كمصطلح سوسيولوجي ، إىل كل األساليب والطرق اليت تضفي طابعا نظاميا على 

تتألف من عنصرين متكاملني السلوك اإلنساين ، وهذا االنتظام يرجع إىل البيئة االجتماعية احمليطة بأعضاء اتمع ، واليت 
كما يشري التنظيم .  بناء العالقات االجتماعية املتبادلة بني خمتلف الوحدات االجتماعية والضوابط املوجهة للسلوك: مها 

االجتماعي إىل األساليب اليت تضمن انتظام السلوك بالشكل الذي ميكن مالحظته، ويتوقف ذلك على الظروف 
األفراد ، وتشري عناصر التنظيم االجتماعي إىل توافر عالقات اجتماعية بني عدد كبري من األفراد االجتماعية اليت يعيشها 

ووفق هذا التصور نستطيع أن جند أمثلة كثرية على التنظيمات ، .  ، وتوافر معتقدات مشرتكة توحد بينهم وتوجه سلوكهم
احلكومية اليت متارس اخلدمة املدنية واجليش ،  فهي تشمل الوحدات االجتماعية الرمسية مثل املصانع ، واهليئات

اخل ، والغري رمسية وهي وحدات صغرية اليت جتمعهم مثل ... واملستشفيات ، واجلامعات والبنوك ، والسجون ، والنقابات 
قق فكل هذه الوحدات االجتماعية أنشئت لكي حت... اللهجة، ، الطقوس الدينية، األعراش والقبائل، العرف، العادات 

   . 1أهدافا حمددة ، وتستعني بعدد من التدابري واإلجراءات اليت تضمن ا حتقيق أهدافها
  :مصطلح اإليديولوجية �

يرتبط تعريف اإليديولوجية ارتباطا وثيقا مبن يطرحه ويدافع عنه، وهلذا ال يكون كل حديث حول تعريفها 
  . 2حياديا وبشكل موضوعي

ذات األصل اليوناين، ألول مرة يف العصر احلديث " إيديولوجية"واستعمل املدلول اللغوي االشتقاقي لكلمة     
   .3» العلم الذي يدرس األفكار مبعناها الواسع«: مبفهوم

منظومة منسقة ورؤى طبقة أو فئة اجتماعية حمددة تتضمن : " تتطور مع اإليديولوجيني املوسوعيني باعتبارها
جمموعة من اآلراء واألفكار والقيم اليت يؤمن ا اإلنسان مبا  فيها السياسية  " أو مبفهوم آخر  ، 4... "ري سلوكيةمعاي

والقانونية واألخالقية والفنية والدينية سواء بطريقة علمية أو غري علمية أي إما انعكاسا صادقا أو زائفا للواقع 
مع بداية القرن العشرين إىل معناه السياسي االجتماعي الصرف،  حينما  "اإليديولوجيا" ليصل مفهوم ،  5"االجتماعي

  .6احتدم الصراع بني األفكار الرأمسالية والشيوعية 
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ويقابل مصطلح اإليديولوجية يف اللغة العربية مصطلح املذهب وهو املنهج أو الطريقة أو املعتقد، إال أن 
أقرب إىل الّدين منه إىل السياسة، بينما اإليديولوجية أكثر ارتباطا االستعمال اللغوي املعاصر لكلمة مذهب أصبحت 

اإليديولوجية هي مجلة الّتمثالت املصاحبة للعمل « : بقوله" باشالر"الفيلسوف العاملي وهذا ما ذهب إليه ، 1بالسياسة 
  .2» السياسي 

اإليديولوجية يف االستعمال اليومي مرادفة للسياسة، « ": عبد اهللا العروي"وهو ما أكده املفكر املغريب املعاصر 
والسياسة هي التطبيق العملي لإليديولوجية وهي فكر عملي تعبوي دف احلفاظ على الواقع االجتماعي كما هو، أو 

  .3»...إىل تغيريه 
مجلة أفكار اإليديولوجية هي « : بقوله " زوزو عبد احلميد"وتبناه معظم املؤرخني اجلزائريني من بينهم  

وتصورات ملفاهيم معينة لدى مجعية أو حزب من األحزاب يف شكل أهداف عقائدية البد من بلوغها بواسطة مذهب ما 
 «4. 

يبدو أن هناك العديد من التعارف املنبثقة من رؤى ومدارس فكرية خمتلفة، وهي تتفق كلها على أمهية دور     
نظام منسق من « :أا" لإليديولوجية" امع املشرتك بني خمتلف هذه التعارف ، وخنلص أن اجل5اإليديولوجية يف اتمع 

األفكار والرؤى يفسر موقف املثقف من واقع جمتمعه، ويؤدي إىل اعتماد نوع معني من السلوك العملي ُجيَسم تلك 
  .6» األفكار والرؤى
الواسع العام الذي يشمل الفكر السياسي واعتبارا لذلك فمدلول اإليديولوجية يف الدراسة هو مبعناها      

، وهي جمموع الِقيم اليت آمنت ا فئات خمتلفة من خنب اتمع اجلزائري يف 7واالجتماعي والفين والفلسفي والديين 
شكل تصورات فكرية سياسية اجتماعية ملا جيب أن يكون عليه مشروع الدولة واتمع اجلزائريْني، وعملت من أجل 

سيده على أرض الواقع  يف مواجهة االستعمار الفرنسي، باستعمال خمتلف أصناف اخلطاب الديين والسياسي حتقيقه وجت
واالجتماعي لتحقيق الشعبية، وكسب اجلماهري اجلزائرية، وهو ما أفرز عدة تيارات سياسية واجتماعية وجهت احلياة 

م، يف شكل مجعيات وأحزاب  1962الدي حىت االستقالل العامة للجزائريني منذ العشرينات من القرن العشرين املي
سياسية وَجَبهات احتادية وطنية فيما بينها تنوعت أدبياا ومواثيقها وبراجمها السياسية، بقدر ما تنوعت مرجعيات خطاا 

طين منذ سنة ، انصهرت كلها يف جبهة التحرير الو 8اإليديولوجي وتعددت أشكاله التعبريية كتصورات للعمل واملمارسة 
، 9م، اليت كانت إيديولوجيتها وطنية حتررية ثورية ، تعود جذورها إىل  أكثر من ثالثني سنة مع جنم مشال إفريقيا 1956
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األمة، : وتطورت هذه اإليديولوجية الوطنية طيلة سنوات حرب التحرير اجلزائرية لتتجسد يف مسلسل أفكار تأسيسية
   1.االقتصادية، االستقالل، احلداثة، التنمية الشاملة املخططة –جتماعية السيادة الشعبية، الدميقراطية اال

إن مل يكن ... «:وأكد هذا التطور التدرجيي لإليديولوجية الوطنية يف جبهة التحرير الوطين أحد منظريها قائال
فتطور  –اري دون سواه ألا كانت تستهدف إاء النظام االستعم –نية جبهة التحرير الوطين إيديولوجية يف البدء 
على حتويل املشروع األصلي تدرجييا إىل إيديولوجية، وحيول الوعي الوطين  الكفاح املسلح نفسه كان البد له من أن حيث

  .2» ...إىل وعي ثوري
  : 3اإليديولوجية الوطنية للثورة اجلزائرية إىلقسم الدكتور لعوج نصر الدين 

  Idéologie National et anticoloniale":ليةكولونيا  - إيديولوجية وطنية ضد/ " 1 

م، صحيح أنه سيحدث فراغ  20/08/1956أكدا مواثيق ونصوص الثورة بعد مؤمتر الصومام يف  
إيديولوجي نتيجة رفض وضع هذه النصوص واملبادئ موضع التنفيذ وجتسيدها  بالشرح واإلثراء إىل عناصر تفكري حية 

  . جمسدة يف الواقع
  Idéologie Populisme ":لوجية شعبويةإيديو / " 2

تعرف الشعبوية لغة كمصطلح مرادف ملفهوم األمة أو اجلنسية أو اتمع، بل حىت موعة دينية كالقول 
، استعملت كخطاب وممارسة اعتبار 4بالشعب اإلسالمي، واصطالحا تعين سياسيا مجيع اهليئة املدنية وجمموع املواطنني 

األساسي للسلطة، ومصدر الوحي األعلى للعمل السياسي واملستفيد األول منه، تؤمن بأن السيادة ملك الشعب احملدد 
للشعب، وسيادة اإلمجاع على أساس أن اتمع موحد ختتفي فيه الطبقات والنزاعات والفروق مبختلف أصنافها، وارتباط 

اعتمدت عليها جبهة التحرير الوطين يف حتقيق الشرعية ، 5الشعب بقائده بنزعة أبوية مرتبطة املصاحل، وموحدة األهداف
  .6ضد املصاليني، والنجاح يف تعبئة الشعب للكفاح التحرري، حتولت إىل قيمة حضارية يف النظام السياسي اجلزائري

يف أدبيات اجلزائر " ثورة" كان مصطلح : " Idéologie Révolutionnaire : "إيديولوجية ثورية/ 3
، وظل استعماله يف مواثيق احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية ووسائل 7افة السياسية للجمهورية الفرنسية موروثا من الثق

ثورة " وكان الشيوعيون اجلزائريون أول من استعمل مصطلح الثورة حبديثهم عن  ،"ثورية : " إعالمها يف حالة وصف
" ، ومل ينتشر يف اخلطاب اإليديولوجي اجلزائري مصطلح 8ية منذ بداية تأسيس احلركة الوطنية اجلزائر " السكان األهايل 

خارج الوصف قبل الثالثينات من القرن العشرين، حيث مل يكن متداوال سواء لفظا أو مدلوال بني األوساط " الثورة 
 1799- 1789( يةالوطنية احلزبية والشعبية، وال حىت يف أدبيات احلركة الوطنية، باستثناء التغين بشعارات الثورة الفرنس

باجلزائر ألول مرة يف مؤمتر طلبة مشال إفريقيا سنة " الثورة "م، ومت تداول مصطلح 1917، ومبادئ الثورة البلشفية )م
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، وبعدها بسنة وبنفس املدينة 1م مبدينة تلمسان  مبفهوم غري واضح  يشوبه طابع رومانتيكي غري براغمايت 1935
إن الثورة جيب أن تكون مشولية ال سياسية فقط، وإن كانت السياسة هي ... «:أنصاره قائال" مصايل احلاج"خاطب

والثورة بالنسبة للجزائر ممكنة ... واملسألة مسألة مبادئ، فإما الثورة أو اإلصالح وال ثالث هلما... احملرك األساسي للثورة
  .2»... ية، وإىل احللول املرتتبة عليهاوضرورية، فاملهم أن تكون لنا نظرة ثورية ننظر بواسطتها إىل املشاكل األساس

شبان اجلزائريني املنخرطني يف صفوف حزب لدى الذو الصبغة الثورية  اخلطاب اإليديولوجيتوسع استعمال 
غداة احلرب العاملية الثانية يف مسألة " األمني دباغني" حسم  إذ الشعب اجلزائري مث حركة انتصار للحريات الدميقراطية،

م  1949أكد مثال أمام أعضاء اللجنة املركزية حلزب احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطية سنة  حيث" الثورة"
هل حنن نعمل للثورة أم رد التوعية الوطنية؟ فإذا كان احلزب يعمل للتوعية، فإن نتائج االنتخابات تبني أنه ...« :قائال

أما إذا كانت التوعية ! إال أن نئ أنفسنا ويودع كل منا صاحبه وما علينا! قد حقق هدفه، إذ أصبح الشعب كله وطنيا
الوطنية جمرد مرحلة للعمل اجلدي وهو الثورة، فإن الطريق الذي نسلكه ال يقودنا إىل اهلدف املنشود، وإذا كنا حريصني 

ال لرجال تربوا وتدربوا على الثورة فيجب علينا أن نعيد النظر يف خطة العمل ويف املسؤولية على حد سواء، ولنفسح ا
على العمل الثوري، فأصبحوا بذلك أكثر استعدادا لقيادة املرحلة اجلديدة من مسؤولني مثلنا درجوا على العمل السياسي 

  .3»...وسكنوا إليه
أصبح وهم العمل الشرعي ظاهرا للعيان، فبعد ... « :هذه احلقيقة قائال" حسني آيت أمحد" وأكد املناضل 

نتخابية، جاءت العصا اليت تطرح املسألة يف مستوى القوة اجلسدية، فالبديل مل يكن بني الرضوخ أو اجلزرة اال
والقيادة سوى العودة إىل اخلط احملدد يف مؤمتر فيفري "مصايل احلاج " االنسحاب، بل بني النضال والوجود، مل يبق أمام 

اليت كانت أرضية رسو وانطالق ) OS(نظمة اخلاصة أي حنو أفق العمل املسلح الذي كان مربر إنشاء امل  1947
  .4»... القوات الثورية

م يعلن  1953سي مصطفى بدأ يف أواخر ... «:عن فكرة الثورة حبيث أن " مصطفى بن بولعيد" ودافع 
  .5»... للمناضلني بأن زمن السياسة التقليدية قد وىل، وأن ساعة الثورة قد أذنت

بعد األزمة الرببرية األوىل املفتعلة سنة  -  6"حسني آيت أمحد"كما توقع   –لثورة وفعال مل يتبخر احللم با   
، بل إن رياح الثورة كانت عامة، ومشلت خمتلف 7م  داخل حزب احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطية 1949

م، حتت تأثري  1936فيوليت سنة  اجتاهات احلركة الوطنية اجلزائرية، بدأت بوادرها األوىل مباشرة بعد فشل مشروع بلوم
واهللا لو وجدت عشرة من عقالء األمة ألعلنتها ثورة على ... «:نفسه بقوله" الشيخ عبد احلميد بن باديس"موقف 
  .8»... املستعمر
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ذلكم ...«: م حيث كتب 08/05/1945الثائر ضد جرمية فرنسا يف " البشري اإلبراهيمي" وموقف الشيخ 
لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقالم من نور، مث كتب يف آخره هذا الفصل املخزي بعنوان مذابح .  ..هو يوم  الثامن ماي

  .1»سطيف وقاملة وخراطة لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كله 
بل انتقل صداها حىت للنخبة اجلزائرية ذات الثقافة الفرنسية كما يصور معاناا الفكرية والنفسية املفكر 

م واجهت طبيعيت اإلنسانية ألول مرة أبشع املناظر، وكان  1945يف سطيف عام « :قائال" سنيكاتب يا" اجلزائري 
عمري ستة عشر عاما، ومل أنس أبدا الصدمة اليت استشعرا أمام ازرة الوحشية اليت أفضت إىل موت اآلالف من 

  . 2»أزال الغشاوة من عيينهناك اإلنكار لكل ما تعلمناه هو الذي ... املسلمني، وهناك توطدت وطنييت
، وقد 3"الثورة بالقانون:" وغريت هذه الرياح الثورية املسار السياسي لفرحات عباس وأنصاره فيما أطلق عليه

الذي جاء  )  ARON  Robert("روبرت أرون" :تفطنت إليه من جهتها السلطات االستعمارية، نذكر منها تقرير
أن معارضة هذا احلزب لإلدارة ليست قوية بدرجة ) UDMA( ي للبيان اجلزائرييرى شباب االحتاد الدميقراط... «:فيه

إىل أن يهجر هذه احلركة عناصر فتية معظمها من ... ويعاين نفوذ احلزب أزمة سوف تقضي إذا استحكمت... كافية
  .4»...األذكياء املثقفني، وسوف تزود املصاليني بالكوادر اليت تعوزهم

نفضل ... «: بقوله" شارل دجيول" على " فرحات عباس"وفعال سيكون للفكر الثوري صداه حينما نقرأ رد  
فانتصرت إرادة الكفاح العسكري .    5»...أن نكون عشرة ماليني من اجلثث على أن نكون عشرة ماليني من الفرنسيني

ثورة حتريرية شاملة يف اجلزائر حتت قيادة وطنية ثورية والرغبة يف تفجري الثورة املسلحة ضد االستعمار، بإعالن ميالد 
م، استفادت من رصيد النضال الثوري وإمكانيات الشعب، لتحرير اإلنسان  1954جديدة يف فجر أول نوفمرب 

اجلزائري من أبشع أنواع االستعمار االستيطاين يف العصر احلديث، بالقضاء على مائة واثنني وثالثني سنة من التخلف 
هل والفقر واملرض واالستغالل واالستعباد، واسرتجاع سيادته الوطنية، وإعادة ربطه بأمته العربية اإلسالمية، بل واجل

  6.واقتالع جذور االستعمار من إفريقيا والفكر اإلنساين

وذلـك نتيجـة لالنتقـادات الـيت , ظهرت مع اية النصف األول من القرن العشرين :الديمقراطية الشعبية �
ومـــن هنـــا فـــإن الدميقراطيـــة الشـــعبية كـــان تركيزهـــا الشـــديد علـــى احملتـــوى . تعرضـــت هلـــا الدميقراطيـــة  الليرباليـــة مـــن املاركســـيني

املعيشــي والصــحي والتعليمــي علــى  فهــي تســعى إىل حتســني مســتوي الفــرد. االجتمــاعي واالقتصــادي دون احملتــوى السياســي
  .7أساس مبدأ العدالة االجتماعية

مذهب اقتصادي واجتمـاعي يرتكـز علـى مبـدأ احلريـة الفرديـة، ويسـتبعد أي تـدخل للدولـة يف  :الليبرالية  �
  .الشؤون االقتصادية
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،    مـــذهب سياســـي اجتمـــاعي اقتصـــادي يهـــدف إىل القضـــاء علـــى الرأمساليـــة وامللكيـــة اخلاصـــة :الشـــيوعية  �
  .مذهبا اشرتاكيا راديكاليا  ويعترب

هــي نظــام سياســي اقتصــادي و اجتمــاعي ، يعتمــد علــى امللكيــة اجلماعيــة لوســائل اإلنتــاج، مت  :االشــتراكية  �
قبل مؤمتر طرابلس الرابع، مرة واحدة على لسان العريب بن املهيدي يف مقالة لـه يف ااهـد أيـن " االشرتاكية"استعمال مصطلح 

الشــعب اجلزائــري حيمــل الســالم مــرة أخــرى لطــرد احملتــل االمربيــايل واحلصــول علــى شــكل "أهــداف الثــورة بــالقول أن  أشــار إىل
للحكــم هــو اجلمهوريــة الدميقراطيــة واالجتماعيــة، ومــن أجــل نظــام اشــرتاكي يتضــمن بشــكل خــاص إصــالحات زراعيــة عميقــة 

  1"وثورية يف سبيل حياة معنوية ومادية الئقة
 علـى دولـة سـيطرة ، تعـين اجلديـد االسـتعمار ألـوان مـن تعـرف يف التـاريخ املعاصـر علـى أـا لـون : االمبرياليـة �

 . اخلاضـــعة للدولـــة السياســـي النظـــام علـــى القضـــاء دون وثقافيـــة ، ماليـــة اقتصـــادية الســـيطرة تكـــون ،وقـــد أخـــرى دول أو دولـــة
 ... ، اإلغراق بالديون  باستخدام أدوات خمتلفة منها األنظمة العميلة ، الشركات االحتكارية

كمـا متتلـك , ، متتلـك رؤوس األمـوال واحلـرف16و  15هي طبقة اجتماعية ظهـرت يف القـرنني  :البرجوازية �
كـذلك القـدرة علـى اإلنتـاج والسـيطرة علـى اتمـع ومؤسسـات الدولـة للمحافظـة علـى امتيازاـا ومكانتهـا حبسـب نظريـة كــارل 

الطبقة املسيطرة و احلاكمة يف اتمع الرأمسايل ، و هي طبقة غري منتجـة لكـن تعـيش مـن و بشكل أدق الربجوازية هي .ماركس
فائض قيمة عمل العمال ، حيث أن الربجوازيني هـم الطبقـة املسـيطرة علـى وسـائل اإلنتـاج ، ويقسـمهم لينـني إىل فئـات حيـث 

 .املقاولون الصغار وأصحاب الورش الصغرية يشمل وصف الربجوازيني بالعديد من الفئات تنتهي بالربجوازي الصغري و هم
تعــين اصــطالحاً فصــل الــدين واملعتقــدات الدينيــة عــن السياســة واحليــاة العامــة، وعــدم إجبــار الكــل  :العلمانيــة �

ينطبــق نفــس املفهــوم علــى الكــون واألجــرام . علــى اعتنــاق وتبــين معتقــد أو ديــن أو تقليــد معــني ألســباب ذاتيــة غــري موضــوعية
ويف تعريـف  .ما يُفّسر بصورة مادية ِعلميـة حبتـة بعيـداً عـن تـدخل الـدين يف حماولـة إلجيـاد تفسـري للكـون ومكوناتـهالسماوية عند
فالــدين يف العلمانيــة ينتهــي عنــدما . هــي رفــض أيــة ســلطات تشــريعية أو تنفيذيــة يف الــدين تتــدخل حبيــاة الفــرد: آخــر للعلمانيــة

لــو حكــم علــى شـــخص باإلعــدام علــى أســاس ديــين فهــذا احلكـــم : للتوضــيحمثــال . خيــرج الفــرد مــن املســجد أو مــن الكنيســـة
فيجــب أن يكـون احلكــم مبـين علــى قــانون قضـائي وطــين تضـعه حكومــة الدولـة وال يتــدخل رئــيس . مرفـوض يف النظــرة العلمانيـة

لـة معينـة، بـل تنــادى فالعلمانيـة ال تنهـى عـن اتبــاع ديـن معـني أو م.الدولـة فيـه ألنـه جيـب أن يكـون القضـاء مفصــوالً عـن احلكـم
   2.فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وبأن تكون األديان هي معتنق شخصي بني اإلنسان وربه

القوة والسلطة ، وهو نظام ال عالقة له باإلسالم، حيث ال طاعة ملخلوق يف معصية  "كراتيس"اهللا، و: مصطلح التيين مكون من تيوس :التيوقراطية  �

  . 3خالق

امللكيــة  علــىإنســاين ســعيد يقــوم  جمتمــع مثاليــة تــدعو إىل بنــاء نظريــة هــي) االشــرتاكية اخلياليـة( :الطوباويــة �
وأمــا اشــتقاق املصــطلح نفســه فيعــود إىل   .املنتجــات و العمــل اإللزامــي لكــل أعضــاء اتمــعو التســاوي يف توزيــع  اجلماعيــة
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وكفايـة ألعضـاء اتمـع كافـة، حالـة سـعادة وسـالم مثاليـة للبشـر وأمـا الشـق  عدالـة و مسـاواة كون االشرتاكية مبا تتيحـه مـن
فيعود إىل بعدها عن الواقع وقرا إىل اخليال من جهة وإىل ضعف تشخيص أسـلوب الوصـول " خيالية"الثاين من املصطلح 

   1.اخلياليني من جهة ثانية إىل هذا اهلدف عند املفكرين االشرتاكيني
اجلنـــدي الفرنســـي الـــذي جـــرح عـــدة مـــرات يف  نيكـــوال شـــوفان جـــاءت هـــذه الكلمـــة مـــن اســـم : الشـــوفينية �

تعـين أصـال املغـاالة يف حـب  . وجمـد نـابليون فرنسـا ولكنـه ظـل أبـداً يقاتـل يف سـبيل جمـد نابليون وحروب الثورة الفرنسية حروب
ومــع مــرور الــزمن أصــبحت صــفة تلصــق باألشــخاص املتعصــبني لقــوميتهم و الــذين . الــوطن أو األمــة الــيت ينتمــي اليهــا األنســان

كثريا ما يعترب هؤالء شعوم شـعوبا خمتـارة ألداء رسـاالت سـامية ، . إزاء األمم و الشعوب األخرى  استعالئيةيتعاملون بصورة 
ومن هنا فهم ينكرون علـى األمـم األخـرى احلقـوق والتطلعـات الـيت يعتربوـا . تل الشعوب األخرى برأيهم مواقع دونية بينما حت

وميكننــــا القــــول بــــأن . تبــــين املفـــاهيم العنصــــرية و التمييــــز العنصـــري إىلوتــــؤدي الشـــوفينية يف ايــــة املطــــاف . شـــرعية لشــــعوم 
  إنسـانيةفرقة و اخلصام بني الشعوب و األمم املتعايشة مع بعضها و تسـببت يف كـوارث الشوفينية كانت دائما وراء زرع بذور ال

وال ختتلـــف . فالشـــوفينية األملانيـــة أفـــرزت هتلـــر و اهلتلريـــة املعاديـــة للجـــنس البشـــري. كـــربى و خباصـــة خـــالل القـــرنني األخـــريين
وميكــن القــول بــأن . دئهــا و تطبيقاــا عــن شــقيقتها اهلتلريــةوالرتقــي والكماليــة كثــريا يف مبا االحتــادالشــوفينية الرتكيــة الــيت أجنبــت 

الشـوفينية هـي فكـرة متطرفـة وغـري معقولـة وهـي  و مبعـىن آخـر. الشوفينية العربية بصـورا البعثيـة الصـدامية علـى األرض العراقيـة 
. فريــــق منــــافس أي التحــــزب باســــم اموعــــة الــــيت ينتمــــي إليهــــا الفــــرد، وخاصــــة عنــــدما يتضــــمن احلــــزب حقــــد وكراهيــــة جتــــاه

هــي مصــطلح شــائع االســتخدام يــدل علــى  يف الوقــت احلاضــر الشــيفونية). حركــة منشــأها بريطانيــة(التميــز العرقــي كأصــحاب
كـذلك األمـر  اإلنـاث تتفوق علـى الذكور ، واليت تشري إىل االعتقاد بأن) male chauvinism :باألنكليزية( عنجهية الرجل

ومبعـىن آخـر  .الـذكور أعلى من اإلناث اليت تعتقد أن)  female chauvinism: (باإلجنليزية، ) الشوفينيات لإلناث بالنسبة
ففي حـال التعصـب القـومي وحـب الـوطن يعتـرب الشـوفيين وطنـه أفضـل األوطـان وأمتـه فـوق  . الشوفينية هي املغاالة يف التعصب

  . 2كل األمم وخصوصاً عندما تكون هذه املغاالة مصحوبة بكره لألمم أخرى
لقد غدت هذه الكلمة من أعقد املصطلحات اآلن، ومن أكثرهـا إثـارة للنقـاش، السـيما  :مصطلح النهضة  �

ـــة -التنــوير(بعــد بــروز مصــطلحات أخــرى  ، وبعــد االنتكاســات واملشــاكل الــيت يعانيهــا ..)مــا بعــد احلداثــة -املعاصــرة  -احلداث
 .اتمع العريب بشكل عام 

  :طائفة من املعاين، ميكن أن تعود أساسا إىل حمورينيقرتح علينا  3إن ابن منظور 
 -حرّكـه للنهـوض: أضه -ضوا للقتال :انتهض القوم وتناهضوا -قام: ض(  احلركة والقيام حمور الداللة على -أ

  .)عتبة تعوق وتتعب اإلنسان أو الدابة:النهضة -صاعد يف اجلبل: طريق ناهض -ساقته ومحلته : أضِت الريح السحاب 
قـواه   :أضـه بالشـيء -قاومتـه: ناهضـته  -الطاقـة والقـوة : النهضـة( القوة والطاقـة واملقاومـة حمور الداللة على -ب

  .السرعة : الّنهاض -القسر :الفرخ الذي قوي جناحاه فاستعد ليطري و النـْهض: الناهض -به
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 -، وهـو )والطاقـة والقـوة وجتـاوز الصـعوبات يـاماحلركـة والق(لقد جتّمع لدينا معـىن لغـوي عـام خيتـزن ويـربط دالالت   
( يفصـح عـن أهـم مكونـات داللـة املصطلــح اجتماعيـا وثقافيـا، بـل إن صـورة الفـرخ الـذي كـرب وقـوي جناحــاه   -رغم بساطته 

 .فاستعد وتأهل للطريان ، لذات داللة رمزية وافية على احلالة اليت حنن بصددها) قوة وطاقة بوسيلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ومكونات الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة أصول: الفصل األول

  الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتةاألصول  :أوال

  المكونات الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة: ثانيا

  معالم اليقظة الجزائرية: ثالثا

  الثقافة السياسية عند أعضاء الحكومة المؤقتةالعوامل الداخلية المساهمة في بناء : رابعا

  العوامل الخارجية المساهمة في إذكاء الثقافة السياسية عند أعضاء الحكومة المؤقتة: خامسا

  



  ومكونات الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة أصول: الفصل األول

وتكوينهم وصوال   1كانت مع تنشئتهم السياسية  إن بداية تشكل الثقافة السياسية عند رجاالت احلكومة املؤقتة

اليت أعطت صورة واضحة عن الصراع  إىل املمارسة السياسية من خالل نشاطام يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية،

  .والتوجه السياسي لدى أعضائها

اء احلكومة املؤقتة، ميكن أن إن معرفة املكونات واألصول التارخيية املسامهة يف تكوين البنية الثقافية لدى أعض

  .تقدم لنا خطوات أولية يف فهم كيفية تكوين االجتاهات والسلوكات السياسية لديهم

  األصول الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية :أوال

تعترب الرتكيبة االجتماعية والثقافية من األصول واملنطلقات التارخيية األوىل اليت بين عليها اتمع اجلزائري، حيث 

كما . وكانت مهدا هلا) الفينيقية، النومدية، الرومانية، البيزنطية(أقدم احلضارات واحتضنتها يف سواحلها شهدت اجلزائر 

عصر الوسيط، فالشعب اجلزائري اعتنق اإلسالم منذ القرن األول اهلـجري وتأسست اجلزائر هي املغرب األوسط يف ال أن

واليت أعطت للجزائر وجهها املتميز واحلضاري وزادها ) الرستمية، احلمادية، املوحدية، الزيانية( عدد من الدول اإلسالمية 

كما تعترب اجلزائر حمور اتصال بني . الثة قرونمتيزا انضمامها إىل الدولة العثمانية وسيطرا على البحر املتوسط ملدة ث

باإلضافة إىل ذلك االحتالل االستيطاين الفرنسي . قطيب العامل العريب الشرقي والغريب وجسرا طبيعيا للعامل اإلسالمي

  .وخملفاته

اهلوية  يعكس هذا البناء التارخيي جزءا كبريا من القيم واالجتاهات السياسية املكتسبة اليت سامهت يف بناء 

اجلزائرية، مما يدفعنا إىل البحث عن مكونات ثقافة الشخصية اجلزائرية اليت حتدد اإلطار العام الذي حيوي الثقافة العامة 

: للمجتمع من قيم وعادات وتقاليد وتعابري لغوية وفكرية وتوجهات سياسية متضاربة ومتعارضة، إا الثقافة املتعددة

والثقافة األوروبية، ولكل هذه املكونات أصوله االجتماعية وتكويناته الفكرية وطبيعته اهليكلية  الرببرية والعربية اإلسالمية

، وبالتايل 2الشيوعية، االندماجية، اإلسالمية أو القومية الوطنية : اليت تتجلى لنا من خالل إفرازات احلركات الوطنية

واألخرى تستمد من ائرية وانتمائها العريب اإلسالمي شهدت اجلزائر ثقافة متنوعة إحداها تستمد من الشخصية اجلز 

، وهنا جيب رصد املضمون 3"الثقافة امللتزمة والثقافة األجنبية: "التوجه االندماجي على حد تعبري مصطفى األشرف

                                                           

  . مدخل الرسالةيف السياسيةالتنشئة ينظر تعريف   1
2 Sahli (Cherif Mohamed), Décoloniser l’histoire (Voix de l’anticolonialisme), Edition ANEP, 2007, l’université du 
Michigan, sept 2010, , PP 95-96.   

  .423، ص ،1984حنفي بن عيسى، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : األمة واتمع، ترمصطفى األشرف، اجلزائر   3



جانب ذلك ، إىل 1الثقايف لإلسالم ومدى تأثريه على منظومة القيم ودور الثقافة العربية اإلسالمية من احملددات الثقافية

ومدى تأثريها على منظومة القيم أي السياسية الفرنسية    املشروع االستعماري الغريب واملنظومة الغربية ومضموا الثقايف،

كوسط سوسيو ثقايف وتأثريها على الشرائح االجتماعية وتغلغلها يف تركيبة اتمع إلعادة إنتاج جمتمع يفكر بعقلية 

وإلعادة إنتاج التشكيلة االجتماعية اجلزائرية، وبالتايل بروز أمناط اجتماعية جديدة ومعارف جديدة ، 2املدرسة األوروبية

تتعارض والتشكيلة االجتماعية األوىل، الشيء الذي يسمح بتكوين أمناط ثقافية متضاربة ذات بؤر ونزاعات أحدثت 

اعية وثقافية متصارعة بسبب ظهور قيم ذات وازع انقساما وشرخا خطرا يف صفوف اتمع، ساهم يف إجياد تركيبة اجتم

قبلي ناجم عن تقسيمات سياسية أوجدا السياسية االستعمارية كالطائفية والقبلية واجلماعات الدينية والصراعات 

  3.الثقافية واللغوية

I.  الثقافة العربية اإلسالمية:  

االجتماعية  جوانبها مجيع من اجلزائرية فةالثقا على الغالب يعترب اإلسالم العنصر املوحد للجزائريني، وهو

والثقافية، كما يعترب البعد اإلسالمي للجزائر صمام أمان وقلعة حصينة مانعة لالخرتاق الثقايف والديين يف  واالقتصادية

اعية  العهد االستعماري، حيث لعب هذا احملدد الثقايف دورا كبريا يف احلفاظ على أصالة اتمع ويف إجياد شرائح اجتم

  . 4كبرية بفضل االعتناق اجلماعي لإلسالم

كما أن هناك صلة وثيقة    كان الوازع الديين دائما هو املنجي من ذوبان الشعب اجلزائري يف الفضاء الفرنسي،

ذا  عند اجلزائريني بني اللغة العربية كلغة واإلسالم كدين، وذلك لكون العربية لغة القرآن، روح اإلسالم وقلبه النابض، وهل

كانت جهود مجعية العلماء املسلمني تعمل ألجل احلفاظ على اللغة العربية والدين اإلسالمي اللذان ميثالن أهم مقوم 

  5.للهوية اجلزائرية

                                                           

1 George A. Talidoros, Arabo Islamique et la naissance du nationalisme Algérien (1830-1962), Ed : entreprise du livre, Alger, 1985, 
PP 25-35. 

الثقافة السياسية  أنمن االستقالل وهي فرتة البناء يف مجيع ااالت السياسية، االجتماعية، االقتصادية والثقافية جند  ىلستعمارية، وانتقلنا إىل املرحلة األو لو ابتعدنا قليال عن الفرتة اال   2
ائر وظهور شرائح اجتماعية تعرب عن تطلعاا وختدم أهدافها بغض النظر إن  الفرنسية باجلز  اإلدارةاصطدمت بوجود هيكل إداري موروث من  -الذين محلوا مشعل البناء- ألعضاء احلكومة املؤقتة 

الثورة كانوا يف حقيقة األمر يفتقدون إىل التكوين  كانت متطابقة مع أهداف الثورة أوال، مما خلق واقع من الصعب على القيادات الثورية تصفيتها أو احلد من نفوذها، ال سيما أن أغلب رواد
رازات اليت خلفها االستعمار على مدى مائة ة يف التسيري اإلداري واملمارسات اليومية لشؤون احلكم، مما جعل هذه القوة تشد اجلزائر دوما إىل دائرة النفوذ الفرنسي، إضافة لإلفالسياسي واخلرب 

 :Mustapha Lachraf Abdelkader, Histoire: ينظر". ةولدت ومنت مشوهة ومعطوب 1962أن الثقافة يف اجلزائر بعد "يرى مصطفى األشرف . واثنني وثالثني سنة

Culture et Société, ANEP, Alger, 2004, p45.   .عبد اخلالق عبد اهللا، التبعية والتبعية السياسية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، : ينظر كذلك
1986.  

3 Thiery Michalion, Le monde diplomatique (des états contre leur société, l’Algérie des cousins), Paris , 16 novembre, 
1994 , P1.  
4 J.C. Vatin, L’Algérie politique-histoire et société, presse de la fondation des sciences politique, Paris, 1974, pp 82-110. 

حممد جماود، كلية االداب : ، مذكرة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، إشراف)1954- 1919(احلركة الوطنية اجلزائرية جلول بن طيب ، مسألة اهلوية يف أدبيات   5
  .22، ص 2009/2010: والعلوم االنسانية، معهد التاريخ، سيدي بلعباس، السنة اجلامعية



 اجلزائرية والقضاء على الشخصية واهلوية اجلزائرية، فطمس املواسم على حماربة الثقافة الفرنسي اعتمد االحتالل

فقدوا  قد اجلزائريني املثقفني أن كما أو متاحف، كنائس أو مستشفيات إىل وحول املساجد ، واللغة والتاريخ، الوطنية،

  . 1واجلهل للخرافات تركوا فقد الفالحون أما بلغتهم، واملدارس الكتب لفقدان نتيجة مباضيهم االتصال تدرجييا

 صوره، أبسط يف ولو العلمي، التطور ةوثقافتها ومنعها من مساير  العربية الفرنسي اللغة كما حاصر االحتالل

 الفرنسية، اللغة منافسة عن العربية اللغة وإبعاد التجهيل، لسياسية كنتيجة الثقايف امليدان يف فادحة أضرارا عن ذلك وجنم

اللغة وذا أصبحت  ،2والزوايا الكتاتيب يف وحصر تعليمها األساسية املبادئ على مقتصرة تراثية كثقافة تدّرس وتركها 

   .3معاناة اجلزائرية الوطنية النظم العربية أكثر

هذا العداء االستعماري للمكون الثقايف للشعب اجلزائري ما هو إال استمرارية حلالة التواصل العقلي والنفسي 

وية والسلوكي يف العداء للعروبة واإلسالم ، إن فرنسا االستعمارية استخدمت كل القوى يف سبيل ذلك  من رموز النخب

الدينية أو الفكرية والسياسية والعسكرية وامتدت إىل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة، املوجهة واملدعومة بكل 

  4 .اإلمكانات املالية وغريها من أجل صنع كيان فرنسي مكان اجلزائري

والدفاع عن اهلوية مل يكن بإمكان حاملي الثقافة العربية يف بداية االحتالل جتاوز مستوى املقاومة والرفض 

الذاتية، ألن طبيعة اتمع من جهة وطبيعة التوجهات من جهة أخرى مل تكن تبلغ بعد من القوة الشمولية، ما جيعلها 

عكس ما كان عليه يف . ترتفع باتمع إىل مستوى التحديث فتفرض نفسها كبديل ومنوذج ضمن النماذج الثقافية القائمة

رين أين ظهرت خنب سياسية واصالحية حركت هذا املكون الثقايف، مثل أعضاء مجعية العلماء الثالثينات من القرن العش

مما مكن الشعب . املسلمني اجلزائريني الذين رفعوا لواء اإلصالح وإحياء اللغة العربية وإعالء الدين اإلسالمي الصحيح

والذي كان رواد الثورة حاملي . الستقالل واحلريةاجلزائري نزع اللثام على سباته وحترك على بكرة أبيه من أجل حتقيق ا

  .رايته

II. الثقافة األمازيغية  

تعرض الشعب اجلزائري طوال اهليمنة االستعمارية إىل حتديات كبرية إلثبات وجوده وترسيخ هويته وشخصيته 

لتغلغل السياسي، اجلزائرية، كانت اهلجمات مباشرة وغري مباشرة وتعددت بشكل مستمر طوال الفرتة االستعمارية، با

االقتصادي، الثقايف والديين املقرتن بالعمل العسكري، حيث عمل االستعمار على تفكيك املكون االجتماعي اجلزائري 

، حيث عمد االستعمار على استئصال املكون األمازيغي عن باقي )أمازيغ–العرب (املوحد تارخييا ودينيا وحضاريا 
                                                           

  61  ص ،1992، 1السالمي، بريوت لبنان، ط، دار الغرب ا2، ج 1930-1900 الوطنية احلركة أبو القاسم سعد اهللا،  1
  .418ص ، صدر السابقامل األشرف، مصطفى  2
  61  ص ،رجع السابقامل، 2، ج الوطنية احلركة أبو القاسم سعد اهللا،  3
  .61السابق، ص املرجع  ،2، ج 1930-1900 الوطنية أبو القاسم سعد اهللا، احلركة 4



 مل يدخل القرآن وأن سطحي املنطقة سكان إسالم أن  اعتقدت فرنسا االستعمارية النسيج االجتماعي اجلزائري ، حيث

 من وانطالقا العائلية واالجتماعية حيام  إىل النفاد من يتمكن مل الدين هذا وأن وعادام، تقاليدهم إىل عميق بشكل

 من والفرنسيني القبائل: ((أن1 الكاردينال الفيجري صرح كما القبائل، منطقة سكان إسالم يف التشكيك حاول ذلك

  .2))والفرنسيني القبائل بني كلها خلقت واحدة، مسيحية وعالمة  الرومان، ساللة هي واحدة ساللة

خمططها التفكيكي، هو اعتبار  على الشرعية طابع إلضفاء السياسة الفرنسية عليها اعتمدت اليت الركائز إحدى

 اللهجة استغل لذا املنطقة السكان لغة على دخيلة تعترب اللغة هذه فإن مث ومن العربية، باللغة ذويه مع يتعامل القبائلي ال

  3.اجلزائري الوطن من املنطقة فصل عليه يسهل حىت اخلالف وزرع ″تسد فرق″  فكرة لتطبيق األمازيغية احمللية

منذ القدم استماتتهم يف سبيل احلرية، وحبهم لالستقالل،  4)السكان األصليون للجزائر(يعرف على األمازيغ 

فكانوا ال يرضخون للغالب وال جينحون إىل االستكانة، وهلم ولع شديد يف االحتفاظ بعوائدهم وأخالقهم ولغتهم ومع 

الذاتية وأحكامهم أم عاشوا حنو ثالثة آالف سنة حتت احتالل األمم املختلفة  غري أم ال يزالون حمافظني على مميزام 

  5.اخلاصة

، ويقوم أيضا 6لقد عرف األمازيغ منطا ثقافيا ونظاما اجتماعيا خاصا يقوم على أساس القرية والقبيلة املستقرة

على أساس االرتباط االجتماعي واإلرث الثقايف املشرتك، هذا النمط الذي عرفته هذه الثقافة جعل حاملها طوال احلقبة 

 األجنيب احلكم(واملفاصلة ورفض أي شكل من أشكال االندماج املفروض من أي قوة احتكارية التارخيية من التميز 

                                                           

 املسيحي التواجد نفوذ بسط على عملت اليت التنصريية اإلرساليات مسار لدفع رئيسيا قطبا لوحدها شكلت كوا املسيحيني، الدين رجال أبرز من دينية شخصية الفيجري يعترب الكاردينال  1

 p 6.7  1898, Paris , Librairie Paussielgue  Le :ينظر كذلك. يف آخر الرسالة فهرس تراجم األعالم :ينظر.باجلزائر الفرنسي والسياسي العسكري النفوذ مع توازيا

cardinal Lavigerie,  Baurnard (M),  
  .119، ص1991 ، اجلزائر جامعة ، الفلسفة قسم ، ماجسيتري،1920 القبائل منطقة يف واإلصالحية الدينية ،احلركة يسلي مقران  2

3 Sahari Samia, étude des pratiques et des conduites religieuses chez les convertis au christianisme en Kabylie, mémoire de 
magister, université mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2012, p37. 

 حول يوغرطة ثورة وبعد ، الداخلي باالستقالل يتمتع ماسينيسا وكان حاكمها ، لنوميديا الروماين العهد يف تابعة الناحية هذه كانت فقد ، القبائل منطقة لتاريخ بالنسبة  4

 قطعة كانت القبائل بالد فإن العهد اإلسالمي يف أما ، الداخلي االستقالل من بدال املباشر روما حكم حتت وصارت نوميديا من بدال أي شرشال السيزارية موريتانيا إىل حكمها

عهد  يف جباية حلكم تابعة القبائل بالد بقيت جباية إىل القلعة من احلماديني وانتقال زيري بين مث الدول الفاطمية تداول وبعد ، القالة إىل دلس من املمتدة كتامة قبيلة من
 مها إمارتان القبائل بالد يف تكونت فعندئذ م 1510 ل املوافق ه 917سنة  وذلك جباية اإلسبان احتل احلفصي العهد أواخر فاحلفصيني، ويف املوحدين عهد يف مث احلماديني

 وقاعدة الكربى القبائل بالد تضم وكانت ابن القاضي آل إمارة هي الثانية اإلمارة أما ، جمانة مث عباس بين قاعدا وكانت ، املقراين آل حكمها وكان يتداول الصغرى القبائل

 عروج اإلخوة دعواالذين  بني كان حيث ، هاما دورا لعب الذي هذا احلفصيني عهد يف جباية قاضي الزواوي القاضي الشيخ أمحد هو الدولة هذه ومؤسس ، كوكو جبل حكمها

 ، حكمهم ونظام وديانتهم كانت أجناسهم كيفما احلكام على األخرى بعد املرة يثورون املؤرخني معظم بإتفاق املنطقة سكان وكان. جباية يف اإلسبان ضد للتدخل الدين وخري
 ينتمون أهلها وبعض وجيجل املليلية إىل ومتتد احلدرة قبائل - )جباية(الصغرى  القبائل -) وزو تيزي( الكربى القبائل - : التقسيم ذا الفرنسي تعرف اإلحتالل قبيل املنطقة وكانت

 امللتقى ، وزو تيزي والية عن تارخيية نبذة ، املهدي البوعبديل: ينظر.األصلية بلغتهم احتفظت فقد والصغرى الكربى القبائل خبالف أم ، إال الرببري العنصر إىل القبيلتني كبقية

: وينظر كذلك.  2257- 2256 ص ص م، 1973-م 1993 ، وزو تيزي ،5 ،مج الدينية والشؤون األصلي التعليم منشورات  وزارة ، اإلسالمي الفكر على للتعرف السابع
  .216، ص  2010 اجلزائر، األمة، دار ، 2ط ، 1954،1962 الثالثة الوالية يف الثورة حيىي، بوعزيز

  .04، ص 2013، ديسمرب 360العدد البصائر، ، "التنصري يف منطقة القبائل"أكيالل حممد أحسن،   5
6 Pierre Bourdien, Sociologie de l’Algérie, presse universitaire, Paris, 1980 , p 62. 



، الشيء الذي مسح هلذا الكيان باحلفاظ على شخصيته وتواجده وبلغته الرتاثية اليت )والبيزنطي والروماين القرطاجي

  . 1سامهت يف إجياد لبنات ألرضية ثقافية، اجتماعية واقتصادية

 التاريخ من مصادر مصدر أي يف يرد ومل العربية، اللغة فيهم وعمموا اإلسالم، بينهم الذين نشروا لعربا ومع جميء

 الرببر شجع الذي األمر وهو عنها، للتخلي دعوهم أو البالد، أهل لثقافة بالعداء جهروا املسلمني الفاحتني أن اإلسالمي

وتكيفوا مع شريعته مع احلفاظ على وسائل  .ونشره لإلسالم الدعوة يف احمللية لغتهم اإلسالم دينا، واستخدموا قبول على

   2.ولغتهم معيشتهم

لكن هذا التمايز الثقايف واالجتماعي القائم على البنية القبلية واللغوية أصبح مصدر توتر وصراع داخلي، حيث 

ذات نزاعات قبلية متعددة نامجة عن ساهم يف توسيع وتفاقم حدة التوترات الثقافية، الذي مسح بتكوين تركيبة اجتماعية 

ممارسة اهليمنة الكولونيالية، اليت فرضت على هذا النمط الثقايف العزلة الشديدة وحينها اكتفت هذه الفئات االجتماعية 

 حيث مت استكمال احتالل منطقة(بالدفاع عن اهلوية الثقافية ومحاية اتمع من االخرتاق الداخلي بعد املقاومة املستمرة 

، لكن السيطرة االستعمارية اليت شجعت سياسة االنقسام اجلهوي من جهة، والنظام القبلي 3)1857القبائل إال يف سنة 

القائم هو اآلخر على التمايز العرقي واللغوي من جهة أخرى، مسح بربوز ثقافة مبنية على حب التسلط وعلى اجلهوية 

الشيء الذي ...العائلة، العشرية، الرابطة اللغوية: مي إىل جمموعته الضيقةوالقبلية والطائفية، وبالتايل أصبح كل فرد ينت

أتاح اختالال يف التوازن بني بنية اتمع القدمي واتمع اجلديد، حيث أن الصراع حول مسألة اهلوية الثقافية ال يزال قائما 

   1.صبح يهدد مستقبل كيان اتمع اجلزائري، والذي أ 4إىل يومنا هذا بني العناصر االجتماعية األمازيغية والعربية

                                                           

  .44، ص 1985، بريوت، 97دة العربية، العدد ، املستقبل العريب، مركز دراسات الوح"دور الثقافة يف بناء املغرب الكبري"حممد زبري،   1
  .53-  52ص  ،ص 1977 الطليعة، بريوت ،دار1 احلافظ،ط ياسني :ترمجة ،)عشر ميالدي احلادي القرن حىت الثامن القرن من ( األوىل عظمته يف اإلسالم لومبار، موريس  2
  .262ص سابق،ال رجعامل ،..وزو تيزي والية عن تارخيية نبذة ،، املهدي البوعبديل  3
والعرب معا على مدى قرون طويلة يربطهم ويضمهم  مازيغاأل كان مفهوم األمة هو املفهوم السائد، واالنتماء للدين ال تنازعه أو تتنافس معه انتماءات فرعية أخرى، عاش   4

ويف ظل هذا التالحم، اختذ االنتماء واهلوية يف . متاسك عنصري األمة واستمرارهافقد كان اإلسالم حينها هو الرابط الوحيد والضامن لوحدة و . االنتماء لدين واحد وهوية واحدة
وعندما كان . ألمةفاملرجعية الوحيدة للهوية الوطنية هي اإلسالم وال شيء عداه، وأي إعالء لرابطة أخرى من شأنه أن يؤدي إىل االنقسام والتمزيق لوحدة ا  اجلزائر شكالً متميًزا،

ظل متسكهم بالدين اجلديد جلًيا وقويًا حيث مثلوا رأس حربة جليوش  فبعد اعتناقهم اإلسالم، . لنحو، لعب الرببر دورًا هاًما يف ظل احلضارة واهلوية اإلسالميةاحلال على هذا ا
كاملرابطني (نشاء ممالك ودول ذات طبيعة إصالحية دينية بإ    أكثر من مرة  كما قام الرببر). األندلس وصقلية مثال(يف مشال أفريقيا وأوروبا  -طارق بن زياد-الفتح اإلسالمي

واستمرت حركام اإلصالحية يف الظهور، ). حدث أيام املرابطنيكما (، وقاموا بنشر تلك الدعوة اإلسالمية اإلصالحية يف السودان وأفريقيا )-حممد بن تومرت–واملوحدين 
ونذكر يف هذا الصدد حركة الشيخ عبداحلميد بن باديس اإلصالحية يف . حىت أيام االحتالل األجنيب، واقرتنت مقاومتهم هلذا االحتالل باحملافظة على اهلوية اإلسالمية القومية

األصل ينتسب إىل قبيلة صنهاجة املشهورة بعراقة ملكها، وهذه احلركة مل تتّنب دعاوى عرقية وإمنا جاهدت من أجل احملافظة على  يغيز أماالثالثينيات من القرن العشرين، وهو 
ة عن العرب، بدأت التوترات تظهر قلية خمتلفاهلوية والثقافة اإلسالمية ومع الرغبة يف اللعب بورقة األقليات، خاصة مع بداية عهد االستعمار، وتزايد النظر إىل الرببر على أم أ

حيث نشب أول احتكاك بني العرب  » ...بالقضية األمازيغية يف اجلزائر«مث تداعت كل التوترات لتفرز ما عرف  .بينهم وبني العرب شركاء احلكم والقتال واإلصالح يف املاضي
املشاركني يف النضال ضد االستعمار ضمن صفوف  مازيغاألكما يشري معظم الباحثني ــ أن بعض    حينما اعرتض ــ- ما مسي باألزمة الرببرية–يف اية األربعينيات  مازيغاألو 
اجلزائريني أيًا كانت انتماءام، ومعرتضني يف الوقت  على التوجه العرويب لقيادة احلركة، معتربين أا جيب أن تضم كل MTLD» احلركة من أجل انتصار احلرية والدميوقراطية«

يف القيادة   وجيل أكرب  مازيغويرى البعض اآلخر من احملللني أن األزمة يف جوهرها كانت بني جيل من الشباب تصادف أن معظمه من األ .ذاته على دكتاتورية مصايل احلاج
فمنذ ذلك  إال أنه ــ أيًا كانت أسباب الصراع ونوايا الرببر املشاركني فيه ــ  .وارد حدوثه يف كل التنظيمات» بصراع األجيال«وأن هذا النوع من األزمات املرتبطة  تصادف أنه عريب،

نفصالية، وهو ما مل يكن من قبل قيادات االستقالل من العرب بكثري من الشك واالرتياب، ومت النظر إىل مطالبهم باعتبارها متثل حركة إثنية ا مازيغالتاريخ صار ينظر إىل األ



III. الثقافة الفرنسية:  

بالثقافة الوطنية خالل هذه الفرتة دور يف إدخال تصورات  القد كان لربوز الثقافة الفرنسية يف اجلزائر واصطدامه

ثقافية وإيديولوجية متضاربة ومتصارعة يف آن واحد، سامهت كل واحدة منها يف إجياد شرائح اجتماعية ذات شبكة ثقافية 

  .األوريب والعريب اإلسالمي: متميزة وخمتلفة تعرب عن رؤى وأفكار كال النموذجني

ألوربية جيال ميثل مصاحلها الثقافية واالستعمارية االحتكارية خالل فرتة تارخيية حامسة لقد أنتجت احلضارة ا

والنموذج الغريب ) اتمع اجلزائري(حدثت نتيجة تعارض أفكار تراثية وتنويرية اشتد فيها الصراع بني النموذج التأصيلي 

  .                            األوريب

، هذه املظاهر وغريها أثرت يف تركيبة اتمع 2النبهار باألفكار األوربية اجلديدة حيدث هذا التأثري نتيجة ا

هذا من خالل نضال احلركة الوطنية مبختلف (اجلزائري الثقافية واالجتماعية ومسحت بتكوين فئات وسطى جديدة 

                                                                                                                                                                                                 

اليت قادت  (FLN) م ضمن جبهة التحرير الوطنية1954يف حرب التحرير اليت اندلعت يف عام   عربًا وبربًرا ــ  إال أنه مت تنحية املسألة الرببرية جانًبا، وامك اجلميع ــ .صحيًحا
وزيغود يوسف،   والعريب بن مهيدي، وعبان رمضان، وحسيبة بوعلي مي بلقاسم، وديدوش مراد،وكر  النضال، واشرتك يف صفوفها الكثري من الرببر أمثال حسني آيت أمحد،

آيت أمحد، وبلقاسم كرمي،  : مها األمازيغبالكثري من أجل حتقيق حلم التحرير، فمن بني األعضاء املؤسسني التسعة جلبهة التحرير الوطنية، اثنان من  األمازيغوقد ساهم   .وآخرين
من جمموع مسامهات مجيع %) 50إىل  35(كة إقليم القبائل باجلنود والعتاد واألسلحة فاقت على الدوام نسبتهم إىل عدد السكان؛ حيث تراوحت دائًما ما بني كما أن مشار 

وزارات غري املهمة؛ وأدى ذلك بالطبع إىل واحنصرت يف املناصب الشرفية وال   أما نسبة مشاركتهم يف جمالس وزراء حكومات ما بعد االستقالل فقد اخنفضت بشدة،. األقاليم
م و 1980ويف أعقاب االستقالل مباشرة، تنامت حدة سخط الرببر وغضبهم وتفجر ذلك الغضب من خالل أحداث ربيعي عامي  .إحساسهم الشديد خبيبة األمل

ته للتفريق بني العرب والرببر، إال أن تفاقم املشكلة ميكن إرجاعه إىل سوء على الرغم من أن جذور املشكلة الرببرية تعود إىل سياسات املستعمر األجنيب وحماوال. م2001
قضية اهلوية والتعريب، السياسات : تعاطي دولة ما بعد االستقالل مع املشكلة، وفشلها الذريع يف التعامل مع قضايا جوهرية تؤثر بشكل مباشر على وضع الرببر، مثل

  .ة، التمثيل داخل النظام السياسي واتمع بصفة عامةاالقتصادية وحتقيق العدالة االجتماعي
ينظر  . 62-61، ص ص   1983، مؤسسة االحباث العربية، بريوت، 1كيمل داغر، ط: ، ترمجة)1962- 1954(حممد حريب، جبهة التحرير األسطورة والواقع : ينظر

بن : وينظر كذلك .224- 196، ص ص 2002سعيد جعفر، منشورات الربزخ، : ، ترمجة)1952-1942(حسني آيت أمحد، مذكرات مقاتل، روح االستقالل : كذلك
احلياة، » اهلوية وصورة األنا واآلخر يف اتمع اجلزائري«إبراهيم سعدي،  - :وينظر كذلك.254- 235، ص ص صدر السابق، امل1954يوسف بن خدة، جذور أول نوفمرب 

انتفاضة الرببر : اجلزائر«خالد السرجاين، - .27 – 26، ص 1997الفرقان، » ية بني الثقايف والسياسياحلركة األمازيغ«. حنان إعميمي-. 10، ص2001فرباير  2
سعد الدين إبراهيم، : ، من "تدمري ذايت وحضور إعالمي: بربر اجلزائر" خالد عمر بن ققه،- .141 – 136، ص 2001السياسة الدولية، يوليو  ، »وتطورات األزمة الداخلية

 .9، ص  2001يونيو  14، احلياة، »األمازيغية واخليار الدميوقراطي يف اجلزائر«رغيد الصلح، -  .94 – 81ص ) 1999مركز ابن خلدون،  :القاهرة(واألعراق،  امللل والنحل

: أبو ظيب. (ائر بني الطريق املسدود واحلل األمثلهيو روبرتس، اجلز - .17، ص 2001يونيو  3، احلياة، »حنو التبلور الوطين: الطور اجلديد من األزمة اجلزائرية«لة الشهال، -
  .1996) مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

   ينظر إىل جذور األزمة الرببرية من خالل موقف بن يوسف بن خدة يف الفصل الرابع من هذه الرسالة ابتداء من ص  1

رنكوفونيني ، والذي يعد أحد األعضاء خري ما ينطق ويعرب عن ظاهرة التفاين يف الذوبان يف الفكر الكولونيايل الفرنسي هو الشريف بن حبيلس رائد االندماجيني اجلزائريني الف  2
اجلزائر الفرنسية من : "يف نادي صاحل باي بقسنطينة،ويعد  كتابه، و قد كان قاضيا وعضوا بارزا )Les Jeunes Algériens" (الشبان اجلزائريني" األكثر تأثريا ضمن حركة 

وهو جيسد . ، عبارة عن شهادة حية ملنتوج الثقافة الكولونيالية الفرنسية1914املنشور عام ) l’Algérie Française vue par un Indigène" (منظور أحد األهايل
عبارة عن مرافعة  Ageronائريني الذين تشبعوا حىت النخاع بالثقافة الفرنسية مبختلف مستوياا، وهو كما وصفه املؤرخ األفكار االندماجية ألحد املثقفني الفرنكوفونيني اجلز 

، " ألصليأوالئك الذين جاءوا حبماس ألخذ مكانة هلم ضمن العائلة الفرنسية مبتعدين بذلك إىل األبد عن جمتمعهم ا"رزينة و لكنها عاطفية موجهة حنو الفرنسيني يف صاحل 
مدح ابن حبيلس فرنسا جللبها األمن واهلدوء والطمأنينة إىل اجلزائر اليت كانت تعيش قبل . األهلي جزائري ترىب على مقاعد املدرسة الفرنسية و حيب بعمق االسم اجلميل لفرنسا

ن يسودها جو من العنف وعدم االستقرار بسبب الصراعات القبلية واهلمجية االحتالل يف اإلضراب و الفوضى متبنيا يف ذلك وجهة نظر املستعمرين يف القول بأن اجلزائر كا
ن له أما فيما خيص االستعمار فقد خصص له مدحا متحمسا، فباإلضافة إىل احملاسن االجتماعية واالقتصادية اليت قدمها لألهايل الذين هم مدينو . وغياب شخصية تارخيية هلا

إنه أحدث تغيريا جذريا يف معامل اتمع اجلزائري إذ مكنه من اخلروج ... بية الرفاهية و للجميع رغد العيش و اهلناء و حالة صحية أحسن منح للبعض الثروة، لألغل"ا، فإنه 
ي دائم و ال مفر منه، و عليهم و يضيف املؤلف بأن لالستعمار إجيابية أخرى، وهي إقناعه لألهايل بأن االحتالل الفرنس". من حالة اخلمول املستحكمة فيه منذ قرن من الزمن



اإلسالمية اليت تأكدت جليا يف إىل جانب العالقات املستمرة بني احلضارة الغربية األوروبية و ) شرائحها وتشكيالا

 .1أشكال النشاط االقتصادي واإلنتاج يف مرحلة ما قبل املوجة االستعمارية

لقد كان هلذا التأثري األوريب نتائج وخيمة على العالقات بني أفراد اتمع وعلى مستوى الطوائف الدينية 

من حيث املستوى التعليمي واملركزي االجتماعي والدور  2نيةوالعائلية، سامهت يف إجياد تركيبة فكرية أوربية برجوازية علما

من إنتاج حميط غريب ذات توجه وطين برجوازي جتمع بني املطالبة  3القيادي الثقايف السياسي، حيث ظهرت هناك خنبة

                                                                                                                                                                                                 

متغاضيا " نضيف دون أن خنشى معارضة أحد بأن هذا االستسالم ال يشوه أي ندم، بل بالعكس فهو كله احرتام و إعجاب: "االستسالم لذلك، و أكد يف هذا الشأن قائال
 يظهر ابن حبيلس املشكل اإلنساين الذي طرحه االستعمار إال يف اية الفصل ومل. هكذا عن عمليات التشريد واحلرمان اليت تتعرض هلا الشعب اجلزائري بسبب االستعمار

بقي علينا أن نعرف إىل أي مدى ميكن لألهايل الذين قدموا سواعدهم لالستعمار التمتع مبزاياه، و إن كان قد خلق عراقيل أخرى بدال :"الطويل، فأوضح هذا األمر قائال 
أما بالنسبة لوسطه األهلي فقد حكم عليه ".ملادية اليت تفصل بني الشعبني و املتمثلة يف ميالد فئة من املتميزين على حساب اجلماهري األهليةالتخفيف من احلواجز املعنوية و ا

و استسالمهم للبؤس ولألمراض  املؤلف بقسوة ممزوجة بعاطفة أبوية، فوجه لألهايل من جهة انتقادات حادة إذ ندد بالكسل النابع منهم و بال مباالم و أفكارهم الضيقة
ويرى بأن هذا " . ذه الطبقة من الفالحني البسطاء و الوديعة اليت قدمت تالميذ جنباء للمدرسة الفرنسية"وتصديقهم للخرافات وممارسة الشعوذة، لكنه أشاد من جهة أخرى 

و رفض احلجة . هي تأثري األفكار السلفية املتعصبة، و لكن بإمكان التعليم الفرنسي من إزالتهاالشعب البائس ليس لديه ما خيسره إن أصبح فرنسيا، العرقلة الوحيدة أمام ذلك 
مني، فطالب بنشر التعليم الفرنسي والثقافة القائلة بأن اجلزائريني كانوا غري قابلني للتعليم والتصحيح وأم أعداء للمدرسة، بل إن التعليم يف نظره ضرورة وخري بالنسبة للمهزو 

  .وروبية بأسرع ما ميكن لتطوير اتمع اجلزائرياأل
هلذا جيب االعرتاف باجلميل حنو فرنسا اليت تنشر التعليم وسط رعاياها األهايل، ودعا إىل حماربة . وصل إىل درجة كبرية من االحنطاط لشعب اجلزائرياويرى ابن حبيلس بأن 

  ".قيقيهنا يكمن عدونا احل: " اجلهل والكسل مؤكدا يف هذا الشأن
بغض النظر عن الدين مع اإليديولوجية اليت تبنتها أغلبية املثقفني واليت كانت ترحب   التجنيس  مل تكن تتطابق إيديولوجية انسني هذه اليت حتمست لالندماج عن طريق

  .بفكرة االندماج مع االحتفاظ باألحوال الشخصية ألن ذلك جيعل منهم فرنسيني ومسلمني يف آن واحد
 .Chérif Benhabyles, l'Algérie française vue par un indigène. Alger, 1914 :ينظر

 Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (1871 – 1954), Tome II,  PUF, p.239: ينظر كذلك

، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة، "وجيةمشارب ثقافية وايديول) "1962-1871(عبد اهللا محادي، احلركة الطالبية اجلزائرية : ينظر كذلك
  .78-74، ص ص 1995

1 Simone, Vant riet, « Introduction à l’histoire contemporaine, le monde musulman contemporain , Bruxelles, 1962, p19. 

  .املفاهيم واملصطلحات من هذه الرسالةينظر إىل مدخل يف : الربجوازية والعلمانية  مفهوم  2
حلقوق السياسية مع احملافظة كان األمري خالد، حفيد األمري عبد القادر، من بني هؤالء ،الذي رفض الذوبان الكلي مع فرنسا، حيث رفض التجنيس وأنكره و راح يطالب با   3

ضد  L'Ikdam"يف صحيفة  -  1919االنتخابات البلدية اليت جرت بالعاصمة يف ديسمرب  -فقد وقف األمري خالد يف براجمه االنتخابية . على الشخصية اإلسالمية
ال يقبل املسلم اجلزائري بديال عن جنسيته جبنسية أخرى يف نطاق : " املناصرين للتجنيس ودافع بشدة عن األحوال الشخصية للجزائريني، و قد عرب عن موقفه هذا بقوله

  " .وهو احملافظة على دينه و شريعته اإلسالمية شخصيته اخلاصة لسبب جوهري واحد
 ;Ageron "L'Emir Khaled fut-il le premier nationaliste algérien ?". In politiques coloniales au Maghreb, P.U.F, 1973: ينظر

p.265 .خالد يف األسفل ص  األمري حركة: ينظر: ينظر كذلك  
، و هلذا  "بأن اإلسالم هو الوطن الروحي الذي ال حدود له يوحدنا من املهد إىل اللحد" فقدان النخبة لشخصيتها و ذوباا يف فرنسا كما أن فرحات عباس قد رد على القول ب

إن كان ما يريده فرحات عباس  بقيت مسلما و جزائريا، و لكن الثقافة الفرنسية أعطتين معىن رفيعا للحياة و جعلتين أفهم الدميقراطية و اإلنسانية، فبقيت خملصا هلا" كما قال 
 .هو رأية اجلزائريني املسلمني يتحصلوا على املواطنة الفرنسية دون جتنيس ألن هؤالء فرنسيون و بالتايل فهم ليسوا حباجة للتجنس

نظرة صادقة عن معاناة املهزومني من )   Le Jeune Algérien" (الشاب اجلزائري" وعلى عكس الشريف بن حبيلس الذي جمد االستعمار، أعطى فرحات عباس يف كتابه 
ويف الوقت اليت تعرض فيه ابن حبيلس إىل املبادئ اإلسالمية إلشعار مواطنيه باخلجل مما أصبحوا عليه، كان . مظامل االستعمار الذي يعين بالنسبة له التقتيل والتشريد والتخريب
و مل يكتفي بتمجيد املاضي و التأسف عن الزمن الغابر، أي قبل . اإلسالمية و الدفاع عن العروبة و اإلسالم فرحات عباس على العكس، يرجع إليها لإلشادة باحلضارة العربية

إن هذا امليل حنو اإلسالم الذي عرب عنه فرحات عباس يرتجم حرصه .، بل كان لديه إميان قوي باملستقبل الرائع الذي ينتظر العامل اإلسالمي و الشعور بالغبطة لنهضته1830
و قد فضل املواطنة يف إطار قانون األحوال الشخصية على التجنيس الفردي، ذلك ما يفسر التقارب الذي وقع بينه . على عدم قطع الصلة بأجماد املاضي الغابر و بوسط األهل

و التعاون الذي أصبح يربطه جبمعية العلماء و الذي استمر إىل غاية انضمامه إىل جبهة  1936ابن باديس منذ انعقاد املؤمتر اإلسالمي اجلزائري سنة  عبد احلميدو بني 
تمع اجلزائري، تتناقض متاما مع أصحاب ولكن هذه اإليديولوجية اليت تطمح إىل حتقيق االندماج مع التمسك بالقيم الثقافية والدينية اخلاصة با. 1956التحرير الوطين سنة 



وقومية بالشخصية الوطنية وتصحيح العالقة مع السلطات الفرنسية، ويف مقابل هذه الثقافة برزت فئات أخرى عربية 

  .1)األعضاء املؤسسني جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني(إسالمية متأثرة بدعوة النهضة يف الشرق 

أن هذه الفرتة أنتجت أربعة أمناط من املثقفني عاشوا يف إطار ثقافة سياسية معينة ذات " عمار بلحسن"يرى  

  2:بة ميكن رصد مساا الثقافية من خالل اجلدول التايلنسق معّني من القيم واالجتاهات واملعتقادات السياسية املكتس

  الخصائص والسمات الثقافية  األنماط الثقافية

  احملافظة على اهلوية الوطنية–استمرارية الرتاث   ثقافة املساجد والزوايا واملدارس اإلسالمية-1

  ثقافة املوروث الكولونيايل-2
ذات نزعة ثقافة برجوازية ذات آفاق علمانية واشرتاكية 

  اندماجية

  ضعيفة اإلحساس الوطين–ثنائية اللغة   الثقافة املزدوجة-3

  وطنية- واسعة االستهالك - مجاهريية  الثقافة الشعبية الشفوية-4

  يوضح خصائص األمناط الثقافية: جدول 

خاصة منهم الرعيل األول للثورة اجلزائرية ، جند أن جلهم  3عند تتبعنا للسرية الذاتية ألعضاء احلكومة املؤقتة

ينتمون إىل النمط الثقايف األول والرابع، األول املتمثل يف القبيلة واألسرة اليت وفرت هلم الغطاء الديين من خالل املدارس 

كبري من األفراد يف مؤسسات   سامهت يف انغماس عددالقرآنية ، والنمط الرابع املتمثل يف الثقافة الشعبية الشفوية اليت 

  . مشرتكة ذات بعد مجاهريي ومسات ثقافية ذات بعد وطين حمض

بن "أما من أعضاء احلكومة املؤقتة امللتحقني بركب الثورة جند منهم من جيمع بني النمط األول والثالث والرابع  كـ

  4" .رحات عباسف"ومنهم من ينتمي إىل النمط الثقايف الثاين والثالث  كـ " يوسف بن خدة

نلمس ذلك من خالل خمتلف مؤسسات التنشئة السياسية ألعضاء احلكومة املؤقتة، حيث من املالحظ أن دور 

هذه املؤسسات يف التنشئة دور متداخل، مبعىن ال ميكن القول بأن دور األسرة مثال يقف عند حد معني أو مرحلة معينة، 
                                                                                                                                                                                                 

 Ferhat Abbas, Le   : ينظر.إيديولوجية تؤمن بالفرنسية التامة وتعمل على التنصل من الثقافة الوطنية والسعي لتقمص هوية املستعمر والذوبان يف اتمع الفرنسي

Jeune Algérien. Ed. Garniers Frères, Paris, 1981, pp 27.28.  
  .من هذه الرسالة الفصل األول مجعية العلماء املسلمني يف أسفل ينظر  1
، ص 1990، بريوت، 141، مركز الدراسات الوحدة العربية، العدد المستقبل العربي، "املشروعية والتوتراث الثقافية حول الدول العربية والثقافة يف اجلزائر"عمار بلحسن،   2

  .63-62ص 
  .)  02(و )  01(امللحق رقم   : وينظر. معجم تراجم االعالم يف أخر الرسالة ينظر  3
  .الرسالة الثقافة السياسية لفرحات عباس وبن يوسف بن خدة يف الفصل الرابع من هذه الفصل اخلاص ب: ينظر   4



ففي املرحلة األوىل من حياة الفرد، . أو يزيد يف مرحلة معينة من حياة الفرد لكن ميكن القول أن دور األسرة أو غريها يقل

  .1يبدو دور األسرة هو الرئيس واألعظم وهكذا دواليك مع بقية املؤسسات

نالحظ من خالل هذا كله أن التنشئة السياسية تشرتك مع التنشئة االجتماعية اليت هي عملية يتلقاها كل فرد 

عي بطريق مباشر أو غري مباشر، رغب يف ذلك أو مل يرغب، وتبدأ مع اإلنسان منذ والدته، وذا يعيش يف حميط اجتما

تكون عملية التنشئة االجتماعية عملية شاملة ومستمرة طول فرتة العمر، حيث تكون نواا األوىل األسرة مث املدرسة 

االجتماعي ككل، وهكذا تدرج أعضاء احلكومة مبختلف أطوارها وبعدها املؤسسة أو مقر العمل دون أن ننسى احمليط 

املؤقتة من خالل خمتلف هذه املؤسسات حىت أصبح هلم جمموعة قيم اجتماعية وسياسية ورصيد معريف استطاعوا من 

  . 2خالله انتهاج سبيل النضال السياسي  والكفاح املسلح من أجل حتقيق اهلدف املنشود وهو قيام دولة جزائرية احلديثة

  : المكونات الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة: ثانيا

إن احلديث عن االجتاهات السياسية لدى أعضاء احلكومة املؤقتة مربوط بدرجة كبرية بالتأثريات االقتصادية 

ي من خالل واالجتماعية والثقافية، لذلك فإن حتليل هذه االجتاهات يقتضي معرفة املناخ العام للوسط الفئوي اجلزائر 

األدوار االجتماعية واملهنية ألن هذه العوامل هي اليت تؤثر يف املواقف السياسية اليت تصدر من قبل الطبقة أو اجلماعة أو 

إن الثقافة السياسية تتطلب تغيريا أكثر صرامة، ": ((فالدميري ماكسيمينكو"األفراد حسب املكانة اليت حيتلوا، يقول 

الوضع االقتصادي واالجتماعي ومنط حياة الفئات : ل بالدرجة األوىل حتت تأثري عوامل هامة مثلوميكن القول أا تتشك

  . 3))اليت متارس هيمنتها يف جمتمع ما؛ أسلوب القيادة السياسية واحلكم؛ الوضع الثقايف يف البلد

I. االقتصادية واالجتماعية:  

 وأطراف األرياف يف أساسا متركز الذي لرعوياو  الزراعي الطابع يالحظ اجلزائري االقتصادي النشاط راسةد عند

 4.احلريف بالنشاط تنفرد تكاد احلواضر أن حني يف هذا املدن

                                                           

وتشمل األسرة والتنظيمات احمللية مثل النوادي االجتماعية :اجلماعات األولية: اسية إىل ثالث جمموعاتميكن تقسيم املؤسسات االجتماعية والرمسية اليت تقوم بعملية التنشئة االجتماعية والسي 1
ألفراد يف وتشمل على االحتادات العمالية والتجمعات املهنية حيث ينغمس عدد كبري من ا:اجلماعات الثانوية. على أساس املواجهة الشخصية واملباشرة) هنا(وترتكز عملية التفاعل االجتماعي

وهي عبارة عن (وقد تستخدم مجاعات اإلحالة . وهي ليست بالضرورة مجاعات باملعىن الدقيق للكلمة: مجاعات اإلحالة. مؤسسات مشرتكة، ولكن تفتقر العالقات بينهم إىل العنصر الشخصي
. هذه اجلماعات على اجلنس مثل التمييز بني البيض والسود، وكذلك على العوامل العرقية أو الدينيةوقد تستند . لرتتيب املكانة االجتماعية) طبقات اجتماعية يستخدمها الفرد لتحديد ذاتيته

  458-452عبد اهللا حممد عبد الرمحن، املرجع السابق، ص ص : ينظر
عبد العزيز بوتفليقة، منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال النشر : ، تصدير)نداء أول نوفمرب، مؤمتر الصومام، مؤمتر طرابلس( 54لثورة أول نوفمرب  األساسيةالنصوص   2

  .11، ص 2008واالشهار، اجلزائر، 
  .97، ص 1994جوباكيري، دار احلكمة، دار النهضة، اجلزائر، عبد العزيز : املثقفون أفكار ونزاعات، ترمجة" االنتلجانسيا املغاربية"فالدميري ماكسيمينو،   3
  .75، ص 1995، 1، دار هومة، اجلزائر، ط)1830-1500(احلديث  اجلزائر تاريخ يف ووثائق نصوص ، قنان لامج  4



الزراعة املعاشية املخصصة للعيش، والرعي : لقد اعتمد اتمع اجلزائري يف بنيته االقتصادية واالجتماعية على

 اإلنتاج، وسائل ضعفولكن نتيجة لقساوة الطبيعة و  1.ر القبيلة فيهاملتنقل ضمن الرتحال املؤقت، اقتصاد العائلي ودو 

 بعض كان حيث ، الطبيعة على تعتمد فكانت املاشية واملنجل، أما كاحملارث بسيطة وسائل يستعمل اجلميع كان حيث

  .القاعدة العامة متثل واليت األسرة أفراد حاجيات إشباع أجل من تنتج فكانت األخرى أما أجل السوق، من تنتج األراضي

 وسكان الساحلية سكان املناطق فنجد املناخ الختالف نظرا ا خاص زراعي منتوج منطقة لكل كانت ولقد

  .2والتني الزيتون زيت إنتاج وأيضا اخلمور صناعة يف يستخدم  كان الذي العنب بزراعة اهتموا قد املدن من القريبة السهول

 الزراعية املنتجات باإلضافة إىل هذا واألرز والشعري كالقمح احلبوب بزراعة ختصصوا العليا السهول سكان أما

 احلضنة وشط والصحراوي التلي األطلسني بني املنطقة الواقعة وكانت والتبغ، الشمع العسل، الكتان، والصناعية، كالقطن،

  .3القز ودودة النحل، اإلبل، الدواجي، املاعز، األغنام، كاألبقار، الرئيسة لرتبية املواشي املنطقة املغربية واحلدود

 الفرس، ذلك يف مبا بكثرة الدواجن احليوانات، أنواع مجيع هنا جند فإننا((...  شالرولقد أشار إىل ذلك وليام 

 عدم تالئم احليوانات تربية وٕان بشهرة عالية، تتمتع اليت العربية واخليول واملاعز والبغل والغنم واحلمار والثور اجلمل،

 وكان عينا تأخذ واليت املزارعني على األتراك يفرضها كان الضرائب اليت من تتهرب أن من الريف أهل ومتكن االستقرار

  4 ))..برتبية احليوانات األرياف سكان اهتمام

تغيري هذه البنية من قبل االستيطان األثر الكبري على اتمع وعلى وضعه الدميغرايف وتشكيله الطبقي، مث وكان ل

 الريف استيعاب على االستعمارية قائمة سياسة، من خالل ال5حتطيم األسس الذاتية للشعب اجلزائري بالدرجة األوىل

األمر الذي مسح بتكوين رأمسال كولونيايل مهيمن على االقتصاد، بعد  االقتصادية، احلياة يف الزراعي القطاع ودمج

 وأن عن طريق إغراق الفالحني اجلزائريني بالديون الربوية، خاصةائري، االستيالء على امللكية اخلاصة ألغلبية الشعب اجلز 

 أمدا احملدود اجلها ويف السالمة االستدانة يف يرى بالغد اكرتاثه وعدم حتسبه للعواقب وقلة اقتصاده قلة وبسبب اجلزائري

  .6املفلسة العروض قبول إىل أدت هذه واحلالة يرتدد ال فهو ال ينقضي طويال

أو اهلجرة حنو اخلارج  -يف الداخل-بالعديد من الشرائح االجتماعية التفكري يف اهلجرة سواء حنو املدن  مما دفع

، نظرا للفقر والبطالة اليت أصابت عددا كبريا من سكان الريف، أدت هذه العملية إىل اختفاء املؤسسات ...) فرنسا(

                                                           
1 Y.Gouthier, J.Kexmas , Naissance et croissance de la république Algérienne démocratique et populaire ,ed Marketing , Paris , 
1978, P 185. 

   . 20-15، ص ص 1983، 1، دار الثقافة، بريوت، ط)1954-1830(اجلزائر  تاريخ جزائريون اجلزائر ، قداش حمفوظ 2
  .1 ص ، 2000 ،2 العلمية، بريوت، ط الكتب ، دار)1962-1830(للجزائر  الفرنسي االحتالل ليل وأحداث ووقائع خمتصر الفرحي،كاشة  بشري  3
  170 .ص ،1990 بريوت، اإلسالمي، الغرب اجلزائر، دار يف العربية الفرنسية والعالقات القادر عبد األمري دودو، عيد أبو  4
  .67، ص1980مسري كرم، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، : مغنية الزرق، نشوء الطبقات يف اجلزائر، تر  5
  .30، ص  1985 الوطنية، مكتبة اجلزائرية، الزراعة يف التقليدي لول، القطاع حسن بلقاسم حممد 6



عمال :ألرياف وبالتايل تقسيم اتمع إىل جمموعات اجتماعيةالقبلية وتفكيك البنية االجتماعية اليت كانت سائدة يف ا

-، التجار واحلرفيون املتوسطون ، عمال يدوين ومحالون يف املوانئ- يف الريف يتمركزون- األرض مخاسني وعمال مومسيني 

النظام "املندجمة يف حىت هؤالء مت مزامحتهم من طرف اجلالية األوروبية، الربجوازية الصغرية  - يتمركزون يف املدن الكربى

  .1، الربجوازية اإلدارية"االستيطاين

من خالل هذه اموعات االجتماعية ميكن التعرف على الرتكيب الطبقي للمجتمع اجلزائري يف ظل االستعمار، 

الرأمسالية الطبقة االجتماعية اجلزائرية والطبقة : ويظهر لنا التفاوت الطبقي من خالل حجم ومستوى املعيشة بني الطبقتني

  .األوربية

هذا الوضع خلق فوارق اجتماعية نتج عنها مظاهر الفقر واجلهل، واستمرار ظروف العيش القاسية يف أوساط 

، حيث عمد االستعمار الفرنسي بعد سلب األراضي على إبقاء اجلزائريني يف حالة تدهور وفقر شبه )األهايل(اجلزائريني 

، 1920، و1897، 1893، 1867مصاعب حادة على سبيل املثال يف أعوام تام، حيث  عاش اجلزائريون أزمات و 

أين تفشت بينهم األمراض واألوبئة املعدية، كالكولريا والتيفوس وهجم عليهم اجلراد ودامههم القحط واجلفاف، مما دفع 

لقبور ألكل حلومهم،  باجلزائريني إىل أكل احلشيش وحلم القطط والكالب واضطر الكثري منهم إىل نبش عن املوتى يف ا

جزائري، أما املعمرون ) 500000(لوحدها أدت إىل وفاة أكثر من مخسة مائة ألف  1868- 1867حيث يف جماعة 

  2 .بل كان ينعم أكثريتهم مبستوى عيش رفيع. كانوا يف منأى من هذا البالء حيث أن األضرار مل متسهم

االقتصادية، وساهم إىل حد كبري يف ختلف عدد كبري من  إن وجود هذا التباين الطبقي أحدث تغيريا يف البنية

فئات اتمع، ويف تشتيت التنظيم القبلي وتكوين اجلماعات االجتماعية القبلية وحتالفها مع اإلدارة الفرنسية متاشيا مع 

  .3املصلحة االقتصادية واالجتماعية

فاوت طبقي اجتماعي سامهت يف خلق يف ظل ت 4املتمثلة يف عدم االستقرار االقتصادي وضعيةأن هذه ال

يف املواقف واألفكار والتصورات نظرا للتفاوت يف املستوى املعيشي واالقتصادي ويف املكانة  توجهات سياسية متباينة

االجتماعية والدور املركز بالنسبة للشرائح االجتماعية، هذه التوجهات السياسية املتفاوتة هي بدورها خلقت صراعا 
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فرنك، يف حني أن مثن اخلبز  11.70االجتماعية اجلزائرية، حيث غالء املعيشة أصبح واضحا، خاصة إذا راعينا أن الدخل الشهري عند العامل اليدوي اجلزائري مل يتعدى 
ه االقتصادي وبالتايل عجز عن سد حاجياته فرنك، كما أن ظاهرة البطالة والتسول عمت املدن اجلزائرية ومست العنصر اجلزائري أين ضعف مردود 2.15وصل حىت 
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ر تدرجييا بني صفوف الفئة االجتماعية ويتطور فيما بعد مع تطور هذه التأثريات االقتصادية واالجتماعية سياسيا، سيظه

يف منأى عن هذه التأثرات إذا  -الرجال–وانعكاساا االجيابية على وعي أعضاء احلكومة املؤقتة، حيث مل يكون هؤالء 

الفالحني الذين اغتصبت أراضيهم وصودرت ممتلكام، ومت علمنا أن جلهم ينحدرون من األرياف، وينتمون إىل طبقة 

باألجرة يف أراضيهم السابقة، وكذا تشريدهم وجريهم حنو ) مخاسني أو عمال مومسيني(حتويلهم من مالك إىل عمال 

 1925نة املناطق اجلبلية والوعرة، فاضطروا اهلجرة إىل املدن لالستقرار على أطرافها يف أحياء قذرة ، حيث جند يف س

هذه احلالة ترسخت يف أذهان  1نصف مليون شخص يسكنون األكواخ بني مخسة وعشرة أشخاص يف كل خيمة،

عن االبتعاد  هم إن هذا الظلم البني الذي عاشه أباء هؤالء الرجال سوف يتم نقلهم إليهم، مما سوف يدفعاألبناء، 

اجلمهور األكرب جلماعات النزعة  هؤالء األبناء يشكلونوس، يةايل ظهرت على الساحة اجلزائر  املعتدلة السياسية التيارات

، وذا سيكون دخول هؤالء الرجال املباشر ساحة النضال السياسي ومن خالل ما حيملونه من أفكار 2الشعبية الوطنية

اجتاه  اجتماعية وسياسية من خلفيات عن االستعمار، وما أفرزه هذا األخري من تباعد اجتماعي واقتصادي، سريسم

، وهذا ما سيتضح من خالل انتهاجهم 3وطبيعة تصور رواد الثورة وكذا مواقفهم واختيارام من مسألة االستعمارية

الكفاح املسلح كخيار أوحد من أجل التحرر من االستعمار بالدرجة األوىل، والتخلص من األعباء االقتصادية 

شعب اجلزائري حىت يتمكن من حتديد مصريه التنموي بيده يف ظل واالجتماعية من ناحية ثانية، وإعطاء متنفس جديد لل

  .االستقالل والتمتع بالسيادة الوطنية

  :التقاليد القبلية ونمط التنشئة األسرية .1
 ةأول مؤسسة اجتماعية يعايشها الفرد اجلزائري، ولعبت دورا هاما يف الفرتة االستعمارية يف  تنشئاألسرة تعترب 

عملية التلقني يف مرحلة الطفولة  وأن حاجاته املادية والروحية والثقافية، إشباعيها الفضل يف لإ جيل الثورة، حيث يرجع

وهذا ما جيعل األسرة تعترب حبق أهم مؤسسات التنشئة . تشكل تأثريا عميقا على السلوك واالجتاهات السياسية فيما بعد

حيث عمدت األسرة اجلزائرية على غرس القيم اإلسالمية يف نفوس رجاالت الثورة عن طريق تلقني علوم . السياسية

يعيش  اجلزائريأن الفرد يف اتمع  كما . القرآن، حيث جند أن معظم أعضاء احلكومة املؤقتة درسوا يف املدارس القرآنية

ج وخالهلا يتشبع مبجموعة من القوانني أو معايري مثل اجلزاء يف كنف العائلة ويظل مرتبطا ا حىت ما بعد مرحلة الزوا 

اليت ، وكذلك السلطة األبوية  جيازي فيها الفرد أو يعاقب حسب أسلوب تصرفه ضمن هذه املعايري االجتماعية والعقاب

أفراد أسرته كان احتمال يف تلقني القيم السياسية والثقافية، حيث إذا كان األب أوتوقراطيا يف معاملته وعالقته مع  دورهلا 

ذكر عن كرمي بلقاسم الذي مترد على قيم اإلكراه وعدم احلرية والتدرج لدى أفراد أسرته كبريا ، ومثال على ذلك ما يُ 
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حيث حاولت عائلته إغرائه بالدخول إىل مدرسة الضباط يف شرشال،  لكنه  ،ورفض الذوبان يف كنف االستعمار تهعائل

  . 1احلرية واالستقاللحتقيق من أجل يف صفوف حزب الشعب واختذ سبيل النضال رفض 

وبالعكس إذا كانت سلطة األب مبنية على الدميقراطية فإن احتمال سيادة قيم احلرية واملساواة لدى أفراد العائلة 

األسرية  مل تكن عالقته–تشبعه بالدميقراطية كان من خالل تربيته األسرية أن  2يكون كبريا، حيث يذكر حسني آيت أمحد

السياسية، حيث حياكي أو  أعضاء احلكومة املؤقتةوبالتايل حددت األسرة ولو جزئيا منط ثقافة . 3ملزمة- عالقة عمودية

) caïd(قايد ومثال على ذلك ما قام به . يتقبل الفرد اجلزائري املبادئ اليت يلقنها له والديه وطرق معاملتهم مع السلطة

فرحات عباس، بإدخال ابنه للمدرسة الفرنسية والتكلم باللغة الفرنسية والتشبع بالثقافة الكولونيالية والد  عباس السعيد

اليت حددت خصوصيته والعوامل املوجهة له ومكانته يف احلركة الوطنية مث بعد ذلك من خالل نشاطه السياسي أثناء 

  4.  الثورة

و التعليم املزدوج يف املدرستني القرآنية والفرنسية  فكانت وهو قاض، قام بتوجيهه حنأما والد بن يوسف بن خذة 

، مما جعله واحدا من  خدة هي االستمرارية واحملافظة على اهلوية الوطنيةيوسف بن خصائص ومسات الثقافية لنب من 

عناصر النخبة اجلزائرية املثقفة القالئل الذين انضموا إىل احلزب االستقاليل والذين مل يتجاوزوا عشرين عنصرا على أكثر 

 .5تقدير

خوفا من تأثره وذوبانه يف و مصطفى بن بولعيد أما أخذنا مثال عن اجليل األول ري الثورة، جند أن والد 

حيث كان خيش عليه من التنصري أو التجنيس فأحاطه بعناية خاصة حيث  رية أوقفه عن الدراسةالشخصية االستعما

حمساس كيف كان أبوه يقص عليه بعض مآثر أجداده أمحد كما يروي لنا   .6...جعله مالزما له يعاونه يف أعمال التجارة

ركية التارخيية الرافضة واملقاومة للوجود إذ جند أن األسرة سامهت يف احل 1871.7ومنها املشاركة يف ثورة املقراين 

  .االستعمار
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إال أن دور األسرة يف تلقني القيم السياسية يبقى نسبيا جدا، خاصة يف اتمعات التقليدية مثل اتمع اجلزائري 

يف كتابه " عيسى كشيدة"حيث يذكر   1.على الرتبية وإشباع احلاجات األساسية ألفرادهافيه يقتصر دور األسرة الذي 

  2". أنا أشقى كثريا ألضمن عيش أوالدي: "ما مسعه من قول أبيه وهو يردده ألمه " مهندسوا الثورة"

كما أن الفرد اجلزائري تتحدد مكانته االجتماعية على أساس الوالء القرايب والقبلي، مما كون لديه جمموعة من 

  .اليت أثرت يف سلوكه االختصاصي والسياسي تاالستعدادات والتصورات واالجتاها

من هنا فطبيعة التكوين الوظيفي واالجتماعي للعائلة اجلزائرية ارتكز على مسألة الوالء للقبيلة قبل اتمع 

 فالوالء واالنتماء إىل القبيلة كان هو املسيطر على حساب اهلوية الوطنية، ففي املناطق اليت: ((والدولة، فيقول حممد حريب

كان اجلزائريون املتحدون ضد فرنسا يشعرون بعصبة ) مزاب(أو الديين ) األوراس- القبائل(يغلب عليها العنصر اللغوي 

قوية ووالء كبري حنو منطقتهم اليت يعتربوا وطنهم الصغري، فوجود كيانات جهوية يرتكز على املعطيات اجلغرافية والتارخيية  

قيمة  فيهتعلى  هذا النمط املتبع سوف يولد صراعا سياسيا، حيث كلما.  3))اكانت اللغة الرببرية إحدى مقوما

أو قبيلته أو جماعته الدينية أو العرقية أو اللغوية على حساب الدولة  أسرته إلىالثقافة المحلية يتجه الفرد بوالئه 

لهذا عمد أعضاء . واالنغالق على القضايا المحلية والذاتية العامةويصاحب ذلك غياب الشعور بالمسئولية 

ككل بما   الوطننحو م بوالئه لدى مناضلي جبهة التحرير الوطنيقيمة الثقافة القومية  الحكومة المؤقتة إلى إعالء

ا واالهتمام بالقضاي. على المصلحة الخاصة العامةالمصلحة  وإعالء العامةيتضمنه ذلك من شعور بالمسئولية 

   4.القومية

  :لزوايا والطرق الصوفيةا. 2

، يف صورة طرق صوفية حتت سلطة يف املغرب األوسط امليالدي منذ القرن الثاين عشر املتصوفة معظم انتظم

ضريح مؤّسس  ، اليت كانت مالذ املريدين، وكانت غالباً ما تُبىن قربالزاويةيتمثل يف  وكان للطريقة مركز مادي. املشايخ

  5.تابعة لنفس الطريقة وهذه الزاوية كان يتفرع عنها زوايا أخرى، أقل شأنا، تكونالطريقة، 

 العزلة مؤثرين الدنيا، احلياة عن صخب مبتعدين واألوراد األذكار أبنائهم ويلقنون عقائدهم يبثونعاش املتصوفة 

 يستقبل مركزا له أسس الناس بني أحدهم اشتهر فإذا أيضا، الدين والعامة مبادئ املريدين يعلمون كانوا ما وكثرا والعبادة،
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 بني يدعى املكان ويتضاعف ويصبح ويثرى فيكرب املركز هلذا الناس ويتربع الطلبة، فيه ويعلم واألتباع الزوار والغرباء فيه

 الناحية أهل بني الرباط، يف أو الزاوية يف يدفن فالن مات سيدي فإذا فالن، سيدي رباط أو فالن سيدي الناس زاوية

 حيميها فهو الذي األولياء، من بويل حمروسة صغرية، أو كبرية مدينة كل وكانت أخرى، نواحي ونفوذها إىل مسعتها وتنتشر

  . 1الطامعني طمع ومن الطبيعة ونكبات العني من

 :صلحاء فهناك

 .اجلياليل القادر عبد وزاوية الثعاليب، الرمحان عبد ضريح :الجزائر مدينة-

 .عفان،راشد سيدي املؤمن، عبد سيدي الكتاين، سيدي :قسنطينة مدينة-

 .التوسي حممد سيدي بومدين، سيدي زاوية : تلمسان مدينة-

 زاوية( تيزي راشد زاوية زاوية أمهها 50 إىل فيها تصل فقد بالزوايا، اجلزائر مناطق أغىن من وزواوة جباية مدينة وتعد

  2.التوايت حممد الشيخ وزاوية )األعرب ابن

أن اغلب أفراد اتمع يف  عندما نأخذ يف االعتبار ،املدينة يف الزاوية من إجيابية أكثر دورا 3الريف يف الزاوية لعبت

وال  ،املوجودة على الرتاب اجلزائري الريف، وابتداء من سن معينة، كانوا ينتسبون إىل واحدة أو أكثر من الطرق الصوفية

وذلك خبالف . والزوايا كان ميس مجيع سكان البوادي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة نبالغ إذا قلنا بأن تأثري الطرق الصوفية

إن الطرق الصوفية والزوايا "ذا الشأن  يقول لوتورنو 4.املدن، الذين ظّل كثري منهم حيتفظ باستقالليته عن الزوايا سكان

نفّسر هذا االنتساب اجلماعي املكثف إىل  فكيف 5" يف الريف اجلزائري وأمهية من نظرياايف املدن، هي أقل شأنًا 

تنفصل حبال من األحوال عن احلياة اليومية  ال "اإلسالم يف الريف ظلت  الزوايا؟ إننا نرجع ذلك إىل كون ممارسة

 يف أتباعهم يقودون املرابطون كانكما   ، 6"الزراعيةترتبط هذه املمارسة باملعتقدات والعادات املوروثة واملواسم  للسكان، إذ

 .البالد  الدين ومحاية أجل من املكافحني األمراء مع ويتحالفون زوايا يف ويطعموم ااهدون اجلهادية وينصرون احلروب

، واملرابطنيوالزوايا  7االجتماعي واالقتصادي والسياسي للطرق الصوفية يرتكز حديثنا هنا حول التأثري سوف

بل إن االخنراط يف هذه  ،ة جمتمع الريف خصوصاييتجزّأ من بن اجلزائري جزء ال الطرق الصوفية والزوايا يف الواقع وتعد

                                                           

  8ص، 1972، اجلزائر، مجلة األصالة، "اجلامع الكبري ملدينة اجلزائر معماريا وتارخييا"عبد الرمحان اجلياليل،  1
  .59، ص 1981حممد بن عبد الكرمي شركة النشر والتوزيع اجلزائر،  :حممد بن ميمون اجلزائري، ، حتفة مرضية يف البكتاشية يف بالد اجلزائر احملمية، تقدمي  2
  . 468، ص 1998،  بريوت، 1، دار الغرب اإلسالمي، ط1اسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، جقأبو ال  3

4 Dépont (O.) et Copolani (X.), Les confréries religieuses musulmanes, Impr. Jordan- Alger, 1897, pp: 211_212. 
5 Roger Le Tourneau,   Les Villes musulmanes de l'Afrique du Nord, 1957, p :93. 

  .469 ، املرجع السابق، ص1سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج القاسمأبو  6
  . التصوف يعين التفرغ لعبادة اهللا تعايل وفعل اخلري 7



قوية لدى سكان الريف يف  يستجيب لرغبة نفسية -يف غالب األحيان -الصوفية، واالنتماء إىل هذه الزوايا كان  الطرق

نكون أقرب  وسوف  1.يف مؤسسات اتمع لة لعب دور اجتماعي، عن طريق االندماجاخلروج من حالة التهميش وحماو 

إن بعض املرابطني يف الدوار «: الريفي يقول علي مراد حول ارتباط الزاوية باتمع إذ إىل تصور واقع اتمع اجلزائري

ت على تقاليدها ومسعتها، أرست قواعد لتقاليد أن هذه الزوايا اليت حافظ ، ذلك»والقبيلة قدموا خدمات جليلًة تمعام

وهكذا فقد عملت  .على العمل بتعاليم القرآن الكرمي والعرف يف بعض املناطق، وعلى حتكيم مشايخ الزوايا مجاعية تقوم

وكرم األخالق االجتماعية املتمثلة يف احرتم العهد  الزوايا على تربية سلوك حضاري إسالمي لدى سكان األرياف، بغرس

 كما عملت هذه الزوايا يف اجلزائر على التخفيف من اآلالم املادية. اآلخرين الضيافة ومعاين العدل والعفو عن

   .2، حيث باإلضافة إىل كوا مراكز للنشاط الديين كانت مدارس للتعلم ومالجئ وبيوتا للعمل اخلرييللمحرومني

الشعور الديين متوقدا لدى  امت بدور بارز يف احملافظة علىهذه الوظائف االجتماعية، فإن الزوايا ق بوإىل جان

    .ما سيكون له دور بارز يف املقاومة العسكرية لالستعمار الفرنسي فيما بعد ، وهذا 3سكان األرياف

منتشرة يف خمتلف ) 2000(بألفي زاوية  1871وقدرت املصادر الفرنسية عدد الزوايا يف اجلزائر كلها حىت عام 

زاوية سيدي عبد الرمحن اليلويل، شالطة، ابن ايب داوود، سيدي منصور : يف بالد القبائل: الد، ومن بينها نذكرمناطق الب

: ، أما يف الشمال...زاوية اهلامل، سيدي علي بن عمر، سيدي خالد، أوالد جالل: ، يف بالد اجلنوب...يف بين خيار

  4...يد امليسوم، زاوية مازونة ومعسكرزاوية سيدي عبد الرمحن بن احلمالوي، ابن الشرقي، الس

 الثقايف الغزو ضد اجلزائري وحتصينه للمجتمع الثقافية اهلوية على احلفاظ يف مهًما دورًا لعبت :الصوفية الطرق

اإلسالمية من خالل نشاطها التعليمي  التصورات تشكيل يف مهًما دورًا ، وظلت تلعب)الفرنسّيني(السياسي  والتسميم

حيث يقول .  5بتحفيظ القرآن وتعليم ما يستلزمه من العلوم اللغوية، والشرعية والتارخيية والفلسفيةاملتمثل يف االعتناء 

مزية تاريخية ال يستطيع أن ينكرها حتى المكابر، تلك ) الجزائر(لبعض الطرق الصوفية بقطرنا هذا : "توفيق املدين

نها استطاعت أن تحفظ اإلسالم بهذه البالد في عصور الجهل والظلمات، وعمل رجالها الكاملون األولون هي أ

على تأسيس الزوايا يرجعون فيها الضالين إلى سوء السبيل، ويقومون بتعليم الناشئين، وبث العلم في صدور 

المعترف المعجب لما كنا نجد الساعة الرجال ولوال تلك الجهود العظيمة التي بذلوها والتي نقف أمامها موقف 

  6"في بالدنا أثرا للعربية وال لعلوم الدين

                                                           

1 Roger Le Tourneau,op.cit , p.203 
2 Ali Mérad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 : essais d’histoire religieuse et sociale, Mouton-Paris1967, , p  69. 
3 Ali Mérad, Le réformisme musulman en Algérie.., op.cit, pp.67_68 

  .242ص  ،، املرجع السابق..التعليم القومي والشخصية اجلزائرية رابح تركي،   4
  .239- 238، ص ص رجع نفسهامل  5
  .240-239ص ص ، نفسه  6 



وذا كانت الزوايا إىل عهد قريب من املراكز اهلامة اليت حافظت على الشخصية اجلزائرية ومقوماته 

ة اليت كانت تعتمد احلضارية، اليت أراد االستعمار الفرنسي القضاء عليها عن طريق االستيالء على األوقاف اإلسالمي

عليها الزوايا يف أداء رسالتها، كما أا استطاعت استقطاب بعض رجاالا خلدمة املصاحل الفرنسية، وهذا ما أدى إىل 

  . إضعاف دورها يف بداية القرن العشرين، خاصة بعد ظهور التيارات السياسية واجلمعيات اإلصالحية

  النقابات العمالية. 3

بداية التوسع االستعماري يف اجلزائر وتطبيق سياسة االستيطان،  أول انتقال للبنية شهدت اجلزائر مع 

االجتماعية االقتصادية املبنية على الزراعة املعاشية والصناعة احلرفية  إىل البنية االجتماعية الرأمسالية ذات الفكر التوسعي 

وازية التجارية الفرنسية، حيث سارعت فرنسا إىل نزع التملكي املهيمن على وسائل اإلنتاج، الذي نتج عنه ظهور الربج

واغتصاب ملكية القبائل وجتريد السكان من ممتلكام ورفع التكاليف الضريبية  امللكيات مبصادرة أمالك األوقاف،

، مرورا بقانون فارين جويلية 19632مث قانون  18451لتهجريهم، وتسهيل نقلها لألوروبيني بداية من إصدار مرسوم 

، يهدفون كلهم إىل القضاء على امللكية اجلماعية لألعراش وتسهيل عملية  1887أفريل  22ومن بعده قانون  18733

حتويلها إىل األوروبيني، باإلضافة إىل قانون املستثمرات الفالحية الذي يسمح للشركات األوروبية باالستثمار يف قطاع 

يف ظل هذه املتغريات بدأ نشاط . 4رد اجلزائري عامل يف أرضه ال مالك هلاالزراعة النقدية، ومتلك املعمر هلا، وأصبح الف

استعادة ملكية اليت بدأت مسريا بالعمل على لفئة العمالية الزراعية اجلزائرية العمايل اجلزائري الغري املقنن، من خالل ا

لفئة العمالية الفالحية املعدمة واحملطمة على اوالتنديد بالسياسة االستعمارية املسلطة املنتزعة من قبل املستعمرين،  األرض

الفرنسية، وعلى الرغم من ذلك فقد واصلت النضال معلنة متابعة  اإلدارةواخلاضعة لنظام  من دفع الضرائب والغرامات

  .املعركة ضد املستعمرين بصور متعددة

                                                           

و أمهلوا أراضيهم أمرسوم حكومي قاضي بالسماح للعسكريني حبجز األراضي الزراعية يف حالة حدوث أي نشاط عدائي للوجود الفرنسي : 1845جويلية  31مرسوم   1
-1830(يف اجلزائر إبان االحتالل الفرنسي اخللفيات احلقيقية للتشريعات العقارية "بن داهة عدة ، : ينظر. والتحقوا بالثوار أو غادروا منازهلم ملدة جتاوزت ثالثة أشهر

، 1954، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أو ل نوفمرب 1962-1830، امللتقى الوطين حول العقار يف اجلزائر إيان االحتالل الفرنسي )"1873
  .319، ص 2005نوفمرب  21- 20املنعقد بوالية معسكر، يومي 

التوجه الرأمسايل يف بذلك فرض أرسى هذا القانون حتويل امللكية اجلماعية ألراضي القبائل إىل ملكية فردية و : 1863أفريل  Sénatus –Consulte 22يخي القرار املش  2
عي الستغالل هذه األراضي وبذلك مت نقل أكثر اتمع اجلزائري والتخلي على االقتصاد التقليدي، وهو األمر الذي ساهم يف القضاء على وحدة القبيلة اجلزائرية والنظام اجلما

التحول االقتصادي واالجتماعي "، الطاهر بن خلف:ينظر. إىل مخاسني يف حقوهلم مالكنيماليني هكتار من األراضي الزراعية للكولون وحتول كثري من اجلزائريني من  6من 
      .150ص  ،1995جاهد، اجلزائر، العدد الثاين، ربيع ، املتحف الوطين للمالذاكرة، "1962- 1830والسياسي للريف اجلزائري 

وهو امتداد  وإقرار امللكية الفردية للجزائريني راشعيهدف إىل القضاء على امللكية اجلماعية للقبائل واأل  La loi Warnierقانون وارين  1873جويلية  26قانون   3
  .115-114ت، ص -،ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة،د1930- 1830ا واملستوطنني صاحل عباد، اجلزائر بني فرنس:ينظر. 1963للقانون املشيخي 

ون حتويل امللكية ممثل اجلزائر يف اجلمعية العامة نائب ميثل الكولون اجلزائريني يف الربملان الفرنسي، وهو الذي بناء على اقرتاحه مت التصويت على قان: Warnierوارنيي -
  .ملكية خاصة اجلماعية يف اجلزائر إىل

  .117ابتداء من ص  ، 1994منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر،  واملعاصر، مجال قنان، قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث  4



 العمل ممارسة حبق قانونياهذه األخرية  اعرتفتفرنسا اليت  إىل بريطانيا من 1 النقابية الظاهرة بعد ما انتقلت 

، ولكن مل يسمح بتطبيقه باجلزائر إال يف سنة  3روسو فالداك ،والذي عرف بقانون 2 1884 مارس 21 يف النقايب

، أين شكل عمال املعادن والطباعة احلجرية 1878، بدأت البوادر األوىل للحركة العمالية يف اجلزائر مع سنة 1901

اليت يشري اجلدول التايل اىل اإلحصائيات يف مدينة اجلزائر، وبعد ذلك بدأت تتنامى وتتسع حيث  غرفتني نقابيتني

  :4تصدرها احلكومة العامة

  اموع النقابات  قسنطينة  وهران  اجلزائر العاصمة  السنة 
1887  10  5  3  18  
1901  49  30  22  101  
1911  126  61  54  241  
1924  203  82  59  434  
 1901اجلدول نالحظ تنامي عدد النقابات يف اجلزائر، حيث تضاعف أكثر من ثالث مرات مابني من خالل 

 confédération(، ، كل هذه النقابات كانت تنشط حتت تأطري الكونفدرالية العامة للشغل الفرنسية 1924و

général du travail(5ا يف املرتوبول، كما يالحظ غياب كلي لتنظيم نقايب جزائري ، وكانت امتداد طبيعي لنظريا

ع عدد العمال اجلزائريني املهاجرين من ا ارتفوهذا رغم خالص، ألنه كان حكرا على الفرنسيني واألوروبيني فقط، ) مسلم(

التحرك العمايل اجلزائري الذي منا وترعرع يف رحم املؤسسات  قامت باحتواءالنقابات الفرنسية  ، لكن املدينة إىلالريف 

مل يتمكن العمال اجلزائريون من الوصول إىل ممارسة وتقلد مسؤوليات نقابية داخل النقابات املوجودة آنذاك،  .الفرنسية 

  6.وتأخر هذا األمر إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية

                                                           

 وألول اخلياطة يف عمال يشتغلون "جترأ" عندما ا،بريطاني يف 1720 سنة إىل عمالية نقابة أول ظهور ويرجع .النقابات العاملية ظهور رافق ظهور الثورة الصناعية يف بريطانيا،  1

 عن تدافع مهنية مجعية مبثابة هي اليت نقابة أول عمال اإلجنليز عندئذ وأسس 1825 سنة يف قانونيا إعرتافا بالنقابة اإلعرتاف الربملان، مت إىل مظلمتهم رفع على التاريخ يف مرة

 ذلك منذ وانتشارا قوة ازدادت أن التنظيمات هذه ما لبثت مث احلركة النقابية ، حققتها اليت واإلجنازات  العمال لدى السلبية األثار ختفيف على تعمل للعمال كما املهنية املصاحل

، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر "احلركة النقابية اجلزائرية بني عصرين، اشكالية العجز املزمن عن فك االرتباط باملشروع السياسي"ادريس بولكعيبات،  :ينظر .العهد
 Pelling(H.), Historique du syndicalisme Britanique 1963 résumé: ينظر كذلك.163-149، ص 207بسكرة، العدد الثاين عشر، نوفمرب 

P1.25  
، ورغـم صـدور هـذا القـانون إال جاء هذا القانون لينظم النشاط النقايب بفرنسا ويسمح بإنشاء النقابات العمالية بـدون اللجـوء إىل طلـب نسـخة مسـبقة مـن احلكومـة الفرنسـية  2

: ينظـر كـذلك. .René Mouriaux, le syndicalisme en Frence, PUF, Paris, 1992, P22: ينظـر .1901أنـه مل يسـمح بتطبيقـه بـاجلزائر إال يف سـنة 
بن نعمية عبد ايد، جامعة : ، أطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر، حتت إشراف1962-1954خلويف بغداد، احلركة العمالية اجلزائرية ونشاطها أثناء الثورة التحريرية 

  .20 ، ص2015-2014وهران، قسم التاريخ وعلم اآلثار، 
  .1884 سنة الفرنسي النقايب باحلق اإلعرتاف مت فرتته يف ، سابق فرنسي داخلية وزير : روسو فالداك  3
  .150 ، صالسابقأدريس بولكعيبات، املرجع   4
خلويف بغداد، املرجع السابق، ص : ينظر. باجلزائر 1884، بعد مساح السلطات الفرنسية بتطبيق قانون سنة 1895يف سنة   CGTتأسست الكونفيدرالية العامة للشغل   5

21.  
عالم، جامعة اجلزائر، لوم السياسية واالأقنون ية، تطور احلركة النقابية يف اجلزائر من األحادية إىل التعددية، مذكرة ماجستري يف فرع التنظيم السياسي واالداري، كلية الع  6

  .17، ص 2003/2004حممد رضا مزوي، السنة اجلامعية : إشراف



عضوية النقابات الفرنسية، مث طرح مطالبهم ضمن  إىل باالنضمامللكفاح العمايل اجلزائري  األوىلمتيزت املرحلة 

عشيت اية احلرب العاملية شهدت احلركة العمالية اجلزائرية حيث  ذلك مل يستمر طويال إن إالهذه النقابات،  إطار

أين تشكلت أول حركة عمالية يف املهجر، وكان ذلك لعدة عوامل من بينها ما أفرزته ظروف احلرب  تغريًا واضًحا،  األوىل

 حنو جبهات القتال والعمل يف املصانع، واالحتكاك بأبناء املستعمرات العاملية األوىل من هجرة وجري للجزائريني

، للعمل العامة الكونفدرالية الفرنسية خالل من النقابية العمالية احلركة مع اإلحتكاك الفرنسية، خاصة الفئة الشغيلة، وكذا

من خالل الكونفدرالية يم صفوفهم فقد بدأ العمال بتنظ ،اجلزائر يف وطنية سياسية حركة ظهور بداية ذلك على زيادة

  (CGT)املنشقة عن   confédération général du travail (CGTU) unitaire 1العامة االحتادية للشغل

باإلضافة إىل املطالب االقتصادية املتمثلة يف التظاهر واالعتصام؛ مطالبة وذات املطالب الثورية املنددة لالستعمار، 

، ...الزيادة يف األجور؛ الضمان االجتماعي؛ احلصول على نصف األجر يف حالة املرضبتخفيض ساعات العمل؛ 

، وهذا ما اتضح االندماج واملساواة احلرية واالستقالل بدال من شعار  شعار، حيث رفعوا العمال 2ظهرت اجلبهة السياسية

سنة  استقالل الشعوب يف بروكسلاملندوب عن عمال اجلزائر يف مؤمتر الرابطة الدولية من اجل من خالل مشاركة 

حرية حق تقرير املصري  وإعطائهااستقالل اجلزائر  إىل، واستطاع ان يقنع املؤمترين بالتصويت على قرار يدعو 1927

  3.واملساواة يف احلقوق السياسية

متطورة يف العمل  احتفالية املأوية لالحتالل اجلزائر، بدأت احلركة العمالية اجلزائرية تنمو وتأخذ مواقع جدوبعد  

عدة اضرابات مهنية ووطنية منددة بالرأمسالية وباإلمربيالية الفرنسية واملطالبة باالستقالل نظمت النقايب، حيث 

يف العاصمة  عمال السكك اجلزائريني إضراباتكما ساعد العمال املزارعني يف وهران وسيدي بلعباس وجباية ،  4املستعمرة

   5.ضد العمال الفرنسيني 

اللجان العمالية  إنشاءالوقت  اجلزائرية وازداد يف ذلك  النقابية  انطالقة جديدة للحركة 1935هد عام شو 

احمللية،  خاصة بعد تويل اجلبهة الشعبية دواليب السلطة يف فرنسا، اليت كانت تنظر إليها التيارات السياسية  والنقابية

                                                           

عن الكونفدرالية العامة للشغل ، وهي  confédération général du travail  unitaire (CGTU)الكونفدرالية العامة االحتادية للشغل  1921انفصلت سنة   1
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 1936ويف عام  اد من اخنراط اجلزائريني يف الكونفدرالية العامة للشغل،اجلزائرية بعني االرتياح يف تلبية مطالبها، هذا ما ز 

عامل، ومل تتوقف مشاركة  40.000تأسس االحتاد املستقل للعمال املزارعني حتت ظل اللجنة العامة للعمال وضم 

، اىل الصغار الفالحنياحلركة العمالية يف تنظيم الفئات الفالحية يف القرى على العمال املزارعني فقط بل امتدت كذلك 

  .1وذا بدأت تتجسد فكرة نقابة جزائرية على املستوى القاعدي

وخالل هذه الفرتة يالحظ عدم تأثري االختالفات اليت كانت بني احلزب الشيوعي وجنم مشال افريقيا على 

جنم مشال افريقيا يف توجهات الطبقة الشغيلة، حيث شاركت احلركة العمالية اجلزائرية يف احتجاجات منظمة ضد حل 

كما امتازت عالقة النقابيون مع مجعية العلماء املسلمني . 1937، وضد توقيف مصايل احلاج يف أوت 1937جانفي 

  2 .بالتعاون والود، وهذا ما يالحظ من دعهم إلطالق صراح الشيخ الطيب العقيب عندما ام مبقتل املفيت كحول

لى توحيد العمال اجلزائريني رغم اختالف توجهام وقناعام السياسية يف وهذا ما يربز قدرة احلركة النقابية ع

نفس املعركة وهذا دليل على عمق الثقافة السياسية لدى الطبقة العاملة، حيث متكنت من كسر احلاجز اإليديولوجي 

األهايل وخلق طبقة  والسياسي والثقايف بينها وبني األوروبيني الذين أرادوا خلقوا صراع عنصري يهدف إىل حتقري

  3أرستقراطية أوربية ختدم بقائهم ومصاحلهم، ومتكنوا من وصول بعض اجلزائريني إىل مناصب مسؤولية داخل احلركة النقابية

ولكن مع بداية احلرب العاملية الثانية مت حل أو جتميد كل التيارات سياسية والنقابية بسبب التعبئة العسكرية والتوقيفات . 

  .ةاالحتياطي

 بدأ تغري مضمون العمل النقايب يف اجلزائر، وأصبح يشبه عمل األحزاب، حيث وبعد اية احلرب العاملية الثانية

تستجيب ملطالب  أناحلكومة الفرنسية بدال من  أن إال معتمدة على قاعدة عمالية ناشئة، وطنية نقابة تأسيس يف التفكري

القمعية، مث ارتكبت اازر  اإلجراءاتالشعب اجلزائري وحركته العمالية واجهت ذلك بالرصاص واالعتقاالت وتكثيف 

العمالية  فئتهري و ئالشعب اجلزا أدرك، وعند ذلك  1945ماي  08املتمثلة خاصة يف جمازر  حبق الشعب اجلزائري 

  .4ة للكفاح تبلورت فيما بعد بالكفاح املسلحجديد أسسبضرورة تطوير املواجهة ووضع 

بدأت تأخذ عملية جزأرة النقابات العمالية خطوات سريعة خاصة بعد انقسام الكونفيدريالية العامة للشغل إىل 

، باإلضافة إىل تأسيس االحتاد العام التونسي للشغل املستقل عن النقابات الفرنسية 1947عدة نقابات مع حلول سنة 

ه صدى اجيايب يف نفوس العمال اجلزائريني، ووصول عدة جزائريني إىل املناصب القيادية، لكن هؤالء القادة حيث كان ل
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عمليا وفكريا مل يكونوا مستعدين إىل اختاذ قرار االنفصال التام عن الكونفيدرالية العامة للشغل، وبالتايل البقاء دائما حتت 

  .1ةمراقبة ويف أحضان احلركة النقابية الفرنسي

 شكلتيف خضم هذا احلراك كان على التيار االستقاليل العمل على استقطاب الفئة العاملة إىل جانبه، حيث  

رئاستها للمناضل النقايب  إىلوعهد  2هيئة مركزية للقضايا العمالية 1947سنة يف  حركة انتصار للحريات الدميقراطية

اللجنة املركزية للحركة العمالية على عاتقها بناء التشكيالت النقابية يف  أخذت 1948، ويف عام 3"عيسات ايدير"

بداية ملرحلة جديدة شهدت انتهاء العالقة  1954نوفمرب عام  من األولالقطاعات االقتصادية والتجارية واملهنية، ويعد 

جلزائريون موقفهم بصورة ائية من الوضع الشاذ بني احلركة العمالية الفرنسية واحلركة العمالية اجلزائرية، فقد حدد النقابيون ا

موقفهم من  وأعلنواللوجود الفرنسي يف اجلزائر ومن املؤسسات الرمسية واملهنية اليت تعكس وجه النظام االستعماري البشع 

  1830.4جبهة التحرير الوطين اجلزائري ومحل السالح مع املناضلني لتحرير اجلزائر بعد استعمار ابتدأ منذ عام 

أيقن القادة السياسيني جلبهة التحرير الوطين بضرورة استقطاب كل الشرائح االجتماعية اجلزائرية وتأطريها وجعلها 

يف  5يف خدمة الثورة التحريرية، فاجتمع كل من عبان رمضان وبن يوسف بن خدة مع عيسات ايدير وبوعالم بورويبة

  . 6قابية تابعة جلبهة التحرير الوطينمن أجل اإلسراع يف تأسيس مركزية ن 1956فيفري  14

كحوصلة لنضال    إيدير عيسات برئاسة 1956فرباير  24يف  7فجاء تأسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني

مجع مشل الفئة العاملة اجلزائرية يف الطبقة العمالية اجلزائرية،  وكان رافدا هاما من روافد الثورة اجلزائرية، حيث عمد على 

الفرنسي،  نقايب واحد للمسامهة يف الدفاع عن مصاحل العمال املادية واالجتماعية، وحترير البالد من االستعمارتنظيم 

واحتاد نقابات العمال   UGSAورغم وجود نقابات أخرى مثل االحتاد العام للنقابات اجلزائرية  االحتادفاستطاع 

وكان دوره السياسي واضحا، خاصة من . 8يف اجلزائر نقايبال العمل ذ علىاستحو لكنه متكن من اال USTAاجلزائريني 

  .عندما كانت القضية اجلزائرية تناقش يف األمم املتحدة 1957خالل إضراب جانفي 
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من شهر ماي عام  ابتداءشرارة القمع الفرنسية  فانطلقتمل تكن السلطات الفرنسية غافلة عن نشاطات االحتاد 

املالحقة واالعتقال بتهم متعددة وملفقة منهم عيسات ايدير  إىليني اجلزائريني تعرض العديد من النقاب حيث  1956

 أنواعانه تعرض ألبشع  إالالتهمة مل تثبت عليه  أنمن تأسيس االحتاد، ومع  أشهرناشط نقايب بعد ثالثة  40مع 

العامل (رز هذه الصحف هي وابكما قامت السلطة االستعمارية بتوقيف إصدارم الصحفية، .التعذيب من قبل املظليني

ثالثة عشر مرة من املرات اخلمس عشرة اليت  أقفلتلكنها  1956أبريل  7 اليت صدر أول عدد منها يف) اجلزائري

عقارات االحتاد العام للعمال اجلزائريني وب مجيع صادرة كما قامت مب.صدورها يف اجلزائر أوقففيها، وهلذا  صدرت 

 1957مصرف العمال يف جانفي  أغلقفرنك فرنسي، وقد  450.000اليت بلغت  لهأموافيها، وصودرت  مجيع ما

 .1957مجيع مقرات النقابات العمالية يف اجلزائر بواسطة القوات العسكرية الفرنسية يف فرباير  وأغلقت، أموالهوحجزت 

رية أو صعود اجلبال أو التوجه إىل مما دفع بالكثري من النقابيني يف صفوف االحتاد العام للعمال اجلزائريني العمل يف س

   .1اخلارج

احتدم الصراع بني االحتاد العام للعمال اجلزائريني ومن ورائه جبهة التحرير الوطين واحتاد نقابات العمال  

اجلزائريني ومن ورائه احلركة الوطنية اجلزائرية من أجل السيطرة على العمال اجلزائريني بفرنسا ووضعهم يف خدمة أهداف  

فيفري  21بفرنسا يف ) AGTA(ة العامة للعمال اجلزائريني تأسيس الوداديإىل إعالن  UGTAمما دفع . كل طرف

العمال اجلزائريون مسامهة فعالة وكبرية يف دعم الثورة  أسهمبرز دور الفئة العاملة اجلزائرية يف املهجر ، إذ حيث ، 19572

، ففي ف املدن الفرنسية للثورة من خالل االشرتاكات املالية اليت كانوا يدفعوا لفروع فدرالية جبهة التحرير الوطين يف خمتل

برز دور الفئة العاملة بعد نقل احلرب إىل  كما. مليون فرنك فرنسي 500بلغ ما كان جيمعه العمال  1961سنة 

. مسرحا هلاباريس واملدن الفرنسية األخرى  من خالل جمموع األعمال الفدائية اليت كانت فرنسا، وفتح جبهة ثانية، 

والذي دام   1957جانفي  28، خاصة إضراب لعدد من اإلضرابات يف ربوع الوطن وخارجه فضال عن تنظيم اإلحتاد

وقد نفذ اإلحتاد برامج وأهداف اإلضرابات بكل دقة وإحكام وهذا يدل على الوعي والنضج السياسي الذي  مثانية أيام ،

 هذه اإلضرابات للرأي العاملي؛ على وحدة وقد أكدت مشاركة اإلحتاد يف. تتمتع به الفئة العاملة يف اجلزائر إبان الثورة

   .الشعب اجلزائري ومدى تعلقه ومتسكه مببادئ جبهة التحرير الوطين املمثل الوحيد والشرعي للشعب اجلزائري

ومل يسلم أعضاء الودادية العامة للعمال اجلزائريني من االضطهاد والسجن والتعذيب والتقتيل، خاصة بعد حل 

 17من طرف السلطة الفرنسية، وبداية العمل السري هلم، ومشاركتهم يف مظاهرات  1958 أوت 23الودادية يف 

  3 .،أين أظهروا تالمحهم الشامل مع الشعب اجلزائري وجبهة التحرير الوطين1961أكتوبر 
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، رغم أن هذا األمر ضد 1للنقابات احلرة رالية العامليةدالكونف إىلفور تأسيسه   UGTA  وقد انضم االحتاد

 للثورة اجلزائرية دعم متواصل، لكن االحتاد كان يبحث عن 2توجهه اإليديولوجي املعادي لالمربيالية والدول االستعمارية

،  وكان دوره السياسي والدبلوماسي واضحا، من خالل كسب عطف يف نضاله ضد االستعمار مبختلف احملافل الدولية

من الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة  UGETA،  كما استفادت  3عمال املعسكر الغريب إىل جانب القضية اجلزائرية

بأن اختذها وسيلة إليصال صوت العمال اجلزائريني والشعب اجلزائري املكافح إىل كل أحناء العامل وذلك عن طريق 

ريق ما كانت تقدمه من املشاركة يف املؤمترات الكونفدرالية وعن طريق بياناا ضد السياسة االستعمارية باجلزائر وعن ط

  .4وللشعب اجلزائري وخاصة لالجئني اجلزائريني بتونس واملغرب UGTAمساعدات مادية لالحتاد 

وكان إلعالن قبول عضوية االحتاد العام للعمال اجلزائريني داخل الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة آثار اجيابية 

الدبلوماسي للحكومة املؤقتة اجلزائرية حيث كان االحتاد قاعدة خلفية هلا، على الثورة اجلزائرية بصف عامة وعلى العمل 

  :ومن أهم اجنازات االحتاد

ملبدأ حق تقرير  1957إفتكاك دعم الكونفدرالية  من خالل مؤمترها بتونس يف جويلية   •
  5. املصري للشعب اجلزائري وفتح مفاوضات عاجلة مع املمثلني املؤهلني للشعب اجلزائري

 1959من خالل مؤمتر الكونفدرالية السادس بربوكسل يف ديسمرب  UGTAمتكنت  كما •
من التوصل من إقناع كل اإلطراف املشاركة بأن النظام املطبق يف اجلزائر انتزع السلطة الفعلية من يد الشعب 

املتحدة ويهدد اجلزائري واإلرادة احلرة يف حتديد مصريه وتطلعاته، وبذلك هو ينتهك ميثاق من مواثيق األمم 
" ديغول"كما أشاد املؤمتر بتصريح رئيس اجلمهورية الفرنسية .  بذلك االستقرار السياسي واألمن العاملي

  6الذي اعرتف للشعب اجلزائري حبق تقرير املصري والرد االجيايب للحكومة املؤقتة اجلزائرية
فيفري  09كسل يف صادق  أعضاء الكونفدرالية اتمعني بربو  UGTAوبطلب من االحتاد  •

على الئحة تدعوا إىل وقف الدعم املقدم من طرف احللف الشمال األطلسي إىل فرنسا وأن  1961
املفاوضات بني فرنسا واحلكومة املؤقتة اجلزائرية جيب أن تبدأ بأسرع وقت ممكن حول مبدأ وقف إطالق 

  7.ائري على االستقاللالنار والضمانات املقدمة حول تقرير املصري من أجل حصول الشعب اجلز 
                                                           

، كان هدفها منع املد الشيوعي هلذا حاولت مجع حتت لوائها أغلب النقابات الغري الشيوعية 1949تأسست الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة بربوكسل بيلجيكا يف سنة   1
، وذا كانت اجلزائر  مركز )، إفريقيا الشمالية والشرق األوسطاجلزر الربيطانية، اسبانيا(يف اسرتاتيجية ترمي إىل محاية أوروبا انطالقا من  قواعد تقع على أطراف القارة 

  .286 - 285خلويف بغداد، املرجع السابق، ص  ص : ينظر. اهتماماا
ضوية حتت لواء الفيدرالية املن (CGT)العضوية يف الكنفدرالية كان نتيجة االنشقاق عن االحتاد العام للنقابات اجلزائرية التابع للكنفدرالية العامة للشغل   UGETAطلب   2

االحتاد العام التونسي للشغل واالحتاد املغريب للشعل الذين كانا منخرطني داخل النقابية العمالية ذات التوجه الشيوعي، باالضافة إىل الدعم القوي الذي حضي به من طرف 
   292- 290خلويف بغداد، املرجع السابق، ص ص : ينظر. هذه الكونفدرالية العاملية 

  .291-290خلويف بغداد، املرجع السابق، ص ص   3
  .292خلويف بغداد، املرجع السابق، ، ص   4
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أكتوبر إىل  30يف اجتماع اللجنة التنفيذية للكونفدرالية بربوكسل من  UGTAمتكن االحتاد   •
بعث بنداء ملح من أجل استئناف املفاوضات : من افتكاك بيانات خاصة باجلزائر أمها 1961نوفمرب  02

احرتام الوحدة الرتابية ، وإدانة احلركة اإلرهابية بسرعة بني احلكومة الفرنسية واحلكومة املؤقتة اجلزائرية، وكذا 
OAS- - كما متكن االحتاد من خالل لسان . املنتهجة من طرف أطراف تؤخر استتباب األمن باجلزائر

  1.الكونفدرالية ببعث بنداء إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أجل االسراع يف حل القضية اجلزائرية
الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة نافذة لالحتاد العام للعمال اجلزائريني ومن ورائه احلكومة املؤقتة وهكذا كانت 

اجلزائرية على العامل اخلارجي  حيث متكنت إحراج فرنسا يف األماكن اليت كانت تعتربها قواعد مناصرة وموالية هلا،  

  .حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه واإلنعام باحلرية واالستقالل واستطاع بواسطتها افتكاك واعرتاف اهليئات الدولية

إن الطبقة الشغيلة اجلزائرية كان هلا دور يف حتريك جمموع القيم االجتماعية لدى عامة الشعب اجلزائري  من 

ذو الفكر  خالل ثقافة سياسية مبنية على حترير اإلنسان من عبودية والتسلط االستعماري وطمع املعمر الربجوازي

بناء  دورًا كبريًا ومميزًا يف من أبرز االجتاهات االجتماعية اليت لعبت اإلحتاد العام للعمال اجلزائرينيالتملكي التوسعي، ويعد 

من خالل مطالبها ومؤمتراا اليت كانت تدعوا إىل إعادة االعتبار لإلنسان الفئة العمالية اجلزائرية الثقافة السياسية لدى 

من خالل نبذ العنصرية واملساواة يف األجور واملنح والضمان االجتماعي وحترير املرأة اجلزائرية، واالعرتاف باألعياد  اجلزائري

رص صفوفها خلدمة أهداف الثورة التحريرية، اإلسالمية كأعياد شرعية ومدفوعة األجر ، كما عمدت الفئة العمالية على 

وهذا يدل على الوعي والنضج السياسي الذي تتمتع به الفئة العاملة يف . يةعملية النضال والتنملتصور مستقبلي ووضع 

للرأي العاملي؛ على وحدة الشعب اجلزائري مسامهة الفئة العمالية يف الثورة التحريرية أكدت كما . اجلزائر إبان الثورة

  .جتماعية والثقافية للشعب اجلزائرياليت استوحتها من جمموع القيم االومدى تعلقه ومتسكه مببادئ جبهة التحرير الوطين 

  

  

II. الثقافية  

   :التعليم  .1

جيمع الكتاب واملؤرخون الذي تناولوا الواقع االجتماعي والثقايف للجزائريني، وأرخوا حليام عشية 

االحتالل الفرنسي لبلدهم وعقبه، أن التعليم فيها كان منتشرا على نطاق واسع يف املدن واألرياف، وأن نسبة 

م أصبح 16منذ اية القرن   (: (يقول الدكتور سعد اهللا . فيها كانت حمدودة بل أقل من فرنسا نفسها األمية

 ))ملكانتها الدينية والعلمية واالقتصادية" اسطنبول الصغرى"بعض الكتاب يتحدثون عن اجلزائر باعتبارها 
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واعي املتماسك واملتجاوب ضمن قيم من بلوغ مرحلة اتمع ال: (ومتكن اتمع اجلزائري يضيف سعد اهللا  .1

  2.وعادات وتقاليد مستمدة من التشريع اإلسالمي اليت تشكل عامل وحدة قوية يف اتمع

م تأكيدا يف هذا؛ بأن نسبة األمية اجلزائر ليست أكثر من 1846عام    3"أوربانامساعيل " كما أورد 

، ففي بايلك اجلزائر  1845يساوي مثيله يف فرنسا سنة  1830كان التعليم يف اجلزائر سنة   (: (يقول. فرنسا

شاب يتلقون تعليما يؤهلهم ملرحلة أعلى، وتتضمن الدراسة علوم  3000و  2000 بني كان هناك ما

  4)..)القرآن، وأصول الدين، واحلساب، ومبادئ اهلندسة، واجلغرافية، والتاريخ

د اتمع تقريبا كانوا يعرفون القراءة والكتابة، بل تكاد اجلزائر ختلوا من األمية، هكذا فإن جل أفرا

  .لكن من يواصلون تعليمهم العالـي كانوا بالتأكيد قلـة

يف اجلزائر خاصة يف الفرتة ما  املدرسة والزاوية واملسجد يف ميدان التعليم اإلشارة هنا إىل تداخل وظيفة وال بد

وظيفة املدرسة يف نشر التعليم، جبميع أطواره وخصوصا التعليم  كانت بعض املساجد والزوايا تؤدي، إذ  قبل االحتالل

 وكانت بعض املدارس ملحقة بالزوايا وأخرى. بعض الزوايا عبارة عن مدارس أو مساكن للطلبة كما كانت.الثانوي منه

« راجعة إىل كوا توجد يف جمتمع  ملؤسسات مجيعا،وهذه الصعوبة يف متييز الوظائف اليت تؤديها هذه ا. ملحقة باملساجد

  .5 »يقوم التعليم فيه أساسا، وقبل كل شيء على الدين

والكتابة واللغة العربية يف اجلزائر كلها خالل هذه املرحلة على األقل، يرجع  وكان الفضل األكرب يف انتشار القراءة

الرباءة األوىل للرتبية عند «قال بأن القرآن الكرمي كان ميثل حني  الكرمي، وقد عرب أحد الكتاب عن ذلك، إىل القرآن

   .هذه اهليمنة للقرآن على منظومة التعليم باجلزائر، إىل مرحلة تارخيية معاصرة جدا واستمرت. 6  »العرب

هـــي ثقافـــة الـــبالد اإلســـالمية، إذ كانـــت تتمحـــور حـــول العلـــوم قبـــل االحـــتالل وكانـــت الثقافـــة الســـائدة يف اجلزائـــر 

وقـــد جعـــل هـــذا التـــداخل املنصـــهر بـــني الـــدين والتعلـــيم بالنســـبة للمســـتعمر   .تفســـري وحـــديث وفقـــه وعقائـــد الدينيـــة، مـــن

الفرنسي كل سياسة مدرسية غاية يف الصعوبة، إذ ليس اجلهاز املدرسـي دينيـا صـرفا فحسـب، وإمنـا العلـم ذاتـه يقتصـر علـى 

إال القــــرآن  19نـــور آخــــر يف هـــذا العــــامل العـــريب التقليــــدي للقـــرن املعرفـــة الــــيت نزلـــت مــــع الـــوحي، إذ مل يكــــن هنالـــك مــــن 
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، الــذين كــانوا يتمتعــون بالقيــادة الفكريــة والروحيــة، يف الــدين االســالمي فقهــاءالكــان يف طليعــة املثقفــني هلــذا  و   1وتفاســريه،

  . 2خ الطرق الصوفية ومقّدموها يف األريافيمشا واليت ظل يشاركهم فيها

يوظفـــون كــل مـــا لــديهم مـــن قــوة ظـــاهرة أو خفيـــة هلــذا عمـــد الفرنســيون منـــذ الوهلــة األوىل الحـــتالهلم اجلزائــر 

، وجتفيـف مصـادر ثقافتـه الوطنيـة؛ حيـث هـدمت املسـاجد وحولـت أعـداد كبـرية "األهــلي"للقضاء على اإلنسان 

: ية للمثقفــــني اجلزائــــرينيكمــــا وجــــه االســــتعمار ضــــربات قاســــ. اخل...منهــــا إىل كنــــائس، ثكنــــات، ومستشــــفيات

وظـــل يطـــاردهم قصـــد مـــنعهم مـــن أداء واجـــبهم يف احلفـــاظ علـــى الشخصـــية ... اضـــطهادا، ســـجنا، نفيـــا وتقتـــيال

لــنص التعليمــي والثقــايف يف حماربــة وجــود وكيــان ااســتعمال فقــد عمــدت فرنســا علــى  .القوميــة للمجتمــع اجلزائــري

قصـــد املســـخ والتـــذويب، وحمـــو كيـــان  - يـــة والثقافيـــة الوطنيـــة ، والعبـــث بـــالقيم الدينلإلنســـان اجلزائـــري احلضـــاري

  .األمة للنيل من هويتها الوطنية

أن نسبة تعلم  يف اجلزائر املستعمرة إن ما ميكـن أن خنلص إليه من خالل تتبعنا لواقع التعليم واملؤسسات الثقافية

ممن هم يف سن التعليم،     % 08م وما بعدها وحىت اية االحتالل؛ مل تتجاوز  1954- 1830أبناء وبنات اجلزائر 

و بني النساء % 95وبصفة خاصة بني الرجال الذين بلغت األمية عندهم . بل تقل كلما صعدنا السلم التعليمي

ففي التعليم االبتدائي ميثل أبناء !   بني اجلنسيني% 85كثر من أ": حممد حريب"؛ حيث يعتربها % 99اجلزائريات 

ضعفا بينما  36أضعاف أبناء اجلزائر، ويف الثانوي يصلون  08:حظوظ أبناء اجلزائريني، ويصل عددهم 4/5املستوطنني 

مرة حظ  15حوايل  -!  وهي اجلامعة الوحيدة آنذاك -ضعفا وحتديدا يف جامعة اجلزائر 192يف التعليم اجلامعي 

وبذلك يظهر جليا بأن النظام االستعماري الفرنسي . هذا حىت عشية اندالع الثورة التحريرية 3اجلزائريني يف املدارس املهنية

الشعب اجلزائري ثقافيا وحضاريا؛ على اعتبار ذلك الوسيلة املثلى  قد جند كل الوسائل املادية والفنية ليشجع إستيالب

  .مستمـرة و دائمـةإلخضاعه والتحكم فيه بصفة 

تؤكد مستوى ايار    "روبرت أجريون " إحصائية نقلها عن املؤرخ الفرنسي " حمفوظ قداش"وقد أورد األستاذ 

إذ أكد ضياع التعليم القرآين والعريب جليل كامل؛ ففي قسنطينة مثال اخنفض . التعليم بني أبناء اجلزائر خالل هذه احلقبة

  .4إىل ثالثني 66تلميذا، وعدد املدارس من  60إىل 600: عدد التالميذ من

وفيما يلي معطيات إحصائية تعكس جوانب من هذه السياسة الفرنسية املتبعة جتاه أطفال اجلزائر؛ 

دف فرنستهم و تغريبهم، أو فرض واقع األمية و التجهيل على اجلزائريني، وسحق التعليم العريب عرب تضييق 
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  .280-277،ص ص  1830البيان الفرنسي املوجه للسكان اجلزائرية عشية االحتالل : ينظر  . 265، املرجع السابق، ص 1أحبـاث و آراء، ج أبو القاسم سعد اهللا،  4



لتسهل بعدها السيطرة على اجلزائريني وتذويب . قضاء عليها يف النهايةاخلناق على مؤسساته الشعبية لل

شخصيتهم الوطنية العربية اإلسالمية، وبالتايل قتل روح املقاومة واجلهاد يف نفوسهم ضد احملتلني الفرنسيني 

  :ألرضهم، املنتهكني حلرمام و مقدسام

  م1887- 1872ائريني مابني واقع التعليم العمومي الفرنسي يف اجلزائر املوجه للجز 

 السنة عدد التالميذ اجلزائريني املتمدرسني النسبة املئوية

0.62% 3172 1872 

0.77% 4095 1883 

01.69% 9064 1887 

تلميذا،  535389: م أكثر من1896لقد بلغ عدد التالميذ اجلزائريني البالغني سن الدراسة سنة 

يدل على عملية التجهيل والرقم % 01.98: تلميذا؛ أي ما نسبته 10631:التحق منهم باملدارس الفرنسية

  .املعتمدة من طرف اإلدارة الفرنسية اجتاه اجلزائريني

سي املوجه للجزائريني وعدم جدية القائمني عليه؛ املقارنة املوالية من وما يعكس كساد التعليم الفرن

ليوضح التبايـن الصارخ والالمساواة  خالل عينة بني واقع التعليم املذكور والتعليم املوجه للمستوطنني يف اجلزائر

    1.بل العنصرية املمارسة جتاه أطفال اجلزائر

 السنة األهايل تعليم %النسبة  تعليم األوروبيني %النسبة

72.7 32979 4.4 45341 1920 

91 84344 3.4 55476 1928 

ننا سنورد إحصائيتني عن واقع التعليم األهلي باجلزائر عشية اندالع الثورة التحررية املباركة، تعكسان غياب كما إ

. ختدمان نفس الغرض السابق ذكرهالضمري األخالقي واإلنساين يف النظام التعليمي الفرنسي املطبق يف اجلزائر، كما 

م توضح انتساب األطفال األوروبيني واملسلمني إىل املدارس 1953فاجلدول األول عبارة عن إحصائية فرنسية رمسية سنة 

   2:الفرنسية

  

                                                           

  .121-120، ص ص 1995ة، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعي  اجلـزائر،  تاريخ يف دراسات  و أحبـاث  عمار هالل،  1
  .23، ص  1996، دار الغرب اإلسالمي، بريوت  1، ط 2، ج  أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر   أبو القاسم أبو القاسم سعد اهللا، 2



 عدد السكان عدد املتمدرسني يف االبتدائي يف الثانوي يف التعليم العايل %النسبة 

 مليون01األوروبيون  135000 ألف طالب24 طالبا 5132 % 100

 مليون10اجلزائريون  266000 طالبا 4159 طلبا 507 % 13.5

    1م 1954/1955: أما اجلـدول الثاين فيخص حصيلة التعليم املوجه للجزائريني سنيت

 السنة املتمدرسون اجلزائريون يف االبتدائي يف الثانوي يف التعليم العايل

 جامعي 589

 مهين 5187

 عادي 6260

 تقين 515

302000 1954 

/ / 322700 1955 

أستاذا،  185مهندسا  28حماميا،  354: يذكر عدد النخبة اجلزائرية ذات التكوين الفرنسي على النحو التايل

ن هذه الفئة األخرية مل تتلق تعليما آخر سوى التعليم االستعماري، إال أن مّتكأ غالبيتهم كان إ ؟!طبيبا وصيدليا 165و 

صلبا ال يلني وال يتأثر غالبا بغري الثقافة اليت تغذوا ا وهم يف املهد؛ أي داخل األسرة ومن البيئة االجتماعية لطفولتهم 

ثقافتنا مل تفصلنا عن  : (حني قال - نخبة اجلزائرية املفرنسةوهو واحد من هذه ال- هذا ما أكده فرحات عباس . األوىل

    .2)شعبنا بل بقي فكرنا دائما عالقا به

وعلى الرغم من كل األفعال املنافية للمبادئ القانونية واألخالقية، املمارسة يف حق اجلزائريني ثقافيا والسعي إىل   

كان يعكس حبق مدى تعلقه ... بكيانه املدين، اللغوي، والديين إال أن متسك اتمع اجلزائري... إدماجه مدنيا وسياسيا

فنشأ جيل كامل من اجلزائريني يف القرى واألرياف واملدن اجلزائرية الكربى؛ تريب يف . برتاثه وانتمائه الثقايف العريب اإلسالمي

وروحا جديدين للتعليم العريب  فأعطى بذلك نفسا. حضن قيمه الوطنية واحلضارية كما متسك بأصالته العربية اإلسالمية

فالنخبة . وإحياء جذوة اإلميان والعقيدة يف نفوس وقلوب اجلزائريني، كما رفض اإلدماج وكل صور التبعية. يف اجلزائر

. املثقفة املعـربة باألساس هي اليت اضطلعت مبهمة محاية كيان وهوية اتمع واألمة، كما الذود عن الكرامة واملقدسات

لعملية التحرير الوطين؛ عرب توفري شروط ميالد جيل نوفمرب؛ الذي فجر الثورة يف   ملها ذاك الظروف املالئمةفهيأت بع

                                                           

املصدر الثورة اجلزائرية سنوات املخـاض،  حممد حريب،: كو ينظر كذل 60:ص 1995اجلزائر - 85:جملة الثقافة العدد  ،  التعليم و الثقافة خالل احلقبة االستعمارية  أمحد حمساس ،  1
  :،وينظر أيضا 73   ص,السابق

Guy  pervillie , préface de Mohamed  Harbi   : les étudiants algériens de l université  française (1880-1962   , ) édition 

casbah, dépôt  légal .Alger mai 1997.pp19. 
  .143 ، ص2005، اجلزائر،anep أبو بكر رحال، منشورات : ، ترمجة) اإلستعمار ليـل( ثورتـها و اجلـزائر حـرب فرحات عباس،  2



وا فقض وأثر على باقي النخب اجلزائرية اليت تبنت الفكرة وآمنت ا وعملت على الدفاع عنها،  وجه العدو الفرنسي؛

  ؟! بذلك على أحالم وأوهام االستعمار الفرنسي

  مات الطالبيةالمنظ  .2

متمثل يف فئة الطلبة  جديد ثقايف منط ميالد العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن ايةنه مع اجلزائر عرفت لقد

 يف احلظ سعفها اليت النخبة طلبة ،الطلبة صفوف بني شرحيتنييوجد  وقتئذ  السائد االجتماعي التقسيم حبسباجلزائريني، 

 أما. باريس يف وباخلصوص أوروبا أو اجلامعات و العليا باملعاهد أو اإلعدادية و االبتدائية باملدارس النظامية الدراسة مزاولة

 واملدارس القرآنية والكتاتيب الزوايا جدران بني التعليم من نصيبها كان واليت اجلزائري الشعب عامة فتمثل الثانية الفئة

  1.احلرة

 باملبادئ تشبع الذي الطاليب التيار هو أوهلا ،هلذه الشرحيتني تيارين واأليديولوجية الفكريخلق التباين التكويين 

 الدينية العلوم من لنه الذي احملافظ الطاليب التيار ميثله والثاين ،2 الفرنسية الثورة مببادئ تأثرو  ،الفرنسية اللغة وتعلم الغربية،

 أساسا ينعكس الفكري االنتماء أن جند أن من غرابة فال ولذلك العربية احلضارة على وتقرى اإلسالمية باملبادئ تشبع و

 اجلزائرية النهضة مطلع مع العشرين القرن وبداية عشر، التاسع القرن ايةنه يف اجلزائر عرفتها اليت الطالبية التنظيمات على

  .املنظم السياسي العمل وبداية

 العليا املدارس كل ضمت الذي 1909 ديسمرب 30اجلزائر يف   3جامعة إنشاءساعد يف ظهور فئة الطلبة 

 والصيدلة، ومنذ للطب التحضريية املدرسة يف واملتمثلة 1859 منذ القصبة يف حي األوىل جذورها ، اليت ظهرت للجامعة

 ثالث أسس الذي "بري بول "إسهامات التعليم، وكذا بتطوير اخلاص 1879 ديسمرب 14 يف فريي جول صدور قانون

 املستوى على  الوحيدة اجلامعة وظلت العريب الوطن يف اجلامعات أقدم من والعلوم،  وتعد واآلداب القانون يف عليا مدارس

مشال إفريقيا،  طلبة وإستقطاب معارف تطوير هو الفرنسية الوجهة من تأسيسها هدف كان. 4االستقالل حىت الوطين

 لالعرتاف بالطرف الرافضة االستعمارية اإليديولوجية وفق اجلزائري الطالب وإمتام املشروع االستعماري املتمثل يف تكوين

                                                           

  .6 ص،1984، بريوت، التوزيعو  والنشر للطباعة احلداثة دار، 1 ط، قطوس سليم :ترمجة، اجلزائر يف الثقافية الصراعات و االستعمار ،جغلول القادر عبد  1
 اجلزائريني املؤرخني احتاد ، 2،عدد املؤرخ دولية جملة ،الثقافة منوذجا املزدوجة ، النخبة1927/ 1876بني ما اجلزائرية اإلنتاجلانسيا اهتمامات يف الوطنية القضايا مريوش، أمحد 2 

ناصـر الـدين سـعيدوين، أطروحـة لنيـل شـهادة : ، حتـت إشـراف1954التحريـر أمحد مريـوش، احلركـة الطالبيـة اجلزائريـة ودورهـا يف القضـية الوطنيـة وثـورة : ينظر.225 ،ص 2002
  25، ص 2006-2005دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة اجلزائر، قسم التاريخ، 

 على واحملافظة اجلامدة القدمية املعتقدات على أحيانا املتمردة و بل اجلديدة، عن احلقائق الباحثة و احلقيقية احلارسة تكون أن منها يراد كما ، التعليمي النظام اجلامعة قمة تعد 3

احنطاطها،   و وازدهار األمم التاريخ وسريورة احلضارة مقومات معرفة و األمم على اإلطالع يف اجلامعة مستقبله، ويتمثل دور سبل على الباحثة و لشبابه املشكلة و متعلمجتراث ا
الوعي الوطين واحلضاري  ملكة تنمية إىل يؤول الذي الفكري التنوع  املثقف،و بعث متيز اإلنسان اليت املواهب تنشئة و املعرفية اآلفاق توسيع و األذهن قوى تنمية إىل ترمي كما 

 العلمية اجلوانب و والقيم واملفاهيم باألحداث ألا مليئة  اجلامعية من أهم منابع الثقافة السياسية، اإلنسانية، وذا تعد احلياة املعرفة نقاط لتوسع واالستكشاف بالبحث تقوم و

  .واملعضالت اإلنسانية الوطنية القضايا وعي إىل األوىل ، مما جيعلها الرائدة التحصيلية و
 الثقافة وزارة املعرفة، جملة الوطنية احلياة يف اجلامعة دور رزيق، قسنطني. 8 ،ص1984 اجلامعية ،  املطبوعات ،دار1 ط اجلامعية، القضايا و الطالب العراقي، حممود سهام: ينظر

  .33 ،ص 1968 بريوت للماليني، العلم دار ،1 العامل،ط يف الطالب صعب،ثورة حسني.15 ،ص 1962 أيار ،3 ،العدد القومي دمشق اإلرث و

4 Pierre Gionard ; Algérie L’œuvre Française, Edition : Robert Laffont, Paris, 1984;P258. 



 اإلسالمي وامتدادهم العريب منهكيا عن وعزهلم جهة من وهويتهم بني اجلزائريني الصلة لقطع هلا، والسعي كشريك اجلزائري

  1.من جهة أخرى العربية باللغة التخاطب و حرمت التعامل حينما

مل تليب كل  اتهكلياعمدت جامعة اجلزائر على تصفية طلبات االلتحاق ا من الطلبة اجلزائريني،  كما أن  

يذكر  الطلبة، قبلة تعد اليت باريس يف وخصوًصا الفرنسية اجلامعات يف أنفسهم تسجيل بعض الطلبةمما دفع  ،الرغبات

 بباريس، دراستهم وإمتام الفرنسية باملعاهد للتعليم أبناءهم يةالربجواز  من قسم رسلأ... (( :بقولهجوليان يف هذا الصدد 

 فأصبحت الفرنسيون السياسة برجال متهباتصاال الدميوقراطية األيديولوجية الوطنية للحركة املتنبئون الطلبة اكتشف وهناك

 والقيم واملفاهيم باألحداث مليئة إذ كانت مرحلة اخلارج، يف عايشوه مبا الطلبة منت هذه الفئة تأثر  قدو .2))لرغبتهم قاعدة

ألم  اخلاص، النموذجم منه تكون بل ،السابق يف هاو يألف مل اليت اخلاصة محيا متيز فهي، والتحصيلية العلمية واجلوانب

 بطريقة األكثرية خلدمة هيأت اليت واملسؤولة الفعالة األقلية ،  كما أم ميثلونمتعلمجا يف والسمو التفوق مراكزميتلكون 

: بقوله عباس فرحات وصفهم فقد . 3 النشاط جمال يف األعلى احلدوا وصل الطالب اجلزائري إىل  إجتماعيا، مقيمة

مما . 4))الطلبة جبمعية أمساها وقد اجلزائريني املسلمني الطلبة تضم كانت وسياسية ثقافية هيئة هي الطالبية فاحلركة((

  .التعبري وحرية التحرر بأفكار اجلزائريني الطلبة من العديد أخذ قد وبالفعلللحركة الوطنية اجلزائرية، بعث  مصدرسيجعلهم 

 اإللتحاق بعضهم وفضل اجلديد، احمليط مع واإلندماج التأقلم عليهم صعب هؤالء الطلبة من العديد كنل

 السلطة وعلم نظام حتت العيشاملدرسة الفرنسية و رفضوا  الذين الكثري من العريب، كما أرغم املشرق  يف التعليمية باملعاهد

 وحىت. والشام احلجاز بالد أو الشريف األزهر أو باملغرب القرويني وجامعة بتونس الزيتونة جامع باهلجرة باجتاه ، الفرنسية

ارتقى من خالهلا هؤالء الطلبة يف تكوينهم  5.ملتابعة دراستهم اجلامعية -اإلسالمية اخلالفة مقراليت كانت  -تركيا إىل

الفكري والسياسي إىل مستوى املنظر واملشرع السياسي الذي ساهم يف جمرى التحول يف البناء السياسي خالل احلركة 

الوطنية والثورة اجلزائرية، ومن خالل بناء عقلية جديدة استطاعت أن تتكيف مع الظرف االستعماري ومقتضياته، وتعمل 

  6.التخلص منه من خالل  مسامهتهم يف دعم الثورة اجلزائرية ماديا ومعنوياعلى 

يعد املكون الفكري واإليديولوجي للتنظيمات الطالبية أحد أهم املكونات الثقافة السياسية املطروحة يف احلركة 

ياء البعد احلضاري للشعب الوطنية والثورة اجلزائرية، حيث محلت احلركة الطالبية يف مسريا خماض عسري يف إعادة إح

                                                           

  1997 جوان 20 إىل7 ل املوافق ،9 العدد اجلامعة، منرب اجلزائر، جامعة  1
  168 صاملرجع السابق،  الشمالية، إفريقيا تاريخ جوليان،  2
  .185 ، ص1999 السعودية،  اململكة الكتب عامل ، دار1االجتماعية، ط العلوم مصطلحات قاموس الشامل الصاحل، مصلح  3
  167 ص احملمدية، املغرب، فضالة رحال،مطبعة بكر أبو ترمجة االستعمار، ليل ا،تهوثور اجلزائر حرب ، عباس فرحات  4

5 Pierre Gionard ; Algérie L’œuvre Française ,op.cit, P258 
  .06، ص املرجع السابقاجلزائر،  يف الثقافية والصراعات االستعمار جغلول، عبد القادر  6



، ورغم مراهنات املدرسة الفرنسية وطروحاا يف تكوين جيل جديد 1اجلزائري رغم اختالف يف مشارب تنظيماا

، والعمل على عدم نشر الثقافة الفرنسية 2فرانكفوين متشبع باملبادئ الالئكية يعمل على خدمة السياسية االستعمارية

زائريني، ألا كانت تعتقد أن ذلك ميثل خطر عليها، هلذا اجرب اجلزائريني على التخلي على على نطاق واسع بني مجيع اجل

رغم .  3ثقافتهم اخلاصة، ومنعوا يف الوقت ذاته من االلتحاق على قدم املساواة مع األوربيني بثقافة الدولة االستعمارية

جداد واإلباء لألبناء واألحفاد، وكانت ثقافته الذاتية هذا فإا مل تستطع اخرتاق التواصل الِقيمي الذي كان ينقله اال

  . حمصنة يف وجه كل ثقافة مفروضة

بدا التفاعل الطاليب مع االنفتاح السياسي النسيب خاصة بعد اية احلرب العاملية األوىل، وانتشار األفكار 

 )يف اجلزائر أو فرنسا( الفرنسية امعةاجل وسط التحررية وحقوق الشعوب يف تقرير مصريها، فظهرت عدة تنظيمات طالبية

 هؤالء من العديد ولو الغربية، باحلضارة ومتأثرة الفرنسية املدرسة خط مع اتهتوجها و تفكريها من ما نوعا قريبة وكانت

  :وجند األحداث بتطور اجلزائرية القضية جتاه إجيابيا تطورا تطوروا الطلبة

 L’association amicale)الشمالية إفريقيا في المسلمين للتالميذ الودادية الجمعية  .أ 

des élèves musulmans nord Africains  (  
، كان 4برئاسة بلقاسم بن حبيلس ومساعدة اهلادي بن مساية ظهر هذا  التنظيم مع اية احلرب العاملية االوىل 

 مندهم طر  يف جليا ذلك اتضحميالده نتيجة التهميش والتعسف اليت عاا الطالب اجلزائري من قبل اجلامعة الفرنسية، 

 للمواطنني خمصصة الطلبة ومجعية احلقوق، كل هلم وليست فرنسيني مواطنني ليسوا منهأ بدعوى 5الفرنسيني الطلبة مجعية

 على، فأنشأ هذا الفضاء من أجل التعبري عن وجوده وعن كفاءته وإمكاناته الفكرية والشخصية، وأخذت  6الفرنسيني

  .العنصرية الفرنسية التعليم سياسة أمام اجلوهرية القضايا يف جدية بكل التفكري عاتقها

 القضايا يف خلوض يكن مل وجودها فإن الودادية للجمعية األساسي القانون من الثانية املادة يف جاء ما حسب

، لكن من خالل 7وحنوها الدراسة قضايا ومناقشة واملعنوية املادية الطلبة بقضايا االهتمام إىل يهدف كان ما بقدر السياسة
                                                           

   1999أفريل  11إىل 5ل ، املوافق 235عدد,األطلس رسالة جريدة،"التحرر حنو الزمن و الشابة االنتليجانسيا" ,جديد صاحل 1 
  .66، ص املرجع السابقأبو القاسم سعد اهللا، أفكار جاحمة،   2
  .85، العدد 1985جملة الثقافة، فيفري   3

 /لسبتمرب املوافق  , 83العدد, الثقافة مجلة ,"الثورة يف دورهم و اجلزائريون الطلبة ,"بوعزيز حيي :ينظر كذلك. 102ص املرجع السابق، ،   3ج الوطنية، احلركة ,اهللا سعد 4 

 Charles Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine de l’insurrection de 1871au:كذلك  .275 ص , 1984 اجلزائر أكتوبر

déclenchement de la guerre de libération, T2(P. U. F. 1979) , P 538 .                              
 جامعة التاريخ مبعهد 1996 سنة اهللا،نوقشت سعدأبو القاسم  إشراف الدكتور حتت ماجستري رسالة ، 1954 -1910 العريب املغرب يف الوحدوي االجتاه بلقاسم، حممد

    .اجلزائر
 للتجمعات الوطين االحتاد :ما يسمى لتشكل 1907 حدود يف التنظيمات كل وجتمعت الفرنسية اجلامعة يف عامة تنظيمات شكل على 1877 سنة ظهر تنظيم أول  5

  .45ص املرجع السابق،  محادي،عبد اهللا  :بفرنسا ينظر للطلبة الوطين االحتاد اسم (UNAEF). إىل التنظيم هذا وحتول (.U.N.E.F)بفرنسا  الطالبية
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  اجلمعيات والنوادي الثقافية اليت كانت تنشط قبل احلرب العاملية األوىل): 07(ينظر امللحق رقم   7



 التمثيل إشكالية وحىت املدين واحلق املساواة فكر خاصة اجليل هذا عن بعيدة السياسة قضايا تكن ملنشاطها يتبني أا 

  1.النخبة لدى هاما مطلبا أصبح الذي النيايب

 ، 1931 سنة التلميذ جملة إىل بعد فيما الدورية حتولت وقد ، 1927 سنة خاصة دورية الوداديةكما أنشأت  

 و اجلزائريني كافة إىل مبادئها و أفكارها توصيل و وتسهيل ، جهة من الودادية مهام توسيع هو ذلك من الغرض وكان

 خبدمة اتهاهتماما على فضال وطنية،هذا طالبية مهوم من لةلمجا هذه محلته ملا ثانية، جهة من بالثقافة املهتمني خصوصا

 مجيع استقطاب إىل الودادية ترق مل .2 اإلسالمية العربية الثقافة وتدعيم تفعيل على الرتكيز وباخلصوص الثقافية القضايا

  .األكثرية وهم الفرنسية اجلامعات يف متهدراسا يزاولون كانوا الذين وخصوصا اجلزائريني الطلبة

   (A.E.M.A.F) بفرنسا الجزائريين المسلمين الطلبة جمعية  .ب 
املتجنسني واملتمدرسني يف فرنسا، الذين انسلخوا عن كيام  ،املغربة الطالبية أسس هذا التنظيم الشرحية

حنفي حلمك رئيس اجلمعية، واملدعو   (Amar Naroun)عمار ناروناألصلي، وارتد بعضهم عن دينهم مثل 

Hanafi Lahmek   رسائل جزائرية"صاحب كتاب "(lettres Algeriennes)  املعادي لإلسالم والداعي

وكانت دف اجلمعية إىل جتسيد االندماج ونشر . 3واعتنقوا املسيحية وتشبعوا بالفكر الفرنكوفوينلالندماج مع فرنسا،  

، وهذا  منهم اجلزائريني وخصوصا العريب املغرب طلبة عن الشرقية فكرة إبعاداإلسالمي يف املنطقة و املسيحية وحمو التاريخ 

الذي  Cercle intellectuel de la méditerranéeاملتوسط  األبيض البحر إنتلجنسيا ناديمن خالل تأسيسهم ل

 Alger étudiantرية اجلزائر الطالب يعمل على اجناح مشروع احلضارة املتوسطية، وهذا ما يؤكده تصريح مدير نش

 أن فقط يكفينا مسلمون، طلبة أنكم نعرف أن يهمنا ال: ((قائال Pierre Malaterre" بيري مالتيري" التابعة للجمعية

 طلبة مجعيتنا يف يوجد لكن الئكيني وال مسيحيني وال مسلمني بطلبة يسمى ما عندنا يوجد ال فرنسية، ثقافتكم أن نعرف

كانت  ردة الفعل ضد هذا التوجه من خالل رجال اإلصالح وباخلصوص رجال مجعية العلماء   . 4))فحسب فرنسيون

  5 .املسلمني اليت رأت أن هدف اجلمعية الطالبية هو ضرب اهلوية الوطنية املمثلة يف قيمها اللغوية والدينية

 :المسلمين إفريقيا شمال طلبة جمعية  .ج 
Association Des étudiants musulmanes nord Africains  

                                                           
1 Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien ,2éme édition tome 1 , ENAL, Alger 1993, P77. 
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3 Guy Pervillie, les étudiants algériens…   , op.cit, P95. 
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 الطلبة من وهو عباس فرحاتيف اجلزائر مجعية  فرع رئاسة توىل ،1927 ديسمرب شهر يف باريس يف تأسست

 شريكا طرفا أصبحت مجعية إىل الودادية حتويل يف كبرية مسامهة له وكانت،  1 1931 غاية إىل 1927 بني النشطاء ما

 و اجلزائر تونس،( الثالثة العريب املغرب أقطار طالبهذه األخرية  تضم،  2بفرنسا املسلمني إفريقيا مشال طلبة مجعية مع

 والدفاع إفريقيا مشال طلبة توحيد إىل دفته، كانت السياسة قضايا يف وضومل خت الودادية جنه على سارت 3).املغرب

 وتأسيس وإعانات مبنح إقامتهم وتسهيل بفرنسا دراسته استكمال على العريب املغرب شبان تشجيع، و ومعنويا ماديا عنهم

   4.سياسية مجعية تكن مل اجلمعية بأن يوحي ذلك وكل باريس، يف استقباهلم و الطلبة إلسكان مأوى

جاءت كما   م،بهشعو لقضايا متهمساند يف ذلك جتسد املهجر، يف الطلبة بني املشرتك العمل من مينع مل ذلك

، حيث حتدث فرحات عباس على ضغوطات اإلدارة االستعمارية واإلسالمية العربية الشخصية مقومات خلدمة مجعية

 توجيه ومشكلة العربية اللغة و الثقافة على احملافظة مشكلة مثل عديدة مشاكل اللمجا هذا يف واجهتنا قد و (( :قائال

  5 .)) الدراسي وختصصهم الطلبة

 العضوية قبول شروط أهم أنحيث  اإلصالحية ملبادئها  انتصارا اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية اتهاعتربكما 

 مصريية قضايا خلدمة جاءت إسالمية مجعية انهأل العريب املغرب أبناء من للمتجنسني رفضها الطلبة مجعية صفوف يف

 قرطاج يف عقد الذي  7األفخارسيت املؤمتر سياسةكما تتضح توجهام من خالل معارضتهم ل .  6املسلمني للطلبة

 ضربة  ، والذي اعتربوه1930 ماي 16 يف باملغرب األقصى 8الرببري والظهري ،1930 مارس 11 إىل7 بني ما بتونس

 األحداث هذه تزامنت وقد طوائف، إىل املغريب معلمجا وتقسيم والتقاليد متجيد العرف و اإلسالمية الديانة حملاربة جديدة

                                                           

 Ferhat Abbas, Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre: l'aurore ,France: éditions: ينظر كذلك. 53، ص  السابق املرجع عبد اهللا محادي ،  1

Garnier,1980,p.125  
2 Benjamin stora et zakya daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie (édition casbah 1995), P41. 
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 ثامر، احلبيب .:ينظر للمزيد .السياسية بناء احلياة و التونسية اليقظة بعث حامسايف عامال كان اإلسالمي العامل دول من أخرى و تونسية أفعال ترك ردود و جديدة، صليبية محله

  95  ، ص ت.د – الرسالة مطبعة تونس، هي هذه
 اللهجات مدرسة أسس الذي بلري ميشو الفرنسي املستشرق وضعه يف املسامهني أكرب ومن األقصى املغرب يف الفرنسي االستعمار توطني يف جديدة حلقة الرببري الظهري يعد 8

 املغرب على تطبيقها وضرورة اجلزائرية التجربة من االستفادة إىل دعا فيها "املغربية السوسيولوجية":بعنوان حماضرة بلري وألقى مكتبة ابه أسس كما سال منطقة الرببرية يف

 للتعرف .خارجية وقشرة سطحي غالف مبثابة هؤالء عند واإلسالم والرتكي العريب الغزو قاومت خالله ومن لإلسالم ابقةالس األعراف على حافظت قبائل اجلزائر أن وخالصتها

 الوطنية، أبطال العمراين، حسن:وكذلك   40 ص ، 1992البيضاء، الدار اجلديدة النجاح ،مطبعة 1 ،ط1 مذكرايت،ج القادري، بكر أبو:راجع .هذا الظهري حيثيات على أكثر

  .23 ص ،1996البيضاء،  الدار اجلديدة النجاح ،مطبعة1 ،ط1 الوطنية،ج احلركة الوزاين وتاريخ احلسن بن حممد حياة عن



 و املنطقة شعوب بني  النظر وجهات تقارب يف بآخر أو بشكل أسهمت ، 1الحتالل اجلزائر املئويةباالحتفاالت الفرنسية 

  .2الوطنية و الدينية املقدسات ضد صليبية حربا اعتربوها

ومتكن الطلبة مع مرور الوقت وتطور األحداث من التموقع يف مركز التأثري االجتماعي، وتزايد نشاطهم يف كل 

وعملية تفعيل دورهم يف الساحة ....) . الصحافة، األحزاب، املؤمترات، امللتقيات، التجمعات( الوسائل والوسائط املتاحة

السياسية، من خالل سلسلة من املؤمترات خاصة بعد االحتفاالت الفرنسية مبرور مائة سنة على احتالل اجلزائر،  اليت  

  3.تكوين وعي وطين يعيد للجزائر كياا واستقالهلاكانت تصب يف الدفاع عن الشخصية العربية اإلسالمية، واملسامهة يف 

  U.N.E.A): (الجزائريين للطلبة الوطني االتحاد  .د 
 الطالبية الشرائح كليف صفوفه   يضم ،بباريس 1953سنة من ديسمرب شهر يف الطاليب التنظيم هذا ظهر

،كان منفتحا على كل الشرائح الطالبية من أصل جزائري، حيمل نفس األفكار اليت حيملها احلزب  اليسارية الفرانكوفونية

 الطلبة مجيع باسم الرمسي من أجل تنصيب نفسه الناطق 1954  بفرنسا سنة مؤمتره تنظيم حاولالشيوعي اجلزائري، 

كان يرى ضرورة تأسيس تنظيمني طالبيا األول ، لكن احلزب الشيوعي الفرنسي الوصي عليه رفض املقرتح، ألنه  اجلزائريني

. ، وتنظيم ثاين باجلزائر مفتوح على الطلبة اجلزائريني)شيوعي-الئكي - فرنكوفوين ( الفرنكواليكوشيوعينيبفرنسا يضم 

، املسلمني إفريقيا مشال طلبة مجعيةلقي هذا التوجه معارضة شديدة من طرف القاعدة الطالبية خاصة منهم املنتمني إىل 

 كانت سواء والدينية السياسية ابهمشار كل األطياف باختالف  وعملوا على إجهاضه يف مهده، وذلك من خالل استمالة

 الدميوقراطية للحريات االنتصار حركة مع املنخرطني أو املسلمني اجلزائريني العلماء مجعية مع املتعاطفني الطلبة من

(MTLD)   واحلرية البيان أحباب حركة مببادئ املعجبني أو  (UDMA)، الطلبة احتاد قاعدة إىل إضافة 

  4.الفرنكواليكوشيوعية 
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 الثورة التحريريةانضمامه إلى و  (UGEMA)ميالد االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين   .ه 

العدد والعدة بدأت الثقافة السياسية للطلبة اجلزائريني تنمو وتتطور، وأصبح لدى اجلزائر جيل من الطلبة كبري 

، اليت أكدت عقم احلل 1945ماي  08الثقافية، يتمتع مبستوى من احلس احلضاري والوطين،  خاصة بعد جمازر 

السياسي أمام الغطرسة الفرنسية واالنسداد الذي عرفته األحزاب السياسية هذا على مستوى الداخل، أما خارجيا انتشار 

ريا العراق وليبيا، وانتقال مواطن القوة من الدول االستعمارية التقليدية فرنسا موجة التحرر سواء يف اهلند وباكستان، وسو 

وبريطانيا، إىل كل من االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة، باإلضافة إىل تأسيس هيئة االمم املتحدة واجلامعة العربية، 

ل من تونس واملغرب، كل هذه العوامل أثرت ، واندالع الكفاح املسلح يف ك1952جويليا  23وجناح الثورة املصرية يف 

ثقافتهم السياسية وختلصوا شيئا فشيئا من الشوائب اليت علقت م واالفكار اليت زرعها االستعمار يف نفوسهم وثقافتهم، 

فأصبحوا أكثر ادراكا مبواجع الشعب ومعاناته، كل هذا هيئا مناخ جديد وخلق حراك لطلبة اجلزائريني يصب أكثر يف 

 بثقافتها عزيزة كانت إن ) الطلبة ابه يقصد( املدرسية فالشبيبة " : بقوله مصايل قصده ما ذلك ولعل 1.اه العمل الثورياجت

 وأن ، الوطين الكفاح طليعة يف تكون أن ذلك على زيادة جيب عليها العربية، احلضارة تاريخ من اقتبسته مبا النفس شريفة

  . 2"  .…االستقالل و احلرية حيث إىل و االستعمار على االنتصار حيث  إىل الشعب مجاهري تقود

إىل حركة انتصار للحريات الدميقراطية  3إفريقيا لشمال املسلمني الطلبة مجعيةعمدت  1952مع بداية 

(MTLD)  عمل هذا األخري على توحيد الصفوف الطالبية حتت تنظيم جديد وهو  4"بلعيد عبد السالم"برئاسة ،

والتصدي لتوجهات   Musulmanأي املسلمني  « M »وفرض حرف " االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني"

محد الطالب ، وباملوازاة التقرب من مجعية العلماء املسلمني ممثلة يف أ)  (UNEAاالحتاد الوطين للطلبة اجلزائريني 

، مما خلق صراع فكري (UDMA)  اجلزائري للبيان الدميوقراطي االحتادالناطق باسم " عياشي ياكر"و 5االبراهيمي

الداعية إىل انفتاح على كل الشرائح الطالبية اجلزائرية بغض   (UNEA)وإيديولوجي بني صفوف الطلبة خاصة بني 

ودعاة حرف امليم  ،أمحد وإينال احلربة رأس كان الذي  حريب  حممدم النظر عن جنسهم وعرقهم ولغتهم ودينهم من بينه

(M) وتكلل 6الذين يصرون على اسرتجاع الشخصية واهلوية اجلزائرية املسلوبة واليت متثلها احلضارة العربية اإلسالمية ،

                                                           

  .351حيي بوعزيز، مع تاريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية، املرجع السابق، ص   1
  -  1947الثانية  الثمرة الطلبة، مجعية: ينظر. 169، ص 2013أمحد مريوش، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر، اجلزء األول، كنوز احلكمة، اجلزائر،    2

  . 8 ، ص 1948 تونس،  التليلي، ، مطبعة1948
بني طلبة املنطوين حتت لوء كل من حركة أحباب البيان، مجعية العلماء املسلمني، احلزب الشيوعي، حزب " مجعية الطلبة املسلمني لشمال افريقيا"كان التداول على رئاسة    3

  .05/10/2015، تاريخ 4877جريدة الشروق، حوار مع األمني خان، العدد : ينظر. الشعب
  ر فهرس تراجم االعالم يف آخر الرسالةينظ :السالم عبد بلعيد 4 
  .ينظر فهرس تراجم االعالم يف آخر الرسالة:  اإلبراهيمي طالب أمحد-  5 

أريد  وهنا اجلزائريني، املسلمني الطلبة يضم وهو تأسيس احتاد يف أذهاننا، واضحا البداية األيديولوجي منذ التوّجه  وكان " يشري األمني خان يف هذا الصدد  6
  الشرط لكن  هذا  الصالة،  فريضة  يؤدي  كان  مّنا  أحد  ال  –للجميع  اهللا غفر- وقتها رمبا الشخصي، التدّين مستوى على باملسلمني، ألنه قصدنا ماذا أوضح أن

يف " الشروق"حواره مع جريدة ينظر . اجلزائر جامعة يف الفرنسيني عن الطلبة والتمّيز اإلسالمية واهلوية االنتماء عن للتعبري  وضعناه    "املسلمني "بـ عنه  املعّرب   التنظيمي
  ، أين يقف عند مسرية االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني4878، العدد 2015/10/06



للطلبة الفرنسيني الذي وإعالن االستقالل عن االحتاد الوطين من حسم النزاع لصاحلهم  (M)ذلك بتمكن أنصار حرف 

، الطلبة جلموع اجلديد األيديولوجي التوجه مدلول طياته بني حيمل، وأسسوا تنظيم مستقل 1تشبث بعقليته االستعمارية

وترأسه أمحد طالب  1955جويلية  15- 8وذلك يف  2 (UGEMA)" االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني" ومسوه 

   4 .جبهة التحرير الوطين وكان حتت لواء 3االبراهيمي

عمدت جبهة التحرير الوطين على استقطاب خمتلف شرائح اتمع من أجل االلتفاف حول الثورة اجلزائرية، 

وعزل فرنسا عن الشعب اجلزائري، فوجهت الثورة اجلزائرية عدة نداءات إىل الشعب اجلزائري مبقاطعة واالنفصال أو 

فرنسا وتنظيماا اهليكلية واحتاداا اليت كانوا ينتسبون إليها، وإنشاء منظمات منفصلة، االستقالل التدرجيي املرحلي عن 

هذه  قيادة سعت، و 1954كان الطلبة اجلزائريون يف جامعة اجلزائر من أوائل الفئات اليت استجابت لنداء أول نوفمرب 

 الذين الطلبة من الكثري استمالة من مكنها مما ورةالث وإجناح التعاون بغرض الطالبية التنظيمات مع التنسيق إىل األخرية

 ميالد إن ((  :بقوله عباس فرحات إليه أشار ما ذلك لعل و 5.والعسكري املدين بشقيها التحريرية الثورة صفوف يف تطوعوا

  .6))  ..  اجلزائري الثوري الكفاح تاريخ يف حامسة حتول نقطة ميثل اجلزائريني املسلمني للطلبة العام االحتاد

وعمل على   ،اجلزائرية األمة مبصري الطلبة مصريواندمج االحتاد يف احلركة الثورية فكريا وسياسيا وعسكريا، وربط 

 عن إلبعاده اجلزائريني الطلبة نفسية يف الفرنسية اجلامعة غرستها اليت التفوق عقدة يف املتمثلة البسيكولوجية احلواجز إزالة

 الثقايف للتبادل اآلفاق وفتح ، اجلزائر يف الطالبية للشرعية واملعنوية املادية املصاحل عن فعاد،  كما وطن ومعاناة الواقع

 ،وقد لالحتاد الوطنية املعاملبذلك  ارتسمتو . وغريها املغرب و كتونس منها اورةلمجا وخاصة الصديقة الدول مع والفكري

 ضغط فهو اجلزائريني املسلمني الطالب على ميارس ضغط أو اكره هناك كان إذا ((  : بقوله طالب أمحد ذلك إىل أشار

 يف واملسامهة وأمانيه آماله على التضامن عليهم أملى بل ، شعبه آالم على املتفرج وقفة يقف أن أىب الذي عليهم ضمريهم

 أناس ابه نفي القانون عن اخلارجون أو العصاة كلمة كانت إذا وهو هام أمر على نؤكد األخرية وللمرة . املشروع كفاحه
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 منهإخوا فيهم مبا اجلزائريون فاملسلمون العيش يف وحقهم كرامتهم أجل من يكافحون الذين احلرية، يف حبقهم يطالبون

  .1)) القانون عن أوخارجون عصاة كلهم الطالب

 احتوت وقد الفرنسية، السياسة خالله من ضحواف بيانا 1956 ربيع يف املسلمني للطلبة العام االحتاد أصدر

 أن:"فيها جاء ومما الفرنسية التعسفية اإلجراءاتونند  الثورة ومساندة االستقاللية، بالفكرة الطلبة تعلق على الالئحة

 ومساير شرعي عادل اجلزائري الشعب كفاح بأن نعلن وأننا الشعوب، كرامة وسلب واجلهل البؤس مصدر االستعمار

  .2سيادته  إىل اجلزائري الشعب وصول غري ايةنه أي له يكون لن الكفاح هذا وأن للشعوب التارخيي للتطور

أكتوبر  14الذي  دام إىل 1956  ماي 19مع الثورة التحريرية من خالل إضرابات  ذروته الطاليب بلغ التفاعل

وعبان ، وهذا بتنسيق مع جبهة التحرير الوطين، املمثلة يف كل من بن يوسف بن خدة  )كامال شهرا17 ( 1957

حيث نص نداء االضراب على  ،رالتحري جبهة وخاليا التحرير جبيش والتحقوا الدراسة مقاعد الطلبة ترك، حيث  3رمضان

 البديئة املفرتيات شركاء جيعلنا أعيننا حتت معاركها جتري اليت احلرب أمام املتفرج القاعد موقف وقوفنا بأن لنشعر إننا:".. 

 الضروف تفرضها مبهمات القيام إىل ينادينا الواجب فإن ولذا... الباسل الوطين جيشنا ضد اآلمثني األفاكني من الصادرة

 أحرارا وميوتون يكافحون من جبانب ارانهو ليال اآلالم حتمل إىل ينادينا فالواجب د،لمجوا السمو بسمة وتتسم فرضا علينا

 ومبنظمته الوطين التحرير جبيش كافة ولنلتحق واألوعار اجلبال إىل ولنتوجه اجلامعات مقاعد فلنهجر..... العدو جتاه

   4.." الوطين التحرير جبهة السياسية

 وصوت الثورة مثل خاصة جرائد وإصدار نشريات (واألخبار اإلعالم إىل اجلندية من ت الطلبةمسؤوليا تعددت 

الصحة العسكرية  إىل الدبلوماسي النشاط إىل السياسية واحملافظة )غريهاو  اهدلمجا جملةو  اجلزائرية واملقاومة حلرب،او  اجلبل

وكذا جهاز  الثورة مع العامة والتعبئة والتوعية والرتبية والتدريس والقضاء) التمريض وإجراء العمليات اجلراحية واإلسعاف(

 (( : بقوهلا اهدمجلا جريدة إليه أشارت ما ذلك ولعلاالستخبارات العامة للثورة وأعضاء للحكومة املؤقتة اجلزائرية، 

 ، ممرض أو ، سياسي مفوض أو ، مقدام جندي اجلبال يف إما فهو جديد نوع من الكفاح ميدان اجلزائري الطالب ودخل

 و هنا جنده وإما ، والكتابة القراءة على الصحة حفظ شؤون من للحياة الضرورية العامة القواعد للمواطنني يبني مدرس أم

 الطائلة األموال االستعمارية الدعاية  تنفق اليت اجلزائرية الثورة حقيقة ابهلشعو يشرح و ابهجيو العامل بالد من هناك

  5))  ... بشع مزري مبنظر إلظهارها
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الفكرية واإليديولوجية املختلفة، من خالل هدف  ممرجعيا تنوعمتكنت الثورة التحريرية يف توحيد الطلبة رغم 

الوطنية املسلوبة لقرابة قرن واثنني وثالثون سنة، عمل الطلبة من خالهلا إىل توصيل صوت واحد وهو اسرتجاع السيادة 

 من الدولية، احملافل يف اجلزائرية القضيةب للتعريف العامل عواصم حنو الوفود قادوا اجلزائر للرأي العام الفرنسي والدويل، أين

  الكنائس  لدخول  اضطروا  أم  حىت  وآسيا،  أوروبا  بدول مرورا جاكرتا، إىل واشنطن

  1.اجلزائري الشعب قضية حول فيهم ليخطبوا أحد يوم كل املسيحيني عيد يف

 ناجحة مؤمتراتكانت و ، العاملي الطاليب الدعم ملعركة موكسبهاستمرت مسرية الطلبة من خالل مؤمترام  

 28 يف  الثاين ملؤمترمرورا با 1955جويلية  14-8، بداية من املؤمتر التأسيسي بباريس األوىل بالدرجة الثورة خدمت

 بالئحة ت كلهاخرج ،3بباريس 1957ديسمرب 26- 23الذي عقد ما بني   الثالثاملؤمتر و  ،2بباريس 1956 مارس

 خلدمة التعبئة ضرورةو ودبلوماسيا  إعالميا الثورة وتعزيز الطلبة صف توحيد منها مجة مطالب على احتوت هامة سياسية

  4التام  باالستقالل املطالبة وكذلك هلا املعنوي و املادي الدعم وتقدمي  الثورة

حل االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني  1958جانفي  28وأثناء ذلك قررت السلطة االستعمارية يف 

لـ ، لكن هذا مل يثين من عزمية الطلبة ،حيث اضطرت اللجنة التنفيذية 5وقامت باعتقال أعضاءه يف باريس

(UGEMA)  بدوره عزز الذي 1960 سنة بتونس الرابعمغادرة فرنسا إىل سويسرا، واستمرت مسرية الطلبة بعقد املؤمتر 

 احلكومة مع الوطيد تعاونه عنمن خالل املؤمتر  االحتاد الطلبة، عرب مبلف وإنشغاهلا املؤقتة احلكومة مسار تألق بعد الثورة

 العامل طلبة من ةالكثري  الوفود حضرته املؤمتر هذا ،الوطنية للقضية والدبلوماسي الشرعي املمثل ،باعتبارها املؤقتة اجلزائرية

 مبعىن أي السالم عن يبحث الذي اجلزائري املطلب فيها مبا التحرر حركات وساندت االستعمارية الظاهرة استنكرت كلها

 شرعي كممثل الوطين التحرير جببهة والرمسي العلين العرتاف الفرنسية احلكومة على الضغط من مكن قد الطلبة مؤمتر أن

  .6 املفاوضات طاولة إىل اجللوس و الوطنية، للقضية ووحيد

 بالفشل كلل الذي 1962 سبتمرب مؤمتر أوهلما، ومر مبرحلتني  املستقلة اجلزائر احتضنته فقد اخلامس املؤمتر أما

 الذي املعرب اجلناح مها الطلبة من فئتني بني جليا أضحى الذي اجلوهري الصراع بسبب الطلبة مجوع بني أمل وخيبة ريعذال

، وشهد عودة الصراعات األوروبية واملعاهد اجلامعات يف درس الذي املغرب اجلناح و العربية واملدارس اجلامعات من لنه
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  "L"  حلرف املدعمئيكي الشيوعي الال  والفريق املسلمني أي "M" حلرف املناصر الفريق بنيالفكرية واإليديولوجية 

Laïques ،  واملعروف أن أصحاب التوجه الشيوعي خرجي اجلامعات الفرنسية باخلصوص ،كانوا يف مناطق صناعة

 طلبةوهذا على حساب  1القرار ويف مراكز نفوذ حيث سيطروا على مقاليد اإلدارة وخزائن الدولة، مما أكسبهم قوة وتأثري،

 أوت شهر يف اخلامس املؤمتر عقد إىل جديد من العودة يف فتتمثل الثانية املرحلة أما العريب اإلسالمي،ذو التوجه  الشرق

 هو السلطة جناح كان املرة هذه لكن الطلبة، صفوف يف جديد شرخ بروز بعد األوىل مرحلته عن خيتلف مل أنه ولو 1963

 من امليم حرف إلغاء إىل املطاف ايةنه يف آل الذي املوقف يف احلسم ومن بل الطاليب املسار يف التحكم من ومتكن األقوى

حيث حتول االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني إىل  ،2الدينية املرجعية من النهائي التخلص مبعىن، الطاليب التنظيم

 الدولة سياسة تنفيذ خدمة يفو  ، الوطين التحرير جبهة توجيه حتت أصبح، و (L’UNEA) اجلزائريني للطلبة العام االحتاد

  3.االشرتاكي  التوجه ظل يف اجلزائريني للطلبة الوحيد املمثل (L’UNEA) وأصبحت اتهوقرارا

 و الوطنية، السياسية الساحة عن ببعيدة تكن مل املتعلمة والفئة الطلبة شرحية أن القول إىل خنلص ذكره سبق مما

 يف ناشطني أعضاء وأصبحوا احلزبية و السياسيةانتماءام  عن كشفوا قد الطلبة عناصر من الكثري كان إذا الدولية حىت

  .اجلزائر يف الثقافية احلياة مسار يف كبريا شرخا يولد مل ذلك فإن األحزاب و اجلمعيات

 اآلخر، البعض لدى املفرطة احلساسيات بعض بروز و ذلك غىن و الطالبية، التكوين مرجعيات يف التنوع برغم

 مبا الوطنية اهلوية على احلفاظ إىل منهم األكثرية ميول وهي اجلزائرية، الطالبية احلركة مسار يف هامة تبقى حقيقة هناك فإن

  . الفرنسية اجلامعات طلبة فيهم

 كان بل الصدفة وليد يكن مل اجلزائريني املسلمني للطلبة العام االحتاد ميالد و الطاليب االئتالف بروز فإن لذلك

 كما مؤامرة هو االحتاد ميالد يكن ومل الغربية، اجلامعات طلبة من للكثري واالجتماعي الفكري التكوين يف عميقا حسا

 والعرقية اجلهوية دعاة ضد جديدة وصفعة اجلزائرية، األمة مقومات وفق الطاليب للصف جديد جتميع هو بل البعض يقول

  .واإلقليمية

    :نوادي والجمعيات .3

 احلضرية، ألوساطا إىل الوطين الوعي مركز منو انتقل يف القرن التاسع عشر التقليدية الوطنية املقاومة فشل بعد

 يف متثلت سليمة، وتنظيمية عصرية بوسائل لالستعمار السياسية يف املقاومة تظهر السياسية املمارسة بوادر وبدأت

 واألفكار والربامج )السياسية لتنشئة الوطنيةا( والسياسية االجتماعية والثقافية، والوظائف والنوادي االجتماعية اجلمعيات

                                                           

  2005نوفمرب  17الشروق اليومي، حوار مع عثمان سعدي حول مسامهة الطلبة يف املقاومة والثورة،   1
   .152، ص 2005ميشال سطوف، سهلة بينيشو، علي عراب، دار القصبة، اجلزائر، : ، ترمجة)كلمة حق عند سلطان جائر(اجلهاد األفضل  ،عمار أوزقان  2

3 Houari Moufok , parcours d’un étudiant Algérien de L’UGEMA à L’UNEA préface de Nourredine Saadi ,éd 
bouchene,Alger , 1999,P 21. 



يف بناء الثقافة السياسية جليل الثورة الذي أعد التصورات الدستورية املؤسساتية اليت سامهت فيما  اليت سامهت السياسية

  .االستقالل بعد السياسية احلياة حكم يف دبع

 ميالد الكربى املدن شهدت إذ والثقافية االجتماعيةوالنوادي  اجلمعيات كانت ،اجلزائرية النهضة مظاهر أبرز

وتزامن ظهورها مع ظهور  العريب، املشرق يف العلمية و األدبية باملنتديات نشاطها يف شبيهة كانت قد و ،1منها العديد

  .2أهلية-حركة الشبان اجلزائريني، وكانت يف بدايتها مجعيات خمتلطة فرنسية

   :الجمعيات 1.3

 وبتأييد الفرنسية اجلزائرية املدارس خرجيي جزائري شباب من 1902 سنة تأسست :الراشدية الجمعية  . أ

 االنتشار بذلك وحتقق اجلزائر أحناء عرب فروًعا هلا تنشئ أن استطاعت اجلزائريني، مع املتعاطفني الفرنسيني بعض من

 3.بسرعة

عيشة حديثة، وتعريفهم على  والعيش والتفكري، العمل على اجلزائري الشباب مساعدة هو اجلمعية هدف كان

وهذا ال يعين أا كانت منغلقة على الثقافة العربية . 4الثقافة الفرنسية للتمكن من إدماجهم يف الوسط الفرنسي

 العربية الشخصية على للحفاظ الثقافة اإلسالمية الشعب اجلزائري ونشر لتوعية احملاضرات اإلسالمية، حيت مت إلقاء

التشريع «، »املسلمني بني واُألخوة التضامن« 1907 لعام اجلمعية نظمتها اليت احملاضرات عناوين  أهم ومن اإلسالمية،

 التنظيم«للشيخ عبد القادر ااوي،  » اإلسالم وبعد قبل العربية احلضارة «، » 1832 منذ اجلزائر يف اإلسالمي

للشيخ عبد احلليم  »األدب العريب «إلبراهيم فاتح،  » حسن التعليم وفوائده «للمحامي بن احلاج ، » لفرنسا السياسي

  . 5....للحكيم بلقاسم بن التهامي » السل الرئوي «،  بن مساية 

ومدى، حرصها على ...) آداب، قانون، سياسة، علوم(يتبني لنا مدى تنوعها  احملاضرات هذه عناوين خالل من

املواضيع  وإدراج إقحام نالحظ .ض األنظمة السياسية والقانونيةالتعلم والتفتح على اللغات والعلوم وعلى التعريف ببع

 6.والسياسية الوطنية القيم وغرس بث على والرتكيز والوطين السياسي البعد ذات

، 1911 سنة تنظيمها1 النخبة أعادت مث م، 1908 عام أُنشئت  :التوفيقية الجمعية �
 يرأسها واحدة، خالل سنة عضو مائيت إىل وصل األعضاء من كبريًا عدًدا تستقطب أن اجلمعية هذه استطاعت

                                                           

  اجلمعيات والنوادي الثقافية اليت كانت تنشط قبل احلرب العاملية األوىل): 07(امللحق رقم   1

  .108ص  ،2004أبو القاسم سعد اهللا، املطبعة العربية، غرداية، : من تاريخ اجلزائر املعاصر، تقدميشخصيات وقضايا أمحد صاري،   2
  .332،  ص 1999، دار املعرفة، اجلزائر، )م1830/1889(بشري بالح، موجز تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر   3

- 1830(الوطنية  احلركة أسس و منطلقات ،أمحد بوقجاين ؛مزيان سعيدي ؛النور عبد خيثر: ينظر كذلك. 109نفسه، ص ، املرجع  ..شخصيات وقضايا أمحد صاري،   4
  .238، ص 2007، اجلزائر 1954 نوفمرباملركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة ، للبحث الوطنية املشاريع سلسلة، )1954

  .137، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص 1930- 1900أبو القاسم سعد اهللا،احلركة الوطنية اجلزائرية   5
  .140، ص نفسهاملرجع   6



 وتطوير أنفسهم تثقيف يف يرغبون الذين اجلزائريني مجع هو الثقافية اجلمعية هذه ، هدف"التهامي ابن"الدكتور 

 من سلسلة نظمت قد و.واملعارف العلم ينشر منتدى و مدرسة مبثابة كانتواالجتماعي و  العلمي الفكر

 2 .والتاريخ العربية احلضارة و اآلداب و القانون يف احملاضرات

 من عديدة مناطق إىل الثقايف النشاط انتقال يف بارز بشكل اجلمعيات هذه أثرت :الصديقية الجمعية  . ب

 واإلصالح اإلسالمية بالرتبية العناية هدفها كانو  1910 عام تبسة مدينة يف الصديقية اجلمعية ظهرت فقد ،اجلزائر

  3.الالحقة السنوات يف واإلصالحي السياسي للحراك األرضية هيئت أخرى مجعيات وهناك ،االجتماعي
 خلدمة كرست اليت واالجتماعية الثقافية اجلهود حقيقة يعكس اجلمعيات لتلك الثقايف و الفكري  النشاط إن 

  4 .طمسها اإلستعمارية التعليمية السياسة حاولت اليت العربية باللغة خاصا اهتماما أظهرت وقد ،للجماهري العامة املصاحل

  :الجمعيات الرياضية  . ج

سامهت النوادي واجلمعيات الرياضية يف بلورة القيم االجتماعية والسياسية ألفراد اتمع اجلزائري وخاصة فئة 

معتربا خاصة وقد شهدت هذه اجلمعيات الرياضية تطورا . الشباب اليت سوف يكون هلا القيادة يف تفجري الثورة التحريرية

  .5مجعية 103مجعية إىل  41إذ قفزت من  1931-1925يف الفرتة 

يف النوادي  واجلمعيات الرياضية ، لالجتماع من أجل مناقشة عمد مناضلو حزب الشعب اجلزائري التغلغل 

رسة الرياضة مثل جلأ الشباب إىل مماوذا  .واملبادرات الواجب اختاذها لنشر الدعاية يف أوساط منخرطيها سياسة احلزب

سباق الدراجات واملالكمة ، وخاصة كرة القدم ، اليت عبأت اجلماهري، أثناء املباريات اليت اختذت شكل الصراع بني 

  6. اموعتني األوروبية واإلسالمية 

كانت كرة القدم أفضل وسيلة للتنقل بسهولة عرب كامل الرتاب الوطين دون مشاكل، وهو ما كان يساعد على 

الرسائل واملعلومات للمناضلني بسهولة مطلقة، إضافة لكل هذا فقد كان التدرب اليومي والتحضري البدين مهما جداً  نقل

وساعد الكثري منهم يف الكفاح املسلح، بعد اندالع الثورة خاصة بالنسبة للذين توجهوا حنو اجلبال، لذا فال ميكن إطالقا 

   .كبرية يف الثورة أن ننقص من قيمة كرة القدم ومسامهتها ال
                                                                                                                                                                                                 

 واليت االستعماري التواجد مع اإلجيايب تعاملها بسبب أو املايل نفوذها سواء بسبب باملستعمر مميزة عالقة ربطتها اليت القليلة الفئة تلك يف النخبة مفهوم الفرنسية االستعمارية الكتابات تحصر   1

 ذابه و .ركائز و مقومات من حتمل مبا اإلسالمية العربية للثقافة أساسيا عدوا جعلتها و الفرنسية الثقافة عليها غلبت اليت الفئة تلك إىل باإلضافة اجلزائر، أرض على أقدامه تثبيت ساعدته على

ويف املقابل كانت . اجتماعيا ثقافيا و املفرنسة العناصر تزعمته واليت اجلزائرية الوطنية احلركة يف اإلندماجي التيار جوهره فكرة يف حيمل منها اجلزائرية حىت الكتابات كل يف النخبة مفهوم أصبح املعىن
 اإلستعمار تصفية من : براهيمياإل طالب أمحد: ينظر . هناك خنب جزائرية ذات ثقافة العربية منها أعضاء مجعية العلماء املسلمني وكذلك جمموعة عمال املهجر الذين أسسوا التيار االستقاليل

 ص 1999 اجلزائر، األمة، دار .1 ط اجلزائر، يف التعليمية فرنسا سياسة حلوش، القادر عبد : كذلك ينظر. 18 ص اجلزائر، التوزيع،و  للنشر الوطنية ، الشركة1972-1962الثقافية،  الثورة إىل
252.  

  47 ص بريوت، اإلسالمي، الغرب دار .األوىل الطبعة .5 اجلزء .الثقايف اجلزائر تاريخ ، اهللا سعد القاسم أبو  2
  .136 ص ، املرجع السابق، النور عبد خيثر  3
  .239 ص ،ملرجع نفسها  4
  .275، ص 1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )1962- 1830(عمار هالل، أحباث ودراسات يف تاريخ اجلزائر املعاصرة   5

، امللتقى الوطين حول احلركة الوطنية والثورة التحريرية يف الغرب 1954-1930علي بن حويدقة ، دور اجلمعيات الرياضية يف دعم النضال السياسي بالقطاع الوهراين   6
   ).حتت الطبع( .2013أفريل  18- 17، اجلزائري، خمرب الدراسات الفكرية واحلضارية، قسم التاريخ وعلم اآلثار، تلمسان



وجرى  على االستعمار الفرنسي، التمويه  اعتمد نشطاء سياسيون، إنشاء مجعية رياضية بأهداف سياسية بقصد

ومت اختيار ألوان الفريق باألخضر واألسود العتبارات دينية وتوجهات  1898الرياضية عام " إقبال " مجعية   تشكيل

مل يف احلرية واالستقالل، أما األسود فكان حدادًا وحزنًا على اجلزائر يف سياسية فاألخضر يرمز للدين اإلسالمي واأل

، هو تاريخ 1914يف أداء لقاءاا الكروية يف إطار ودي حىت سنة " إقبال"واستمرت مجعية ... احلقبة االستعمارية

" إقبال"ضاء ومؤسسي مجعية اندالع احلرب العاملية األوىل حيث قامت السلطات الفرنسية بالتجنيد اإلجباري لكافة أع

  1.إىل جبهات القتال، حيث لقي العشرات منهم حتفهم فتوقفت املسرية متاماً طيلة سنوات احلرب العاملية وأرسلتهم

بعد اية احلرب العاملية االوىل  املنحلة" إقبال " خلالفة مجعية  1918يف إنشاء نادي النجم املسلم القسنطيين 

ناد رياضي جديد يكون امتدادًا للجمعية األوىل مع احملافظة على نفس األلوان  بإنشاء" إقبال"قام من تبقى من أعضاء 

لكن النادي  1917وكان ذلك سنة  "نادي النجم املسلم القسنطيين"ونفس األهداف ،فتم إنشاء ) األخضر واألسود(

  2 . 1918مرب نوف 11مل يعمر طويالً رغم اية احلرب العاملية االوىل وتوقيع اهلدنة يف 

وبالرغم من أن السلطات االستعمارية تفطنت ألهداف النجم القسنطيين وأوقفت نشاطه إال أنه خالل مسريته 

أمام فريق فرنسي ميثل العاصمة التونسية ،لكن بعد ) 2- 4(بنتيجة   القصرية متكن من الفوز بكأس مشال إفريقيا بعد فوزه 

خشيت السلطات الفرنسية من زيادة النشاط السياسي " سريتا"الفرحة مدينة الفوز بكأس مشال إفريقيا وبعد أن عمت 

،وانتهى بذلك الفصل الثاين من تاريخ أعرق الفرق اجلزائرية وكان الركود  1918هلذا الفريق فقامت حبله يف اية سنة 

   .هذه املرّة طويالً ألنه امتد مثاين سنوات كاملة

ذكر فريق نمتثلت يف ازدهار الفرق الرياضية اإلسالمية، األوىل ظاهرة جديدة شهدت اجلزائر بعد احلرب العاملية 

عبد الرمحن من طرف  1921 – 08 – 07الذي تأسس يف "  Mouloudia club Algérois –مولودية اجلزائر "

الربق الرياضي  وقاموا باقرتاح العديد من االمساء على غرار    ،عوف رفقة أصدقائه من حي القصبة العتيق و باب الوادي

اجلزائري، اهلالل اجلزائري، النجم الرياضي، الشبيبة الرياضية، و قد وجدوا صعوبة يف اختيار االسم املناسب و يف حلظة مل 

نسبة للمولد النبوي الشريف املوافق " مولودية: "يتوقعها أحد صعد صوت من داخل املقهى من شخص جمهول مناديا

، "املولودية الشعبية اجلزائرية" القت جتاوب هؤالء الشبان ليتم االتفاق على تسمية الفريق لذلك اليوم، وهي التسمية اليت

                                                           

  .13، ص 02/06/2014، العريب اجلديد، "أدية رياضية بأهداف سياسية: تاريخ الكرة اجلزائرية احللقة اآلوىل"العريب اجلديد،   1
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و اختيار ألوان العلم الوطين كألوان رمسية للفريق و هي األخضر و الذي يرمز لألمل، إضافة لكونه اللون الرمزي لإلسالم، 

  1 . أما اللون األمحر فهو ميثل حب الوطن و التضحية

أشهر من ذلك  3برئاسة مصايل احلاج وبعد " حزب جنمة مشال إفريقيا "عي الوطين ذروته ومت إنشاء بلغ الو 

، ومت االحتفاظ باللونني "Csc"مت اإلعالن عن ميالد النادي الرياضي القسنطيين  1926 جوان 26وبالضبط يف 

،لكن السلطات "النجم املسلم القسنطيين"و”جلمعية إقبال "امتدادًا تارخييًا " سي. أس. سي"األسود واألخضر ليكون 

الفرنسية كعادا تدخلت، ووضعت العديد من الشروط لقبول ملف اعتمادها ومنها ضرورة وجود عضوين فرنسيني ضمن 

  2 .مكتبها على األقل

، بعد التحام عدة 1926يف ماي "  U.S.M.O –االحتاد الرياضي اإلسالمي لوهران " فريــــق كما مت تأسيس 

الرياضي "مجعيات، والذي كان مرشحا أن يصبح خصما عنيدا للنوادي األوروبية يف منطقة استيطانية، خاصة فريق 

  3. الذي حصل سبع مرات على بطولة مشال إفريقيا"  Le S.C.B.A –العباسي 

الفرق اإلسالمية اليت كتب هلا االستمرار، قد وهنا جتدر اإلشارة بالنظر إىل ظروف االستعمار، إىل أن تكوين 

اتسمت  إذ. اختذ منحى آخر، حىت لو بقيت يف إطار املشروعية، باستعماهلا لكرة القدم وسيلة قوية للتأكيد على اهلوية

ملدرجات سواء فوق أرضية امليدان أو يف ا –املقابالت بني الفرق األوروبية و الفرق اإلسالمية بالصدامات العنيفة أحيانا 

و كانت . اليت سببت مشاكل للسلطات الفرنسية مبا أا أبرزت كل املفارقات اليت يعيشها اتمع االستعماري –

االحتاد الرياضي اإلسالمي " و"  l’U.S.M.B.Aاالحتاد الرياضي اإلسالمي العباسي " األحداث اليت شهدا مقابلة 

فرع سيدي  –مناضل يف حزب الشعب اجلزائري  -  ) Sabri (بتحريض من املدعو صابري " " U.S.M.Oلوهران 

  4 .للشعب اجلزائري القيم االجتماعية والثقافيةمـــن برنامــــج و آمال لألحياء  الفرق الرياضيةتعكس ما محلته –بلعباس 

تقرير يف   5حيث أشار علي بن حويدقة  ،منحى سياسيا يناهض الوجود الفرنسيأخذت اجلمعيات الرياضية 

يضم أعضاء "   Le boxe Belabbesienne –للمالكمة العباسية " للشرطة أن الس اإلداري للجمعية الرياضية 

. من حزب الشعب اجلزائري، وزيادة على املمارسة الرياضية، كان الرياضيون يتلقون تربية سياسية حول احلركة الوطنية
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ة انتصار احلريات الدميقراطية جزءا من اعتمادات اجلمعية كما قدرت باإلضافة إىل ذلك، حتملت اللجنة املركزية حلرك

يف القطاع  )1950عام (أن من بني اثنني و ثالثني فرقة إسالمية  – S.L.N.A –" مصلحة التنسيق يف مشال إفريقيا "

  :الوهراين

  P.P.Aاثنتا عشر منها تنتمي إىل حزب الشعب اجلزائري  - 

 U.D.M.Aميقراطي للبيان اجلزائري سبع تنتمي إىل االحتاد الد - 

  P.C.Aأربع تنتمي إىل احلزب الشيوعي اجلزائري  - 

  .اثنتان بدون لون سياسي - 

فريق إسالمي على خصمه أي أن انتصار  صبغة سياسية حيث )يف كرة القدم (  اختذت املنافسة الرياضية

وحزب الشعب   تصاعد احلركة الوطنية من خالل جنم مشال إفريقيا إذ بعد. األورويب، كان حيمل معىن غري املعىن الرياضي

، عن التعجيل مبسار هوية 1936الذي متكن من جلب اجلماهري إىل املالعب وإقامة جتمعات مخاسية و قد دلت سنة 

، من 1939- 1936وكان التعبري عن هذا املسار واضحا يف سنوات  .املستعمرين  eux "هم"ضد  nous "حنن"

، يف الوقت 1937عام  l’USMT "االحتاد الرياضي اإلسالمي لتموشنت "كوين فرق أحادية االنتماء ومنها خالل ت

الذي كانت املراسيم متنع تأسيسهم وترمي إىل إذابة اهلوية اإلسالمية داخل الفرق األوروبية  للحيلولة دون  إثبات أي 

  1 .خصوصية وطنية

،  حماربة املراسيم العنصرية ، دون أن تتهم بالدعاية للنشاط الوطينشاركت اجلمعيات الرياضية بكل قوة يف كما

، تطور احلركة الوطنية ، )  1933عام " (  U.S.M.B.A –االحتـاد الرياضـي اإلسالمــي العباسي " فرقـة  ترافقـ حيث

صالحية والنوادي الوطنية ، و إذ أصبحت أول مجعية عصرية تسريها خنبة من املناضلني الذين ترددوا كثريا على املدرسة اإل

الذي  " M" نقلوا الصراع مع االستعمار إىل املالعب أوال من خالل البذلة اليت كانت ترمز إىل العلم الوطين ، وحرف 

جمتمع يرفض التخلــي عـــن شخصيته ، و التنكر ملاضيه "  :أي   Le "M" identitaire يرمز إىل اهلوية اإلسالمية

  2 " .اإلسالمي  –احلضاري، ألن وجوده التارخيي يندرج أساسا يف السياق العريب احلافل بالعطاء 

يف سعيها إىل تذويب الرياضيني املسلمني يف الفرق األوروبية ،   وهذا لدليل على عدم قدرة السياسية الفرنسية 

يات عرقية و سياسية ، كما مل تستطع توقيف انتشار الفكرة الوطنية ، حيث تواصلت احلوادث يف املالعب على خلف
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يف ظل هذا اإلصرار، .املستعمرون يف املالعب و املدرجات"  Eux –هم " ضد "  Nous –حنن " وتسارع مسار هوية 

شهدت مقابلة  1945يف ديسمرب حسب علي بن حويدقة . اإلدارة االستعمارية يف إيقاف انتشار احلركة الوطنية فشلت

كما ظهر  فرقة متوشنت من قبل" من جبالنا"عرض نشيدوفريق بين صاف األورويب، االحتاد الرياضي اإلسالمي لتموشنت 

  1.يف صفوف الشباب املنتمي إىل التيار الوطين ضد رموز اإلدارة االستعمارية"  التمرد"

 فرتة يف نشأت واليت والتعليمية والدينية، والثقافية الرياضية ااالت خمتلفة يف اجلمعيات أهم رصد خالل من يظهر

 يف أهدافها ترتكز سياسي اجتماعي طابع ذات كانت السياسي، أا والنضال املسلح الكفاح بني تفصل حامسة تارخيية

فيها،  ظاهًرا السياسي الطابع جيعل إليها املسلمني مجهور انضمام وكان املسلمني، عن مصاحل والدفاع باملساواة املطالبة

  .الوطنية السياسية، والتعبئة والرتبية والتنظيم التحضري يسبقه الذي احلزيب للعمل معدة إا :القول ميكن لذلك

  :النوادي 2.3

 القرن مطلع العملي إىل نشاطها واتسع عشر، التاسع القرن منتصف منذ هاظهور  بدأ: الثقافية النوادي  .أ 

 :النوادي هذه أشهر ومن العشرين

نائب رئيس ) Arribe" (أريب"من طرف   ، 1907 عام يف بقسنطينة أسست : 2باي صالح نادي  .ب 
 حممد املولود بن املوهوب :أمثال اجلزائريني املثقفني من جمموعة طرف من ملبادرة مثرة كانجملس عمالة قسنطينة،  و 

 وسوق وقاملة الزنايت واد و مليلة، عني : مثل املدن من عدد يف فروع له وكانت  ،باديس ابن وحممد باشطارزي مصطفىو 

 والعلمية األدبية اهلوايات فكرية وتشجيع تربية الشعب تربية هدفه كانكما  ، 3"التعاون و العمل" : شعاره كان، أهراس

اجلماهري، وتربية اجلزائريني املسلمني على الطرق االقتصادية، كما كان يهدف على  حترير على واملساعدة التعليم، ونشر
وتذكر جلنة تأسيس النادي أنه ال دخل هلا يف . وتأسيس املكتبات للمطالعةمساعدة الفقراء ومواساة الضعفاء واملرضى، 

 .4األمور السياسية وال الدينية، فهي متنع من النقاش يف هذين األمرين بناديها

الوطن خاصة يف فرتة العشرينات والثالثينات، وهذا نتيجة تطور يف  أحناء خمتلف يف النوادي تأسيس تواىل مث

شاركتهم يف احلرب العاملية األوىل متكنوا من االطالع على أفكار جديدة وعلى حياة األوروبية، كما الذهنيات، حيث مب

زادت مطالبهم السياسية واملدنية، كما أن رجوع العديد من الطالب اجلزائريني من املشرق أو من تونس أين كانوا 

اليت كانت قد غريت جمرى حياة هذه الشعوب، مما يواصلون تعليمهم، الذين تشبعوا وتأثروا حبركة النهضة واإلصالح 

سيدفعهم إىل نشر هذه األفكار اإلصالحية يف األوساط اجلزائرية، مما دفعهم إىل تأسيس اجلمعيات والنوادي وفتح 

  :ومن أشهر هذه النوادي جند. املدارس للتعليم وإنشاء الصحف
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أعيان العاصمة،  كان له دور أساسي ، من طرف بعض  1927 تأسس يف شهر جويلية: الترقي نادي  .ج 
إسالمي، وقد تأسست به العديد من - يف احلركة الوطنية لكونه شّكل منارة ثقافية ومركز إشعاع حضاري وذا بعد عريب

اليت اختذ منه مقرا هلا، كما كان النادي مكانا للعديد من " مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"اجلمعيات أشهرها 
اللقاءات اليت كان هلا أثر على مسرية اجلزائر وحىت على بلدان املغرب، ومن بينها انعقاد املؤمتر الثاين االجتماعات و 

   1932.1جلمعية طلبة مشال إفريقيا املسلمني يف شهر أوت 

، يعد من املراكز اليت احتضنت معظم اهليئات اجلزائرية "احلر"ساهم نادي الرتقي يف دعم حركة التعليم العريب 

ات االجتاه العريب اإلسالمي، باإلضافة إىل أنه مركز للمحاضرات العلمية باللغة العربية، كما كان مركزا للدروس الدينية ذ

واالجتماعية اليت تعاجل أمراض ومشاكل اتمع اجلزائري على ضوء تعاليم االسالم وأحكام الشريعة، ومن الشخصيات 

س احلية يف شىت املوضوعات الدينية واالجتماعية والوطنية، اإلمام عبد احلميد بن الذين كانوا يلقون فيه احملاضرات والدرو 

باديس، العقيب، البشري االبراهيمي وأمحد توفيق املدين، والتبسي وغريهم من قادة التجديد اإلسالمي وحركة التعليم العريب 

   2.يف اجلزائر

 تلمسان ، يف" الشباب الجزائري نادي"ا هناك عدة أندية أخرى تأسست يف فرتة الثالثينات من بينه

بالعاصمة الذي تأسس  "نادي األخوة"بقسنطينة، " نادي السعادة"بالبليدة،  "التقدم"جبيجل، نادي  "اإلقبال"نادي

 "نادي االسالمي"ببلكور،  1934تأسس سنة  "نادي االصالح"، 1933من طرف مجعية علماء السنة يف مارس 

 التأمل على حث املواطنني إىل دف النوادي هذه كاانت. 3اخل... ،...مبيلة من طرف مبارك امليلي 1933تأسس سنة 

 أوروبا ضة يف السبب كانت اليت العلوم العصرية باقتباس الرقي سبيل عن البحث مث التخلف، أسباب يف والتفكري

المية والثقافة العربية، وكانت مهزة وصل بني املدرسة واملساجد نفسها، كما لعبت دورا كبريا يف تبليغ املبادئ اإلس

،فكانت هذه النوادي حبق احملرك األساسي للعمل السياسي وزرع الوعي الوطين يف صفوف الشباب، كما  4واجلمعيات

ستعمار على استطاعت هذه النوادي احلفاظ على جمموع قيم اتمع اجلزائري من دين لغة عادات وتقاليد الذي عمل اال

  .حماولة طمسها 

لعبت هذه اجلمعيات والنوادي دورا سياسيا مبساندا ملطالب احلركة الوطنية وتنديدها باإلجراءات اإلدارية 

فإن ازدياد عدد هذه اجلمعيات والنوادي مل يكن لريضي السلطات اإلدارية الفرنسية، خاصة . املتخذة ضد هذه األخرية
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كانت توصف بأا مراكز ملقاومة الوجود الفرنسي، مما دفع اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر على وأن أماكن االجتماع هذه  

  1.للحد من نشاطاا 1938إصدار مرسوم جانفي 

 :الجمعية اإلصالحية المتمثلة في جمعية العلماء المسلمين  3.3

، تبنت اجلمعية إسرتاتيجية قائمة على تغيري عقليات الناس، وهذا يؤذي بالضرورة إىل 1931تأسست سنة  

تغيري حميطهم االجتماعي، فعمدت على يئة األمة بإعادة تكوينها الثقايف والقومي والنهوض بنهضة علمية تدحض 

منصبا على اإلصالح الديين والثقايف معتربة إياه الطريقة  ، وانطالقا من ذلك كان اهتمامها2احنرافات اتمع وتزيل نقائصه

 :املثلى لتجنيد الرأي العام اجلزائري ضد األيديولوجية االستعمارية، فرمست لنفسها  برناجما قائما على 

 .االعتماد على جانب الرتبية والتعليم وتشييد املدارس احلرة �

، وتوجيهها "صراط، الشريعة والبصائرالسنة، ال"تأسيس احلركة الصحفية النشيطة كجريدة  �
 .خلدمة اإلصالح والتثقيف

 .تأسيس اجلمعيات اخلريية وتقدمي اخلدمات االجتماعية �

احلركة الكشفية "و" احلركة الطالبية"تأسيس النوادي الثقافية والتكفل باحلركة الشبابية مثل  �
 اجلزائرية األمة لفكرة تروجيها هو العلماء مجعية به وذا  ما قامت". شباب املؤمتر اإلسالمي"و" اإلسالمية

وإعادة إحياء البعد احلضاري . الفرنسي الوسط يف واالندماج التجنيس ضد والوقوف أصالتها، والدفاع عن
 3 .املتمثل يف اإلسالم واللغة العربية يف نفوس اجلزائريني

  :الحركة الكشفية اإلسالمية الجزائرية .4
تربوية وطنية، وتعترب من أهم التنظيمات الشبانية اليت ظهرت يف منتصف تعد الكشافة اإلسالمية مدرسة 

برئاسة  1939الثالثينات من القرن العشرين، إال أن تأسيس فيدرالية الكشافة اإلسالمية اجلزائرية كان يف جويلية من عام 

ما دأبت عليه من برامج  ، حيث سامهت بنصيب وافر يف نشر الروح الوطنية والوعي القومي، من خالل"حممد بوراس"

  .تعليمية ونشاطات خمتلفة، فكانت تناضل دفاعا عن الشخصية اجلزائرية وتعّرب عن تطلعات شباا يف احلرية واالستقالل

شكلت احلركة الكشفية اإلسالمية وسيلة فعالة للدعاية والدعاية املضادة، استهدفت الطفل والشاب اجلزائر، 

املولد (مي والتاريخ، باستعمال عدة وسائل تربوية هادفة كاإلرشاد واحلفالت الدينية فخاطبت عاطفته بالدين اإلسال

، األعياد الدينية، األناشيد الوطنية والقومية، وتنظيم حلقات ...)النبوي الشريف وليلة السابع والعشرين من رمضان
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نشطة اهلادفة، اليت أيقظت وعيه القومي التدريس وحماضرات وتقدمي عروض مسرحية تعاجل الواقع املعيشي وغريها من األ

  1.فكانت حبق شكل من أشكال النهضة الثقافية والسياسية اليت شهدا اجلزائر خالل تلك الفرتة. والسياسي

كما حظيت احلركة الكشفية اجلزائرية مبساعدة وتأييد كل الفئات االجتماعية والتنظيمات والتيارات السياسية 

متفاوتة معها ، حيث  يف بدايتها جندها قد نشأت يف أحضان مجعية العلماء املسلمني،  إذ أن  الوطنية،وكانت عالقتها

كل : "معظم األفواج الكشفية اإلسالمية تشكلت وترعرعت يف أحضان اجلمعية، حيث يقول املؤرخ سعد اهللا أن

السياسية وتتدرب على ذلك  التنظيمات الشابة كانت تضم خنبة البالد املستقبلية وتطمح إىل تويل املسؤوليات

باالجتماعات واملؤمترات واملشاركة يف احلياة العامة، وملا كانت منظمات الشباب غري سياسية يف مظهرها فقد التقت يف  

إن مبادئ وأفكار الكشافة اإلسالمية اجلزائرية مستمدة من .  2"كثري من نقاط براجمها مع خمطط وبرامج مجعية العلماء

اإلسالم ديننا، "علماء املسلمني اجلزائريني، حيث أخذت بنفس الشعار الذي تنادي به اجلمعية وهو مبادئ مجعية ال

وذا فإن الكشافة اإلسالمية اجلزائرية عملت على إحياء تاريخ اجلزائر وإعطائه توجها وطنيا "  العربية لغتنا، واجلزائر وطننا

واملقومات األساسية للشخصية اجلزائرية ودعامة اإلصالح لتعريف اخللف وبعدا عربيا إسالميا، باعتباره اجلنسية والوطنية 

 . 3بأجماد وشهامة السلف

وهذا من خالل جتاوا مع ) 1944مارس  14أنشئت يف (كما أا تفاعلت مع حركة أحباب البيان واحلرية 

س ومناضلي حزب الشعب اجلزائري البشري اإلبراهيمي، فرحات عبا: الشخصيات الوطنية املكونة هلذا التكتل من أمثال

حيث كانت كل اجلوالت اليت قام ا وفد املمثل حلركة أحباب البيان إىل خمتلف املناطق من أجل شرح أهداف . احملضور

وكسب مساندة خمتلف التيارات والشخصيات السياسية،مل خيلوا من زيارة األفواج الكشفية، حيث " البيان اجلزائري"

يوجد بينكم قادة : "يف أحد املرات قائال - بصفته حمافظا فيدراليا للكشافة اإلسالمية اجلزائرية– خاطبهم فرحات عباس

كما حضر فرحات عباس والبشري االبراهيمي املخيم الفيدرايل للكشافة اإلسالمية اجلزائرية ، 4"الجزائر في المستقبل

فيه العناصر الكشفية، مركزا على أا هي آمال  بتلمسان أين ألقى خطابا شجع 1944جويليا  30- 23املنعقد ما بني 

اجتهدوا في المدارس، تعلموا : "...اجلزائر اجلديدة، وعليها أن تعمل بعناد وإصرار لتحقيق مطالب اجلزائريني إذ صرح

                                                           

، دراسات وحبوث الندوة الوطنية األوىل حول تاريخ الكشافة اإلسالمية اجلزائرية، املركز "معامالت- وفاء-أهداف الكشافة اإلسالمية اجلزائرية أخالق"عبد القادر العمودي،   1
  .97، ص 1999، اجلزائر، 1954الوطين والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

  .107، ص 1992، بريوت، اإلسالمي، دار الغرب 4، ط3، ج1954- 1930، احلركة الوطنية اجلزائرية أبو القاسم سعد اهللا  2
3  Mohamed Medjaoud, « l’Action Réformiste de l’association des Oulémas Musulmans Algériens 1920-1940 », thèse de doctorat 
nouveau régime histoire et civilisation, université paul vaalery Montpelier III , 1991-1992, p 24.  

، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة "جتربة التحالفات وإرهاصات الثورة اجلزائرية) 1951- 1942(املقاومة السياسية الوطنية بعمالة وهران ما بني "مصطفى أوعامري،   4
  .159، ص 2008/2009السانيا، - وهران



المهن، اليدوية، وتعلموا المبادئ الكشفية عن صدق ألن ذلك سيفيدكم يوما في خدمة البالد، كونوا فخورين 

  1 » ...كم الجزائرية، امشوا أمام العدو ورؤوسكم مرفوعةبشخصيت

مع الكشافة اإلسالمية اجلزائرية إىل  - ومن خالله االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري- وتعود عالقة فرحات عباس 

ينشطون يف إطار ، حينما استنجدت الكشافة اإلسالمية اجلزائرية بالنواب املسلمني اجلزائريني الذين كانوا 1942سنة 

رئيسا لفيدرالية الكشافة  -مستشار وطين وصيديل–، فأصبح بروكردنة 2"حممد بوراس"علين بعد إعدام رئيسها األول 

  . 3اإلسالمية اجلزائرية وفرحات عباس نائبا له

ت بتأثري على احلركة الكشفية بقي متواضعا إذا ما قورن" حركة االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري"لكن تأثري 

  . اإلصالحيني واالستقالليني

حركة إنتصار احلريات (حزب الشعب اجلزائري  - جتلت عالقة الكشافة اإلسالمية اجلزائرية بالتيار االستقاليل 

يف كوا أكثر عمقا وأكثر توطيدا حيث جند أن الكثري من مناضلي حزب الشعب اجلزائري هم نشطي ) الدميقراطية

جلأ العديد من مناضليه  1939ديسمرب  26زائرية، إذ جند أن بعد حل حزب الشعب اجلزائري يف الكشافة اإلسالمية اجل

إىل االخنراط يف صفوف احلركة الكشفية اإلسالمية،  ومت تشكيل عدة أفواج كشفية عرب ربوع الوطن بإيعاز من مناضلي 

 بية أعضائه من حزب الشعب اجلزائري،بتلمسان حيث غال "المنصورة"فوج :  حزب الشعب اجلزائري، مثال على ذلك

" اهلالل"، )غيليزان" (الصالح"، )سعيدة" (اهلالل"، )1942سيدي بلعباس " (األمل"، )1941مستغامن " (الفالح"

" الرمال"تأسيس فوج ، كما أن  4 .....بالقصبة وغريها" الشهاب" ، )عنابة" (اجلمال"، )سكيكدة" (النصر"، )القبائل(

شارك يف (كان بإيعاز من العريب بن املهيدي، ومن مؤسسيه كذلك العمودي عبد القادر   1947بوادي سوف سنة 

، حيث دخل هذا الفوج يف العمل السري حتت لواء املنظمة اخلاصة وساهم قادته اإلعداد للثورة جبمع )22اجتماع 

 اورة وعند اندالع الثورة التحق مجيع القادةوالشهيد  علي عياديالشهيد : ا من أمثالالسالح من األقطار الشقيقة ا

                                                           
1 Abdelouahad Baghli, « l’itinéraire d’un chef meute Khaled Marzouk Scouts Musulmans Algériens groupes El Mansourah de 
Tlemcen 1936-1962 », Edition Daoud Brikci, Tlemcen, 2000, P :92.  

، هذه األخرية دخلت 1939سنة " جلنة العمل الثوري لشمال إفريقيا"، حيث كان ينتمي إىل جلب له سخط اإلدارة االستعمارية وكلفه حياته" حملمد بوراس"الفكر الثوري   2
على شيء، فبعد عودة حممد بوراس يف اتصاالت مع أملانيا قصد مساعدا بالسرح، واليت وعدت اللجنة بتقدمي املساعدات عند بداية الكفاح املسلح، إال أم مل حيصل منها 

م حكما باالعدام عليه وعلى 1941ماي  14، وأصدرت حمكمة اجلزائر العسكرية يوم 1941إىل شهر ماي  1940املراقبة املستمرة من شهر أكتوبر إىل اجلزائر وضع حتت 
حممد جيجلي،  الشيخ أوعمران،: ينظر). العاصمة(م نفذ فيهما احلكم رميا بالرصاص يف حسني داي 1941ماي  27بتهمة التآمر، ويف " حممد بوشارب"رفيقه الكشفي 

  .10، ص 2005أكتوبر  31، يوم 1523، جريدة الشروق اليومي، العدد "حماكمة جائرة يف حق الشهيد حممد بوراس مؤسس الكشافة االسالمية"
حف الوطين للمجاهد، اجلزائر، ، منشورات املت)1945-1931(عبد الكرمي أبو الصفصاف، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وعالقتها باحلركات اجلزائرية األخرى   3

  .381، ص 1996
  .164-157، ص ص  املرجع السابق، ..عبد الكرمي أبو الصفصاف، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  4



فوج  1 .أول من أعلن انطالق الثورة باألوراس عن طريق إطالق رصاصة البداية ليلة الفاتح نوفمرب االرقط الكيالني

  2 .)التارخيية 22من جلنة " (باجي مختار"بسوق أهراس بإشراف  "الفتح"

جند العديد من قادة " حممد بوزداد"حتت رئاسة  1947فرباير  13يف  L’OSوبعد تأسيس املنظمة اخلاصة 

عبد القادر "، "العريب بن املهيدي"، "محو بوتليليس: "وعناصر احلركة الكشفية التحقوا ذا التنظيم، نذكر منهم

، "خمتار باجي"،  "بوقرة أمحد"، )كان كشافا بعني احلمام" (حسني آيت أمحد"، "مصطفى بن بولعيد"، "العمودي

، زيغود )22من مجاعة : قسنطينة(، أسعيدي بوعلي )فوج املرادية بالعاصمة" (ديدوش مراد"، )قاملة"(سويداين بومجعة"

  3.كانوا من احلركة الكشفية  17التارخيية،  22كما جند من أعضاء  جلنة .....يوسف

ة، حيث منت فيهم روح التضحية يعترب االنتماء الكشفي من أخصب مراحل التنشئة السياسية لرجاالت الثور 

وحب الوطن ، وهذا من خالل االحتكاك مع بقية الشعب اجلزائري من خمتلف أحناء القطر اجلزائري، هذا التقارب ساهم 

إىل حد بعيد ومكن من تبادل اآلراء حول القضايا املصريية للوطن اليت كانت تشهدها الساحة، حيث التدرب وتبادل 

الكشفية مسح مبالحظة الفروق اجلوهرية بني أبناء الوطن  الذين يعيشون حالة بؤس وحرمان، وبني  الزيارات بني األفواج

املعمرين الذين يتمتعون بكل احلقوق واالمتيازات، واستحواذهم على خريات البالد، مما جعل مفهوم الثورة  على هذه 

  .األوضاع يتبلور يف أذهان الكثري من املناضلني الوطنيني

III.  الصحافة –اإلعالمية-:  

وتقّر معظم النظريات واملدارس اإلعالمية بالوظائف  يعترب اإلعالم أهم وسائل التعبئة وتشكيل الرأي العام،

األكثر  "القوى الناعمة"واملهام اليت يضطلع ا ويؤديها يف القضايا اهلامة لألمم والشعوب ،حىت أصبح يصنف ضمن 

تأثريا واستعماال من قبل الدول، بل إّن الكثريين جعلوه سلطة رابعة، و حىت سلطة أوىل تستأثر بنشر أفكارها ومبادئها يف 

  .بسط نفوذها وسيطرا على املستوى العاملي

كانة يأيت اإلعالم كوسيلة نضالية سامية ال تقل أمهية عن النضال العسكري حلركات التحرر، فهو يتبوأ م كما

متقدمة إىل جانب اجلبهتني العسكرية والدبلوماسية، فوسائل اإلعالم ترافق حتما اآللة العسكرية وتعزز املساعي 

  .الدبلوماسية

                                                           

جماود : حلديث واملعاصر، حتت إشراف، رسالة دكتوراه ختصص التاريخ ا)1962-1935(علوان أمال، أثر احلركة الكشفية االسالمية على احلركة الوطنية والثورة التحريرية   1
  .100، ص 2012/2013حممد، كلية االعلوم االنسانية واالجتماعية، سيدي بلعباس، 

  .94علوان أمال، املرجع السابق، ص   2
  .177- 173ص ص  ملرجع نفسه،ا  3



ويقوم  ،يتم نقل الثقافة السياسية أو خلقها أو تغيريها عن طريق عملية التنشئة السياسية تطرقنا فيما سبق أنه 

، إذ املختلفة اإلعالمالسياسية ووسائل  واألحزابواملدرسة ومجاعة الرفاق  األسرة اأمههم األدواتذا الدور عدد من 

 أو عربية كانت سواء اجلزائرية الصحافة أحدثتها اليت الفعالية جراء من حركية العشرين القرن بدايات مع اجلزائر عرفت

 التأليف عمليات خالل من اجلزائري الثقايف الرتاث إحياء حماولة إىل اجلزائريني بعض توجه خالل من وكذلك فرنسية

 أخرى فئة توجهت نفسه الوقت ويف ومغربه، العريب املشرق بني العالقات أواصر ربط وحماولة الرتاث، طبع وإعادة والرتمجة

 الغريب العاملني بني تفصل أصبحت اليت اهلوة ردم على العمل وكذا الغربية احلضارة من لإلستفادة حماولة يف الغرب إىل

  .1لوجيو التكن و العلمي التطور جمال يف واإلسالمي

 احلركة أصول يربط الذي التارخيي اجلسر متثل انهأ حيث كان، مبا األمهية من اجلزائر تاريخ من املرحلة هذه تعد

  .سياسية مسات معه حامال رمسي بشكل انطالقتها بني و اجلزائرية الوطنية

تعبئة خمتلف فئات الشعب، حيث مل تتوقف األحزاب واجلمعيات يوما عن وهذا األخري كان له دور كبري يف 

طرح أفكارها وبراجمها عرب املنابر اإلعالمية ممثلة يف الصحف واملطبوعات، وال عجب أن يتالزم مسار النضال السياسي 

ومن هنا . ف هذه املساراتواحلزيب ارتباط متينا بالنضال اإلعالمي والصحفي، وعليه فإن االستقالل هو نتاج تالزم خمتل

  .سوف نقوم بتسليط الضوء على أنواع هذه الصحف وأعالمها واألحزاب واجلمعيات اليت أشرفت عليها

  :- الحكومية–الصحافة الفرنسية   .1
أصدر الفرنسيون عددا كبريا من اجلرائد منذ السنوات األوىل لالحتالل، وذلك باللغة العربية والفرنسية، وكانت 

 ' Alger(  " جزائرلللعسكري االبريد  "هيعن السلطات العسكرية الفرنسية الغازية جريدة  صدرتأول جريدة 

Estafette d ( أو"sidi Fredj l’estafette de"، وتضليل الرأي  ،تضمنت أخبارا عن الحملة االستعمارية

له بأا أرض بال شعب وال تاريخ وال هوية، وهلذا صدر العدد األول من  اجلزائر العام الفرنسي والدويل، وتصوير

أي قبل اإلنزال البحري الفرنسي على شاطئ سيدي فرج وقبل معركة اسطاوايل  1830جويلية  01يف  ”زائراجل بريد”

، من بينها كثيرا لتستبدل بجرائد أخرى استعمارية  رولم تعم، 2 1830جويلية  25رغم أن العدد حيمل تاريخ 

، كانت تنشر القرارات 3 1832جانفي  27يف  صدرت التي)  Le Moniteur Algérien" (املرشد اجلزائري"

، 4واإلعالنات الرمسية الصادرة من اإلدارة االستعمارية، وأعمال احلكومة الفرنسية، ومواقف املصاحل العسكرية واملدنية
                                                           

  .85ص  ،، املرجع السابقالنور عبد خيثر  1
أبو القاسم سعداهللا، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة : ، حتت اشراف)1870-1847(املبشر إبراهيم لونيسي، القضايا الوطنية يف جريدة   2

  .10، ص 1994-1993اجلزائر، السنة اجلامعية 
  .12، ص املرجع نفسه  3
  : ينظر كذلك. 15، ص 1990، دار الغرب االسالمي، بريوت، 3أبو القاسم سعد اهللا، أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر، اجلزء االول،  ط  4

Sers- GAL, la presse algérienne de 1830 à 1852 in : documents algériens , série politique synthèse de l’activité 

algérienne 1948 ( périodique annuelle) imp. Officiel. Alger, 26 mai 1949, P .59. 



تحضري الرأي العام يف بالعمل على تدعيمه بشىت الوسائل، و لدفاع عن الوجود الفرنسي يف اجلزائر، العبت دورا بارزا، يف و 

كما عملت  ،1يط عزائمهمواتباع سياسة ختويف األهايل وتثباجلزائر، لتقبل العديد من القرارات الصادرة عن اإلدارة، 

من شخصيتهم وفصلهم  اجلزائريني حتقيق األهداف املسطرة من قبل االستعمار وهي حمو اخلصائص القومية وسلخعلى 

، وكانت جريدة 2 1839منذ " األخبار"مث تلتها صحف أخرى مثل صحيفة . عن انتمائهم احلضاري العريب اإلسالمي

  . 3سياسية إخبارية باإلضافة إىل اهتمامها باألحباث التارخيية

 gouvernement  du  des actes   officiel( كام احلكومةحألصدرت النشرية الرمسية  ذلك إىل جانب

 Bulletin ( تسمى اجلريدة الرمسية للجزائر  أصبحت،  1858هي جريدة رمسية حبتة تغريت تسميتها عدة مرات يف

عرفت و  1861لتتغري من جديد يف  ، )Journal officiel de l’Algérie et des colonies(واملستعمرات 

 ، )Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie( الرمسية للحكومة العامة اجلزائريةبالنشرية 

 l’Algérie  de  Journal( اندثرت، لتخلفها اجلريدة الرمسية اجلزائرية  1927 سنة ففي 66بذلك  واستمرت 

officiel   : (J.O.A 19624اليت استمرت إىل غاية االستقالل ، و  

)  املبشر(هي صحيفة  - قريبة من الدارجة–يفة األوىل اليت أصدرها الفرنسيون باللغة العربية لكن الصح

، وهي صحيفة رمسية ذات مقاصد سياسية استعمارية وهي أن يطلع اجلزائريون يف صفحاا على 1847-1926

ومة اليت انفكت تتقد ا قلوب املواطنني ضد التعاليم والقوانني الصادرة من الوالية العامة، مث لتخذل ا الروح الثورية املقا

عدوهم، ومن مث فإا مل ختف نواياها حني كتبت يف افتتاحيتها يف العدد الثاين موضوعا يلخص مضمون الصحافة 

ستحارب أهل الشيطنة، وأا ال خترج من هذا البلد الذي رزقها اهللا به  - فرنسا–إا : ((احلكومية وأهدافها إذا جاء فيها

، اختذت اإلدارة االستعمارية هذه اجلريدة وسيلة لتغيري وحتطيم الشعب اجلزائري وخلق شعب آخر 5 ))فضل جيوشهاب

  .6ميتاز باخلضوع واخلنوع

                                                           

  .13املرجع السابق، ص ” ، 1870 – 1847القضايا الوطنية يف جريدة املبشر “ إبراهيم لونيسي،   1
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كما استغل جريوم نابليون منرب الصحافة لدعم سياسته يف اجلزائر يف عهد وزارة اجلزائر املستعمرات، حيث قام   

  .1كي يَْدعم بقلمه سياسته يف اجلزائر" زيلي كليمون دوفرنوا"لوكيل االعالن والدعاية  بدفع ماال بالعاصمة اجلزائرية

ومتخصصة وخصت  ،وأسبوعية وجمالت عامة ،وبدأ هذا النوع من الصحافة يف التطور والتنوع إىل صحف يومية

، "صدى وهران" ؛"جريدة اجلزائر" ،"صدى اجلزائر"  ؛"الصحافة احلرة"  :بكثرة املدن الكربى مثل" الصحافة اليومية" 

    .2صحيفة 150ومع هذا االزدهار النسيب بلغ عدد الصحف باجلزائر ما يزيد عن . اخل....النصيح، صحيفة املغرب

نتقادات صحف ادعمتها ضد و  ،الرمسية يةواقف احلكوماملقد دافعت تلك الصحف عن فظرًا لطابعها الرمسي ون

فتحت و . دين األهايل من جهة أخرىو سامهت يف تشجيع االستيطان من جهة، املعمرين للسياسة الرمسية، كما 

صفحاا لبعض الكتاب اجلزائريني، مثل عمر راسم الذي عرب من خالل املبشر، عن مواقفه من فرض قانون التجنيد 

يف متكني اجلزائريني من دخول امليدان الصحفي،  ،الصحافة املتعاطفة مع األهايل نببالتايل سامهت إىل جاو   ،3اإلجباري

  .بالتايل كان له دور يف ظهور الصحافة اجلزائريةو إدراك أمهية الصحافة كسالح نضال سياسي، و 

  :صحافة المعمرون. 2. 3

واملدافع عن ) املعمرين(لسان حال هذه الفئة و ،عن وجهة نظر املعمرون املقيمني باجلزائر صحافة املعمرينتعرب 

الذين يديروا وحيرروا، حبيث مل تكن تضم يف  مصاحلها، واملعرب عن مطالبها واملرتجم ملواقفها، فهي تصدر عن املعمرين

هيئة حتريرها عناصر غري املعمرين، وكانت تكتب بلغتهم الفرنسية، وتعبري عن آماهلم وتطلعام، وردود فعلهم املختلفة، 

إن أصحاب هذه الصحف مشغوفون بلهفة، بالدفاع عن مصاحلهم وحقوقهم (( :يف هذا الصدد علي مراد حيث يذكر

  )). ضد اإلدارة احمللية، ضد األحزاب املعادية وضد األهايل 

وألن التعليم كان واسع االنتشار يف أوساط املعمرين، فقد كانت الصحافة عامل جامع، بني خمتلف العناصر  

 ا األوروبية املتباينة األصول، واليت كانت تشعر بالغربة يف بالد غريبة، وبعيدة عن املرتوبول، الذي مل يكن يهتم كثري 

  .م يهتمون بإنشاء الصحافة، وهذا ما نلمسه يف حمتواهاكما أن حرص املعمرين على مصاحلهم، جعله،  باجلزائر

ويف املقابل كانوا حيرصون على إطالق أمساء جزائرية على صحفهم وجمالم وهي يف احلقيقة ال متلك من اجلزائرية 

  . ، وحترر من قبل الفرنسيني وناذرا ما يكتب فيها جزائريون"األهايل"، حيث تتجاهل بشكل مطلق 4إال املنشأ والتوزيع
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2  Zohir IHEDDADEN, Histoire de la presse indigène en Algérie, op. cit, P. 136, P. 136.  
3  Zohir IHEDDADEN, Histoire de la presse indigène en Algérie, op. cit, P. 136, P. 136.  
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وكان من ، ) 1940 - 1870 (   الفرنسية الثالثة خالل اجلمهوريةعرفت صحافة املعمرين رواجا كبريا 

اشتداد أزر التيار و لتوطني الرمسية تبعًا لسياسة ا، عوامل منوها، ازدياد عدد الوافدين املعمرين واستقرارهم باجلزائر

ظهرت عدة صحف كربى كانت تضاهي وكذا شعور املعمرين بكيام اخلاص املستقل عن املرتوبول، حيث  االستعماري،

صحيفة ، )L’Algérien" (الجزائري"صحيفة  :الصحف الباريسية، تتمثل يف اليوميات اإلخبارية الكربى مثل

، برقية  Dépêche Algérienne  ( 1885(الربقية اجلزائرية  ،)L’Algérie Nouvelle" (الجزائر الجديدة"

 )برقية الشرق  ، Echo d’Alger (1912 (،  صدى اجلزائر 1908 )Dépêche de Constantine (قسنطينة 

Dépêche de l’est)  1913 صدى وهران  ،)Echo d'Oran( 1 ..1845. اليت ظهرت منذ  

، مع إصدار الفرنسية يف اجلزائر بالكثرة والتنوع يف االختصاصات واالهتماماتوقد اتسم إصدار الصحف  

اخلاص بالصحافة، املطبق على اجلزائر، الذي مسح مبجيء رجال قلم ودعاية يضعون أفكارهم غالبا يف  1881قانون 

جريدة 50و 1883جريدة عام  28و 1871جريدة عام  30وقد بلغت  .2خدمة القضية االستعمارية بكل أنواعها

   1890.3جريدة عام  92، و1886عام 

جملة موريطانيا، الة : وتنوعت بني جرائد يومية ودوريات إعالمية وحىت جمالت ساخرة ذات بعد شعيب، مثل

سية استعمارية، ومن بني روادها جند كل من إفريقية املصورة، واحلوليات اإلفريقية، كلها كانت ترسم رسالة سيا–الشمال 

لويس "، "مارفال برتوان"، " أشار"، "غوجون"، "مارفال"، "راندو"، "إيربهات"، "طرزيايل"، "موزيت"، "ستيفان شرازي"

  .4كلهم سامهوا يف نشر االيديولوجية االمربيالية"..بايالك"، "مورل

ينقصها الشرف وتنتهج جدًال ال مثيل ): ((  Mércier  Ernest( مريسي  خحول طابعها يعرتف املؤر 

ملؤرخ الذي يطّلع على الصحافة ا: (( جلامعة اجلزائر فيقول  ا الذي كان مدير ) Hardy( وأما املؤرخ هاردي . ))له

  .5))حقيقة سيصاب لرعب - مل حيذر منها - احمللية 

ومتكن املعمرون بفضل امتالكهم هلذا السالح الفعال، من أن ميثلوا لويب سياسي حقيقي، وأن يعرقلوا العديد 

من املشاريع اإلصالحية الفرنسية، وكانوا ال خيجلون يف إهانة مسؤولني سامني، وانتقادهم لعدم استجابته ملصاحلهم، 

من أن اإلهانات  1904يف   - استشراقية-) mondes  deux  des  Revue( لذلك حذرت دورية العاملني 

والتهجمات املوجودة لدى الصحف اجلزائرية، جعلت أغلب املعاصرين حيذرون من خطورة أن ينخدع املؤرخني مبحتواها، 

                                                           
1 Charles Robert AGERON, France colonial ou partie coloniale? Publications universitaires françaises, (P.U.F.), Paris, 
1978, P. 188 
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كتابة تاريخ اجلزائر، من خالل مستودعات صحف زماننا، سيذهلون من عدد   - بعد قرون - حبيث إذا أراد أحفادنا

  1...، كيف م كانوا قتلة قطاع طرق مهربنياملوظفني السامني

، لكن دون أن جيرؤ على السعي إلقامة توازن بني اموعتني )االستعمارية(وندد الرمسيون بالعقلية اجلزائرية 

األوربية  واملسلمة، بفعل التأثري الذي كان ميارسه املعمرون، وعدم السماع لصوت اجلزائريني، خاصة إثر احلركات 

" واليت قادها املعمرون، واملتبوعة باحلركة املعادية لليهود، ووصلت  19لية، اليت شهدا اجلزائر خالل اية القرن االنفصا

إن سياسة : ((إىل التحذير التايل 1912ديسمرب   ) Constantine  de  Républicain(مجهوري قسنطينة 

   .2))أمريكا بالنسبة إلجنلرتا، وكل املستعمرات اإلسبانية االختالل املتبعة يف اجلزائر، هي نفسها اليت أدت إىل ضياع

وزجوا بكل قوم املالية واإلعالمية لكسر أي حماولة قد ترفع  طوال فرتة االحتالل،   توسعت مهجية املعمرين

شأن اجلزائريني، وذه املواقف برهنوا عن ضحالة ثقافتهم وحتجر عقوهلم، فهم كما وصفهم فرحات عباس ضعاف 

( ، وأكرب ذليل على ذلك إنشائهم مع بزوغ ضوء استقالل اجلزائر،  املنظمة العسكرية اخلاصة 3ياسيا ومنحطني أخالقياس

(OAS.  

 :صحافة المتعاطفون مع األهالي . 3. 3

هي صحف أنشأها مستوطنون فرنسيون رافضون للسياسة االستعمارية املنتهجة يف اجلزائر، خاصة بعد الشروع 

وقد  متيزت أعمدا بتناول مكثف النشغاالت واقرتاحات األهايل مبختلف أشكاهلا اإلدارية  4"قانون األهايل"يف تطبيق 

واالجتماعية واالقتصادية، ومل ترتدد يف بعض احلاالت يف مهامجة اإلدارة االستعمارية، ومن األمثلة البارزة هلذه الصحف 

وكان صدورها ثالث مرات يف " Vulpillere"ها الفرنسي ملديرها ورئيس حترير  1907- 1906" اهلالل"صحيفة 

وهو شخصية  Spilmanمن أشهر كتاا " صيفية مطالب األهايل الشرعية"الشهر، وكانت مزدوجة اللغة وشعارها 

  . 5فرنسية اشتهرت بدفاعها عن حقوق األهايل

                                                           
1 Charles Roberte AGERON, Histoire de l’Algérie contemporaine, T. II, P.U.F., Paris, 1979, P.133. 

2 Ibid, P 133. 
3 Ferhat Abbas, la nuit coloniale, op.cit, p :229. 

، أي منذ ظهور مرسوم ينظم القضاء 1874سبتمرب  11أوت و 29وانني االستثنائية فرصت على الشعب اجلزائري مبقتضى قوانني لقهو جمموعة من ا: قانون األهايل  4
عندما اتسعت األراضي املدنية على  1881جوان  28اجلنائي اخلاص باجلزائريني، والذي أخضعهم إىل املخالفات اخلاصة، مث عممت ومجعت هذه املخالفات يف قانون 

واحلقيقة أن قانون األهايل واحد من جمموعة القوانني الردعية الكثرية املسلطة على اجلزائريني تصب كلها يف قالب واحد،  .اب األراضي اليت ختضع إىل احلكم االستعماريحس
عة من النصوص الزجرية والتشريعات احفة حبجة احملافظة على كانت أداة السوط يف يد اإلدارة احمللية االستعمارية، ويف كل مرحلة من مراحل التسلط يدعم هذا القانون مبجمو 

، )1947-1866(ولد النبية كرمي، اجلزائريون واإلدارة احمللية االستعمارية يف عمالة وهران : ينظر. األمن العام، لكن اهلدف احلقيقي كان احملافظة على النظام االستعماري
  . 132، ص 2006-2005يل اليابس، سيدي بلعباس، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة اجليال

  .21، ص 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1939- 1847حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية من   5



أمهية سالح الكلمة وخطورة وقد أتاحت هذه الصحف للعناصر الوطنية املتعلمة يف اجلزائر أن تتعرف على 

  .سالح الصحافة وضرورة القيام بامتالكه لتحقيق األهداف الوطنية من خالله

  :الوطنية-الصحافة األهلية . 4. 3

أسس هذه الصحف مسلمون جزائريون، وأشرفوا عليها من ناحية التسيري اإلداري واملايل، ومن ناحية التحرير 

ائريني أصول العمل الصحفي واإلعالمي على يد الفرنسيني بعد السماح هلا بالتعلم يف والتوزيع، تعلمت هذه الفئة من اجلز 

املدارس الفرنسية، ومن خالل احتكاك بعضهم باملهنة كمرتمجني أو كمحررين، أومن خالل النضال احلزيب أو االحتكاك 

ضمون هذه الصحف بقضايا اإلسالم وتعلق م.  باجلمعيات والتنظيمات الفرنسية املتعاطفة مع الشأن اجلزائري أنداك

واملسلمني يف اجلزائر وعالقتهم بالوجود الفرنسي، مع االعرتاف بالسيادة الفرنسية، ومدى قدرة فرنسا على دعم املسلمني 

وإحلاقهم بالركب احلضاري، لكن قامت السلطة الفرنسية بإيقاف كل الصحف اليت كانت هلا نزعة وطنية أو حىت 

" املصباح"مث صحيفة " 1893احلق العنايب"، "1883املبصر "النماذج هلذه الصحافة نذكر  إصالحية، ومن أهم 

والذي يدعو إىل مساواة " الشباب اجلزائري"وهي امتداد أو تعبري عن تيار " العريب فخار"، أنشأها 1904-1905

 la France par »  "فرنسا باألهايل"ها األهايل يف احلقوق بالفرنسيني وكانت حترر باللغتني العربية والفرنسية وكان شعار 

les arabes».1  ومن أعالم هذه "1913ذو الفقار "، و"1915الفاروق "، "1912احلق الوهراين "مث صحيفة ،

أمحد البدوي، عبد احلليم بن مساية، عبد القادر ااوي، عمر بن قدور، عمر راسم، حممد كحول، الصادق : الفرتة نذكر

  ....خالددندن، األمري 

لقد ساهم هؤالء يف نشر الوعي من خالل املقاالت اليت كانوا يدجبوا سواء باللغة الفرنسية أو العربية، فنجد 

الصادق "أيضا كتب " c’est notre droit"بعنوان " 1894احلق العنايب عام "يكتب موضوعا جبريدة " عمار مسار"

وموضوعا آخر بنفس " notre action"موضوعا بعنوان  1912عام  100يف العدد " اإلسالم"يف جريدة " دندن

األمري "، كذلك نشر "l’élection présidentiel et la politique indigène"بعنوان  1913الصحيفة عام 

وبنفس اجلريدة عام " التجنيد اجلربي واإلصالحات"حول  1921عام " االقدام"جبريدة " وطنية"عدة مقاالت " خالد

  .2"ل نستطيع إمساع صوتنا بالس؟ه"بعنوان  1922

بعث الصحافة الوطنية كان نتيجة عدة عوامل سياسية واجتماعية داخلية وخارجية، فإن األوضاع اليت كان 

يعيشها الوطن العريب واإلسالمي قبيل احلرب العاملية األوىل وأثناءها وبعدها فتحت أعني اجلزائريني وساعدم يف 

العريضة من أجل تعبئة خمتلف فئات الشعب، سبيل اخلروج من ختلفهم،  واالتصال باجلماهري  االستفادة من الصحافة يف
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حيث مل تتوقف األحزاب واجلمعيات يوما عن طرح أفكارها وبراجمها عرب املنابر اإلعالمية ممثلة يف الصحف 

  1.واملطبوعات

نابر اإلعالمية لشرح وجهات النظر عرفت الساحة اإلعالمية اجلزائرية تأسيس العشرات الصحف احلزبية وامل

وتعبئة الشعب وجتنيده قصد احلصول على هذه احلقوق كاحلق يف االنتخاب والرتشح وغريها من احلقوق املدنية 

املنتخب، املبصر، احلق، النصيح، املغرب، األخبار، املصباح، اهلالل، اجلزائر، احلق : والسياسية، ومن هذه الصحف نذكر

وق، ذو الفقار، النجاح، اإلقدام، االستقبال، وكانت تصدر يف كل من اجلزائر العاصمة ووهران وقسنطينة الوهراين، الفار 

  2.وعنابة وغريها من املدن اجلزائرية

ولكن أهم الصحف اليت كان يصدرها املثقفون اجلزائريون، هي تلك اليت أصدرها االمام عبد احلميد بن باديس 

صدرتا جبهد من - 1925" الشهاب"و" املنتقد: "اء املسلمني اجلزائريني ونذكر منهاوزمالئه من مؤسسي مجعية العلم

، 1935" البصائر"، 1934" الصراط السوي"، 1933" السنة النبوية"و" الشريعة"و" اجلحيم"، -االمام ابن باديس

  3.حيث جلأت اجلمعية إىل تغيري العناوين والصدور من جديد مبجرد توقيف صحيفة أو منعها

" الشعب"وهي لسان حال الشبان املسلمني، وصحيفة  1937" املغرب العريب: "ما من صحف األحزاب جندأ

حزب "وهي لسان حال  1948صدرت عام " الوطن"لسان حزب الشعب اجلزائري، و 1937أوت  25صدرت 

ي لسان حال حزب وه 1952صدرت باجلزائر عام " أحباب البيان"،وصحيفة " االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري

  4.أحباب البيان

 تكن معبدة، فقد كانت تعيش واقعا صعبا يفقدها القدرة على االستمرار مل الطريق أنلكن امللفت لالنتباه 

بسبب ما تتعرض له من صعوبات مالية وإدارية، ناهيك عن مالحقة السلطة االستعمارية هلا، األمر الذي كان يعرضها 

ما يلفت النظر ملتتبع تاريخ هذه الصحافة هو التساقط املتتابع وهذا االنقطاع املستمر فإن  فإن أول"للتعطيل واإلغالق 

إننا كنا : "حيث يؤكد بن يوسف بن خدة يف هذا الصدد . 5"أغلبها ال تعد أعمارها بالسنوات ولكن بالشهور واأليام

هذا لدليل على صعوبة تواصل  .6"تسرا الصحفنتابع صعود الوئيد لنجم مشال إفريقيا عرب األنباء النادرة اليت كانت 

  .اجلزائريني" األهايل"هذه الصحف مع 
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وحىت نسلط الضوء على دور الذي قامت به الصحف اجلزائرية يف بلورة الثقافة السياسية لدى الفرد اجلزائري 

اللجنة املركزية حلزب  بصفة خاصة، سوف نستدل مبا صدر على لسان احلكومة املؤقتة اجلزائريةبصفة عامة ورجاالت 

قبل  اإلعالميةإن إلقاء نظرة خاطفة على التجربة :"جبهة التحرير يف دورا السابعة، حيث مثنت دور هذه الصحف بقوهلا

تؤكد أا وظيفة اإلعالم الوطين الذي كان يعكس يف أحلك الظروف مميزات الشعب  1954اندالع ثورة نوفمرب 

واالستئصال واهليمنة  اإلبادةاجلزائري ويعرب عن صموده وإصراره على البقاء واحلفاظ على مقوماته رغم حماوالت 

لسياسي والثقايف والرتبوي يف نفس الوقت الذي كان فيه وسيلة االستعمارية املطلقة فكان اإلعالم أداة تنشيط للعمل ا

 . 1"معربة عن االستمرارية التارخيية لألمة اجلزائرية منذ أقدم العصور

  :معالم اليقظة الجزائرية : ثالثا

إن النهضة اجلزائرية مل تكن وليدة الصدفة، بل جاءت كمحطة جلهود علماء جزائريني ومثقفني، حاولوا 

اتمع اجلزائري من حالة التعفن والتخلف واجلهل اليت وصل إليها من جراء كثرة البدع واخلرافات واالحنرافات،  إنقاد

ة هذه البدع وأحداث االنبعاث الثقايف يف اجلزائر الكولونيالية جمموعة كبرية من املصلحني بولقد توىل مهمة حمار 

  : ساعدت وض اجلزائر واجلزائريني من سباا نذكر من بينهاهناك مجلة من املعامل، كما أن والعلماء واملثقفني

I. ظهور النخبة الجزائرية ومسار تطور ثقافتها السياسية  

اعتمدت السياسة االستعمارية على جتفيف منابع البنية االجتماعية والفكرية واالقتصادية للمجتمع اجلزائري، 

من مؤسسام الثقافية التقليدية، وكان بديل هلذه األخرية  وجعلت من اجلزائريني غرباء عن وطنهم وفقدوا الكثري

وقد . 2املدرسة الفرنسية اليت رغم ضعف إنتاجها إال أا كونت جيال موايل لسياستها وأقل ارتباطا بالفكرة الوطنية

مات الشخصية أصبح هذا اجليل من اجلزائريني ميثل مدرسة الدمج الثقافية وفق إيديولوجية استعمارية الرافضة  ملقو 

  3.الوطنية املتمثلة يف اللغة العربية والدين االسالمي

يف املقابل مل يستسلم اجلزائريني هلذه السياسة، بل حاول اجلزائريني مع اية القرن التاسع عشر من االستفادة 

طوا انطالقة هامة يف جمال من التناقضات اليت أفرزا الظاهرة االستعمارية، وظهرت خنبة من املثقفني اجلزائريني الذي أع

، كما محل بعضهم قضايا مطلبية متثلت يف املطالبة باملساواة يف احلقوق والواجبات كما هو 4الكتابة والنشر والتأليف

الشأن بالنسبة للفرنسيني، وبرزت بقوة فعالة كتابة العرائض ،كما شكلت الوفود، و أضحى ضروريا توضيح و تقدمي 

لفرنسية، ومن مجلة املطالب اليت قدمتها النخبة املثقفة يف أواخر القرن التاسع عشر ،مطالب املطالب إىل اإلدارة ا
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و اليت تناولت إصالح شؤون التعليم العريب، وإعادة االعتبار لقضايا  1876بلقاسم بن سديرة لإلدارة الفرنسية سنة 

  1.الديانة اإلسالمية يف اجلزائر بعدما تعرضت للمسخ والتشويه

برغم هذه املطالب اليت تعد بادرة جديدة أراد من خالهلا مجاعة النخبة حتميل فرنسا مسؤولياا جتاه و      

اجلزائريني، فإن جهود بن سديرة استثمرا مدرسة االستشراق الفرنسية، وخدمتها أكثر ما خدمت القضية الوطنية 

   2.حبسب تعبري الدكتور سعد اهللا

واليت من مجلتها مطالب بن سديرة ومجاعته مل حتمل يف طياا  19القرنوالظاهر أن مطالب خنبة اية  

القضايا اجلوهرية والعميقة اليت كانت األمة اجلزائرية تعاين منها وقتئذ، ومع ذلك فإننا ال ميكن إمهال مثل تلك اجلهود 

أا أرجعت بعض األمل    كما  املبكرة البن سديرة وصحبه، بل تعد حماولة فاعلة نفضت الغبار على أذهان اجلزائريني

إىل ذوي النزعة الوطنية، اليت سوف تثمر الحقاً عشية إاء احلرب العاملية األوىل، وبروز حركة اجلزائر الفتاة اليت تولت 

  3.الدفاع عن املطالب اجلزائرية مع تنظيم حركة الشباب اجلزائري

واملراكز اإلسالمية سامهت يف إحياء القيم كما ظهرت يف نفس الفرتة خنبة تكونت يف املؤسسات الدينية 

االجتماعية للمجتمع اجلزائري، كما كانت دعوم  مبنية على التعايش مع احلاضر والعمل بفكر احلداثة والربط بني 

األصالة واملعاصرة، ولذلك ظهرت أشبه ما يكون مبدارس حركة اإلصالح والتجديد واليت أمساها سعد اهللا باملدرسة 

   4.املتنرية

رغم التفاوت واالختالف يف التوجه اإليديولوجي بني رواد املدرسة الفرنسية ذات التوجه الالئيكي، والنخبة 

ذات التكوين اإلسالمي والعريب، مل يكن هناك شرخ كبري بني النخبتني رغم معيار التكوين املختلف، مرد ذلك إىل 

فإن  : (( حيث يشري عبد القادر جغلول إىل ذلك بقوله. ائدةاإلرث احلضاري املتأصل وإىل الظاهرة االستعمارية الس

كانت هذه التمايزات تعرب عن اختالف أكثر منها عن تناقضات ذات طابع صراعي فإن هذا يرجو بالدرجة األوىل 

  . 5))إال أن هؤالء املثقفني أيا كانت طبيعة تكوينهم أو اللغة اليت يستعملوا ميثلون القطب املوجب

 اجليلني بني واضحة قات الفرو أن يرى ،و جغلول إليه ذهب عما الشيء بعض ختتلف انهفإ اهللا سعد رؤية أما

 الفرنسية املدرسة وباخلصوص األخرى املدارس من غريها من أكثر للوطن جليلة خدمة قدمت اإلصالح مدرسة ،وأن

 كان : ((بقوله ذلك إىل أشار وقد للجزائريني، يةري املص بالقضية اهتمت ما أكثر واالنسالخ االندماج خدمت اليت
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 القادر بدعو  شنب أيب بن وحممد 1رحال بن حممد أنشطة إىل ينضم أن ميكن حامد إمساعيل وتأثري ثقافة و إطالع

 يف والنهضة التعليم إىل تدعو متجددة إسالمية حلركة نواة منهم تتكون وأن املوهوب وابن فخار علي وابن اويلمجا

فكانت دعوة إمساعيل  واضحة ليست والرؤية مشتتة كانت اجلهود لكن واللسان القلمو  الرؤية متلك فئة هلم مبكر وقت

حامد إىل تكريس الواقع ال إىل تغيريه وإىل توحيد االهتمام بالروابط الفرنسية ال بالروابط العربية اإلسالمية وكان 

االهتمام الذي حظي به يرجو إىل دعوته إىل التقارب اجلزائري الفرنسي واالندماج وهو ما مل حيظ به فكر بن رحال 

  .2اية ممن كانوا يعتربون من أصحاب العمائم القدمية رغم ثقافتهم العصرية ورأيتهم املستقبليةوال فكر ااوي وابن مس

وتعد مدينة قسنطينة من املدن السباقة اليت بادر أعياا إىل تقدمي املطالب اجلزائرية لإلدارة الفرنسية، وبعثوا 

برزت خالل هذه الفرتة أمساء المعة  للسلطة االستعمارية، و 1895و 1881بالعرائض العديدة ما بني سنة  

لعائالت قسنطينية سامهة يف ذلك، من بني هذه األمساء املكي بن باديس، والطيب بن وادفل، وصاحل بن مهنا 

وباشتارزي، و عائلة ابن جلول، وغريهم من الشخصيات املنتمية للعائالت  ،حممود بن السويكي، وعائلة الفقون،و 

  .القسنطيين وقتئذ  املثقفة من أعيان اتمع

وقد رفضت الكثري من هذه الوجوه الصمت، و عربت عن سخطها أمام مظلمة االستعمار، و يذكر املؤرخ 

الفرنسي شارل أندري نوشي أن مبادرة النخبة القسنطينية يف رفعها للمطالب اجلزائرية، وعلي رأسها عائلة بن باديس 

عريضة حتوي مطالب إىل  1881ظم، بعد أن أرسلت هذه اجلماعة سنةتعد بادرة هامة يف بداية العمل السياسي املن

الس العام بقسنطينة تطالب من خالهلا بتوسيع مقاعد التمثيل اجلزائري يف االس املختلفة، و نفس املسامهة أكدها 

  3.أالن كر يستلو يف دراسة له حول مسامهة املكي بن باديس يف إرساء دعائم احلركة الوطنية

بأمساء المعة لعائالت مرموقة أمثال   موقعة 19مناذج من عرائض النخبة القسنطينية يف أواخر القرن  وهذه

عائلة بن باديس، وبن املهنا و الونيسي و باشتارزي وحنوهم و لعل الشيء املالحظ على هذه النماذج من هذه 

و دعت إىل ضرورة إصالح أمور املساجد    العرائض أا ركزت بالدرجة األوىل على اجلوانب الدينية و اإلسالمية

وترميم هياكلها و تقدمي هلا الدعم املادي واملعنوي حىت تصبح فاعلة يف خدمة اتمع و من مت فإن عرائض هؤالء 

واليت مشلت أيضا    برغم كوا دينية أال أا تعد دعما حيا لنصرة املطالب اجلزائرية اليت جتلت يف األفق   اجلماعة

  .والعكس صحيح   يصب يف الوعاء السياسي  السياسية و بالتايل أصبح املطلب الديين التوجهات
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ولعل الشيء امللفت لالنتباه هو أن اإلدارة االستعمارية مل تستجب مباشرة للمطالب اجلزائرية اليت 

ية، ولعل تضمنتها هذه العرائض و حنوها، و لكنها أخذت تبحث عن صيغ جديدة يف تعاملها مع اليقظة اجلزائر 

أرسلت باريس جلنة برملانية إىل اجلزائر  1891ما يفسر ذلك التوجه الفرنسي املهادن للجزائريني، أنه يف سنة 

برئاسة جول فريي للوقوف عند أوضاع اجلزائريني، ورسم معامل لسياسة جديدة أقل ما يقال عنها أا دف إىل 

احلاكم العام جول كامبون الذي ويل حاكما عاما على اجلزائر احتواء اجلزائريني، وذلك بالتشاور و التنسيق مع 

اليت سوف تنتهج يف    ويعد الرجل من بني احلكام الواعني بالسياسة الفرنسية اجلديدة 1897و 1891مابني 

   1.اجلزائر

مت فأنه ال  والظاهر أن زيارة اللجنة الربملانية إىل اجلزائر، مل تكن بعيدة عن إنشغاالت النخبة اجلزائرية، ومن

اجلزائرية إذ تذكر بعض املصادر التارخيية إنه خالل    يستبعد أن تكون اللجنة الربملانية قد التقت ببعض عناصر النخبة

العريب، والشيخ    بقيادة عناصر المعة، منهم الدكتور حممد بن سافر إىل باريس وفد من أعيان اجلزائر 1891سنة 

الفاعلة يف احلياة اجلزائرية وقتئذ، و قد احتوت هذه العريضة اليت سلمت لإلدارة حممد بن رحال ومها من العناصر 

  2 :الفرنسية على مجلة من املطالب األساسية نلخصها يف النقاط التالية

تعميم التعليم لكافة الطبقات، و فتح اآلفاق أمام التعليم العايل مع ضرورة االعتناء باللغة العربية وأصول الفقه  �
 .اإلسالمي

 .القاضي بإلغاء احملاكم اإلسالمية واستبداهلا باحملاكم الفرنسية 1886الرتاجع عن تطبيق قرار سبتمرب  �

  .إعانة الفقراء و املعوزين وتوزيع مدا خيل األوقاف خلدمة املشاريع اخلريية  �
 .التخلي عن فكرة امللكية اجلزئية لألمالك املشاعة بني العائلة الواحدة �

 .الربيء جبرمية ارم وسط القبيلة الواحدة ال يعاقب  �

جتنيد اجلزائريني يف اجليش الفرنسي يكون اختياريًا مع إلزامية الرتقية يف الرتب . إلغاء قانون األهايل اجلائر  �
 .واملسؤوليات كبقية الفرنسيني

 .سا باحرتامهاإلزامية اجلزائريني باجلنس هو كراهية على ترك الشريعة اإلسالمية اليت التزمت فرن  �

 .فتح آفاق االنتخابات لكل اجلزائريني واالحتكام لعامل الكفاءة ال للمساومة  �

 .ضرورة إشراك اجلزائريني يف الس األعلى الذي من مهامه معاجلة قضايا األهايل  �

لب انتخاب األهايل لنيابة جملس األمة الفرنسي، أو إرسال وفد من اجلزائريني يف كل سنة إليصال املطا  �
 .وحضور جلسات جملس األمة

 . ضرورة اشرتاك اجلزائريني يف الس اجلنائي للنظر والتداول يف اخلصومات واألحكام  �

 .مراجعة قانون الغاب وختصيص أماكن لألهايل للحفاظ على ثروم احليوانية �

                                                           
1 Gabriel Esquer, Histoire de L’Algérie (1830-1960), presse universitaire de France (Vendôme, impr.de P.U.F), 1960, p90. 

  .19، صملرجع السابقا، 1، ج..عبد الرمحان بن العقون، الكفاح القومي والسياسي  2



 .تأسيس بنك عقاري خاص ملساعدة الفالحني �

 .لوزراء الفرنسي، وتبقى بعيدة عن ضغوطات الكولونسلطة احلاكم العام تكون مستوحاة من جملس ا  �

 .ختفيف الضرائب املفروضة على األهايل  �

وشراء   املزايدة   احلفاظ على امللكية للصاحل العام على أن تكون بالشاوي بني اجلزائريني واملعمرين يف التمثيل �
  . األراضي

ثر مع حلول القرن العشرين، واجتهت حنو ومن الواضح أن مطالب النخبة اجلزائرية أصبحت تتبلور أكثر فأك

ضرورة إشراك األهايل يف االس املنتخبة والسماح باحلصول على احلقوق املشروعة ولو كان ذلك يف كنف الوجود 

  .ألن ذلك حيقق منط املساواة مع املعمرين. الفرنسي

نخبة بالقضايا الوطنية ازدادت اهتمامات ال 1892وبعد سنة واحدة من زيارة فريي للجزائر، ويف سنة 

 الشيخ بن رحالوخصوصًا مطلب إعادة االعتبار للهوية العربية اإلسالمية، وجتسدت تلك املطالب يف اهتمامات 

ومنها مسألة تعليم اجلزائريني اليت جعل منها مطلبًا أساسيًا أمام جلنة التحقيق الربملانية اليت زارت اجلزائر، بعد أن أكد 

هلا ضرورة إحياء وتنظيم املدارس اإلسالمية، وتوسيع مؤسسات التعليم ومراقبتها من طرف اجلزائريني، مع ترقية الفئة 

   1.املتعلمة اجتماعيا وسياسياً 

وخلص بن رحال يف مشروعه إىل أن التعليم باللغة الفرنسية أضحى عدمي الفائدة بالنسبة للجزائريني، 

لذلك . لذلك كانت دعوته واسعة لتعليم تدريس اللغة العربية بني اجلزائريني دون االنبهار مبا حتتويه الثقافة الفرنسية

د يف دعوته لتحضري اجلزائريني، وكانت دعوته غري جند بن رحال ربط يف مفهومه املطليب بني األصالة والتجدي

و يا للفزع واهلول :"مرغوب فيها لدى الدوائر االستعمارية وقد أشار إىل ذلك الشيخ عبد الرمحان اجلياليل بقوله

الذي يلحق الفرنسيني حينما كان يقف بن رحال خيطب يف احملافل السياسية أو يكتب يف الصحف واالت 

   2".حبججه القاطعة يف نصرة اإلسالم والعروبة والوطن الدورية ويأيت

وقد لقيت مطالب بن رحال رواجًا معتربا يف أوساط النخبة اجلزائرية القريبة من توجهاته الفكرية، وآزرته 

ومحود بن  عمر بن بريهمات، واحلاج الطيب الشرشايل،ورحبت مبطالبه، ومن بني هؤالء الذين هللوا لعمله 

م وكانت مسعاهم ترمي إىل إصالح دائرة تعليم اجلزائريني يف إطار استعادة اهلوية العربية اإلسالمية وحنوه خمفوجي

  3.دون التشدق بأجماد الثقافة الفرنسية
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على رأس الوالية العامة، عرفت اجلزائر سياسات جديدة " جو نار"ومع حلول القرن العشرين وجميء 

الذي نص على منح االستقالل املايل  1900ديسمرب  19رار حتت ضغط الكولون، بعد أن استفادوا من ق

للمستعمرة على حساب مصلحة األهايل، و لعل ما يفسر ذلك اإلجحاف عدم التساوي يف مقاعد الس بني 

مقعدا، و  21مقعدا، يف حني يشغل الطرف اجلزائري  48الفرنسيني و اجلزائريني فالنصيب الفرنسي يشغل 

رنسية، حبسب ميوال م املعهودة خلدمة املصلحة الفرنسية االستعمارية و دئة الرأي العام ختتارهم اإلدارة الف

   1.اجلزائري

وبرغم هشاشة التمثيل اجلزائري يف الس املايل، فإن ذلك االشرتاك يعد مكسبا إضافيا للمطالب اجلزائرية 

تويل بعض االهتمام لقضايا اجلزائر، و متثل   ة الفرنسيةكثريا ما طالبوا ا منذ بداية القرن ،و جعلت من احلكوم    اليت

أفريل سنة  26إىل 10إىل اجلزائر، واليت استغرقت قرابة النصف شهر ما بني " لويب"ذلك يف زيارة الرئيس الفرنسي 

1903.  

ومن دون شك فإن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر للوقوف عند أحوال اجلزائريني قد فتحت اآلفاق أوسع 

أمام مطالب النخبة ،ومنها مبادرة بن رحال الذي ألقى خطابا هاما أمام الرئيس الفرنسي، ويعد الرجل الوحيد من 

بني مجاعة النخبة الذي أوضح صراحة عن حقوق املسلمني اجلزائريني، ورفض سياسية االندماج كما طالب بتوسع 

   2.غيض دائرة التمثيل السياسي لألهايل، وإلغاء قانون األهايل الب

الظاهر أن الرئيس الفرنسي قد استمع للمطالب اجلزائرية، ووعدهم باملزيد من اإلصالحات، خصوصا 

وأنه قد ملس فيهم مالمح التوجه حنو األخذ مبظاهر النهضة والتجديد، وذلك ما كانت ختشاه فرنسا على مستقبل 

ها من سياسة اهلروب حنو األمام، وتأجيل معاجلة وبرغم متاطل اإلدارة الفرنسية، وما عرف عن. بقائها يف اجلزائر 

على  1908إىل اجلزائر حتصل األهايل سنة    لويب   القضايا اجلزائرية ، فإنه بعد مرور بضع سنوات من زيارة

مكسب سياسي جديد متثل يف إشراكهم يف االس العمالية، وحصوهلم على عضوية الثلث من جمموع ألعضاء 

   3.الس

II.  وحات السياسية  من خالل تشكيل الوفود و تقديم المطالببداية الطر:  

ووسط هذه األجواء املشحونة حبمى املطالب واآلمال اجلزائرية من جهة، وازدياد احلذر واملخاوف        

إعالن النخبة عن ميالد نواة هامة مجعت عناصر  1908الفرنسية من جهة أخرى شهدت اجلزائر العاصمة سنة 
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الشريف وكان من أبرز عناصرها رائد النخبة الالئكية " ة الدفاع عن مصالح المسلمين الجزائريينلجن"فاعلة تدعى 

  1.بن حبيلس، و عمر بوضربة و احلاج موسى وابن التهامي

وكانت هذه اجلماعة السباقة ألخذ مثل هذه املبادرة بغرض الدفاع عن مصاحل اجلزائريني، وذلك لغياب 

باستثناء احملاوالت اليتيمة اليت بادر ا بن رحال كما أسلفنا سابقا ومن مت صح القول أن التمثيل الشرعي الوطين 

مبادرة النخبة يف العاصمة كانت ترعى مصاحلها أوال قبل مصاحل اجلزائريني، وحىت تتحصل أيضا على وسام الفضل 

  .والسبق يف العمل السياسي الذي ظل بعيدا عن طموح اجلزائريني 

انون التجنيد اإلجباري الغري عادل، وجد أعضاء جلنة الدفاع عن مصاحل املسلمني اجلزائريني وبعد صدور ق

اإلجراء التعسفي والعنصري يف حق الشباب اجلزائري،  أنفسهم وكأم موكلني للدفاع عن مطالب اجلزائريني ضد هذا

رنسية والس الوطين احتوت على إىل احلكومة الف 1912ماي  27وارتأت مجاعة النخبة إرسال عريضة مورقة يف 

  2:مجلة من املطالب منها 

  .إن قانون التجنيد جاء معاديا للدميقراطية وهو ينطبق على الفقراء دون سواهم �
 .مدة اخلدمة العسكرية غري عادلة بني أبناء األهايل و املعمرين  �

 ألف بعد إهانة ويعدهم مرتزقة  250تعويض األهايل عن التجنيد مببلغ  �

 .رة بناء قانون التجنيد على مبادئ احلرية و العدالة و املساواةضرو  �

 .إلغاء قانون األهايل التعسفي  �

 .التخلي عن العمل باألحكام الزجرية  �

 .التوزيع العادل للضرائب بني اجلزائريني و غريهم من األوروبيني  �

  . نسي توسيع دائرة التمثيل النيايب للجزائريني مبا يف ذلك الس الوطين الفر  �
حركة شبانية واسعة رافضة حلركة التجنيد اإلجباري وحركت من مشاعرهم وأمجعت 1912وقد عرفت سنة 

مشلهم ووحدت من مفاهيمهم، وكثرت العرائض الداخلية وتأججت األوضاع و الحت يف األفق اإلضرابات وبدت 

و البحث عن خمرج هلذه الوضعية املتأزمة حركة االحتجاجات واالضطرابات وحينها سعت النخبة كعادا إىل املبادرة 

اليت مل تكن يف صاحل فرنسا وال حىت يف صاحلها هي أيضا باعتبارها صاحبة االمتيازات، ولذلك نشطت هذه احلركة 

   3.الشبانية اليت أطلقت على نفسها حركة اجلزائر الفتاة و أحيانا بيان الشباب اجلزائري

تتوصل إىل تشكيل وفداً يضم جموعة من األمساء املعروفة وقتئِذن أمثال  وقد متكنت حركة الشباب اجلزائري أن

بن رحال وبن التهامي، واحلاج سعيد، وبوشريط عالوة والدكتور موسى وقارة علي وابن عصمان وابن ديدوش 
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ر الوفد وغريهم، وقد مثلت هذه الوجوه مناطق خمتلفة كاجلزائر وقسنطينة وجيجل وبسكرة وتلمسان وعنابة، وقد ساف

        .يف رحلته الثانية من نفس السنة إىل باريس، وقدمت عريضة كما أحلى للبعض تسميتها

والدارس ملطالب الوفد يف رحلته الثانية جيدها مل خترج عن أثرها األوىل، ومل تصف املطالب اجلديدة، والعريضة 

على قرار التجنيد مع إدخال تعديالت على  للسياسة الفرنسية مع اإلبقاء أوهلا مطالب مساندة: مقسمة إىل قسمني

بنوده كتخفيض املدة الزمنية إىل سنتني كما هو الشأن لدى الفرنسيني، واملطالبة أيضاً برفع عمر اند إىل عشرين سنة 

  .بدال من الثمانية عشر سنة، مع إلغاء املنحة اليت خصصت للمجندين اجلزائريني

طالب تعويضية وهي أشبه باملكافئة للنخبة على مواقفها مع السياسة أما القسم الثاين من العريضة فهي م

الفرنسية، ولو أن تلك التعويضات قد مشلت الطبقة العريضة من اجلزائريني كإبطال قانون األهايل واحملاكم الزجرية 

يزانية بني اجلزائريني الرادعة ورفع متثيل اجلزائريني يف االس املنتخبة مع التوزيع العادل للضرائب ومدا خيل امل

   1.والفرنسيني

تعد مرحلة هامة ومبكرة من عمر احلركة الوطنية املنتظمة،  1912وبرغم ذلك كله، فإن مطالب النخبة سنة

ولو أا ظلت بعيدة عن مجيع كل املطالب اجلزائرية وخصوصاً ما كان متعلقاً منها باهلوية واملقومات العربية اإلسالمية، 

أعضاء الوفد وهو بن رحال قد نقل تلك االهتمامات للسلطة الفرنسية، وقد تعادل بذلك هذه املدة ولو أن أحد 

علي ياسن محية الذي التقى بالوفد وأعجب بابن رحال الذي وجده ملمًا باملسائل اإلسالمية إلطالعه وصدقه 

يبة وسوء املعاملة ألبناء جنسه حسب تعبري باش ومعرفته ودرايته بالسياسة الفرنسية ملدة ثالثني سنة مل يرى فيها إال اخل

   2".أتى إىل هنا مقلداً سبحته وبيده عصاً خييل لنا موسى ماراً بأرٍض فرعون: "محبة إىل أنه يقول

وعلى الرغم من شرعية املطالب اجلزائرية املقدمة للحكومة الفرنسية، فإن إدارة االحتالل مل تبايل ا، وزجت 

ن الشباب اجلزائري يف رحى احلرب العاملية األوىل منهم مثانون ألف أحلقتم بقطاع الصناعة واملناجم حبوايل ربع مليون م

كما جندت ما ال يقل عن األربعمائة ألف حملاربة األملان مات . ومعامل البارود وقطاع الزراعة لتمويل جبهات احلرب

    3.خرية أبناء اجلزائرمنهم حسب ما ذكره توفيق املدين ما يزيد عن الثمانني ألف من 

وتذكر املصادر التارخيية أن معارضة الشباب اجلزائري لسياسة التجنيد اإلجباري كانت قوية جدا يف كافة 

أحناء الوطن تقريباً، إذ قابل املواطنون حاكم منطقة بين يعقوب بضواحي املدية بالرجم باحلجارة، ونفس املصري تعرض 

يد بضواحي برج بوعريريج، أما منطقة األوراس فقد انتفض شباا ومتردوا عل اإلدارة له أيضا حاكم منطقة املعاض
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من املدعوين لقرار التجنيد، وبنفس الغضب  141من جمموع  25الفرنسية، ومل ميتثلوا لقرار التجنيد وحضر منهم 

يد عنصر واحد من جمموع وامتثل للتجن   مدينة الشيخ بن رحال-عرب سكان الغرب اجلزائري، وانتفض سكان ندرومة

أما مدينة قسنطينة . مسجل، كما هرب شباب تلمسان إىل املغرب األقصى كي ال جيند خلدمة العلم الفرنسي 460

رئيس املكتب العريب للشؤون  1914فقد عرب شباا هي األخرى عن رفضهم لسياسة التجنيد وصرح أعياا سنة

    1".ئب وحنن قابلون لكننا ال نسلم لكم أبناءنابإمكانكم الزيادة يف الضرا:"األهلية بقوله

  :حركة اإلحياء التاريخي  

لقد عرفت بداية القرن العشرين دعوة هامة للنهوض باإلحياء الثقايف، وخماطبة العقل وبناء الذات والبحث    

على العمل الثقايف،  يف الذاكرة، وتولد يف ذلك رغبة جاحمة لدى العديد من اجلزائريني الذين مكنهم احلظ من الدوام

  وظهرت عدة دراسات كتبها جزائريون سلطت األضواء على قضايا اجلزائر التارخيية، ومنها تأليف أبن عمار سنة

بعنوان  1907وموسوعة الشيخ احلفناوي سنة  1908والرحلة الورتالنية سنة  1907وأبن مرمي سنة  1902

ساهم يف نفض الغبار على تاريخ اجلزائر الثقايف،   خييا هاماوتعد حبق معلما تار " تعريف اخللف برجال السلف "

ملدرسة تارخيية وطنية أرسى أسسها الشيخ مبارك امليلي حينما أسهم    وأعطى انطالقا فاعال يف التمهيد لرؤية جديدة

الذي أقلق الدوائر الفرنسية باعرتاف   2"تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث"هو اآلخر يف تأليف موسوعة أخرى بعنوان 

كتام وجتلى ذلك باخلصوص يف كتابات املستشرق الفرنسي جو زيف ديبارمي الذي أعترب أن اإلحياء التارخيي الذي 

   3.اجلزائري من سباته عيعد حبق ضة فكرية وسياسية أيقظت اتم   عرفته اجلزائر مع مطلع القرن املاضي

   

                                                           

1 Nonschi، la Naissance du Nationalisme, op.cit, P25. 
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  داخلية المساهمة في بناء الثقافة السياسية عند أعضاء الحكومة المؤقتةالعوامل ال: رابعا

نقصد ا املناخ أو الفكر السياسي الذي ساد النخبة السياسية الوطنية قبل وخالل اعتمادها أسلوب املمارسة 

والسياسية الفكرية اليت سامهت يف  ةالسياسية يف مواجهتها السياسية الفرنسية، ونقصد ا أيضا العوامل اإليديولوجي

تكوين أو بلورة الوعي الوطين السياسي يف ذهنية التشكيالت السياسية اجلزائرية ويف تشكيل ثقافة سياسية خاصة تنبع 

ضمن اإلطار الفكري والسياسي، حقيقة مل يتشكل الوعي الوطين القومي والسياسي إال خالل هذه الفرتة الطويلة اليت 

الصراع السياسي الشيء الذي يدفعنا إىل تتبع هذه الفرتة وذلك بالعودة إىل الكيفية االستعمارية وإىل حددت معامل 

احلركة الوطنية من خالل بعض النصوص واألدبيات اليت تعكس الصورة احلقيقية لدى رجاالت الثورة للواقع السياسي اليت  

ائد يف تلك الفرتة قد يساعدنا على فهم طبيعة الثقافة السياسية كانت حتياه آنذاك، وهلذا فإن التطرق إىل هذا املناخ الس

  .لرجاالت الثورة ومن بينهم أعضاء احلكومة املؤقتة

I. فشل المقاومة الشعبية:     

لقد فشلت املقاومة الشعبية يف احلصول على أهدافها املتمثلة يف توقيف االحتالل وإجهاض مشاريع     

عبد "قاومة واتساعها جغرافيا إىل مناطق عديدة من أقاليم اجلزائر كمقاومة األمري فرنسا االستيطانية، وبرغم شدة امل

و غريها من املقاومات الشعبية العديدة، اليت مل ختمد إال بعد اعتماد أسلوب العمل " املقراين"و   "أمحد باي"و" القادر

ية من حني آلخر باعرتاف الفرنسيني السياسي املنظم خالل منتصف العشرينيات، وبرغم بقاء فلول املقاومة الشعب

ما : "بقوله 1864أفريل  8الذي كتب من قسنطينة إىل صديق له يف " فيتال"و قد أشار إىل ذلك الدكتور   أنفسهم

تزال هناك كلمات ز هذا البلد هزا كلما ورد ذكرها، هي كلمات القومية واإلسالم و األرض املقدسة، اليت جيب 

   1".ذه الكلمات عندما ترتدد جتعل الشعب مستعدا للثورةه.. تطهريها من الكفر

II. اإلجراءات الفرنسية التعسفية  

قد مكن مستقبل بقائها يف اجلزائر،   إن متادي اإلدارة الفرنسية االستعمارية يف إصدار قوانينها التعسفية    

الكيان الفرنسي و اتضح ذلك وخنق حرية صوت اجلزائريني و عمل على حتقيق منظومة االستيطان، ودمج اجلزائر يف 

نصت عليها التشريعات الفرنسية مند إاء مرحلة الرتدد وصدور   يف العديد من القوانني و املراسيم و اإلجراءات اليت

القرار امللكي اخلاص بإحلاق اجلزائر بفرنسا، إىل أن تشكلت اخلريطة السياسية الوطنية اليت وسعت من املطالب 

اليت تدعي إيصال احلقوق و احلريات .  جلأت اإلدارة الفرنسية إىل التقليل من قوانينها اجلائرة اجلزائرية، و حينها 

للشعوب املستعمرة، وإخراجها من عصور الظالم إىل عهد األمان، بل كان هدفها احلقيقي من وراء ذلك هو تقييد 

بل وتنصيب . تفضيل بعضهم عن بعضاجلزائريني، و التحكم يف رقام وخنق أصوام، وغرس النعرات بينهم و 
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أحدهم يف املسؤولية خدمة هلا ال للصاحل العام وأرادت بذلك زرع اليأس و اخلنوع يف نفسية األهايل، و مع املداومة 

باألمور العادية يف نظرها و هي جزء ال يتجزأ    لإلنصياغ و االمتثال هلذه القوانني اجلائرة ،اليت تصبح مع مرور الزمن

1.ا الطبيعية وبالتايل ال جترأ على معارضتهامن حيا   

III. تمكين سياسة االستيطان األوربي 

من أراضيهم و ممتلكام،   منذ الوهلة األوىل لالحتالل انتهجت فرنسا سياسة االستيطان و جتريد اجلزائريني   

إىل املناطق القاحلة و وإفقارهم اقتصاديا حىت يسهل هلا تركيعهم و إبعادهم عن زعامات املقاومة، بل وجريهم 

، و قيام اإلدارة الفرنسية االستعمارية مبصادرة 1871   أحيانا إىل خارج الوطن، و خصوصا بعد إمخاد ثورة املقراين

أمالك اجلزائريني و نفي البعض إىل نوميا بكاليدونيا اجلديدة و البعض اآلخر إىل فرنسا و كورسيكا و البعض اآلخر 

بية، و ذا األسلوب ختلص الفرنسيون من أوالد ابن عاشور، و أوالد ابن عز الدين إىل كيان بأمريكا اجلنو 

مبجانة و عائلة أوالد سيدي الشيخ    مثلما فعلوه مع عائلة املقراين 1871ومن الثوار اآلخرين عام  1864سنة

  2.باجلنوب الوهراين و عائلة احلداد بصدوق مبنطقة جباية

وقد عان الشعب اجلزائري من ويالت االستعمار، ومورست ضده سياسة التهجري والطرد واإلقصاء بوسائل 

غرائية، و أبعد إىل مناطق جبلية جافة، وإىل فيايف الصحراء، وعاش عيشة البؤس واحلرمان والفقر إقهرية وأحيانا 

و كان األكثرية من اجلزائريني قد فتك م املرض و واجلهل، حىت يظل خادمًا للسياسة االستعمارية وممتثال ألوامرها، 

  .واجلهل والتشريد و البؤس والعيش حتت ضيم االستعمار البغيض   احلرمان

هكذا إذا قدمت فرنسا للجزائريني منوذجا من الفقر و البؤس و احلرمان بدال من احلضارة املوعودة اليت 

ور الذي وزع عليهم و الذي ذكرهم بأن، الوجود الفرنسي يف وعدت ا اجلزائريني عشية االحتالل من خالل املنش

  .اجلزائر جاء لطرد األتراك وحترير اجلزائريني

وقد انتهجت حكومة باريس سياسة جديدة اغرائية جللب اجلالية األوروبية لالستيطان يف اجلزائر، بعد أن 

 1914إىل   1871املراسيم والقوانني بني وفرت هلم اإلمكانيات املادية و املعنوية، و أصدرت لذلك جمموعة من 

  3. .تقنن جلب االستعمار وتدمري بنية السكان اجلزائريني وإبعادهم عن ممتلكام وأراضيهم

                                                           

1 Charles robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine (P.V.F paris 1964), p53. 
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3 Jean mirant, la France et les œuvres indigènes  en Algérie ,Publication du comité  national métropolitain du centenaire 
de L،Algérie, p124. 
3 Emmanuel Fouquet ; Dictionnaire Hachette Encyclopédique ; p328 



من مغبة ردود فعل اجلزائريني الرافض لسياسة االستيطان األورويب، " الفريد شان زي"وبرغم حتذير اجلنرال 

خلفا هلنري قيدون، فإن حكومة باريس مل تبال  1879إىل 1873عامة ما بني بعد تعيينه حاكما عاما على الوالية ال

بنصائح شان زي، مع العلم أن الرجل اشتغل مدة طويلة مع فرقة الزواف باجلزائر، قبل أن يرتقى يف املسؤوليات 

     1.وواصلت سياسة توطني املعمرين وجري اجلزائريني   .1871العسكرية حىت رتبة جنرال خالل سنة

وقد تذكر يف ذلك الصدد الكثري من املصادر التارخيية أن احلاكم العام شان زي تعامل مع ملف     

االستيطان األورويب، و فتح آفاق اهلجرة األوروبية إىل اجلزائر بنوع من الليونة، و كان دوما يسعى يف أعماله إىل ضرورة 

لشيء القليل، مقارنة مع النسبة اإلمجالية ألمالكهم الواسعة و لو كان ذلك با. اإلبقاء على ملكية األراضي للجزائريني

.2   

والظاهر أن رغبة الكولون وضغوطا م على حكومة باريس إلقصاء اجلزائريني ونزع ملكيا م، كانت     

على إصدار  1887أقوى من سياسة احلاكم العام، بل ذهبوا إىل أبعد من ذلك، وأرغموا حكومة باريس خالل سنة

جديد يتجاهل ما يرفضه نظام العروش من عدم جتزئة األراضي، وبالتايل استحوذوا على األراضي، وأبعدوا  قانون

يكتف املعمرون بذلك، و متكنوا من إاء مهام شان زي الذي حكم    أصحاا بوسائل الرتغيب والرتهيب، بل مل

ي ظل على رأس الوالية العامة إىل غاية قرابة الستة سنوات كاملة، و عوض حباكم جديد يدعى ألبري قريين الذ

1881. 3  

وكانت سياسة الوالية العامة دوما يف خدمة اجلالية األوروبية، برغم اختالف منهجية ومطروحات كل       

حاكم عام، لكن ذلك ظل يصب يف خدمة املصلحة الفرنسية على حساب مصلحة اجلزائريني، الذين أبعدوا عن 

وأقصوا من املسؤوليات وحرموا من احلقوق، و قد ارتكزت فلسفة االستعمار الفرنسي على حد ممتلكام املشروعة، 

قول حممد حريب على عنصر التفوق واإلقصاء والتهميش وغرس املهانة و املذلة يف النفسية اجلزائرية، و قد أشار إىل 

ستعمرات، وأقرت لألوروبيني صفة املواطنة، فرضت اجلمهورية الثانية االقرتاع العام يف امل 1848منذ سنة :"ذلك بقوله

أما اإلمرباطورية الثانية فإا قامت . و منحتهم حق التمثيل يف الربملان، وجعلت من مشال اجلزائر مقاطعات فرنسية

على  1881مبراجعة هذه السياسة، وفكرت يف إنشاء مملكة عربية، وبعد سقوط هذه اإلمرباطورية فرض املعمرون سنة

ة الثالثة نظام االرتباط بفرنسا، وبذلك خرج مصري اجلزائر من أيدي العسكريني، وحقق املعمرون انتصارا  اجلمهوري

كبريا، وكان التفاوت والتمايز هو القاعدة ومل يكن للجزائريني بوصفهم رعايا احلق يف االقرتاع، وال املشاركة يف 

رية منقوصا، وعلى املستوى اجلزائري كانوا يستهدفون موعة انتخابات الس الوطين، وكان متثيلهم يف االس اجلزائ
                                                           

1 Charles Robert Ageron، Les Algérien Musulmans Et La France (1871-1919), p.u.f, 1968,P83. 
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من اإلجراءات االستثنائية تعرف باسم قانون األهايل، رغم التعديالت العديدة اليت أدخلت على املؤسسات، فأا 

   1."بقيت غري عادلة يف أساسها

جلزائريني، وذلك ما أوضحه وقد أقر الفرنسيون أنفسهم بذلك التفوق واجلربوت الذي حققوه على حساب ا

إن وضع الفرنسيني اليوم باجلزائر شبيه بوضع اإلفرنج يف :((بقوله 1903أستاذ القانون جبامعة اجلزائر امييل لرشي سنة 

جنس غالب يفرض هيمنته على جنس مغلوب ،هناك إذا أسياد و رعايا، وأصحاب امتيازات وأناس ال .غاليا القدمية 

   2)).هنا للمساواة  امتيازات هلم، فال حمل

IV.  محاولة القضاء على مقومات الشخصية الجزائرية  

عمدت فرنسا على طمس معامل ومقومات الشخصية الوطنية اجلزائرية اللغوية منها والتارخيية والدينية، حىت 

مي عن تقضي بذلك على مكونات الوحدة الوطنية، و كانت اإلدارة االستعمارية تسعى دوما إىل تغييب الدين اإلسال

مشاعر اجلزائريني، باعتباره أهم مقوم للشخصية اجلزائرية، و لذلك فال غرابة أن جندها حتاربه منذ الوهلة األوىل 

أقامت إدارة دوبورمون حفال دينيا ضخما يف الساحة الرئيسية ملدينة  1830جويلية  11الحتالل اجلزائر ففي 

وقد روى . ت و الضباط واجلنود للتعبري عن نشوة االنتصار الصلييبالقصبة باجلزائر، و قد حضره العديد من اجلنراال

إن االحتفال الضخم جرى يف القصبة اليت بناها أبناء :"أحد الذين حضروا االحتفال، وعرب عن مشاعر احلضور بقوله

لية أمام آيات و قد رتلوا آيات اإلجنيل بأصوات عا) عليه السالم( ملواجهة أبناء عيسى) صلى اهللا عليه وسلم(حممد 

   3."القرآن اليت أصبحت ميتة، و اليت كانت تغطي كل اجلدران

ومنذ ذلك التاريخ و اإلدارة الفرنسية تتمادى يف إصدار قوانينها لتجريد ما وجدت عليه من اإلجراءات 

اح مشروعها والقوانني النابعة من الشرع اإلسالمي، و انتهجت إدارة االحتالل سلسلة من اإلجراءات التعسفية إلجن

قررت أن تكون احملاكم الفرنسية هي املسؤولة املباشرة عن النظر يف القضايا اهلامة، ومن مت  1841ففي سنة التغرييب، 

أصدرت إدارة  1859ديسمرب  31أصبح دور القاضي اجلزائري كتابة العقود، وإصدار الفتوى و حنوها، ويف 

ستئناف، و إعطاء هذه الصالحيات إىل احملاكم الفرنسية دون االحتالل مرسوما جديدا يتضمن إلغاء جمالس اال

  .غريها

وهكذا متكنت اإلدارة الفرنسية من تعطيل القضاء اإلسالمي، وأصبح القاضي املسلم يعمل حتت رقابة 

مستعملة ومنتشرة بني   القضاء االستعماري، وقد نتج عن ذلك التخلي عن العمل بالقوانني اإلسالمية اليت كانت
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زائريني قبل االحتالل، و كانوا يرجعون إليها يف حل نزاعام و تنظيم حيام، ومن مت أصبح القضاء الفرنسي هو اجل

السائد وهو املرجع األساسي يف التشريع، وأصبح القاضي املسلم جمرب على تعلم اللغة الفرنسية للمرافعة ا، وقد أشار 

ئريني ال يعرفون القوانني الفرنسية، ومعظمهم ال جييدون احلديث باللغة و مبا أن اجلزا:"إىل ذلك عمار بوحوش بقوله 

  1."الفرنسية ،فإنه أصبح من احملتم عليهم االلتجاء إىل الوسطاء الفرنسيني عند عرض قضاياهم على احملاكم الفرنسية 

وفيق املدين وبالفعل متكن االستعمار الفرنسي من حماربة الشرع اإلسالمي، وكتب يف ذلك الصدد أمحد ت

هل يعلم عريب يف دنيا العروبة أن :"يصف تلك املرارة اليت أحلقت باجلزائريني، بعد أن ضربوا يف أقدس مقدسا م بقوله

القضاء يف قطر اجلزائر العريب املسلم قضاء فرنسي كله؟ و أن أهل البالد ليست هلم أدىن مشاركة فيه؟ إن القضاء 

مار حتطيما، فالقاضي املسلم املتخرج من املدرسة احلكومية هو موظف فرنسي الشرعي اإلسالمي قد حطمه االستع

حيكم بني املسلمني يف أمور الزواج، والطالق واحلضانة واملواريث، إمنا أحكامه تعترب كلها ابتدائية وللمتقاضني 

إلسالمي يعتمد هناك منذ أما يف بالد القبائل فالقضاء ا.استئنافها للمحاكم الفرنسية اليت يكون هلا القول الفصل

على العرف و التقاليد، أكثر ما يعتمد على الفقه اإلسالمي، لتحقيق السياسة اخلرافية اليت ترمي إىل الفصل  1874

   2".بني العريب و الرببري، فالقضاء يف القطر اجلزائري مصيبة من أعظم املصائب االستعمارية اليت نكبت ا البالد

ستعماري أحد خدم السياسة االستعمارية يف اجلزائر و املدعو بريك، الذي كان وقد أكد هذا املسخ اال  

مسؤوال على تسيري مديرية الشؤون األهلية، وكشف عن سياسة فرنسا جتاه رجال الديانة اإلسالمية يف اجلزائر 

املفيت، أو اإلمام إال لقد وصل بنا امتهان واحتقار الدين اإلسالمي إىل درجة أننا أصبحنا ال نسمح بتسمية :"بقوله

من بني الذين اجتازوا سائر درجات التجسس، وال ميكن ملوظف ديين أن ينال أي رقي إال إذا ما أظهر لإلدارة 

   3.."الفرنسية إخالصا منقطع النظري

وكانت مجيع اإلجراءات الفرنسية التدمريية السالفة الذكر، تراهن على دمج اجلزائريني وجتنسهم باجلنسية 

نسية ،لكنها مل تفلح يف تلك السياسة، وذلك باعرتاف الفرنسيني أنفسهم، و لعل اجلدول التايل خري دليل على الفر 

إىل فاتح أكتوبر  1899ذلك، إذ يوضح طلبات اجلزائريني للحصول على اجلنسية الفرنسية منذ فاتح جانفي 

مليون  4'5در مع بداية القرن العشرين بوكانت قليلة جدا مقارنة بالعدد اإلمجايل للجزائريني الذي ق. 1909

  . نسمة

 السنوات املودعة الطلبات عدد عدد الطلبات املرفوضة عدد الطلبات املقبولة املالحظة

                                                           

  .174املرجع السابق، ص، عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر  1
  .138ص ،ملصدر السابق، اأمحد توفيق املدين، هذه هي اجلزائر 2
  .148، صفسهاملصدر ن  3
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V.  1912صدور مرسوم التجنيد اإلجباري     

1التجنيد اإلجبارييعد مرسوم 
بداية جديدة يف ردود الفعل اجلزائري ضد  1912فرباير 3الذي صدر يف  

سياسة التعسف االستعمارية، ألن القانون جاء لتجنيد الشباب اجلزائري خلدمة املصلحة الفرنسية، خصوصا وأن مضمون 
تجنيد يطبق على اجلزائريني غري ما كان يطبق على الفرنسيني، سواء من حيث سن ال   املرسوم غري عادل يف حمتواه إذ ما

أو مدة اخلدمة، أو املرتبات والرتب والرتقيات و حنوها، وقد ترك ذلك املفعول تذمرا و سخطا وسط الشباب اجلزائري، 
   1.الذي عرب عن رفضه واستيائه من القانون بالعصيان واملقاطعة واهلجرة والعنف أحيانا

                                                           

اجلزائري يف اجليش الفرنسي استعدادا للحرب قانون التجنيد االجباري، صدر ضد االهايل اجلزائريني ، نص على جمموعة من االجراءات التعسفية دف إىل جتنيد الشباب   1
اجلياليل صاري، اموعة : ينظر. أن التجنيد وسيلة ملساواة اجلزائريني م -املعمريني–العاملية االوىل، ومت رفضه من طرف اجلزائريني واملعمرين على السواء، الم كانوا يعتقدون 

  .153ص  .1954-1900املقاومة السياسية - اجلزائر يف التاريخ/
  .449، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية، ج 1



خدمة العلم الفرنسي يف اجلزائر، وفضل وإذا كان الشباب اجلزائري قد فضل اهلجرة واهلروب من البقاء حتت   

، فإن اإلدارة االستعمارية تفطنت لذلك النزيف، و أشرفت بنفسها على تنظيم اهلجرة منذ  1البالد اإلسالمية اآلمنة

حتت إشراف وزارة احلربية الفرنسية، اليت تولت التكفل "عمال املستعمرات " وأسست لذلك مصلحة  1916سنة

ائريني وتوزيعهم وإحلاق معظمهم بوحدات اجليش، قبل مرحلة اخلدمة العسكرية حبيث أن دفعة بنقل املهاجرين اجلز 

قد أجربت على اللحاق بالعمل العسكري قبل األوان بسنة كاملة، ويف نفي الوقت كانت السلطة قد  1917سنة 

   2.عامل يف الدفاع الوطين 17000جندت عنوة 

جة واسعة عمقت من احلس الوطين لدى اجلزائريني، وقد وصف عبد ض  وبرغم سلبية قانون التجنيد فقد ترك

فاستثناء الناس هلذا اإلجراء الغريب، ونشأ عن ذلك اضطراب كبري أدى :"الرمحان اجلياليل حالة اجلزائريني وقتئذ بقوله

ئل يف كانت هناك فنت و قالو إىل مظاهرات عدائية من طرف الشعب، و رفض الناس التجنيد يف احلرب األوىل، 

وكان من املسلمني  1916األوساط قتل فيها عدد من املوظفني و املعمرين الفرنسيني وال سيما بناحية األوراس سنة

  . 3من هاجر إىل اخلارج، من بالد اإلسالم، وفر بعضهم إىل الفيايف واجلبال واملناطق النائية هروبا من االنصياع لفرنسا

                                                           

  138،  املصدر السابق،ص"هذه هي اجلزائر" أمحد توفيق املدين ،  1
  .14، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،، ص 1939-1919عبد احلميد زوزو ، اهلجرة و دورها يف احلركة الوطنية بني احلربني  2
  .335، ص1994، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 4عبد الرمحان اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، ج  3



: في إذكاء الثقافة السياسية عند أعضاء الحكومة المؤقتةالعوامل الخارجية المساهمة : خامسا  

لدى ثقافة سياسية هناك مجلة من عوامل خارجية اليت سامهت من قريب أو من بعيد يف إذكاء معامل ال    

وذلك بإمناء احلس املعريف ن حتدد النطاق العام املعقول للعمل السياسي رجاالت الثورة واليت من خالهلا ميكن أ

يف، و بعث اليقظة اجلزائرية من جديد و قد جتلت يف معامل خمتلفة كما أشرنا آنفا، ولذلك صح القول أن والثقا

سواء أكان ذلك على الساحة العربية و . النهضة اجلزائرية ذاتية متجدرة بقدر ما هي متأثرة باألحداث املعاصرة هلا

يت عرفتها الساحة اجلزائرية مع مطلع القرن العشرين ظاهرة اإلسالمية أو الدولية، ومن مت فأننا نعترب جل التحوالت ال

ومن . صحية غريت من جمرى الفرد واتمع اجلزائري حنو اإلجياب، والبحث عن جمال جديد ملقاومة االستعمار

  :العوامل اليت دعمت بوادر النهضة

I. النهضة العربية اإلسالمية   

مرحلة التغيري   استهدفت خروج العرب من مرحلة االحنطاط إىلحركة فكرية العربية بأا  1تتميز النهضة

 رفاعة رواد النهضة العربية من أمثال ومن خالل ما كتبه. إا صحوة للعقل استنتجت الواقع اخلطري لألمة ،التجديدو 

 (( :د أركونيرى حمموغريهم ، .. ابن باديسعبد احلميد الكواكيب و عبد الرمحان و  2األفغاينمجال الدين و  الطهطاوي

واكتشف ، 3))أن الفكر العريب اكتشف أول ما اكتشف وجود حياة حديثة مصنوعة خارجه، وعلى حسابه جزئيا

كنظرية للولوج إىل احلضارة " أيضا خطورا عليه إن بقي كمـا هو، ولذا فإن النهضـة العربيـة سرتتبط بالنضال، وهي 

اسرتاتيجية للعمل اجلماعي ، وتشري إىل معايري لالختيار بني اجلوهر  -إذا صّح التعبري - حتدد أولويات، وتصوغ 

ومن هنا، فإن النهضة، كإيديولوجية نضال، ستغطي رسالتني . 4 والعرض يف هذه احلداثة، وبني الصاحل والطاحل منها

  :5 متكاملتني

                                                           

ما  - املعاصرة  -احلداثـة -التنوير(لقد غدت هذه الكلمة من أعقد املصطلحات اآلن، ومن أكثرها إثارة للنقاش، السيما بعد بروز مصطلحات أخرى  :مصطلح النهضة   1
 .، وبعد االنتكاسات واملشاكل اليت يعانيها اتمع العريب بشكل عام .).بعد احلداثة

  :يقرتح علينا طائفة من املعاين، ميكن أن تعود أساسا إىل حمورين  )47(  1إن ابن منظور 
: طريق ناهض - ساقته ومحلته : ضِت الريح السحاب أ -حرّكه للنهوض: أضه -ضوا للقتال :انتهض القوم وتناهضوا -قام: ض(   احلركة والقيام حمور الداللة على  -أ

  )عتبة تعوق وتتعب اإلنسان أو الدابة:النهضة -صاعد يف اجلبل
 الفرخ الذي قوي جناحاه فاستعد ليطري و: الناهض -قواه به  :أضه بالشيء -قاومته: ناهضته  -الطاقة والقوة : النهضة( القوة والطاقة واملقاومة  حمور الداللة على -ب

  .السرعة : الّنهاض - القسر :النـْهض
يفصح عن أهم مكونات داللة املصطلـح    -رغم بساطته  -، وهو ) احلركة والقيام والطاقة والقوة وجتاوز الصعوبات (لقد جتّمع لدينا معىن لغوي عام خيتزن ويربط دالالت   

ابن : ينظر.فاستعد وتأهل للطريان ، لذات داللة رمزية وافية على احلالة اليت حنن بصددها) طاقة بوسيلةقوة و ( اجتماعيا وثقافيا، بل إن صورة الفرخ الذي كرب وقوي جناحـاه 
  ) .ض(لسان العرب احمليط،: منظور

  يرجع يف تعريف شخصية االفغاين إىل معجم تراجم االعالم يف آخر الرسالة  2

  .147، ص 1979سلسلة زدين علما،  -بريوت -دار عويدات. عادل العّوا: حممد أركون، الفكر العريب، ترمجة  3
  . 193ص  1992، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 6برهان غليون ، اغتيال العقل، ط  4
  .147حممد أركون، املرجع السابق، ص   5



  .الرجوع إىل العصر الذهيب لإلسالم وإىل الثقافة املدرسية  -  

 االحناليل، ومقاومة االعتداءات العسكرية والدبلوماسية واالقتصادية والثقافـة الغربية، مع حماربة التأثري -  

  ".العمـل أن تتكامل يف الشخصية العربية املكتسبات اإلجيابية للحياة احلديثة 

ترسيخ مظاهر (وميكن أن يعطينا هذا التصور مفهوما واضحا لتلك اجلهود اليت حفل ا عهد النهضة؛   

ترسيخ اهلوية يف  - مقاومة التبعية واالحنالل -مقاومة االستعمار والغزو - ومات احلياة احلديثة األوروبية خصوصاومق

  :لقد أدى االحتكاك بالغرب واالستعمار على وجه اخلصوص، إىل ظواهر مّيزت فرتة النهضة ). وجه الوافد

  .  ضعفاملقاومة والنضال ضد اهليمنة األجنبية ، وضد بقايا عصر ال -  

، كاستجابة للحاجات والتحديات األوىل بالنظر إىل مظاهر   البحث والرتكيز على دور العقل والعلم -  

  .التفوق الغريب 

،  تقليد الغرب ، الذي أخذ صورة التطويع واالنتقاء لدى البعض ، وصورة التغريب لدى البعض اآلخر -  

  . مما أسس املالمح األوىل للصراع الطويل بني االجتاهني

هي حركة تدعوا إىل تضامن املسلمني من  أحد أهم معامل النهضة العربية، حيث  1اإلسالميةاجلامعة تعد 

الديين واالجتماعي، تعتمد على متجيد  اإلصالحأجل الوحدة والقوة بينهم يف وجه التوسع األورويب، وتقوم على 

بزعامة مجال الدين ) 19(العقل والعودة إىل مذهب السلف، بدأت هذه احلركة يف الربع اخلري من القرن التاسع عشر 

قد تبىن هذه و ) 1935-1865(ورشيد رضا ) 1905- 1849(والشيخ حممد عبده ) 1897-1838(األفغاين 

  2.، قصد مجع املسلمني حتت خالفة قوية، وأنه الرمز الوحيد والسياسي هلذه احلركةاحلركة السلطان عبد احلميد الثاين

دعت اجلامعة اإلسالمية إىل تضامن املسلمني وتوحيدهم يف وجه التوسع االستعماري، ولذلك فال غرابة أن 

التاسع عشر، بعدما جند صداها يصل إىل مسامع اجلزائريني، ويأخذون مببادئها خصوصا يف الربع األخري من القرن 

وكان ألفكار هؤالء الرواد . 1ورشيد رضا وغريهم   تألق جنم دعاة هذه اجلامعة أمثال مجال الدين األفغاين وحممد عبده

                                                           

التحديات اليت ُتطرح يف مواجهة الفكر اإلسالمي والشعوب واألمم   تعين يف األساس ذلك التّيار الفكري والسياسي الذي رأى قادته وأنصاره أّن هناك مجلة من :اجلامعة اإلسالمية  1
األجنيب القادم من  االستعمارليمية، أو حتديات خارجية متمثلة يف احلضاري والسياسي والصراعات القبلية واإلق واالحنداراإلسالمية، سواء أكانت حتديات داخلية، كالتخّلف الفكري والروحي 

إن تيار اجلامعة اإلسالمية هو الذي أبصر أصحابه هذه التحديات، مث آمنوا بأن تشخيصها يف خمتلف هذه البالد، له كذلك طريق واحد "و. أوروبا على الشرق، يف القرن التاسع عشر حتديداً 
ا كانت قبل أن تقهرها هذه دة املنشودة، وهي التغّلب على هذه التحديات، والعودة ذه األمم والشعوب اإلسالمية إىل دائرة التأثري اإلنساين والعطاء احلضاري كميؤدي اىل تلك الغاية الواح

، والذي زامله فيه اإلمام حممد عبده )م1897-1838(ال الدين األفغاينومن أبرز تيارات اجلامعة اإلسالمية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ذلك التيار الذي تزعمه مج" . التحديات
 - 2012آب  8،األربعاء  جملة املستقبل، "الدولة عند مجال الدين األفغاين اجلامعة اإلسالمية والدولة القومية"حممد زيدان، : ينظر". اجلامعة اإلسالمية والفكرة القومية) "م1849-1905(

  .19، ص  -فكر رأي و  - 4424العدد 
  .109: ، املرجع السابق، ص2، ج)1939- 1900(احلركة الوطنية اجلزائرية : أبو القاسم سعد اهللا 2

  .64-63اجلزائريني ، املرجع السابق، ص  املسلمني العلماء الكرمي ، مجعية عبد الصفصاف أبو  1



الوقع اهلام على احلركة الوطنية اجلزائرية، وخصوصا بعد توىل السلطان العثماين عبد احلميد الثاين شؤون الدولة 

 اهللا سعد القاسم ويذكر أبو ت، فكان مصدر دعم لنشاط اجلامعة اإلسالمية يف اجلزائر،العثمانية ودعوته لإلصالحا

وأن اجلامعة اإلسالمية شجعت حركة  اجلديد، باألمر ليست العريب املشرق اإلسالمي خاصة بالعامل اجلزائر عالقة أن

، 19يف أواخر التسعينيات من القرن ...) البشري االبراهيمي، العقيب، ابن باديس(اهلجرة اجلزائرية إىل املشرق العريب 

  1.وانظم اجلزائريون إىل جلان اجلامعة العربية اليت أنشئت لتمثيل املسلمني الذين كانوا حتت احلكم األورويب

 احملافظة إىل اتهدعو يف خاصة اجلزائر يف التحررية األفكار بلورة يف اإلسالمية  دورا أساسيا اجلامعة لعبت فكرة 

 إىل اإلسالمية اجلامعة أفكار وصلت قد و.اإلسالمي العامل وحدة إىل اتهدعو وكذا اإلسالمية الشخصية العربية على

 الدولة إىل ينظرون كانوا اجلزائريني أن اهللا سعد القاسم ، ويذكر أبو 2العريب يف املشرق والطلبة احلجاج طريق عن اجلزائر

 .3الكثري منها يتوقعون ال جعلهم الذي هو ضعفهالكن  اخلالفة، دولة انهأ على العثمانية

اختذت جامعة اإلسالمية كذلك ج سياسي يتمثل يف إثارة الشعور واحلماس الوطنيني املطعمني بالروح 

 بداية منذ 4 أرسالن شكيب التيار األمري هذا تزعم وقد اإلسالمية والعمل من أجل اسرتجاع حرية الشعوب واستقالهلا،

 رضا رشيد وحممد عبده حممد :ومنهم أفكاره من أخذوا مصر الذين علماء من مبجموعة اتصل حيث العشرين القرن

 طريق حماضراته عن الوعي نشر يف بسويسرا جنيف يف مقره من ساهم وقد إخل،.........وسعد زغلول كامل ومصطفى

 الفرنسية، باللغة تصدر كانت اليت ، (LA NATION ARABE)العربية  األمة جملة رأسها على و املطبوعة ونشرياته

   5.اإلسالمي العامل أرجاء يف والسياسي الفكري فرتة اجلمود حركوا الذين األوائل من حبق وكان

 غرس ويف الوطنية متهيف توجها بارزا دورا املغرب دول يف الوطنيني الزعماء مع التصاالت أرسالن املباشرة كان قد

 فيها أثر اليت اهلامة اجلزائرية الشخصيات بني ومن ، الوجود الفرنسي ضد اإلسالمية العربية بالروح املصبوغ الكفاح روح

  6.اجلزائرية الوطنية احلركة يف الثوري اجلناح زعيم احلاج مصايل وقويا تأثريا مباشرا أرسالن شكيب

 املسلمني اجلزائريني العلماء مجعية بظهور اجلزائريني على جليا مؤثرة كقوة اجلامعة اإلسالمية أفكار مفعول ظهر

 أصبح أن اجلزائريني، على اجلامعة اإلسالمية أفكار نتائج من فان اهللا سعد القاسم أبو رأي على ، وبناء  1931 سنة
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 تشجيع وكذلك والصحافة، الكتب خالل من جديدة أفكار للحركة الوطنية قدمت كما وفرنسا، اجلامعة بني الصراع

 جمال إىل القضية اجلزائرية نقلت كما التجنيس، رفض فكرة بث على عملت كما املشرق، حنو على اهلجرة اجلزائريني

  . 1أوسع

 إىل األوىل بالدرجة راجع فان ذلك إليها، اجلزائريني انتباه جلب يف جنحت قد اإلسالمية اجلامعة أفكار كانت وإذا

 باإلجراءات مفعوهلا شل على عمل االستعمار أن لوال متأصلة لديهم، كانت اليت وهي األفكار هذه لتقبل استعدادهم

 .واملغرب املشرق يف املسلمني وأشقائهم اجلزائريني بني تواصل أي أمام األبواب حماولته غلق وكذلك اختذها اليت

II. زيارة بعض علماء المشرق العربي للجزائر:  

احلياة الفكرية والثقافية للجزائريني كانت لزيادة بعض علماء املشرق العريب للجزائر األثر الواضح على تفعيل 

اليت تركت وقعا هاما على نفسية دعاة التجديد  1903مع بداية النهضة، ومنها زيارة حممد عبده للجزائر سنة 

كان األستاذ اإلمام أعجوبة األعاجيب يف "واإلصالح اإلسالمي وقد أشار الشيخ البشري اإلبراهيمي إىل ذلك بقوله 

ظر وعمق التفكري وحدة اخلاطر واستنارة البصرية وسرعة االستنتاج واستشفاف املخبآت، حكيم بكل األملعية وبعد الن

  . 2..."ما تؤديه هذه الكلمة من معىن ،منقطع النظري يف صدق اإلهلام و سداد الفهم و صدق العزمية

 بتدهور اللغة يتعلق فيما خاصة اجلزائر عن أن حممد عبده محل ذكرى سيئة مذكراته يف العقون بن إبراهيم ويذكر

  :اجلزائر عن اإلنطباع هذا يأخذ جعاله رئيسيني سببني وهناك العربية

  .فيه جدال ال أمر هذا و الوطنية للثقافة اإلستعمار إضطهاد : األول

 عنه عرف قد و إسالمية خاصة عربية ثقافة باملثقفني وال الشعبية بالطبقات يتصل مل عبده حممد أن : والثاين

 3فرنسية ثقافة مثقفني أصال وهم فرنسا، له قدمتهم اليت إال الشخصيات يقابل مل أنه كما السياسية، األمور خوض كرهه
.  

 حممد مرور يثر مل 1904 يف سنة" للجزائر عبده حممد زيارة عن حديثه معرض يف جوليان أندري شارل يقول

 ما أحد بال على خيطر مل و متواضع، مبسجد املستمعني من صغريمجع  أمام القاهرة مفىت حتدث قد و خاصا، انتباها عبده

   .1 "واإلسالمية  والثقافية والدينية السياسية النهضة باعث كان العامل املفسر ذلك بأن يظهر
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 وذلك اجلزائريني على مباشرة أثرت بصورة قد عبده، حممد زيارة بأن ذلك من النقيض مراد على علي يقول

الفقار   وذو) 1903( املغرب مثل اجلرائد تنشرها كانت اإلسالمية حيث واجلامعة الديين اإلصالح عن بأفكاره

 1).1907- 1906(، وكذلك جريدة اإلحياء  )1913-1914(

جلزائريني، وحينما حانت عوامل ذاتية اخنلص من هنا إىل القول أن أعراض النهضة الوطنية كانت دفينة يف نفسية 

عامل من جديد يف حياة اجلزائريني بعد أن تغري ج العمل مع مطلع القرن العشرين واتضح ذلك يف ودولية برزت تلك امل

خماطبة العقل يف  على النهضة اجلزائرية   الدائم األثر، كما راهنت حركة  البطيء  ذات النهج   املقاومة السياسية والسلمية

أدخلت لبنة جديدة    منظمةفئة شبانية إىل ميالد  الثانيةو التعبري و ذلك ما مهد عشية إاء احلرب العاملية  حركية التغيري

إىل تبين خيار الكفاح املسلح كوسيلة من أجل اسرتجاع  يف منهجية العمل واملطالب السياسية اليت آلت يف اية املطاف

ختاروا عن وعي وإصرار احلل الذي تتميز به الشعوب احلية واألصيلة، سنة، وا 127السيادة الوطنية املسلوبة ما يقارب 

   .2احملصنة بالقيم واملدعمة بالذاكرة التارخيية الواعية

   :االعتداء اإليطالي على ليبيا  .1
، وقد بادر اجلزائريون إىل مجع التربعات 1911هزت مشاعر اجلزائريني االعتداء اإليطايل على ليبيا سنة 

وام يف ليبيا، كما ساندوا حركة اجلهاد قوال وعمال، وشنت الصحافة اجلزائرية محلة واسعة النطاق ضد وتقدميها إلخ

إيطاليا ولصاحل الليبيني واجلامعة اإلسالمية، وقد نشر عمر بن قدور اجلزائري دعوة صرحية للوقوف إىل جانب اإلخوة 

وتروج فيها األكاذيب األجنبية   سائس على بالد العربو تنصب الد: ((الليبيني نشرت يف جريدة احلضارة جاء فيها 

وتقوم الفنت يف كل ناحية وتنتهك حرمات بيضة اإلسالم ويزري ا أهلها ويتربأ منها ذووها، هناك بود كل موحد لو 

 أن رأسه حز عنه خنيل واحة طرابلس الغرب وبرقة دون أن يعاين هذا املصاب اجللل ولعذاب اآلخرة أكرب فليتق اهللا

  .3))أرباب األمر يف طرابلس الغرب وبرقة أن كانوا يعقلون

  الحرب العالمية األولى .2

بلغت السياسة الفرنسية يف اجلزائر قبيل احلرب العاملية األوىل أوجها، حيث عمدت إىل طمس التاريخ 

يعنيه ذلك من أبعاد، وكذا  والشخصية اجلزائرية وإزالتها من تارخيها وآثارها، والعمل على صنع اجلزائر الفرنسية بكل ما

   4.قهر أي نوع من أنواع املقاومة اليت ميكن أن تعجز أمن فرنسا يف اجلزائر

                                                           
1 Ali Merad, Le Réformisme Musulman en Algérie de 1925 a 1940, Paris, 1967, p110.  
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من بني اإلجراءات اليت قامت ا فرنسا لبلوغ أهدافها هي سياسة االستيطان املبنية على امتالك املعمرين أجود 

ت إىل تغيري مالمح الشخصية اجلزائرية ونشر اجلهل واخلرافات األراضي الزراعية، باإلضافة إىل السياسة التعليمية اليت سع

  . يف أوساط الشعب اجلزائري، وخلق فئة مفرنسة تعمل لصاحلها

مع بداية العشرية الثانية من القرن العشرين ومع بزوغ بوادر اندالع احلرب العاملية األوىل، قامت فرنسا 

الشبان اجلزائريون اليت ترتاوح أعمارهم جتنيد  أي ،5 1912فيفري  03التجنيد اإلجباري يف مرسوم االستعمارية بإصدار 

 سنة وذلك للدفاع عن فرنسا دون أن متنحهم احلقوق السياسية اليت تصحب عادة أداء الواجب العسكري 20و 18بني 

وات مقابل منحة ، جاء يف املنشور جتنيد األهايل اجلزائريني عن طريق القرعة حيث حددت مدة اخلدمة يف مدة ثالث سن

على  27اإلعفاء وتأجيل التجنيد واالستثناءات األخرى، نصت املادة : فرنك كما نص على إجراءات  250تقدر ب

  .6منح اجلنود القدامى امتيازات عديدة 

، أين توجهت بعريضة إىل الس 1912تصدى الشعب اجلزائري هلذا املرسوم بتكوين جلنة دفاع يف ماي 

الذي كان معاديا للدميقراطية مهينا للجزائريني، وكذلك تعرب فيه عن معارضتها لقانون التجنيد اإلجباري، الوطين الفرنسي 

وسلمت إليه مذكرة عن مطالب  "بوان كاري"غري عادل، ويف جوان من نفس السنة استقبل الوفد الثاين من طرف 

املسلمني يف اجلزائر كتعويض عن اخلدمة العسكرية وقالت املذكرة بان التجنيد العسكري اإلجباري قد آثار مشاعر سخط 

ضرورة إاء اإلجراءات االضطهادية، متثيل نيايب جاد للجزائريني يف كل : يف كامل اجلزائر، وتضمنت عدة مطالب أمهها

إىل  18ئر وفرنسا، وكذا توزيع عادل للضرائب وتنقيح قانون التجنيد اإلجباري أمهها تبديل سن التجنيد من االس باجلزا

  . 7سنة وغريها من املطالب 21

بعض مع متادي السلطة الفرنسية يف تطبيقها لعملية التجنيد، وعدم تفاعلها مع مطالب اجلزائريني، شعر  

مئات  1911دهم فذهبوا يبحثون عن ملجأ هلم يف اخلارج، حيث غادر سنة اجلزائريني انه ال مستقبل هلم يف بال

ت اجلزائر باجتاه املشرق غادر عائلة  1200حيث يذكر أبو القاسم سعد اهللا أن أكثر من اجلزائريني متجهني حنو سورية، 

  .8سورياخاصة  العريب

                                                           

، وجتعلهم  األهايللقانون  إخضاعهمم عدم للمجندين القدماء وغيال 1913جويلية   13، ومرسوم 1912سبتمرب  19، ومرسوم 1912فيفري  03تضمن مرسوم   5
والتمتع باحلقوق السياسية والتعليمية  األكثرسنة على  45 األقلسنة يف خدمة اجليش الفرنسي على  25ما امضوا مدة  إىليتمتعون باملشاركة يف االنتخابات ، وحبق التقاعد 

. من قبل فرنسا 1912أورويب يف املنطقة، أدى إىل احتالل مراكش سنة  كما قامت فرنسا ذا اإلجراء بعد أزمة مراكش، حيث كان صراع  .وختصيص املنح للمعطوبني واملرضى
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اجتماعية صعبة، حيث قامت فرنسا عاش الشعب اجلزائري أثناء احلرب العاملية األوىل، أوضاع اقتصادية و 

 فرنسايوجه إىل  الزراعي نفذ وكان احملصول املخزونبتسخري كل اإلمكانيات اجلزائرية من أجل متويل احلرب، حيث أن 

 القمحالسلع خاصة مما أدى إىل زيادة سعر  كما ظهر نقص كبري يف البضائع الصناعية،  وعلى اخلصوص لوزارة احلرب،

فرنك ، ففي رسالة بعثها احلاكم العام  60و 50حيث وصل سعر القنطار إىل   لرئيسي للجزائريني،الذي يعد الغداء ا

كما كانت األسواق العامة ،  1"إن األهايل جياع:" إىل احلاكم الفرنسي بفرنسا وصف فيها احلالة املزرية للسكان قائال

وإىل جانب هذا التدهور الذي  طع احللفاء،مغلقة خاصة باملناطق اليت حدثت فيها ثورات وتوقف حصاد احلبوب وق

عاىن منه اتمع اجلزائري جراء القمع الفرنسي، جند أن فرنسا أثقلت كاهل الشعب اجلزائري بدفع الضرائب وبالتايل هناك 

س الكثري من األبناء اجلزائريني الذين وجدوا يف التجنيد خالصا من حالتهم االقتصادية التعسفية اليت أدت إىل البؤ 

والشقاء فقد أكدت املصادر التارخيية أن اغلب اجلزائريني كانوا ميوتون جوعا نظرا للحالة االقتصادية اليت يعيشوا خالل 

وكم من عمال وزراعيني قتلوا ، وكم من أراضي بزرعها أحرقت كل ذلك جعل من احلالة  احلرب فكم من مزارع حرقت،

  . 2 مرتدية جدا االقتصادية يف فرتة احلرب العاملية األوىل

بصورة كبرية، فانتقال الصناعة الفرنسية إىل تنفيذ ) فرنسا(كما تناقصت االتصاالت االقتصادية مع املرتوبول 

الطلبيات العسكرية جعلها ال تستطيع تزويد املستعمرات ببضائعها، كما كانت املواصالت البحرية مشغولة بالدرجة 

رية، باإلضافة إىل أن النقل حبرا أصبح غري آمن يف ظروف تبعية االقتصاد األوىل بإيصال القوات والشحنات العسك

  .3اجلزائري التامة باالقتصاد الفرنسي

، قصد كسب اجلزائريني النضمام إىل بعدة حماوالت لإلصالح يف اجلزائر 1914قامت فرنسا يف بدايات سنة  

قسم االنتخاب اجلزائري الذي نص على زيادة اجلزائريني فقد صدر قرار بتوسيع صفها يف جبهات احلرب العاملية األوىل، 

سنة ومقيم باستمرار يف بلديته  25وكان على املصوت اجلزائري عمره عن  ،  1/3إىل ¼ من  يف جمالس هذه البلديات

  . 4وهناك عدة شروط البد على املصوت أن حيقق إحدى الشروط على األقل موظفا عند الدولة 

أا كانت تعرب عن احلرية الفرنسية إزاء الواقع اجلزائري عشية  1914عن تعديالت وكل ما ميكن أن يقال 

ن الفرنسيني شعروا بأنه عليهم أن يفعلوا شيئا خاصة أن قانون التجنيد اإلجباري قد إاحلرب كانت على بعد أيام فقط، ف
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ملت فرنسا على وضع إصالحات حىت اجرب جل اجلزائريني على الذهاب إىل اجلبال بدل صفوف اجليش، وبالتايل فقد ع

          1جتذب اجلزائريني للمشاركة يف احلرب إىل جانبها

رغم أن اجلزائريني كانوا جمردين من القيادة ومن احلريات املدنية فإم قاموا حبملة سياسية ضد الفرنسيني يف 

بذلك رغم ادعاء الفرنسيني بأم كانوا خملصني فلجئوا للمظاهرات واالحتجاجات واملنشورات وقاموا  اجلزائر ويف اخلارج،

 .1870هلم ودخول فرنسا يف حرب ضد أملانيا يعين حتطيم األوىل الن كثريا من اجلزائريني يتذكرون حرب 

ها إىل احلرية ،وجند انه قن اجلزائر كانت يف طريأحكم فرنسا قد انتهى و  أناملعزولة  اجلزائرية ضنت اجلماهري

كتبها احد اجلزائريني إىل شخصية ايطالية تتضمن احلالة التعسفية   1914الفرنسيون رسالة سنة  خالل احلرب اكتشف

والغري العادلة اليت يعيشها اجلزائريون ،تتضمن أيضا الوضعية القائمة اليت مفادها سبب حماربة اجلزائريني ضد األملان 

 .2ودفعهم ضد شعب ليس للجزائريني معه عالقة وال عداوة

 حلرب العاملية األوىل اجلزائريني يف التعبري عن رفضهم املطلق للسياسة الفرنسية املنتهجة يف بالدهم،ساعدت ا

إضافة إىل ذلك جند أن مجاعة النخبة  ودليل ذلك أن اجلزائريني حتدوا الكولون بأم سيسرتجعون أراضيهم مبساعدة أملانيا،

  .3ثارة األهايل كي يطالبوا بالتعويض السياسي على اخلدمة العسكريةاجلزائريني قد استعملوا مبهارة القلم بدل السيف إل

نوقش املشكل اجلزائري علنية يف جنيف ويف نفس السنة من سبتمرب أمرت فرنسا بتجنيد  1916ففي سنة 

ال أيضا اجلزائريني إجباريا بقطع النظر عن الشروط اليت نص عليها قانون يفرض التجنيد ال على اجلنود فقط بل على العم

، وقد أثارت هذه اإلجراءات غضبا شديدا يف اجلزائر وكان متردا وعصيانا يف أوساط اجلزائريني، فقد أعلن األهايل 

 4مقاومتهم لفرنسا وكذلك رفضوا تسليم السالح يف بعض املناطق وأصبح اجلزائريون على أبوب الثورة ستندلع بعد ذلك 

. 

زائريون ضد املستعمر كانت كافية للتعبري عن رفضهم املطلق للسياسة القمعية إن احلملة السياسية اليت قام ا اجل

اجلزائريون كانوا جمردين من احلرية يف التعبري إال أم مل  أنالفرنسية وليس الوالء كما ادعى الفرنسيون، فبالرغم من 

ع الشديد ، فلجئوا إىل املظاهرات، يستسلموا بل حاولوا الوصول إىل اهلدف املرجو واسرتجاع احلرية بالرغم من القم

واالحتجاجات واملنشورات وغريها ، وبعد عرض املوقف من الناحية السياسية تبني رفض اجلزائريني للوالء الفرنسي، مما 

ولد كفاح مسلح ضد الفرنسيني خالل احلرب العاملية األوىل فبالرغم من أن اجلزائريني كانوا يقمعون بطريقة وحشية من 
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حرب  وسا إال أم كانوا ينتظرون الفرصة املناسبة للتعبري عن رفضهم املطلق لفرنسا ومطالبها ، وما الثورات قبل فرن

 1 .العصابات  يف تلك الفرتة إال دليل على ذلك

لقد خلفت احلرب العاملية األوىل خسائر بشرية كبرية  يف صفوف اجلزائريني، إذ نسجل أكثر من مخسة وعشرون 

، إال أا جلبت بعض الظواهر اجلديدة يف حياة اجلزائر االجتماعية، حي تزايدت 2ألف جريح 80كثر من ألف قتيل، وأ

،  3هجرة سكان الريف إىل املدينة، حيت ترتكز مصانع التبغ واجلعة والورشات امليكانيكية، وورشات السكك احلديدية

األيدي العاملة، حيث شجعت السلطات الفرنسية كما تزايد هجرة اجلزائريني حنو فرنسا،  اليت ظهر فيها نقص يف 

أكثر من  لبألف كجنود يف جبهات احلرب، وجب 177استرياد األيدي العاملة الرخيصة من اجلزائر، حيث قامت بتجنيد 

يف حني ذكر توفيق املدين أن عدد املشاركني اجلزائريني  .4لجيش الفرنسياملصانع التابعة ليف  للعملجزائري  78000

  5.ألف يف معامل الذخرية والبارود 80ألف يف جبهات القتال  80ألف منهم  400بلغ 

أا زادت أكثر مما   إذمن أهم نتائج احلرب العاملية األوىل من الناحية االجتماعية هو زيادة البلوريتاريا اجلزائرية 

، ومهما كان العدد فان هؤالء املسامهني وجدوا بعد 6مشاركة اجلزائريني يف احلرب كان كبريا جداكانت عليه مسبقا و 

سراحهم من اجلندية أم تعلموا بعض احلرف والتجارب، فكانوا مستعدين للعمل كعمال يف املوانئ، وعمال يدوين يف 

ي من النتائج االجيابية إىل حد ما الن اجلزائريني على الصناعات احمللية ، وعمال زراعيني، وعمال يف القطارات والربيد، وه

  .7األقل تعلموا حرف

معها فتحت آفاق أدت هذه اهلجرة إىل تقارب الطبقة العاملة اجلزائرية بنظريا الفرنسية، فازداد بذلك وعيهم، و 

على أنه عهد النهضة يف ) تالعقد العشرينيا(بعض الكتاب  وصفهغري حمدودة أمام اجلزائريني وأدخلتهم يف عهد جديد، 

وآخرون االجتاه حنو الثورة السياسية واإلصالح الديين واألخالقي، باإلضافة إىل " االندفاع الوطين"اجلزائر ويسميه بعضهم 

  .8النهضة األدبية والعلمية
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يداية ، إذ جند أغلب من تزعم احلركات السياسية أثناء انطالق النشاط السياسي للحركة الوطنية اجلزائرية

ظهورها، كانوا ممن عملوا يف صفوف اجليش الفرنسي سواء تطوعا أو جمربين، وكذلك الذين مارسوا العمل السياسي من 

يف فرتات متقطعة، ...) ، ابن التهامياألمري خالد(خالل األحزاب السياسية الفرنسية، ودخلوا االس الفرنسية املختلفة 

  1 .قافة فرنسية، أو من األسر امليسورةوكان هؤالء يف الغالب من املثقفني ث

االجتاه احملافظ، االجتاه املعتدل، : وقد ظهرت مع مطلع القرن العشرين جمموعة من االجتاهات الوطنية نذكر منها

ه فرغم ما أفرزت      2.واالجتاه الليربايل،  واالجتاه الثوري، واالجتاه اإلصالحي باإلضافة إىل االجتاه االشرتاكي الشيوعي

احلرب إال أا أفادت اجلزائر من حيث التطورات السياسية اليت عرفتها البالد، واليت كانت بفعل تأثري األحزاب الثورية 

الفرنسية، احتادات العمال ورحاالت اجلزائريني إىل فرنسا، كما أن االهتمام حبقوق اإلنسان السياسية الواردة يف مشروع 

منبع (األمري خالد  ، حيث رفضتقرير املصري مبدأ، وال سيما  )14 األربعة عشر( لسون بنقاطهيالرئيس األمريكي و 

هذه احلرب كانت  أن، كما 4لسنيحبق تقرير املصري باسم مبادئ و  وطالب 19193 ات فيفريإصالح )احلركة الوطنية

بادرة إشعار حركت مشاعر أفراد الشعوب املستعبدة ومن هنا بدأ الوعي القومي يتجسد لدى األفراد الذين شاهدوا كيف 

تدافع األمم عن حريتها وسيادا ويف نفس الوقت أسقطت هذه احلرب قرون املعمرين وأضعفت قواهم وعرفتهم أن 

   .5اجلزائر واحدة منهم

، ونتيجة ذلك مع الشعوب األخرىندجموا مكنتهم من أن ياجلزائريني يف احلرب العاملية األوىل  مشاركةكما أن 

شاعت بينهم أفكار جديدة وتعلموا لغات خمتلفة، ومارسوا عادات مل تكن معروفة لديهم واستفادوا من جتارب أخرى إذ 

  .6ىل أجدادهمأم جربوا احلياة األوروبية، والمست عقوهلم أفكار مل تتسرب أبدا إ

ا مع اليت كثريا ما مسعوا عنها بالرغم من أم مل يتمتعوا  والدميقراطية ومن أهم ما شد انتباههم فكرة املساواة 

 إىلعلهم كثريي النقد للطريقة الفرنسية يف اجلزائر يف ممارسة املساواة عندما عادوا جتالفرنسيني، وهذه احلقيقة سوف 
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زة اجلزائريني مزيدا من الوعي السياسي واالجتماعي بفعل الدعاية األملانية والرتكية املعادية لفرنسا وطنهّم، باإلضافة إىل حيا

  1.∗ومشاركتهم يف املعارك واحتكاكهم باندين واتمعات األخرى، واطالعهم على األحداث الكربى كالثورة البلشفية

 

   

                                                           

على  الذي يرتكز الفكر املاركسي  تبين، و )حكم فردي استبدادي( القيصري األوتقراطيالروسي وجنحت يف اإلطاحة بالنظام  1917اندلعت الثورة البلشفية يف أكتوبر   ∗
مالمح امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج بواسطة التخطيط والعدالة االجتماعية من خالل تدخل الدولة لتوجيه نشاط اتمع، ومن يعتمد على الذي  ،نظام اشرتاكي شيوعي

هي جمالس منتخبة من العمال (اليت متارس سلطتها يف مؤسسة السوفياتات  ء دكتاتورية الربوليتاريانشأة االحتاد السوفيايت و إرسا: السياسي يف جانبه النظام السوفيايت اجلديد
التأميم : متثلت أساسا يف االقتصادية همالحم، أما متيز النظام اجلديد بالبريوقراطية و املركزية الشديدة.1922تويل ستالني األمانة العامة للحزب بداية من و ) واجلنود والفالحني

بروز خنبة من  -إجبارية التعليم وجمانيته ألجل مقاومة األمية  - حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة -حتسني أوضاع العمال  :متثلت يف  االجتماعية همالحمأما  والتخطيط والتصنيع
وإن رفضت  بالثورة البلشفية دول عديد يف العامل خاصة من خالل األممية الثالثة اليت ساندت حركات التحرر الوطين يف العامل لكن تتأثر  .املفكرين والفنانني ملتزمة مببادئ الثورة
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  الحركة الوطنية في إذكاء الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية دور: الفصل الثاني

  انبعاث التيارات السياسية : أوال

يعد احلراك السياسي أو ما يعرف باحلركة الوطنية اجلزائرية الذي سبق الثورة التحريرية أحد الركائز التنشئة 
ري متكن من خالله هؤالء غرف منه أفكارهم السياسية، فأخذوا منه السياسية لدى أعضاء احلكومة املؤقتة، ووعاء كب

االجيايب وتركوا السليب، فكانت احلركة السياسية واإلصالحية أرضية للقيم واالجتاهات السياسية اليت من خالهلا هيئ قادة 
يسمى بالثقافة السياسية هو  إن هذا البعد السياسي للمجتمع أو ما. الثورة لكي يتكيفوا ويعيشوا ويتفاعلوا مع اتمع

  1.الذي سيحملونه عندما جيندون يف خمتلف األدوار االجتماعية والنضالية

 املصري مس الذي االعتداء ظهور مع إال يظهر مل الذي اجلزائري متعلمجا ألفراد املوحد الشعور منطلقات ومن
 والدين اللغة على تعتمد اليت مقوماته على يقضوا أن الفرنسيون حاول الذي الوطين الشعور ظهر اجلزائرية، لألمة املشرتك

 لكنو  خلقها قد لكونه ال"  اجلزائرية الوطنية احلركة ظهور يف حامسا عامال كان ذلك لكن ...  والتقاليد والعادات
  .2سعد القاسم أبو الدكتور ذلك يقول كما  "أيقضها ألنه

 من اجلزائرية النخب السياسية وخطب وتصرحيات مواقف أساس على الوطنية، احلركة أحزاب تصنيف ميكن
 الفكرية مرجعيته يستمد األولّ  :خطابني وجود تكونت نتيجة السياسية الثقافية واملفاهيم فالتصورات االستعماري، الوجود

 أسسه يستمد والثاين .الداخل من وإصالحه وأصالته، قيمه إىل باتمع العودة الداعية إىل الدينية اإلصالحية احلركة من
فقد أفرز النظام :" حيث أشار أحد املهتمني بفكر احلداثة بقوله  االستعمارية، بالظاهرة املرتبطة الفكرية من املنظومة

االستعماري دون وعي ظاهرة بروز أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات استمدت مواصفات بعدها الوطني من 
 مرحلة من تنتقل وسياسية وقوى اجتماعية شرائح بربوز مسح الذي مراأل ، 3"...األرضية التي حددها االستعمار نفسه

  .الوطنية الدولة والتحرر وبناء باالستقالل املطالبة مرحلة إىل واملقاومة الدفاع

  . ومن هنا سوف حناول أن نتطرق إىل خمتلف التيارات السياسية واإلصالحية اليت بنت احلركة الوطنية اجلزائرية  
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I. 1:خالد األمير حركة   

 اجلزائر يف السياسي االنبعاث منعطف اجلزائريني الشبان حلركة استمرارا كانت اليت خالد األمري حركة شكلت
 :وهي السنة هذه شهدا رئيسة أحداث ثالث إثر على السياسية حركته ازدهرت 1919 فمنذ العشرين، القرن خالل

 املبادئ صاحب " ولسن " األمريكي الرئيس حضره والذي ، 1919 سنة باريس يف الصلح مؤمتر انعقاد -
 . الشعوب مصري تقرير حق مبدأ ومنها عشر، األربعة

 القضاء يد يف لتصبح التجنيس عملية ليسهل جاء والذي ، بالتجنس اخلاص م 1919 فرباير 4 قانون دور -
 .اإلدارة ال

 .م 1919 نوفمرب يف العاصمة اجلزائر بلدية جملس انتخابات -

 الرئيس إىل مطلبية عريضة أرسل حيث السياسي، التحرك إىل خالد باألمري األحداث هذه دفعت وقد
 االستعمارية اإلدارة ظل يف اجلزائريني أوضاع فيها شرح م، 1919 ماي يف بباريس الصلح مؤمتر خالل ولسن األمريكي
 هو خالد األمري حلركة األمسى اهلدف كان فقد وذا ،2اجلزائري للشعب املصري تقرير حبق املطالبة إىل انتقل مث الفرنسية،
 النضال خالل من وطنه، أبناء يعيشها اليت املزرية األوضاع ختفيف على العمل من مينعه مل ذلك أن غري ، اجلزائر استقالل
 م 1919 نوفمرب يف العاصمة اجلزائر بلدية انتخابات يف شارك ولذلك الفرنسية، األجهزة داخل اإلصالحي السياسي

 يتوىل لئال ) املتجنسني غري املسلمني املرتشحني( لصاحل التصويت إىل ودعا  ،املتجنسني على شديدا هجوما فيها وشن
  .3املرتدون أمورهم

 أعوان مبساعدة االستعمارية الدسائس أن غري االنتخابات، هذه يف باهر انتصار حتقيق من مكنه ما وهو
 قبل من األمري استدعاء مت 1923 سنة ويف االنتخايب، مسعاه فشل إىل أدت اجلزائريني املتجنسني من الفرنسية اإلدارة
 إىل يدعوه الذي الفرنسية احلكومة اقرتاح عليه عرض حيث ، (Théodore Steeg)   "ستيق تيودور" العام احلاكم
 ،ولكن صارمة قرارات ضده ستتخذ رفض ،وإن ملركزه مالئمة وضعية له تعطى أن مقابل السياسي النشاط عن الكف
 من مينعه مل ذلك ولكن  4.مبصر اإلسكندرية إىل ونفيه اعتقاله مت وعندها مطلقة، بصفة العرض هذا رفض األمري

 شهر خالل باريس إىل بالدخول  " (Herriot) هريو" الفرنسي الرئيس له مسح أن فبعد النضايل دوره  أداء يف االستمرار
 فيها خلص واليت الفرنسي الرئيس إىل ا بعث اليت املشهورة رسالته كتب بفرنسا، اليسار تيار فوز اثر 1924 ماي

  5:يأيت ما فيها جاء حيث األساسية اجلزائريني مطالب

  .اجلزائر يف القاطنني واألوروبيني اجلزائريني بني الفرنسي الربملان يف النيايب التمثيل مساواة-
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 الرقابة ائيا،وإبطال كامال إلغاء اجلنايات حماكم يف باجلزائريني اخلاصة االستثنائية واإلجراءات القوانني إلغاء -
  .شرط وال قيد دون العام القانون إىل الرجوع مع اإلدارية

  .العسكرية اخلدمة يف األوروبيني مع والواجبات احلقوق نفس -

  .الشخصية واملقدرة الكفاءة سوى بشرط ذلك تقييد دون والعسكرية املدنية الرتب مجيع إىل اجلزائريني ارتقاء -

 . التعليم نوع يف حبرية االختيار االحتفاظ مع اجلزائريني على شامال تطبيقا اإلجباري التعليم قانون تطبيق -

 .واالجتماع الصحافة حرية -

 . اإلسالمية الشريعة على الدولة عن الدين فصل قانون تطبيق -

 .واملتهمني املعتقلني على عام عفو -

 .اجلزائريني على والعمالية االجتماعية القوانني تطبيق -

 .فرنسا إىل الذهاب يف واملهن احلرف مجيع من اجلزائريني للعمال املطلقة احلرية -

ساهم األمري خالد أيضا يف إحياء احلياة الثقافية داخل اتمع اجلزائري، إىل جانب عدد من املصلحني كما 
إليه الفضل يف تأسيس املسرح اجلزائري، وذلك بتأسيس أول مجعية مسرحية مبدينة املدية، وفرقتني اآلخرين، ويعود 

حيث طرح من خالل هذا املسرح القضايا الوطنية واالجتماعية، ومعاجلتها  مسرحيتني يف كل من العاصمة والبليدة،
  1 .والرتفيه يف نفس الوقت والتخفيف من آالم الشعب

مجعية األخوة "خالد الشعب اجلزائري إىل التضامن الوطين، ولكي يتم ذلك أسس مجعية مساها ولقد دعا األمري 
 .2واليت كان هدفها خدمة القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية 1922جانفي  23وذلك يف " اجلزائرية

 واستمرت هذه األخرية للرتصد له،ونتيجة للنشاط املتزايد لألمري خالد، والذي كان يثري خماوف اإلدارة الفرنسية، عمد
 اثر الزراعيني العمال كتلة يسمى كان فيما املتجمعني الشيوعيني قائمة على امسه ظهر حيث نضاله يف خالد األمري

 احلياة من خالد األمري إقصاء ومت االستعمارية، اإلدارة زورا واليت العاصمة باجلزائر 1925 لعام البلدية االنتخابات
ولكن على الرغم من نفيه  ،19233 وانتهت إىل نفيه خارج الوطن سنة  ،ا إقامته عدم حبجة اجلزائر مبدينة السياسية

نقل معركته هذه من اجلزائر إىل فرنسا ، ولقد متكن األمري من أن  حيثوطنه، فلقد واصل كفاحه لإال انه ظل وفيا 
 ."جنم مشال إفريقيا"يشكل هيئة تدافع عن حقوق العمال املغاربة يف فرنسا، واليت أصبحت فيما بعد ما يطلق عليها 

جاح يف دفع القضية الوطنية وهكذا فقد أسس األمري النواة األوىل للحركة السياسية اجلزائرية الثورية، واليت سيكتب هلا الن
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  عام وفاته حىت بسوريا األخري يف ليستقر، إىل اإلمام، ومنه فقد متكن من حتقيق ما اخفق يف حتقيقه يف اجلزائر
  1.عمره من السادس العقد يف وهو1936

 وتطلعام اجلزائريني مبطالب التعريف خالله من حاول الذي السياسي ونضاله خالد األمري حلركة املتتبع إن
 استعمل حيث السياسية، أهدافه حتقيق يف الدميقراطية الوسائل وظف أنه يالحظ اإلسالمية، العربية بالشخصية ومتسكهم

 أن كما م 1925 عام انتخابات أو  1921 عام انتخابات يف سواء البلدية، االس إىل للدخول االنتخابات وسيلة
 التمتع يف اجلزائري الشعب حق على التأكيد تضمنت الفرنسية السلطات إىل األمري قدمها كان اليت املطالب جمموع

 يف واملساواة ، الفرنسي الربملان يف واألوربيني اجلزائريني بني النيايب التمثيل يف املساواة ومنها ،احلقوق السياسية مبختلف
   .فرنسا إىل السفر يف العمال وحرية الدينية واحلرية واالجتماع، الصحافة وحرية العسكرية اخلدمة ويف والواجبات، احلقوق

وما ميكن استخالصه مما سبق، هو الدور الكبري الذي لعبه األمري خالد يف احلركة اإلصالحية، فهو يعد لبنة 
هامة يف بناء املسرح السياسي للجزائر املعاصرة، وكانت مطالبه جامعة وشاملة وربطت بني البعد الرتبوي واإلصالحي 

عي والسياسي يف قالب ثوري، خاطبت العقول واذكت األحاسيس وأمنت الشعور، كما ساهم عمله هذا يف واالجتما
  .تنوير الطريق والدرب إمام اجلزائريني

من القيم االجتماعية والسياسية كان هلا  الكثري محلت اإلصالحية خالد األمري حركة أن القول ميكننا وذا
 إىل هتو دع كما  ي،السياس ممساره خالل السياسية لرجاالت الثورة وتكوين ثقافتهم السياسيةاألثر االجيايب يف التنشئة 

باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية سامهت يف حتديد املسار السياسي لدى اجليل القادم  التمتع يف اجلزائري الشعب حق
  .واملتمثل يف جيل الثورة

II. وحزب الشعب الجزائري إفريقيا شمال نجم: التيار االستقاللي   

 بفرنسا، املهاجرين اجلزائريني العمال أوساط يف ظهر أنه املؤرخون جيمع الذي أفريقيا مشال جنم نشاط بدأ
 القادر عبد علي وحاج الغول بن أمحد "  :العمال هؤالء بني ومن م، 1925 و 1924 بني ما املمتدة الفرتة خالل

 2.تشكيله يف أساسيا دورا خالد األمري كما لعب ".احلاج ومصايل

 النجم وعقد القادر، عبد علي حاج رئاسة حتت 1926 مارس شهر يف فكانت رمسية بصفة نشاطه بداية وأما
 Grange( "أوبال غرانج"جويلية بقاعة  2 للمناضلني يف عام اجتماع وتاله 1926 جوان 12 يف له اجتماع أول

Opale( واجلياليل عاما، أمينا احلاج ومصايل للحزب رئيسا علي حاج القادر عبد وعني مركزية، جلنة انتخاب خالله مت 
 املغاربة للعمال مفتوحا كان لكنه جزائريني، مناضلني مجعية شكل يف عمله بدأ الذي النجم وضم، 3للمال أمينا شبيلة

  .أفريقيا مشال ملسلمي واالجتماعية واملعنوية املادية املصاحل عن الدفاع يف هدفه ومتثل الثالث، البلدان من
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 عبد ومنهم الشيوعية، العناصر منه تنسحب فبدأت النجم قيادة 1احلاج مصايل توىل م 1927 سنة بداية ويف 
  مث ، الشيوعية العناصر عن ويبتعد الوطين البعد يأخذ النجم بدأ وعندها املوايل، العام يف أنسحب الذي علي حاج القادر
 مصايل فيه وألقى،  2  1927 فيفري10 - 14  ، بني ما الفرتة يف أنعقد الذي " بروكسل مؤمتر" يف النجم شارك
 من مجلة إىل باإلضافة الفرنسي، االحتالل قوات وجالء اجلزائر، استقالل مطلب على فيه أكد هاما خطابا احلاج

   : 3يأيت ما يف وتتمثل اآلنية املطالب

 .االستثنائية والقوانني األندجيينا لقانون الفوري اإللغاء �
 .املبعدون أو اجلربية اإلقامة حتت أو السجون يف هم ملن العفو �
 .واالجتماعات واجلمعيات الصحافة، حرية �
 .اجلزائر يف الفرنسيون ا يتمتع ملا املساوية والنقابية السياسية باحلقوق التمتع �
 .العام باالقرتاع منتخب جزائري برملان إىل بأقلية املنتخب احلايل الس حتويل �
 . أيضا العام باالقرتاع والعمالية البلدية االس انتخاب �
 . املراحل مجيع يف التعليم حبق التمتع �
 .للعربية مدارس إنشاء �
 .االجتماعية القوانني تطبيق �
 .  واسعة بقروض الفالحني صغار إعانة �

 السيادة ميس برناجمه أن حبجة ، م 1929 سنة النجم حل إىل االستعمارية بالسلطات املطالب هذه أدت
 . الشمالية أفريقيا يف الفرنسية

 استمرت الفرنسية االستعمارية االدارة ولكن"ايد إفريقيا مشال جنم" هي جديدة تسمية النجم اعتمد وعندها
 مصايل رئيسه لصاحل عفوا ،وأقر احلزب حل قرار  "4بلوم ليون "الشعبية اجلبهة حكومة رئيس ألغى أن إال عليه التضييق يف

 اجلزائرية السياسية الطبقة على الشعبية اجلبهة حكومة طرحته الذي اإلصالحي املشروع يف احلزب دمج أمل على احلاج
 وانتقال اجلزائر، استقالل مبطلب ومتسكه االدماجي املشروع هلذا النجم رفض ولكن ، "فيولث بلوم" مبشروع عرف والذي
 جانفي 27  يوم حله إىل الشعبية اجلبهة حبكومة دفع ، له الفرنسي الشيوعي احلزب وعداء الوطن، داخل إىل نشاطه

1937.5   
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  :تأسيس حزب الشعب الجزائري

 ، اجلزائر إىل نشاطه نقل على وعمل "الشعب زبح"  1937 مارس 11 يف احلاج مصايل أسس وعندها
 واحرتام ، وبرملان وطنية حكومة إنشاء : وهي املدى البعيدة النجم أهداف عن جوهرها يف ختتلف ال أهدافه فكانت

 بكتلة أو التونسي الدستوري باحلزب ميالده عند الكتاب بعض شبهه وقد اإلسالم و العربية واحرتام ، اجلزائرية األمة
 . 1املغربية العمل

 عدم من الرغم على و باجلزائر احمللية االنتخابات يف مرة ألول احلزب أعضاء اشرتك 1937 جوان شهر ويف
 ألنه كبريا جناحا حقق أخرى جهة من لكنه ، اجلزائر ملدينة البلدية االنتخابات يف الالزمة األصوات على احلزب حصول
   .2اجلزائرية األوساط يف معروفا أصبح

 إىل الفرنسية بالسلطات دفع مما ، اجلزائري العلم رافعا كبرية مبظاهرات احلزب قام م 1937 جويلية 14 ويف
 حبزب العمل وإعادة لفرنسا، معادية حبملة القيام بتهمة 1937 أوت27 يف احلزب زعماء اعتقل حيث ،عليه التضييق
 .3أتباعه من مخسة وعلى سنتني ملدة بالسجن مصايل على وحكم حملول،

 " جريدة ونشرت النشاط، واصلوا مناضليه من عددا أن إال احلزب أعضاء من الكثري اعتقال من الرغم وعلى
 ما السياسي امليدان خبصوص فيه جاء حيث احلزب برنامج م 1938 جانفي يف الصادر عددها يف حاله لسان " األمة
 : يأيت

 . االستثنائية القوانني وكل الغابات ونظام ، األندجيينا قانون إلغاء 1-

 الفرنسيني مساواة االجتماعات، النقابة ، التفكري ، اجلمعيات ، الصحافة حرية : الدميقراطية احلريات منح 2-
  .إدارا وكذلك هلا التابعة األوقاف إعادة مع اإلسالمية الديانة احرتام العسكرية، اخلدمة أمام واجلزائريني

 .احلكومة طرف من والربوتستانتية الكاثوليكية للديانة املقررة اإلعانات إلغاء 3-

 . اخلارج إىل و فرنسا إىل السفر حرية 4-

  .الدين يف أو العرق يف متييز بدون عاما انتخابا منتخب جزائري جملس إىل املالية النيابات حتويل 5-

  . 4والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات فصل 6-

 سنة أكتوبر انتخابات يف جناحا أعضائه بعض حقق حيث االنتخابات يف املشاركة يف احلزب استمر قد
 اجلزائر يف أعضاؤه وصار ، " اجلزائري الربملان" بعنوان جديدة جريدة وأنشأ ، م 1939 أفريل وانتخابات م 1938
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 دفعت الثانية العاملية احلرب عشية العامل عرفها اليت التطورات أن غري شخص،3000 حوايل الثانية احلرب عشية
 السلطات اعتقلت كما ،الصدور من" األمة" جريدة ومنع الشعب حزب حل إىل م 1939 سبتمرب يف الفرنسيني
 ،1م 1939 أوت 25 يف له املقررة املدة أى قد  كان ما بعد م 1939 أكتوبر يف جديد من احلاج مصايل الفرنسية

 بلغ قاسية، أحكامٌ  حبقهم وتصدر ، العسكرية احملكمة أمام مناضال وعشرين سبعة مع 1941 مارس 17 يف وسيمثل
  .2فرنك 161.000 قدرها وغرامة نفي سنة 560 و سجن، سنة  114و شاقة، أعمال سنة 123 جمموعها

نتيجة لسياسة فرنسا القمعية وتنكيلها بالوطنيني بدعوى محاية اجلبهة اجلزائرية يف ظل الظروف الصعبة اليت مير 
 العمل واصلوا احلزب مناضلي أن إال لثانيةا العاملية احلرب خالل الشعب حزب عناصر على حصار  فرضا العامل، 

 1940 جوان يف بفرنسا حلت اليت النكبة إثر اجلزائر جامعة يف الطلبة من جمموعةحيث عمدت  الوطنية، القضية لصاحل
 عالق، وأمحد الرمحن وعبد املؤمن، عبد بن وعلي بوقرموح ومولود مصطفاي شوقي منهم طالب 14 حوايل وكانوا ،

 أكتوبر الفاتح يف تفجري الثورة االجتماعات من سلسلة بعد وقرروا ...برجم وعمار معمري ومولود موسى سيدي
 فتخلوا ، ملشروعهم الطوباوي الطابع على أعينهم فتح  دباغني باألمني اتصاهلم لكن  العمل، برنامج ووضعوا ، 1940

 3.)الشعب حزب إىل معظمهم وانضم عنه

 ، املسلح الكفاح مرحلة إىل الوطين النضال نقل إىل سعت اليت املنظمات من العديد السياق نفس ويف ظهرت
 C . A . R . N . A : Comité d’Action Révolutionnaire Nord  أفريقيا لشمال الثوري العمل جلنة"  :ظهورا أوهلا ولعل

Africain   "رشيد واعمارة ، طالب حممد الرمحن، عبد ياسني ، راجف بلقاسم( الشعب حزب قياديي بعض أسسها اليت 
،  وأطلق على هؤالء يف ذلك الوقت 1938 أواخر يف األملان مع جرت اتصاالت إثر  4)...رعم محزة عبدون، حممود ،
 احملور من مساعدات على احلصولم هدفه وكان، )les Aventuristes politiques" (املغامرين السياسيني"

 كما اجلماعة، هلذه مصايل معارضة لكن 5.األفق يف تلوح كانت اليت الثانية العاملية احلرب قيام عند الثورة تفجري قصد
 يستنفذ التنظيم هذا جعل معها، التعاون يف األملان جدية وعدم ، احلزب من عناصرها مجيع فصل قرار خالل من يتبني

 فكونت بقاياه، يف احليوية أمريكي- األنكلو اإلنزال بعث حيث ، 1942 نوفمرب حىت شتوي بيات يف ويدخل أغراضه
 املضادة والدعاية السالح، كجمع أعمال بعدة وقامت نفوذها، مركز اجلزائر مبدينة القصبة حي وكان جديدة، منظمة

 أفريل يف مصايل أقنعت الديناميكية وهذه،  6 " اجلزائري العمل" جريدة وإصدار اجلزائري، الشعب بيان وتوزيع للتجنيد،
  7.احلزب يف العناصر تلك  إدماج بإعادة 1944 أفريل
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 حممد( الشعب حزب يف املناضل الشباب من جمموعة قامت بلكور، حي يفو  ،( 1942 )  الفرتة نفس ويف
 شباب جلنة" اسم محل شباين تنظيم بتأسيس ) ...باشا تازير حممد ، يوسفي أمحد ، حمساس أمحد ، بلوزداد
 كتوزيع السياسية النشاطات جانب إىل اضطلع " Comité de la Jeunesse de Belcourt  CJB: بلكور

 سرقة يف خصوصا متثلت العسكرية شبه بالنشاطات ...لالستقالل الدعوة و اإلجباري التجنيد ومقاومة املناشري،
  1متيجة  سهل يف املوجودة واإلنكليزية األمريكية املعسكرات من األسلحة

  20 بانتقاء الشعب حزب إدارة قامت واحدة، منظمة يف املنظمتني هاتني إدماج بعد ، 1944 عام ويف
 القادر عبد حدانو، أمحد دمحون مصطفى حداد، يوسف بناي، وايل احلميد، عبد مصطفى بلوزداد، حممد(  مناضال
 احلزب اجتماعات محاية تتوىل مسلحة جمموعة منهم وكونت ) ...زعاف رابح تاغليت، القادر عبد هين، حممد بودة،

 .  2بلوزداد إىل قيادا وأسندت االستعمارية الشرطة وغالة اخلونة وتأديب وإطاراته

 اجليش قلب يف يتم كان بل فحسب الوطنية التنظيمات داخل جيري الوطين للكفاح التحضري يكن مل
 خمتلف مبدرسة وطنية شبكة كّون الذي 3أوعمراناعمر  الرقيب حماولة منها كثرية، ذلك على واألمثلة أيضا، االستعماري

 راسم، علي قدور، معسكري) اجلزائريني من صف وضابطا جنديا 40 من أكثر ضمت بشرشال، األسلحة خمتلف
 باجلبل، االلتحاق مث والذخرية األسلحة خمازن على لالستيالء وخططت)  ... دزيري، سعدون، مقدم، بن حممد، شريفي

  .4وتفكيكها كشفها إىل أدى 1945 ماي حوادث إثر أعضاءها أحد وشاية أن إال

إذ   م 1943 فيفري 10 يف الصادر "اجلزائري الشعب بيان" إعداد يفحزب الشعب اجلزائري  أسهمكما  
 وجمازر الثانية العاملية احلرب عن النامجة الطوارئ حالة رفع وبعد ،5كان أمحد بودة مبعية فرحات عباس وراء حترير البيان 

 ليستقر م 1946 سنة من أكتوبر شهر يف احلاج مصايل سراح الفرنسية االستعمارية السلطات ،أطلقت 1945 ماي 8
احلزب يف تشكيل حركة سياسية جديدة خلفا حلزب الشعب  أعضاءقام هذا األخري رفقة  ،6العاصمة بأعايل بوزريعة يف
  . حلنامل

 للحريات االنتصار حركة ، الشعب ،حزب إفريقيا مشال جنم(  االستقاليل اإلجتاه ملسرية املتتبع فإن وذا
 سياسة ورفض اجلزائري اتمع خصوصية على بالتأكيد متيز أنه يسجل 1946 سنة غاية وإىل تأسيسه منذ) الدميقراطية

 من الرغم وعلى ، باجلزائر الشعبية اجلماهري أوساط يف االستقاليل للوعي سهيوتأس فرنسا، تطرحها كانت اليت اإلدماج
 اجلزائرية األحزاب أكرب أصبح حىت باجلزائر الشعبية األوساط يف التغلغل استطاع ما سرعان أنه إال املهجر يف تشكله
   .وشعبية انتشارا وأكثرها
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، كان أكرب منبع هلا هو هذا التيار احلكومة املؤقتة اجلزائريةمكونات الثقافة السياسية عند رجاالت  عن وأما
 اليت احلزبية اهلياكل خمتلف عرب االستقاليل االجتاه أصدرها اليت املواثيق كل أن التأكيد فيمكننا االستقاليل بكل امتياز، 

االجتماعية والسياسية للفرد واتمع اجلزائري وبالتايل تشكيل الثقافة السياسية عند  القيمحددت بشكل كبري  قد أسسها
 مؤسسات وإقامة واالجتماعات واجلمعيات ، الصحافة وحرية االستثنائية القوانني بإلغاء املطالبة ومنها شباب الثورة ،

 مجهورية وإقامة والقضائية، والتنفيذية التشريعية السلطات وفصل ديين أو عرقي متييز دون الشعب قبل من منتخبة
حزب - جنم مشال إفريقيا(التيار االستقاليل   فان وعليه ،األبعاد احلضارية للشعب اجلزائري حترتم اجتماعيةو  دميقراطية
 اجلزائري الشعب ستمكن اليت هيالقيم االجتماعية والسياسية  أن يعترب كان)احلريات الدميقراطية حرجة انتصار-الشعب

 اجلزائرية األمة مستقبل وبناء االستعمار حملاربة ضرورية بذلك وهي الشخصية، مقوماته واحرتام السياسية، حريته حتقيق من
. 

III. الجزائريين المسلمين المنتخبين اتحادية: 

 رئيسا تامي بن الدكتور ،وانتخب 1927 سبتمرب 11 يف باجلزائر عقد مؤمتر أثناء 1االحتادية هذه تأسست
 من هؤالء وكان عباس، وفرحات 3جلول بن الدكتور أمثال من " اجلزائري الشباب " من قسما تضم وكانت ،2هلا

 وهران من كل يف أخريتان احتاديتان تأسست مث ، 4الفرنسية باللغة مثقفني وأكثرهم املختلفة االس يف املنتخبني
 احتادية بإنشاء م 1930 سنة خالل املنتخبني من مجاعة قامت قسنطينة ففي العاصمة، احتادية غرار على وقسنطينة

 الفرنسية اإلدارة يف اجلزائريني املوظفني من عهدها بداية يف أعضاؤها وكان ، االنتخابات أيام يف والتنسيق التعاون هدفها
 ،5بارز نشاط هلا يكن فلم وهران احتادية وأما ، العاصمة الحتادية تابعة األمر أول يف وكانت ، سيسبان شريف برئاسة
 املسلمني املنتخبني احتادية تأسيس اثر وعلى املنتخبني، كتلة يف فتحكمت نشاطا أكثر قسنطينة احتادية كانت بينما
 :اآلتية املطالب يف املتمثلة أهدافها عن تامي ابن الدكتور رئيسها أعلن

 .الفرنسي الربملان يف اجلزائريني متثيل 1-

  .الفرنسيني مع العسكرية اخلدمة يف األهايل مساواة 2-

  .اجلزائريني على الفرنسية االجتماعية القوانني وتطبيق املوظفني مرتبات يف املساواة 3-

  .املسلمني لألهايل التعليم حق 4-

  .فرنسا إىل اجلزائريني للعمال السفر حرية 5-
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  1. األهايل وعقوبات االستثنائية القوانني إلغاء 6-

 مطالب ذلك إىل وأضافوا1927 سنة أعلنوه الذي نفسه الربنامج االحتادية أعضاء كرر م 1930 سنة ويف
 املسؤولية بإلغاء الغابات قانون يف النظر وإعادة ، املالية النيابات رئيس انتخاب يف املسلمني املنتخبني مشاركة مثل أخرى،

 ونشر ، اجلزائرية املنحة .اجلزائريني املوظفني وإعطاء ، باملسلمني خاص فالحي قرض وإنشاء ، احلرائق حالة يف اجلماعية
  . 2اجلزائريني بني الفرنسي التعليم

 فرتة أثناء االجتاه هذا تزعم حيث قسنطينة يف النواب كتلة جلول بن الدكتور ترأس م 1933 سنة ويف
 العامني، املستشارين انتخابات جرت م 1934 أكتوبر شهر وخالل عباس، فرحات الصيديل جانب إىل الثالثينيات

" سعدان الدكتور"و سطيف عن" عباس فرحات" فازت اليت األمساء بني ومن ، األغلبية على النواب كتلة حتصلت حيث
 عن"  عبود ابن"و قاملة عن"  األخضري والدكتور" جيجل عن" خالف"و أهراس سوق عن" الزين قاهرية" و بسكرة عن
 حياة يف هاما دورا تلعب الكتلة هذه بدأت وعندها ،"اخلروب" عن" وسراوي" ميلة عن" بوصوف"و البيضاء عني

  .3اجلزائر

  ،الغابات وقانون األهايل قانون بإلغاء جلول بن طالب م 1935 لسنة املالية الوفود انتخابات وأثناء
 " واألخوة واملساواة احلرية" ومبادئ ، بفرنسا اإلميان أشد يؤمنون املنتخبني هؤالء وكان ، 4العسكرية اخلدمة يف وباملساواة

 1936  ماي شهر يف فرنسا يف الشعبية اجلبهة انتصار وبعد والكولون، االستعماري النظام مع خالفهم وتركز
 إعطاء يتضمن الذي "فيولث بلوم" ملشروع األخري هذا اقرتاح فكان اجلزائر، بشؤون "فيوليث موريس" "بلوم ليون"كلف

 الشخصية األحوال عن التخلي دون من أكرب، عددا ليشمل يوسع مث اجلزائري الشعب من صغري جلزء السياسية املساواة
 فكان ، اجلزائري الشعب مطالب من جزء حتقيق يف اجلزائرية السياسية الطبقة آمال إحياء إىل ذلك فأدى ،5اإلسالمية

 بينما ، العلماء ومجعية الشيوعي احلزب املنتخبني جانب إىل فيه شارك والذي م 1936 جوان يف املنعقد اإلسالمي املؤمتر
 من جبملة خرج حيث جلول، بن الدكتور اإلسالمي املؤمتر وترأس ، اإلدماجي لطابعه فيه املشاركة إفريقيا مشال جنم رفض

 وضغط تأثري حتت اإلصالحي االجتاه أمل خيبت الفرنسية احلكومة ولكن الشعبية، اجلبهة حلكومة رفعت املطالب
 ولو للحصول باريس حنو اجلزائرية للوفود الكثيفة التنقالت رغم سقوطها بعد "فيولث بلوم" مشروع فشل فكان ، الكولون

 ديدات فشل بعد السياسية احلياة يف اجلماهري دور أمهية عباس فرحات أدرك ،وعندها اإلصالحات هذه من جزء على
 الذي اجلزائري، الشيوعي احلزب غرار على سياسي حزب إنشاء يف يفكر فبدأ اإلصالحات، حتقيق يف باالستقالة النواب
 حزب م 1938 جويلية أواخر يف أنشأ وبالفعل م، 1937 عام تأسس الذي الشعب وحزب م،1936 عام تأسس
 : 7اآلتية املطالب برناجمه تضن و ،6"اجلزائري الشعيب االحتاد " اسم حتت
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 .السياسية واحلرية املساواة-

 .اخلبز-

 .العربية اللغة تدريس-

 .املسلمة الشبيبة تعليم-

 .املعتقد حرية-

 .االجتماعية الصحة-

  .اإلنسانية واألخوة األجناس بني املساواة-

  .1اإلمربيالية ضد-

 اإلسالمي الفرنسي التجمع " م 1938 أفريل يف فأسس اإلدماج لفكرة وفيا بقي الذي جلول بن صديقه وأما
 الشكل على واجلمعيات، والطبقات واألحزاب الفئات خمتلف مجع إىل التجمع هذا خالل من يسعى وكان" اجلزائري

 نزول غاية إىل السياسي العمل إاء إىل أدى الثانية العاملية احلرب اندالع أن غري .2اإلسالمي املؤمتر عليه كان الذي
 بيان إصدار على إشرافه خالل من عباس لفرحات السياسي النشاط فتجدد ، 1942 نوفمرب 8 يف اجلزائر يف احللفاء
 باستثناء الوطنية، للحركة األخرى األطراف جانب إىل البيان هذا إعداد يف النخبة اشرتكت حيث م، 1943 فيفري
 إىل وتسليمه البيان تبليغ مت م، 1943 مارس 31 ويف البيان، إعداد مشاورات يف املشاركة رفض الذي الشيوعي احلزب
 يف ديغول اجلنرال وإىل وروسيا وإجنلرتا املتحدة الواليات ممثلي إىل منه نسخ وسلمت "بريوتون مارسال" آنذاك العام الوايل
 3.بالقاهرة  املصرية احلكومة وإىل لندن

 : أساسني قسمني البيان وتضمن

 .له شديد نقد مع للجزائر الفرنسي االستعمار عباس فرحات فيه حيلل : األول القسم

 : يف أساسا واملتمثلة املطلوبة اإلصالحات برنامج يتضمن : الثاين القسم

 .وإائه االستعمار إدانة -أ

 .املصري تقرير يف الشعوب حق تطبيق -ب

 : يضمن ا خاصا دستورا اجلزائر منح -ج
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 .الدين أو العرق يف متييز بدون سكاا مجيع بني التامة واملساواة احلرية -

 .االزدهار يف الفالحية الربوليتاريا وحق هام زراعي بإصالح الكبرية اإلقطاعية امللكية إلغاء -

 .رمسية لغة العربية باللغة االعرتاف -

 .اجلمعيات إنشاء وحق الصحافة حرية -

  .للجنسني واإللزامي ااين التعليم -

  .الدولة عن الدين فصل مبدأ وتطبيق العبادة حرية -

  .بلدهم حكومة يف والفعلية احلالية املسلمني اجلزائريني مشاركة -د

  .1السياسيني املعتقلني كل تسريح -ه 

 يضعه خاص دستور  هلا جزائرية دولة اجلزائر تصبح ، احلرب اية عند :"فيه جاء للبيان ملحق أضيف مث
  .  2"قاطبة اجلزائريني قبل من منتخب جزائري تأسيسي جملس

 كما القدمي، اجلزائر دستور يف تعديل ألي الشديد بالرفض متيز ديغول اجلنرال موقف أن إال البيان مرونة ورغم
 فاتصل وجهودهم، صفوفهم توحيد إىل اجلزائريون توجه وعندها املوقف نفس  "كاترو " اجلنرال اجلزائر يف ممثله أبدى

 السياسية، واألحزاب االجتاهات خمتلف من أفرادا تضم جامعة، سياسة حلركة للتأسيس املنظمات مبختلف عباس فرحات
 . 3واحلرية البيان أحباب جتمع تأسس 1944 مارس 14 ويف ، االستعمار مشكلة حلل تصورا متلك لكنها

 :فيها جاء اليت الرابعة املادة "واحلرية البيان أحباب " حلركة األساسي القانون يف وردت اليت املواد أهم ومن
 مناوئة جديدة فرنسية مجهورية مع فيدرالية بروابط مرتابطة مستقلة مجهورية تأسيس و ، جزائرية دولة إنشاء فكرة ترويج

 يف التعايش ورغبة ، املساواة شعور وبث واملسيحيني واملسلمني اإلسرائيليني اجلزائريني يف التضامن روح وخلق لالستعمار،
 مجاهرييا إقباال احلركة هذه لقيت وقد4   "أمة كل تكوين أساس " رأينا حسب هي اليت الروح تلك ، والضراء السراء
 بطاقة على وحصوهلم واحلرية البيان أحباب " حركة يف اخنراطهم مبجرد أنه الناس ببعض االعتقاد وصل حيث كبريا

 كل لسحق م 1945 ماي مؤامرة تدبري إىل االستعمارية السلطات دفع ما وهو االستقالل على سيحصلون ، االخنراط
 رفضه بعد البيان جتمع من عباس فرحات أنسحب الشعب حزب لعناصر الكبري التواجد وبفعل االستقالل يف تفكري

  .الشعب حزب أنصار قبل من العنف استعمال
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 اإلصالحي النهج انتهج البورجوازية الطبقة إىل وينتمي الفرنسية املدارس يف تعلم الذي النخبة تيار فإن وهكذا
 ليكونوا الفرنسي اتمع يف بدجمهم األهايل أوضاع لتحسني الثالثينيات خالل اجلزائر يف إصالحات بإجراء فطالب

 أو الفردية سواء املختلفة مساعيهم فشل إىل أدى الكولون مع االستعمارية اإلدارة حتالف ولكن ، فرنسيني مسلمني
 نظام يف فرنسا مع متحد وبرملان جزائرية حكومة بتأسيس املطالبة إىل دفعهم مما الوطنية، احلركة أطراف بقية مع املشرتكة
 حزبا عباس فرحات ليؤسس االحتادية تفككت حيث ، الثانية العاملية احلرب اية حىت االستعماري النظام ورفض فيدرايل
 . اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتاد هو جديدا

 إىل دعت حيث الفرنسيةبادئ الثورة امل إطار يف العمل تبنت أا جند املنتخبني احتادية على التعرف خالل ومن
 بتمثيل طالبت كما والوظائف، املرتبات يف أو العسكرية اخلدمة يف سواء والفرنسيني، اجلزائريني بني املساواة حتقيق

 بالنسبة فرنسا إىل السفر حبرية طالبت كما بالدهم، حكم يف اجلزائريني إلشراك وذلك الفرنسي الربملان يف اجلزائريني
 احلرية إىل تدعو البيان أحباب حركة يف الواردة املطالب كذلك وجاءت االستثنائية، القوانني وإلغاء اجلزائريني للعمال

 النظام جوهر هو وذلك اجلزائري، للشعب السيادة إرجاع يعين ما وهو اجلزائر يف الدستورية احلياة وإقامة واملساواة
 لتحقيق املختلفة االنتخابات يف املشاركة خالل من نضاهلا يف الدميقراطي األسلوب االحتادية استعملت كما الدميقراطي

 الدميقراطية القيم تطبيق إىل أيضا هي تطلعت املنتخبني احتادية أن القول ميكننا وذا ، تنشدها كانت اليت اإلصالحات
  .الدميقراطية املبادئ هذه براجمها محلت كما أجلها من وناضلت اجلزائر يف

IV. الجزائريين المسلمين العلماء جمعية:  

 ضم وقد العاصمة، باجلزائر1931 سنة ماي من اخلامس يوم اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية تأسست
 بينهم من وكان الدينية، االجتاهات خمتلف ومن القطر، أحناء خمتلف من جاؤوا جزائريا عاملا 72 هلا التأسيسي االجتماع
   .1 املصلحني  وغري املصلحون

 حيضر مل الذي 2"ابن باديس احلميد عبد الشيخ" رأسهم وعلى عضوا عشر ثالثة من اإلداري جملسها وتألف
  .غيابيا انتخابه وكان لالجتماع، األخري و الثالث اليوم يف إال

 البشري حممد الشيخ اإلداري جملسها يف أعضاء وكانوا ، اجلمعية تأسيس حضروا الذين العلماء أبرز ومن
 ،  3باديس بن احلميد عبد ،والشيخ بيوض إبراهيم  والشيخ ، امليلي مبارك والشيخ العقيب، الطيب والشيخ االبراهيمي،

 تتمثل العلماء مجعية أهداف إن  " 4:بقوله 1935 سنة الدين خري حممد الشيخ خلصها فقد اجلمعية أهداف عن وأما
 رجاله وآثار اإلسالمي التاريخ وإحياء ، وآداا ، العربية اللغة وإحياء ، والسنة الكتاب بإحياء اإلسالم إحياء يف

  ."املخلصني
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 وإحياء اإلسالمي، الدين جمد إحياء ": 1مها النقطتني يف اجلمعية أهداف اإلبراهيمي البشري الشيخ حدد كما
 بعيد والثاين حايل أوهلما رئيسيني هدفني يف العلماء برنامج بوصفصاف الكرمي عبد األستاذ ويلخص ،" العربية اللغة جمد

 :املدى

 ، العربية اللغة وإحياء الزوايا مجود وحماربة ، الشوائب من به علق مما اإلسالم تصفية يف األول الهدف يتمثل
 الشعب وتثقيف وتوعية ، احلكومة عن الدين وفصل ، احلرة واملساجد ، املدارس وإنشاء اإلسالمي القومي التاريخ ومعامل

 حماولة ضد والوقوف ، أنواعها بكل االجتماعية اآلفات وحماربة ، إسالمية تربية الشباب وتربية وكباره صغاره اجلزائري
 و الفكرة بتوحيد واحد هدف حول قاطبة اجلزائري الشعب وتوحيد ، التارخيية معاملها وحمو اجلزائرية الشخصية مسخ
  .االجتاه

 عمل وسائل عن وأما 2إسالمية عربية دولة وتكوين اجلزائر استقالل اسرتجاع فكان : الثاني الهدف أما
 كان فاملسجد والصحافة، والنادي واملدرسة املسجد على تركز جوهرها يف ظلت لكنها للظروف، خضعت فقد العلماء
 اجلديدالنشء  وتعليم لرتبية كانت واملدرسة ، احلياة يف ودوره الدين فهم يف اجلديدة العلماء بطريقة واإلرشاد للوعظ
 واملسامرات واحملاضرات باخلطب الوطين والتوجيه للتوعية كان والنادي ، اإلسالمية العربية بالثقافة متشبعة إطارات وختريج

 اجلمعية عن والدفاع اليقظة إىل وتدعو واألهداف املبادئ تنشر كانت اليت يد،والصحافةواألناش واألشعار واملسرحيات
 الثالثينيات خالل ذلك إىل أضيفتو  ، 3األهلي اتمع قطاعات من أو الفرنسية اإلدارة من كانوا سواء خصومها ضد

  يف واملشاركة والرحالت الوفود وإرسال واملقاالت االحتجاج ذلك من املناسبات بنت الواقع يف كانت أخرى وسائل
  .  4العامة التجمعات

 النواب جانب إىل م 1936 عام اإلسالمي املؤمتر يف املشاركة فكان العلماء به قام سياسي عمل أبرز عن وأما
 5قوله الشهاب مبجلة اإلبراهيمي البشري الشيخ حررها مقالة يف جاء فقد جناحه، يف أساسيا دورا لعبوا حيث والشيوعيني،

 واإلفصاح صحفها بلسان باإلعالن وبادرت الناس جلميع املعروفة اإلنسانية ومبادئها الشعبية، األحزاب فازت فلما"  :
 بتلك واحتف هلما، أهل هو ورمحة خري من له تضمره وما واجتماعي سياسي إصالح من اجلزائري للشعب تهبي تُ  عما

 - " : 6قائال ويواصل." واحد وال منها ينجز مل اليت السالفة الوعود جنس من ليست أا على دل ما والوعود التصرحيات
 يقابلوا وأن إليها وميلهم الشعبية اجلبهة مع اجلزائريني املسلمني هوى يكون أن جدا املعقول من كان – ذلك وقع ملا - "

 على العطف يقتضي قالب يف سوغةمُ  اليسار أحزاب من والوعود التصرحيات تلك كانت وقد خصوصا ، مبثله اخلري
 ." الطرفني بني متبادال كان إذا اجلميل عرفان أشرف ما ويا ، احلقوق لتلك وأهليته جبميله واالعرتاف ، اجلزائري الشعب
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 بامسه باديس ابن عبد احلميد  قدم حيث نظرها وجهة متثل مبطالب كتلة كل تقدمت املؤمتر أشغال افتتاح عند
 اجلزائريني العمال بني واملساواة األهايل قانون إلغاء : وأمهها قاطبة اجلزائري الشعب جمموعها يف م عامة مطالب اخلاص

 االس يف للجزائريني الكامل والتمثيل ارمني وجمالس املصرفيات وإلغاء اإلجباري التجنيد يف املساواة ، والفرنسيني
  1.املختلفة

 إيل البالد يف ثانية رمسية لغة العربية اللغة اعتبار على معظمها يف انصبت اجلمعية باسم مطالب قدمت كما
   .2الشرعية احملاكم وإصالح دينية وكلية مجعية إنشاء إيل باإلضافة الفرنسية، اللغة جانب

   3:أمهها املطالب من جبملة املؤمتر خرج األخري ويف

 . املسلمني باجلزائريني اخلاصة االستثنائية القرارات و القوانني مجيع إلغاء : أوال

 . العسكرية احملاكم و املختلطة البلديات نظام و املالية، النيابات جملس اجلزائرية،و العامة الوالية إلغاء: ثانيا

 لروح مطابقة حقيقية بصفة الشرعية احملاكم هيئة إصالح مع اإلسالمية الشخصية احلالة على احملافظة : ثالثا
 .وحتريره اإلسالمي القانون

 .الفرنسي الربملان يف للجزائريني النيايب التمثيل حبق االعرتاف : رابعا

 .أوت5  حوادث يف عليهم احملكوم عن العفو إصدار : خامسا

 اليت االستعمارية املؤامرات بفعل عصيبة أياما اجلمعية شهدت اإلسالمي املؤمتر يف الفعالة املسامهة هذه وبعد
 : اآلتية النقاط يف إجيازها ميكن واليت ضدها حيكت

 . بذلك العقيب الطيب الشيخ واام العاصمة اجلزائر مفيت اغتيال -

 اجلمعية على حتامل أن جلول بابن األمر بلغ حيث عنها والدفاع ، اجلمعية تأييد عن النواب بعض ختلي -
   .بالعنف وأمها

 .احلر العريب التعليم على قيودا وضع الذي م 1938 مارس 8 قرار صدور-

 على الياجوري، القادر عبد: أمثال العلماء مجعية رجال بعض على القبض الفرنسية اإلدارية السلطات القاء-
 .اهلامشي العزيز عبد ، سعد بن

 .والتعليم التثقيف ومركز ، املدارس مضايقة-

  .أملانيا ضد حرا يف وتأييدها لفرنسا بالوالء بيان إصدار حول العقيب الطيب مع باديس ابن خالف-
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  1.باديس ابن احلميد عبد ضد مدبرة خطة ضمن بقسنطينة احلبيباتين أمحد الشيخ اغتيال حماولة-

 األمن على خطرا تشكل اليت اإلصدارات ومنع مصادرة حق يعطي الذي م 1939 أوت 27 مرسوم إصدار-
 .العلماء جرائد صدور الصعب من جعل ما وهو ، الفرنسي الوطين

 . 2أفلو يف اجلربية اإلقامة حتت اإلبراهيمي البشري الشيخ وضع -

 يف األثر عميق له كان ما وهو م 1940 أفريل يف باديس بن احلميد عبد الشيخ وفاة إىل أدى الذي املرض-
 .اخلصوص على اجلمعية وأعضاء اجلزائريني عامة

 أطلق م1942 نوفمرب يف لألملان املوالية  3" فيشي " مجاعة من وحتريرها اجلزائر على احللفاء استيالء إثر وعلى
 تزعم الذي عباس وفرحات "دارالن" اجلنرال بقيادة الفرنسية السلطات بني اتصاالت بدأت مث ، اإلبراهيمي البشري سراح

 ، الفرنسية األراضي حترير يف احلرة فرنسا مساعدة الفرنسي اجلنرال منه طلب حيث ، احلرب خالل السياسي النشاط
 بشكل العلماء فيها أسهم واليت م 1943 فيفري بيان سيتضمنها اليت اجلزائرية للمطالب التحضريات بدأت ذلك وعند
 بقصد مشرتكا اجتماعا يعقدوا أن اجلزائر يف الوطنية احلركات قادة أتفق م 1943 عام من جانفي شهر ففي ، فعال

 التأسيسي االجتماع وحضر اجلزائري، للشعب السياسية املطالب وحتديد اجلزائر يف السياسية احلركات بني حتالف تكوين
 وبعد بومنجل، أمحد احملامي مكتب يف االجتماع مت و ، املدين وتوفيق عباس وفرحات جلول بن الدكتور التحالف هلذا

 :األتية النقاط تتضمن وثيقة إصدار على اجلميع اتفق طويل نقاش

 .اجلزائر لدولة دستور لتحرير تأسيسي جملس إنشاء -

 . ا معرتف جزائرية بصفة احلريب اهود يف املتحالفني ومع فرنسا مع تشارك مستقلة جزائرية حكومة تكوين-

 .حرة معاهدة بواسطة حمددة بينهما العالقات تكون أن على ، لفرنسا اجلزائر تبعية إلغاء-

 انتزعت الذين الفالحني على جديد من األراضي وتوزيع ، األراضي ملكية وحتديد ، االستعمار نظام إلغاء-
 . املاضي يف منهم

 الفرنسية البحرية النقل لشركات خاضعة أسرية اجلزائر جتعل اليت البحري العلم وحدة سياسة عن الكف-
 .طائلة أمواال بذلك وختسر

 يساوي والدرهم ، فرنك1000 يساوي الدينار: قاعدة على اجلزائرية بالدولة اخلاص اجلزائري النقد إنشاء-
 .فرنكا يساوي والفلس فرنك، 100
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 بيدهم الوظائف أغلبية قليل بعد تصبح أن على ، العامة الوظائف ميدان حاال املستحقني اجلزائريني دخول-
 .عددهم حسب

 .واليهود الفرنسيني من يريد من مع املسلمني كل تشمل أن على " اجلزائرية اجلنسية " وجود إعالن-

 .املنهج هذا تنفيذ على يقف لكي حاال اجلزائريني خنبة يضم استشاري جملس إنشاء -

 ، السالم مؤمترات حتضر كل مث معهم تقاتل "املتحالفني مع مشاركة دولة ، حاال اجلزائرية الدولة تدعا -
  1".السالم قرار بعد ، املتحدة األمم يئة عضوا وتكون

 أتبعوا العلماء أن القول ميكننا وعليه ، م 1943 فيفري بيان بكتابة عباس فرحات قام الوثيقة هذه خالل ومن
 أصدقاء جتمع يف شاركت ودعمته، اجلزائري الشعب بيان يف اجلمعية شاركت أن فبعد السياسة، األمور يف النواب خطى
 السلطات أنشأا اليت اإلسالمية اإلصالحات جلنة إىل مطولة مذكرة اإلبراهيمي البشري الشيخ رئيسها وقدم البيان

 : إىل السياسية اإلصالحات جمال يف اجلمعية فيها تدعو وملحقه، البيان مطالب يف للنظر الفرنسية

 .اجلزائرية املواطنة إنشاء -

 .2جزائري برملان أمام مسؤولة تكون جزائرية حكومة إنشاء- 

 البشري الشيخ برئاسة نشاطها إىل اجلمعية عادت 1945 ماي 8 وحوادث الثانية العاملية احلرب اية وبعد
 بناء وعلى واملداشر، والقرى املدن يف احلرة املدارس من واسعة شبكة تأسيس على نشاطها ركزت حيث اإلبراهيمي

 " باديس بن احلميد عبد معهد " بتأسيس والديين الثقايف نشاطها وتوجت ، واسعا شعبيا إقباال عرفت اليت احلرة املساجد
 . 3احلرب بداية يف أوقفتها قد كانت اليت " البصائر " صحيفة من الثانية السلسلة إصدار يف شرعت كما ، بقسنطينة

 حيث الوطنية السياسية املبادرات يف املشاركة اجلمعية واصلت اإلعالمي و الرتبوي اهود إىل وباإلضافة
 االنتصار حركة– الشعب حزب مبشاركة واحرتامها الدميقراطية احلريات عن للدفاع اجلزائرية اجلبهة تأسيس يف أسهمت
 برنامج أساس على 1951 أوت 5 يف الشيوعي واحلزب اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتاد و الدميقراطية للحريات

  . 4الدميقراطية احلريات عن الدفاع على يقتصر

 من جمموعة ألقيت مندوب700 حبضور " زاد دنيا " سينما بقاعة انعقدت اليت التأسيسية اجلمعية وخالل
 حرة موحدة جزائر يف تتمثل أا أكد حيث اجلبهة، أهداف عن حتدث والذي التبسي العريب الشيخ كلمة ومنها اخلطب
   . 5ديين أو عرقي متييز دون مواردها بكل أبناؤها ويتمتع
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 وسياسية ثقافية عالقات بإقامة 1954 غاية إىل 1946 من املمتدة الفرتة هذه يف اجلمعية اهتمت كما
 القاهرة إىل اإلبراهيمي البشري الشيخ رئيسها بإرسال اجلمعية قامت اهلدف هلذا وحتقيقا ، العريب املشرق دول مع وتعليمية

 ، هناك   باجلزائر ويعرف ، املشرق يف واإلسالمية العربية الدول مع وسياسية ثقافية اتصاالت يقيم لكي 1952 سنة
  .1الورتالين الفضيل األستاذ النبيلة املهمة هذه يف يساعده وكان

 جريدة إدارة يف جناحه إثر هلا عاما أمينا املدين توفيق أمحد تعيني العلماء مجعية قررت 1952 سنة من وابتداء
 ما إىل اجلريدة هذه صدور انتظام بفعل اإلعالمي امليدان يف جناحا التنظيمات أكثر من اجلمعية أصبحت حيث البصائر

 واالستقالل احلرية يف املثقفة الفئة آراء عن والتعبري اجلزائري الشعب أبناء توعية يف بذلك فسامهت التحرير ثورة قيام بعد
 اجلزائر ، لغتنا العربية ، ديننا اإلسالم ": وهي اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية شعار هي اليت الثالثة، باملبادئ والتمسك

 .2" وطننا

 افتتاح عند باتنة يف الرجال أحد من اندالعها بوقت علم أنه املدين توفيق أمحد يذكر الثورة اندالع وعشية
 جلمعية اإلداري الس جلمع مستعجلة دعوة بإرسال الدين خري حممد الشيخ مع باتفاق بادر وهلذا الكربى، مدرستها
 العاشرة الساعة على 1954 نوفمرب غرة يوم باديس ابن احلميد عبد معهد يف بقسنطينة ينعقد أن على املسلمني العلماء
  .3صباحا

 واملدارس باديس ابن احلميد عبد معهد وقضية املعلنة الثورة من اجلمعية موقف وناقش االجتماع عقد وفعال
 ميكن ال وأنه الثورة، مع أا اجلمعية قررت ، طويلة مناقشات وبعد ، تلميذ ألف مخسني حنو ا يدرس اليت االبتدائية

 مع الثورة لدعم استطاعوا ما يعملوا أن وطلبتها رجاهلا اجلمعية ودعت التام، احلذر مع الثورة، مع تكون ال أن إطالقا
 اجلمعية رئيس املدين توفيق أمحد راسل مث االبتدائية، واملدارس املعهد هي اليت اجلزائرية األمة مكتسبات على احملافظة
  . 4وأهدافها بالثورة إلعالمه اإلبراهيمي البشري حممد الشيخ

 المسلمون أيها (( :فيه جاء اجلزائري الشعب إىل نداء اإلبراهيمي البشري الشيخ نشر وجيزة فرتة وبعد
 المغمضة األعين يفتح الذي الدواء هو وهذا ، الصم األذان يسمع الذي الصوت هو هذا ...... الجزائريون

 هو وهذا ، الغلف القلوب يقوم الذي المنطق هو وهذا ، البليدة األذهان إلى معانيها تنفذ التي اللغة هي وهذه
 ، هللا العمل أخلصوا ((: قائال اإلبراهيمي البشري الشيخ ويواصل،  5 ))  ... األوهام حجب يخترق  الذي الشعاع

 ، الحق سبيل في الصبر من القرآن إليه دعاكم ما أعمالكم جميع وفي دائما واذكروا ، اهللا في بصائركم وأخلصوا
 اهللا سبيل في وجاهدوا " :تعالى اهللا قول ذلك قبل واذكروا الدين سبيل في واألموال المهج بذل ومن
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 مع واهللا ، اهللا بإذن كثيرة فئة غلبت قليلة فئة كم من « :اهللا وقول "وأنفسكم بأموالكم

  .1)) ...الصابرين

 يف اإلبراهيمي البشري الشيخ أعمال خالل من سواء ومساندا الثورة دعم يف اجلمعية عناصر اندفعت وذا
 من أو الداخل، يف للثورة الربيد ومحل التربعات مجع خالل من واإلسالمي،أو العريب والدعم املساعدة جللب اخلارج
 إىل القيادية العناصر انضمام مث الثورة، خالل اجلزائر تعيشه الذي الوضع عن تعرب كانت اليت البصائر صحيفة خالل
 والديين الثقايف الوعي تشكيل يف العلماء مجعية أسهمت فقد وعليه1956 أوائل يف رمسية بصفة الوطين التحرير جبهة

 الشعب حزب له أسس الذي الراديكايل بالفكر اقتنعت أا إال اإلصالحي، جها بواسطة اجلزائري للشعب والسياسي
 أو السياسي بالعمل سواء األخرى الوطنية احلركات عناصر من كغريهم فيها فأسهموا التحريرية بالثورة أعضاؤها وألتحق

  . العسكري

V.  الجزائري الشيوعي الحزب  

 أكتوبر 18و 17 يومي العاصمة اجلزائر يف املنعقد التأسيسي خالل املؤمتر اجلزائري الشيوعي احلزب تأسس
 للحزب فروعا أنشأت حيث م 1920 سنة إىل تعود إذ ذلك من أقدم اجلزائر يف الشيوعية احلركة أن إال ،2 1936
 املظاهرات بعض على أشرفت و ، اجلزائريني املسلمني وبعض األوروبيني من تشكلت واليت اجلزائر يف الفرنسي الشيوعي
 .3العاصمة باجلزائر املسلمني من ألفان فيها شارك اليت 1922 مايأول  مظاهرات ومنها العمالية

 ال املستعمرات عمال كون يف تتلخص املستعمرات قضية خبصوص الفرنسي الشيوعي احلزب فكرة كانت وقد
 الذي اجلديد التصور أن غري ، 4 احلكم على امليرتوبول يف الربوليتاريا تستويل أن بعد إال مستقل بوجود التمتع ميكنهم
 طرف من التحررية احلركات مساعدة ضرورة يف واملتمثل املستعمرات قضية حول م 1920 سنة من ابتداء لينني طرحه

 اجلزائر يف للحزب احمللية اخلاليا ولكن م، 1921 عام املنعقد مؤمتره أثناء موقفه تغيري إىل احلزب دفع الشيوعية، األحزاب
 من املمتدة املرحلة هذه خالل منيز أن وميكننا بلعباس، سيدي فيدرالية اخلصوص وعلى األول، للطرح مؤيدة بقيت

 : الشيوعي للتيار بالنسبة اجتاهني 1936 إىل 1920

 .اجلزائرية الوطنية أشكال جلميع املناوئة اجلزائر يف الفرنسي الشيوعي احلزب فروع ومتثله : األول االجتاه -

 اجلزائر استقالل إىل الدعوة  ويتضمن اخلارجي املستوى على الفرنسي الشيوعي احلزب وميثله : الثاين االجتاه -
 السيطرة من التحرر قضية اجتاه اجلزائر يف الشيوعية األوساط من املوقف هذا ويعود 5الفرنسية اإلمربيالية هيمنة من

                                                           

  .نفسه 1
2 Benyoucef ben khedda , Les origines du1erNovembre , op.cit,p 46.. 
3 Mahfoud kaddache , Histoire du nationalisme algérien , tome 1 , op.cit ,p 136. 
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 ميكن هل سؤال عن وهران إجابة فرع جاءت فقد العنصريني، املعمرين من احلزب أعضاء أغلب كون إىل االستعمارية
  1:يلي مبا ؟ الشيوعية النظرية قبول للمسلمني

 فاألهايل املاركسية، لفهم مستعدين اجلزائريني املسلمني جيعل ال االستعدادات هذه مع الغريزي التقارب إن «
 تستدعي ، معقدة النظرية هذه ألن والتوجيه، التعليم إىل افتقارهم بسبب الشيوعية النظرية واستيعاب فهم ميكنهم ال

   ».اإلنسانية الطبيعة يف االستعدادات خصوبة

 اجلبهة إنشاء تقرر حني 1934 جوان 26 يوم من ابتداء تغريت الفرنسي الشيوعي احلزب اسرتاتيجية ولكن
 عن يتخلى جعله ما وهو الدميقراطية، وانقاد والنازية الفاشية حملاربة الفرنسي االشرتاكي احلزب مع بالتعاون الشعبية
 2. اجلزائر باستقالل املطالبة

 وكانت اجلزائر، يف الوطنية األحزاب مع يتعاونون اجلزائري الشيوعي احلزب قادة بدأ م 1936 بداية ويف
 الشعب مع التحالف فيكون فرنسا، يف الشعبية اجلبهة مع تتحالف اإلسالمي املؤمتر جبهة أن أساس على تقوم خطتهم
 املهمة بأن" طوريز موريس " قائده أعلن الذي الفرنسي الشيوعي احلزب إسرتاتيجية يف اخلطة هذه وتدخل ، الفرنسي

 ساند األساس هذا وعلى ،3الفرنسي الشعب أي " شعبنا مع املستعمرة الشعوب توحيد " هي العامل يف لفرنسا األساسية
 4اجلزائرية النخبة إىل الفرنسي املواطن صفة منح إىل الرامي "فيوليث– بلوم "مشروع1936  عام اجلزائري الشيوعي احلزب

 هذا وظهر ، العمل يف خطته الفرنسي الشيوعي احلزب غري " فيولث– بلوم "مشروع وفشل الشعبية اجلبهة فشل وبعد ،
 1939 فيفري 11 يوم اجلزائر مبدينة " طوريز موريس" الفرنسي الشيوعي احلزب زعيم ألقاه الذي اخلطاب يف التغري
 حوايل من تتكون رأيه يف ، اجلزائرية األمة أن وأكد العاملية الفاشية ضد وفرنسا اجلزائر بني التحالف عن حتدث حيث
 وكلهم (وفرنسيون إيطاليون إسبانيون، مالطيون، يونانيون، يهود، أتراك، عرب، قرطاجيون بربر،: خمتلفة جنسية 20

 .  5تقسيمها ميكن وال تتجزأ ال اليت الفرنسية واجلمهورية فرنسا إىل األصل يف ينتمون

 مقولة يف الفرنسي الشيوعي للحزب املباشر التأثري حتت كان الذي اجلزائري الشيوعي احلزب سقط فقد وعليه
 مساعدة " إىل واألجناس األعراق خمتلف بني الوحدة وحتقيق نضجها أجل من وحتتاج " التكوين طور يف أمة اجلزائر" أن

 فال ومتنافرة األجناس متشتتة تلك دامت وما ، الوحدة هذه حتقيق على العمل هي احلزب ومهمة "الفرنسية اجلمهورية
 .6 األم الوطن فرنسا عن االنفصال ميكن

 مند اجلزائر يف حمظورا أصبح الذي اجلزائري الشيوعي احلزب عمل توجه الثانية العاملية احلرب اندلعت وعندما
 1942 نوفمرب 8 يوم اجلزائر يف احللفاء قوات نزول ومبجرد ، األملاين النفوذ من فرنسا حترير أجل من للعمل 1939 عام
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 الفرنسي، والشعب الشعب اجلزائري بني عام احتاد تكوين أجل من يعملون أم اجلزائري الشيوعي احلزب قادة أعلن
 مع مشرتكة جبهة إلقامة حماوالت بعدة قاموا اهلدف هلذا وحتقيقا ، 1حرة جزائر وإقامة الفاشية حماربة بقصد وذلك

 حتالفا او ؤ نفسه وأنش العام من سبتمرب شهر يف التحالف هذا من االنسحاب قرروا لكنهم  1944عام الوطنية األحزاب
  . 2"الدميقراطية أصدقاء " هو آخر

 أم حيث الشعب، وحزب اجلزائري الشيوعي احلزب بني العالقة ساءت 1945 ماي 8 جمازر إثر وعلى
 نظم الذي فهو مسؤوليتها، احلزب ومحلوا األحداث، هذه وراء بالوقوف الشعب حزب عناصر الشيوعي احلزب أعضاء

 املشاغبني من بأم احلزب أعضاء ام كما ، 3مصايل بتحرير للمطالبة الشهر هذا من األول األسبوع يف مظاهرات
 النتائج حيقق فلم احلزب، عن اجلزائرية العناصر ، من العديد ابتعاد إىل املوقف هذا أدى وقد الدولية، للفاشية واملؤيدين

 كان ذايت نقذ شكل يف  1946 جويلية 21 يف احلزب عن تصريح صدر وعندها1946  جوان انتخابات يف املرجوة
 وطنية جبهة تشكيل واقرتحوا التقدمي وبطابعها الوطنية احلركة بأمهية الشيوعيون اعرتف حيث ، له حامسا منعطفا

 فرنسا وشعب اجلزائري للبيان الدميقراطي واالحتاد والعلماء اجلزائري الشعب وحزب اجلزائري الشيوعي احلزب بني دميقراطية
 الفرنسي االحتاد إطار يف جزائرية  مجهورية إقامة على ووافق الوطنية، األطروحة من يقرتب احلزب بدأ وذا ، هلا كحليف

  .4 مستقلة اشرتاكية مجهورية تأسيس انتظار يف

 وطنية أسس على ال الشيوعية للنظرة وفقا لكن ، اجلهود توحيد إىل الداعي التوجه هذا يف احلزب واستمر
 للحزب اخلامس املؤمتر إن " :فيه جاء 1949 ماي  29 يوم املنعقد اخلامس املؤمتر بعد نداء أصدر حيث كاملة،
 يف الفرنسي والشعب الشغيلة الطبقة وجبانب السوفيايت، االحتاد جبانب والكفاح االحتاد إىل ويدعوكم أخرى مرة يناديكم
 هلموا اجلزائري، الوطين التحرير وقتلى الشجعان حزب اجلزائري الشيوعي احلزب صفوف إىل هلموا الدميقراطية، معسكر

  5 ." اجلزائري الشيوعي احلزب حييا والسلم احلرية حنو سائرة اجلزائر حتيا اإلنسانية واألخوة االحتاد حزب صفوف إىل

 اجلزائر لفكرة طرحه من الرغم على الفرنسي الوجود على يؤكد يزال ال احلزب أن النداء هذا خالل من ويتضح
 احلصول استطاع حىت الوطنية األحزاب من التقرب يف احلزب مسعى استمر فقد ذلك ورغم ، والسلم احلرية حنو السائرة

 للحريات االنتصار حركة وضمت 1951 أوت5 يف تأسست اليت احلرية عن للدفاع اجلزائرية اجلبهة عضوية على
  . 6املستقلني وبعض الشيوعي واحلزب اجلزائري للبيان الدميقراطي واالحتاد اجلزائريني املسلمني العلماء ومجعية الدميقراطية،
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 وحرية الدميقراطية املبادئ احرتام على 1951 جوان 17 يف املزورة االنتخابات إثر اجلبهة مطالب تركزت وقد
 هذه ولكن السياسيني، املساجني سراح ،وإطالق واالجتماع والصحافة الرأي كحرية األساسية االنتخاب،واحلريات

  . 1تأسيسها من سنة بعد تفككت اجلبهة

 الوطين الرتاب فوق املوحد العمل ضرورة على احلديث مت م 1952 فيفري يف للحزب السادس املؤمتر وخالل
 أو حزب أو شخص عمل بواسطة يكون أن ميكن ال اجلزائر حترير بأن الشيوعي احلزب وأكد مستقلة، جزائر ألجل

 . 2املوحد الشعب كل جمهود خالل من ولكن معزولة جمموعة

 االنتصار حلركة املركزية اللجنة إليه دعت الذي الطرح مع إلتقى حيث للحزب الوحدوي الطرح استمر وقد
 الوطنية واحلركات األحزاب كل الشيوعي للحزب املركزية اللجنة دعت 1953 نوفمرب الفاتح ففي ، الدميقراطية للحريات

 االنتصار حلركة املركزية اللجنة أصدرت م 1953 ديسمرب 10 ويف ،" دميقراطية جزائرية وطنية جبهة" تأسيس إىل
 الوطين املؤمتر هذا تأسيس على الشيوعي احلزب فوافق " جزائري وطين مؤمتر " تشكيل أجل من نداء الدميقراطية للحريات

  .3املؤمتر هذا بتحقيق تسمح مل االنتصار حركة شهدا اليت األزمة ولكن

 أعضاء وام إليها االنضمام الشيوعي احلزب رفض م 1954 نوفمرب الفاتح يف التحريرية الثورة اندالع وبعد
 احلزب قرر مث، 4العسكري للعمل التجؤوا وهلذا اجلماهري يف يثقون ال بأم 1954 نوفمرب 14 يوم التحرير وجبهة جيش
 Les   "للتحرير احملاربون"  اسم عليها أطلق خاصة عسكرية منظمة إنشاء 1956  مارس شهر يف احلزب

combattants de la libération .  

 كامي" األوروبيني ومن خالفة بوعالم قروج ،هجريس الصادق ، علي حاج بشري من املنظمة هذه وتتكون
 معظم على القضاء من الفرنسي اجليش متكن 1956 جوان 5 يوم ويف ،5 "تسورطيس ويليم" ، "سالور جاك" ،" الريبري
 الصادق تفاوض 1956 جويلية أول ويف ، وتنس الشلف ناحية إىل وأرسلتهم املنظمة هذه جندم الذين األفراد معظم

 بدمج الرابعة الوالية وكلفت ، التحرير جيش صف يف الشيوعيني احملاربني من البقية قبول بشأن رمضان عبان مع هجريس
 بني ومن الصومام، ملؤمتر التحضري يف الشيوعيني ؤالء رمضان عبان استعان وقد التحرير حركة يف الشيوعيني

 اجلزائري الشيوعي للحزب عاما أمينا كان الذي أورزقان عمار الصومام ميثاق إعداد على أشرفت اليت الشخصيات
 .األربعينيات و الثالثينيات خالل

 يف الفرنسي الشيوعي للحزب امتدادا كان احلزب هذا أن يالحظ اجلزائري الشيوعي احلزب ملسرية املتتبع إن
 يتشكل كان أنه كما ، العصري باملفهوم اجلزائر يف سياسي حزب أقدم بذلك وهو م، 1920 سنة تأسس الذي اجلزائر

 ومنهم القيادة مراكز إىل اجلزائريني من معترب بعدد احلزب دفع م 1936 سنة وبعد اجلزائريني، وبعض أوروبية أغلبية من
 غاية إىل األربعينيات من بوهايل العريب مث واألربعينيات الثالثينيات خالل للحزب عاما أمينا كان الذي "زقانأو  عمار"

                                                           
1 Mohamed Teguia , op cit, p 122-123. 
2 Ibid, p 126. 
3 Mohamed Teguia , op cit, p 127 
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 االعرتاف إىل تطور مث فرنسا، عن جزائري انفصال أي برفض الوطنية القضية اجتاه فكره احلزب بدأ وقد ، م 1962
 ضمن تبقى أن وجب وهلذا لتتكون طويل وقت إىل حتتاج األجناس، من خليط احلزب حبسب هي اليت اجلزائرية باألمة
 .الفرنسي اإلطار

 الوطنية، األطراف من التقرب سياسة انتهاج إىل احلزب اضطر الوطنية احلركة عرفتها اليت التطورات وأمام
 االستقالل، بضرورة م1950 أواخر يف اعرتف مث ،" احلريات واحرتام للدفاع اجلزائرية اجلبهة " عضوية يف معها فأشرتك
 عناصره من العديد أن إال الوطين التحرير جبهة إىل االنضمام احلزب رفض من الرغم وعلى

   .م 1956 سنة من انطالقا التحررية الثورة يف شاركت

   1954-1945نشاط السياسي ما بين ال: ثانيا

 1945قبل انطالق الكفاح املسلح ما بني سنة  عرفت احلركة الوطنية عدة أحداث وحمطات حتضريية هامة،
   .1954األحداث سامهت بشكل مباشر يف تفجري ثورة الفاتح من نوفمرب هذه ،1954و

I.  1945ماي  08مجازر  
، حيث بدأت القطيعة مع األساليب القدمية 1945مع شهر ماي  تبدأ أوىل احملطات التحضريية الندالع الثورة

تقدمي العرائض تنظيم مظاهرات والشعارات والتنديدات    للنضال السياسي السلمي يف األطر النظامية املتعارف عليها أي
  .مع باقي األحزاب السياسية األخرى ينتهجوا  )PPA( اليت كان مناضلي حزب الشعب اجلزائري

، حيث كانت اجلزائر مسرحا ألحداث دامية سقط فيها 1945ماي  08جماز  إىليعود سبب هذا التحول 
، وهذا نتيجة للقمع االستعماري الفرنسي يف حق الشعب اجلزائري، هذا األخري الذي خرج يف  باآلالفالضحايا 

أفرجوا "، "يسقط االستعمار"و "ستقلةحتيا احلزائر امل: "مظاهرات سلمية حامال الفتات كتبت عليها عدة شعارات مثل
ار على حمافظ الشرطــة بإطالق الن الفرنسيون حىت قامفع العلم الوطين، وما أن شـاهده ، كما مت ر "عن مصايل احلاج

اشرتك فيها مجيع  ، وكـان استشـتهاده بــداية ملذحبة من افضح املذابح االستعمارية يف العامل،"وزيد شعالب"اب الش حاملها
شخص وحكم  6460ألـف جزائري واعتقال 45ألوربيني باجلزائر دامت عدة أيام أسفرت عـن مقـتل أكثـر من ا

  1.بالتحضر واحلرية واإلنسانية فكانت جمزرة بشعة على يد الفرنسيني الذين كثريا ما تباهوا .منهم99باإلعدام على 

واعتقل  برازافيل إىل احلاج صايلم نقل إذ الوطنية احلركة اءزعم على اخلناق فرنسا شددت اـازر بعد هذه
  .1946 يف إال سراحهم يطلق ومل اإلبراهيمي والبشري عباس فرحات

رغم بشاعتها وجرمها إالّ أا أتت بثمارها، املتمثل يف ترسيخ الوعي واالعتقاد بان  1945إن جمازر مايو 
  .السياسة االستعماريةاالستقالل ال يتحقق إال بالكفاح املسلح، لذا بدا البحث عن بدائل جديدة ملواجهة 
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اسية اجلزائرية، حيث نرى تغيري يف ماي، عند الطبقة السي 08ترسخت الثقافة السياسية أكثر بعد جمازر 
توجهات معظمها، امليالة أكثر إىل اسرتجاع القيم االجتماعية والثقافية للشعب اجلزائري، ولكن ليس حتت أحضان فرنسا 

  .1954االستعمارية وإمنا عن طريق إعادة بعث الدولة اجلزائرية املستقلة، وهذا ما سيحمله جيل نوفمرب 

II. الجزائري للبيان الديمقراطي االتحاد:   

 بادر السياسيني واملعتقلني املساجني سراح وإطالق الفرنسي التأسيسي الس من العام العفو صدور بعد 
 أكد وبذلك 2"اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتاد"عليه أطلق حزب بتأسيس 1946 مارس شهر يف 1 عباس فرحات
 حلزب الراديكالية العناصر مع العمل يرفض عباس فرحات أصبح حيث " واحلرية البيان أحباب " عن التام انفصاله
 العناصر اجلديد احلزب ضم وقد ، األحداث هذه وراء أم له تبني أن بعد 1945 ماي8 حوادث إثر على الشعب

 وأمحد خليل وابن وسعدان ساطور وقدور ، بومنجل أمحد : أعضائه أبرز ومن واملعتدلني املنتخبني لنزعة املنتمية الربجوازية
  3. ...سامل بن ومحيد وحمداد فرنسيس

 املسلمني من اجلزائري الشباب إىل نداء " املعروف نداءه " عباس فرحات " أصدر 1946 ماي أول ويف
 " جادة " الكربى اجلادة لنسلك املعهودة القدمية الطرق اية تركنا لقد ":اجلزائر حترير مفهوم فيه أوضح 4"والفرنسيني

 الدميقراطي بتثقيفه يقوم فيت شعب، انفصال وال جديد سيد وال اندماج ال ، واحلرية املساواة أعين " اجلزائري الوطن
 متحررة، كبرية دولة مع باالشرتاك األديب الفكر جتدد بذلك ومواصال والعلمية الصناعية جتهيزاته وينجز واالجتماعي

 أجل من حلركتنا وضوحها أمت يف والتعبري الصورة مها تلكم الكبرية الفرنسية الدميقراطية تقودها املولد وحديثة شابة دميقراطية
 إقامة إىل دف و سواء، حد على واألوربيني للجزائريني مفتوحة األصل يف احلركة أن يبني ما وهذا ،5 "اجلزائري اجلديد

 جوان2  يف الثاين الفرنسي التشريعي الس انتخابات يف يشارك أن اجلديد احلزب قرر وقد ، 6بفرنسا مرتبطة دولة
 ثالثة جمموع من مقعدا عشر أحد على " اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتاد " حتصل حيث مذهال جناحه فكان  1946

 . 7مقعدا عشر

 على ائيا قضت و احلزب لسياسة مطلقا تأييدا كانت االنتخابات هذه أن عباس فرحات اعترب وعندها
  . 8االدماج سياسة

 والذي السياسية لإلصالحات اجلديد املشروع حزبه باسم عباس فرحات قدم م 1946 أوت 9 يوم ويف
 : األتية النقاط يتضمن
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 .وعلمها بالسيادة تتمتع ذايت استقالل ذات مجهورية 1-

 .الفرنسي االحتاد إىل منضمة دولة 2-

 .اجلزائريني مجيع قبل من سري اقرتاع يف أعضائه انتخاب يتم برملان 3-

 .مباشرة بطريقة اختياره يتم مجهورية رئيس من تتكون حكومة 4-

 (5). 1الوزراء جملس يف استشاري صوت له ويكون ، عام مندوب اجلزائر يف فرنسا ميثل 5-

 إىل واملنضمة الذايت، االستقالل ذات اجلمهورية إىل اإلدماج من ورفاقه عباس فرحات فكر حتول يتأكد وذا
 صوت والذي باجلزائر اخلاص 1947 سبتمرب 20 قانون تضمنها اليت السياسية اإلصالحات ولكن الفرنسي، االحتاد

 باب ليغلق املعتدلني أو منهم الراديكاليني اجلزائريني ملطلب خمالفا ،كان 1947 أوت 27 يوم الفرنسي الربملان عليه
 . مصراعيه على العنف طريق ويفتح ، الشرعي العمل

 كحاكم "ناجييالن" جميء إثر على سوءا االنتخابية الشرعية حقل يف العاملة الوطنية األحزاب موقف إزداد مث
 قيامه مث م، 1947 قانون عليه نص الذي اجلديد الس انتخابات إجراء وقراره م، 1948 فيفري 11 يوم جديد عام

 على إال الوطنية األحزاب حتصل ومل ) االستعمارية اإلدارة عمالء( املستقلني قائمة جنحت حيث االنتخابات تلك بتزوير
 . 2عيناه تراه ما يصدق باهتا ال عباس فرحات وبقي الدميقراطي، لالحتاد مثانية منها املقاعد من حمدود عدد

 عن القوة لكسب حماولة يف املعارضة أحزاب من غريه إىل الدميقراطي االحتاد حزب انضم ، م 1951 سنة ويف
 عن للدفاع اجلزائرية اجلبهة ، الشيوعي واحلزب والعلماء الدميقراطية للحريات االنتصار حركة مع وكون ، الوحدة طريق
 االنتخابات نتائج إبطال يف اجلبهة هلذه الرئيسة األهداف ومتثلت ، 3واحرتامها احلرية

 احلريات واحرتام ، الثانية االنتخابية الطائفة ألفراد التصويت حرية واحرتام م 1951 جوان يف أجريت اليت التشريعية
  .  4أشكاله كل يف القمع ومعارضة ، واالجتماع والنشر  الرأي عن والتعبري بالعقيدة املتعلقة األساسية

 اخلمسينيات أوائل ويف للجزائر واضح برنامج حول االختالف بسبب طويال يعمر مل االحتاد هذا ولكن
 سنة أفريل يف اجلزائر مبدينة انعقد الذي لإلطارات مؤمتره إثر على ومحاسته ، الدميقراطي االحتاد حزب قوة ضعفت

 كانت بينما ، فرنسا ضد مراكش و تونس به تقوم الذي النشيط الكفاح ضروب عباس فرحات الحظ فقد م، 1954
 التعمية بأن نعرتف أن جيب " :اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتاد حزب دور على يعلق وقال الظاهر، يف هادئة اجلزائر
 وواضح ، علينا تقضى كادت ، اإلصالحات إصدار منذ هلما فرنسية اجلزائر أصبحت الذي الشرير واالحتيال اهلائلة
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 يعد مل "القانون طريق عن الثورة " لصاحل ويكافح ، الشرعية احرتام على تصرفاته أسس قد تقدميا حزبا أن بالتأكيد
  . 1"حزبنا مأساة هي هذه للدولة حتكميا نظاما العامة السلطات تضع عندما التقدم يستطيع

 إىل االنتخابية، للعمليات االستعمارية اإلدارة تزوير بسبب مسدود طريق إىل عباس فرحات حزب وصل وذا 
 إىل باالنضمام عباس فرحات إقناع من رمضان عبان متكن حيث م، 1954 نوفمرب الفاتح يف التحررية الثورة اندلعت أن

 أمحد والدكتور عباس فرحات بالتحاق وانتهت، 2 1955  ماي شهر منذ بدأت الرجلني بني اتصاالت إثر الثورة
  . م 1956 أفريل شهر خالل القاهرة يف الوطين التحرير جبهة بوفد فرنسيس

III. تأسيس حركة االنتصار الحريات الديمقراطية:  

 فبعد إطالق صراح زعيمه مصايل احلاج داخل حزب الشعب اجلزائري ، منالتوجه حنو الكفاح املسلح  جاء
احلزب يف تشكيل حركة سياسية جديدة  أعضاءقام هذا األخري رفقة ، 3العاصمة بأعايل بوزريعة يف ليستقر  1946 سنة

 يف املشاركة بواسطة الشرعية إىل جديد من احلزب دفع علىمصايل احلاج  فعمل حل،نخلفا حلزب الشعب امل
 لالنتخابات  "اجلزائري الشعب حزب" ترشح حالة يف بأنه عباس فرحات من وعدا تلقى وأنه خاصة  ت،االنتخابا
 حركة" تأسيس عن رمسيا احلاج مصايل أعلن وعندها ، 4الشعب حلزب حرا اال ليرتك ، يرتشح لن حزبه فإن الربملانية

 حركة" اسم حتت مرشحني تقدمي عن أيضا وأعلن م، 1946 سنة نوفمرب 2 يوم" الدميقراطية للحريات االنتصار
 ورغم االقرتاع، صناديق طريق عن االستقالل حتقق أن ميكنها اجلزائر بأن يؤمن كان ألنه ،"الدميقراطية للحريات االنتصار
  5 . الربملانية االنتخابات يف فازوا احلركة قيادي من مخسة أن إال االستعماري التضييق

 أعضاءبدأت مع هذا االجتماع القطيعة اإليديولوجية داخل احلركة الثورية اجلزائرية ،حيث ظهر خالف جلي بني 
فزعيم احلزب مصايل احلاج أصبح يدعو إىل املشاركة يف  ،)حركة انتصار احلريات الدميقراطية( حزب الشعب اجلزائري

اجليل   الشرعية،وهذا ما جعل العناصر الشابة األطراالنتخابات ومسايرة السياسية االستعمارية،أي االستمرار العمل داخل 
هذه  .ومجاعته اجلديد من مناضلي احلركة واملؤمنني بالعمل املسلح جيهرون مبعارضتهم ألسلوب الذي انتهجه مصايل احلاج

واليت أصبحت تؤمن بالكفاح املسلح، وترى أنه ضروري لبلوغ اهلدف  املنظمة اخلاصة هي اليت شكلت العناصر الشابة
  . 6املنشود لتحقيق االستقالل

لقد اقتنع الكثري من املناضلني بأنه ال حل إالّ بالكفاح املسلح لتقويض أركان االستعمار، حيث قامت اموعة 
املتحمسة للعمل املسلح واملتشبعة باألفكار الثورية بإجراء عدة اتصاالت ومشاورات فيما بينها،كان فحواها احلث على 
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هذا اخليار اجلديد وجد فتوراً ومعارضة من قبل بعض  زائرية،العمل املسلح كخيار أساسي إلجياد حل للقضية اجل
  .   1املناضلني

اليت كانت تدعو إىل العمل املسلح حيث جند  - متثل مجاعة بلكور-عندما نقرأ يف أدبيات احلركة جند األمساء 
االجتاه  حني رأىيف ،   5والطيب باحلروف   4وعّمار ولد محودة   3، عّمار أوصديق  2على رأسهم حممد األمني دباغني

هذا  تبىن اآلخر بأن العمل املسلح مل ِحين بعد، بل جيب تدويل القضية اجلزائرية واملشاركة يف االنتخابات يف الوقت نفسه،
  .6االجتاه رئيس احلزب احلاج مصايل وأتباعه

ببلكور  1947فرباير 16- 15يف  )MTLD "(  حركة انتصار احلريات الدميقراطية"ملؤمتر األول حلزبانعقد ا
 ،احلاج مصايل 8: حضروه الذين بني ومن ،7ببلكور الثاين اليوم ويف ببوزريعة األوليف اليوم  االجتماع عقديف سرية تامة، 

 عبد علي سيد صديق، أو عمر ،بلوزداد حممد ، مزغنة ،أمحد خيضر حممد ، خدة بن يوسف بن  ،حلول حسني ،احلاج
 سويح هواري ، بوتليليس محو ، أمحد أيت حسني ، بوقادوم مسعود ،دباغني األمني حممد ، طالب الرمحن عبد ، احلميد

 حسني، بودا أمحد ،عمراين سعيد ، مصطفاي شوقي ، معيزة إبراهيم ، يابن واعلي ، فياليل مبارك ،يوسفي حممد ،
  . شرشايل حممد حاج ، ممشاوي حممد متام، املالك عبد ، عسلة

أنه انعقد في جو منعدم الثقة وفيه تصفية الحسابات، وحرب   " احلاج مصايلوهو املؤمتر الذي قال عنه 
  .9" التكتالت والدسائس والتسابق نحو السلطة، وكان مسرحاً ألكبر ديمغوجية عرفها الحزب

طُرحت خالل هذا املؤمتر عدة قضايا من بينها مشاركة احلزب يف االنتخابات القادمة أو عدم مشاركته، وحتت 
اليت حلت حمله فلم تتبلور بعد ومل   " حركة انتصار الحريات الديمقراطية"  فحزب الشعب كان حمظوراً، أما أي تسمية

، فالقيادة القدمية للحزب احملظور بعضها يف املنفى والبعض اآلخر يف السجون، وبالتايل كانت غائبة مدة  10تظهر قيادا
طويلة عن الساحة السياسية، حبيث أن وضعت عالمة استفهام حول أسباب إبعاد فرنسا هلم عن احلياة السياسية قرابة 
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أثناء هذا المؤتمر رأيت بوضوح كبير وشعرت بأن  "  :، وهو ما ذكره احلاج مصايل يف تقريره حيث قال1عشر سنوات
الشخص المسئول عن الحزب ليس له اعتبار كبير، وبحكم ابتعادي عن الحزب مدة عشر سنوات كاملة وجدت 

، وخالل هذا الغياب انضمت عناصر جديدة للحزب 2" نفسي أجهل أغلب المسئولين، ومعزوًال عن الكل تقريباً 
ة، فمنهم من كان يف تنظيم آخر، والبعض من مل يسبق له النضال احلزيب،كما أا كانت ال حاملة معها أفكاراً جديد

تعرف بعضها البعض، وكان لكل واحد تصوراً خاصاً به، وشكلت هذه العناصر املعارضة القوية داخل احلزب، وظهرت 
وكرست كل ..."  :ا األخري بقوله السيما بعدما رفضت توكيل مهمة تعني قيادة احلزب للحاج مصايل، وهو ما ذكره هذ

، وُفصل يف هذا األمر "  .وقتي للتعرف على المسئولين، والمشاكل السياسية قبل أن أصدر حكما نهائيا وموضوعيا
وأمحد  واألمني الدباغني   3بعد أن تكونت جلنة تتوىل هذه املهمة، وتألفت جلنة ترشيحات من احلاج مصايل وأمحد مزغنة

وبدأت اللجنة يف عملها، وُرجحت يف األخري الكفة لألمني الدباغني وأنصاره كونه كان على  ، 5وحسني حلول   4بودة
، األمر الذي مسح له مبعرفة العناصر املناضلة اجلديدة )1947و 1939(رأس احلزب يف اجلزائر خالل الفرتة ما بني 

مصايل غائباً، ومل يكن يعرف إالّ اإلطارات  اليت اخنرطت يف احلزب خالل هذه الفرتة، يف الوقت الذي كان فيه احلاج
ورغم اخلالف الذي وقع أثناء االجتماع إالّ أنه تقرر يف اية األمر وضع صياغة ائية حتدد معامل احلزب .  6القدمية

  :  7اجلديد ونشاطه السياسي املعلن وغري املعلن، وأى املؤمتر أعماله باملوافقة على القرارات التالية

بقيادة أمحد مزغنة، كوسيلة تكتيكية   حركة انتصار احلريات الدميقراطية  املشاركة يف االنتخابات حتت اسم  -أ      
    .لعرض الربنامج السياسي للحزب مع االلتزام بعدم املشاركة يف أي نشاط برملاين

ية رسم معامل ابد أيبقيادة حمّمد بلوزداد  املنظمة اخلاصة إنشاء منظمة سرية شبه عسكرية حتت اسم  -ب     
  .الكفاح املسلح يف اجلزائر 

     .إبقاء على حزب الشعب احملظور يعمل يف السرية بقيادة أمحد بودة   -ج     

 يتمحور الذي وبرناجمها احلركة وفلسفة مبادئ على وضوح وبكل املؤمترون، أكد القرارات هذه إىل وباإلضافة
 : اآلتية املسائل حول
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 .اجلزائري الشعب سيادة واستعادة اإلمربيالية، السيطرة إلغاء -
 ).والقضائية والتشريعية التنفيذية السلطات ممارسة( السيادة مقومات بكل تتمتع وطنية دولة إنشاء -
 اجلمعية ، للشعب الكلمة :اآلتية الشعارات عنها تعرب اليت الدميقراطية ملبادئ الصحيح التطبيق -

 من فيها متييز ال واحدة انتخابية يئة املباشر العام باالقرتاع املنتخبة السيادة ذات اجلزائرية التأسيسية
 1.والدين اجلنس حيث

 ليست اجلزائرية املشكلة نإو  ،مستقلة جزائرية وطنية دولة أجل من تناضل كانت االنتصار حركة فإن وذا
 حل من احلركة متكنت مث ،2الشعب وحزب إفريقيا مشال جنم أقرها كما سيادة، مشكلة ولكن إصالحات مشكلة
 إىل 1947 من سنوات ثالث ظرف ويف واالنتشار، النشاط إىل جديد من العودة واستطاعت واجهتها اليت املشاكل
 سياسي وجبهاز الشعبية، اجلماهري مبساندة يتمتع ، قويا حزبا الدميقراطية للحريات االنتصار حركة أصبحت م1950

 مشاكل تواجه احلركة بدأت م1950 سنة حبلول ولكن .كبرية عمل وإمكانية وواضحة حمددة أهداف وله وفعال قوي
 ومالحقة الفرنسية، االستعمارية السلطات قبل من1950  مارس يف السرية املنظمة اكتشاف أوهلا كان عويصة،

 تارة امت حيث احلركة، إىل وأذنام املستعمرون وجهها اليت اخلبيثة واالامات املغرضة الدعاية مث عناصرها،
 م 1951 ديسمرب شهر يف للحركة املركزية اللجنة دفع ما وهو ،3الشوفيين بالتعصب ومرة بالتطرف، وأخرى باإلمربيالية،

 لدى حاجة أغلى زالت وال كانتاحلرية   إن(( :فيه وجاء واسع نطاق على نشره مت الذي القيادي امليثاق تصدر أن
 اليت وحدها هي ألا  ،هلا التعطش غاية يف اآلن وهو ا متعلقا زال وال التاريخ طوال عاشها فقد ، اجلزائري الشعب
 الزم أكمبد احلرية اليوم نعرض جيعلنا ما وهذا الثقايف، تراثه وخاصة ودينه، وأمواله ، كرامته وحترتم السياسية حريته تعطيه

   4.))غدا أمتنا مستقبل ولبناء ، اليوم االستعمار ملكافحة

IV.  المنظمة الخاصةL’OS:  

هو اإلعالن عن ميالد املنظمة السرية اخلاصة الشبه  1947فرباير 15/16يبدو أن أهم ما خرج به املؤمتر 
تنحصر مهمتها يف اإلعداد للثورة املسلحة، وأعطى هذا  ، اليت أسندت قياداا حملّمد بلوزداد، واليت )OS( العسكرية

صطدمت بعدة ا اماملؤمتر هلذه املنظمة أولوية هامة ووعدها مبد َيد املساعدة، لكن الواقع كان غري ذلك، حيث كثرياً 
  .   5عراقيل وصعوبات

ويئتها، حيث اجتمع مع بعض قيادي احلزب لوضع األسس النطالق  بدأ حمّمد بلوزداد يف حتريك املنظمة
حمّمد بلوزداد، حممد بوضياف، حسني آيت أمحد، : املنظمة يف العمل املسلح، حبيث تكونت هيئة أركان ضمت كل من

حمّمد بلوزداد ، الذين اجتمعوا مبنزل   2اجلياليل رجيمي  ،1حمّمد ماروك  ، 6أمحد بن بلة، أمحد حمساس، بلحاج اجلياليل
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لوضع خطة شاملة لالنطالق العملي للمنظمة، وعلى الرغم من أا كانت تشكل تنظيماً  1947نوفمرب  13بالقبة يف 
بلغت درجة عالية من حيث  1948مناضل إالّ إا بنهاية سنة  1500و 1000مغلقاً بعدد حمدود يرتاوح ما بني 

قرية فالحية صغرية تقع (  بزدين  1948  اجتمعت مرة أخرى يف ديسمرب، و 3اجلانب النفسي وقليالً من اجلانب املادي
، وطرحت قيادا  4، مبزرعة بلحاج اجلياليل الذي كان مسؤول عن التدريب باملنظمة اخلاصة)مبقاطعة عني الدفلى حاليا

نظمة قائمة بأركاا ، وأصبحت هذه امل5" مىت يتم إعالن الثورة ؟  "  :بلسان حسني آيت أمحد السؤال الذي ينبغي طرحه
ومناضليها مستعدة للدخول يف املعرتك احلقيقي بعد سنة من تأسيسها، حيث قامت بعدة ترتيبات للدخول يف مرحلة 

فعلية جديدة، كفصل مجيع اإلطارات واملناضلني املنخرطني يف املنظمة من مجيع مهامهم، وإعالن ذلك حىت تُبعد الرقابة 
  .  6ووضع على كل منطقة رئيسا لرتاب اجلزائري إىل مناطق الفرنسية عنهم، ومت تقسيم ا

مل تكن لديها من قبل، خاصة بعد تدريبات أعضائها يف كل  اكتسبت املنظمة اخلاصة خربة تنظيمية وعسكرية
، وحماولة 1949من شرشال وعني وسارة، وقيامها بعدة حماوالت هجومية كاالستيالء على مركز بريد وهران يف أفريل 

 )سكيكدة(ة فليبفل 7، وقام سويداين بومجعة1949متثال كاشرو الذي نصبه الفرنسيون مبعسكر يف أكتوبر  تفجري
واستطاعت هذه املنظمة خالل .  8، وغريها من العمليات1948مبهامجة احملجرة واالستيالء على املتفجرات يف سنة 

مار الفرنسي، إالّ أن اكتشاف أمرها من طرف ثالث سنوات أن توفر الشروط الضرورية للمعركة الفاصلة مع االستع
إىل اعتقال عدد كبري من  فّوت عليها فرصة اإلسراع يف العمل املسلح، مما أدى 1950الشرطة الفرنسية يف مارس 

  .9أعضائها

يتخبط يف مشاكل سياسية غري مبال   )(MTLD   "حركة انتصار احلريات الدميقراطية"أمام هذا الوضع كان حزب
بأعضاء املنظمة إىل إعادة النظر يف كيفية بعثها من   املنظمة اخلاصة، تغذيه صراعات جانبية وحزبية ضيقة، مما أدىبأمر 

جديد، ومواصلة مشوارها يف حترير البالد عن طريق الكفاح املسلح مرة أخرى، متجاوزة احلزب الذي كان غارقاً يف 
والسيما أن احلزب أنكر وجود هذه املنظمة العسكرية عند مشاكل ال حصر هلا مبا تقتضيه الظروف واملستجدات، 

إىل حلـها  ، مما أدى"حركة انتصار احلريات الدميقراطية "اكتشافها، وام الشرطة الفرنسية بتدبري مؤامرة كاملة حلل حزب 
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ولية داخل ، ورفض إعادة بعثها من جديد من طرف قيادة احلزب، وجتريد أعضائها من ممارسة أي مسؤ 1951يف ربيع 
اللجنة  ، وهو ما آثار استياء أعضاء املنظمة، وحاول كل طرف سواء من املصاليني أو  1احلزب، وإبعاد معظــم مناضليها

املركزية حتميل الطرف اآلخر مسؤولية اآلثار السلبية لسياسة شارك فيها اجلميع سواء على صعيد العمل السري بتأسيس 
مل العلين باملشاركة يف انتخابات الس الوطين الفرنسي واالس البلدية اجلزائرية، مث املنظمة اخلاصة، أو على صعيد الع

املناضلني، وجعل اجلدل يدور حول اجلوانب   كبرية لدى معاجلة عواقب اكتشافها، وهو احلدث الذي أحدث ضجة
  . 2الشخصية واإلجراءات بدل البحث يف جوهر اخلالف والوصول لألسباب العميقة لألزمة

قرار حل املنظمة اخلاصة من طرف احلزب هو أول شرخ بني الثوريني واحلزب، وازداد هذا الشرخ أكثر بعد 
 Front Commun pour -باجلبهة املشرتكة للدفاع واحرتام احلرية"انضمام احلزب إىل تنظيم جديد مسي

la Défense et le Respect de la Liberté  "  أعضاء املنظمة اخلاصة نكسة  يف نفس السنة، وهو ما اعتربه
 4، إالّ أن هذا التحالف بني احلركات الوطنية3سياسة حبجة أن هذه اجلبهة مل حتدد اإلطار الذي يتم فيه الدفاع عن احلرية

يدل على وجود قاسم مشرتك بينها واليت كانت تبحث عن طريق التجمع والتكتل لتعويض نقص التعاطف  4الوطنية
الذي أبدته اجلماهري جتاهها، وكذلك كرد فعل إزاء السياسة االستعمارية التعسفية جببهة قوية متينة ومرتاصة، إالّ أن ذلك 

  . 5بب تباين اجتاهاا اإليديولوجية، وأهدافها ووسائلهامل جيدي نفعاً، فسرعان ما تصدعت تلك اجلبهة املشرتكة بس

V. التحضيرات األولى للكفاح المسلح  

وجتسيداً لفكرة العمل املسلح من جديد بادر   وصل الصراع يف ظل هذه األوضاع إىل حد املواجهات العنيفة، 
بتشكيل جلنة  1952سنة  كل من حممد بوضياف، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد والعريب بن املهيدي منذ مطلع

  :عمل اختذت بعد سلسلة من اجتماعات القرارات التالية 

      "حركة انتصار احلريات الدميقراطية  "  بعث نشاط املنظمة اخلاصة من جديد دون اخذ موافقة - أ

  ....الشروع يف حتضري وسائل العمل من أسلحة وقنابل - ب

الذي ظهر من جديد      " اإلحتاد والعمل "  عمالً مببدأالتفكري من جديد يف توحيد األحزاب الوطنية،  - ج
  .غداة احلرب العاملية الثانية 

  .)مشروع الكفاح املغاريب املشرتك (االتصال بالثوار يف كل من تونس و املغرب_ د
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مبعوثني من أجل البحث عن  1952من القاهرة يف جوان  عبد الكرمي اخلطايب وصادف هذا أن أرسل األمري
العمل املشرتك مع احلركات االستقاللية يف أقطار بلدان املغرب العريب، فكان ذلك حتفيزاً وتشجيعاً للعناصر الثورية آفاق 

   .  1يف حتركهم املستقل يف اجتاه العمل الثوري

متيزت بأزمة انعدام الثقة بني اجلماهري واألحزاب السياسية  1953/  1952ويصف حممد بوضياف أن فرتة 
د من هذه األحزاب اقرتح السبيل الواضح لتحرير البالد الذي يكمن يف العمل الثوري، خاصة بعدما انطلق لكون ال أح

  .  2الكفاح املسلح يف كل من املغرب وتونس، وهو الوضع الذي جعل الثوريني ينتقدون احلزب انتقاداً الذعاً 

قاءات هو انعقاد املؤمتر الثاين حلزب ملعاجلة هذه األوضاع، وما مّيز هذه الل تعددت اللقاءات واملشاورات
 ، الذي انتهى3باجلزائر 1953أبريل  06إىل  04من   "MTLD حركة انتصار احلريات الدميقراطية"  )PPA( الشعب

، وعرب عن موقف احلزب من احلياة 4بنظام حمكم بعد أن صّوت على اللوائح والقوانني اليت قدمتها اللجنة املركزية
الراهن، وعن أسلوبه اجلديد املتمثل يف توجهه الشرعي وانتهاجه اإلصالحي، هذا النهج الذي مل  السياسية، ومن الوضع

يف انتهاج العمل    وترى من الضروري اإلسراع فيه مضيعة للوقت  يكن خيدم طروحات املنظمة اخلاصة اليت كانت ترى
، يف الوقت نفسه فإن ما أفرزه املؤمتر هو موقف "بالقوةما يُؤخذ بالقوة ال يرد إالّ  "متشبثة بفكرة  الثوري لتحرير البالد،

غريب من حزب عتيد ناضل أكثر من ربع قرن وهو ينادي بفكرة االستقالل ، ليصل يف اية األمر إىل مسايرة السياسة 
  .االستعمارية واإلصالحية اإلمربيالية 

 31إىل  28لصنوبر من لتحريرية املنعقد بنادي ايذكر رابح بيطاط أثناء مداخلته يف املؤمتر األول لتاريخ الثورة ا
بأن أعضاء املنظمة اخلاصة اموا بأم مؤيدين اللجنة املركزية، مما أدى مبصايل للتهجم عليهم، وصار  ،1981أكتوبر 

أكد هذه الشهادة أيضا عبد احلميد مهري حبيث قال أنه حني كانت  املناضلني يضربون بعضهم البعض بالعاصمة،
منكبه للتحضري ) حممد بوضياف، رابح بيطاط، مراد ديدوش، عيسى كشيدة ( ة من أعضاء املنظمة اخلاصة جمموع

للعمل املسلح،كانت هذه اموعة يف نفس الوقت تتعرض للضرب باهلروات والقضبان احلديدية يف وسط العاصمة من 
، ورداً على هذا 5موعة منحرفة عن اخلط الثوريطرف بعض املناضلني املتعاطفني مع مصايل، والذين أُومهوا بأن تلك ا

التصرف قام بعض أعضاء املنظمة اخلاصة بإرسال مجاعة القتحام مقر احلزب وضرب عدداً من املناضلني، وذلك ليُبينوا 
أم ليسوا عاجزين على الّرد باملثل، ويضيف كذلك رابح بيطاط أن العنف أصبح وسيلة من وسائل حل اخلالف داخل 

، حبيث يذكر أن القادة احلقيقيني كانوا  "حياة حتد وصمود"كتابه ، ويشري إىل هذا أيضا املؤرخ حممد حريب يف  6زباحل
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ة، لكن دون جدوى، فلم عضو الوحيد الذي أمكنه احلضور يف هذا املؤمتر هو رمضان بن عبد املالك الذي طرح مشاكل احلزب وضرورة التغيري ومشكل حل املنظمة اخلاص 4
. 53، املصدر السابق، ص ...يب، جبهة التحرير الوطينحممد حر . يستطيع زعزعة ال اللجنة املركزية وال املؤمترين الذين كانوا عاجزين عن إدراك املشاكل اليت جيهلون وجودها 
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ماي  10يباركون العنف، ويوفرون له الغطاء، وذكر يف هذا الصدد رسالة موالي مرباح إىل احلاج مصايل املؤرخة يف 
أمس جوم مباغت ضد بعض القياديني املشكوك فيهم أيضاً، مثـل قام مناضلو القصبة  ((  ، واليت جاء فيها1954

تعرض مناضل من القصبة إىل االعتداء ملاّ  ... ، يبدوا أم أخذوا ضربات مربحة،)Le patriote( مـحرري النـشرة املعنية
اج مصايل ، واستفحل هذا األمر خاصة عندما فاجأ احل 1))كان وحيداً، لكن الشوط مل ينتهي بعد حسب ما علمت

، اليت أوكل هلا 1954مارس  11  يف Comité du Salut Public "(CSP) -جلنة اإلنقاذ العمومي  " بإعـالن ميالد
مهمة استعادة صالحيات اإلشراف على احلزب، وقام بتوزيع مناشري يوضح فيها أسباب خالفه مع اللجنة املركزية 

من املركزيني بالبريوقراطية وبالنزعة الربجوازية واإلصالحية، ووصفهم  األمر ذلك وام معارضيه  ، بل تعدى2 والتشهري م
، ونتج عن ذلك حتول   3باالنتهازية والنفاق، وذهب إىل حد اام حسني حلول باختالس أموال احلزب ملنافع شخصية

  .4رة يف أي خــالفخطري يف مسار التيار االستقاليل الذي مل يسبق له من قبل إشراك القاعدة النضالية بصورة مباش

  

VI. تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل  

بادر أعضاء املنظمة اخلاصة أمام هذه الظروف إىل بعث حركة رأي لدى القاعدة للحفاظ على وحدة احلـزب 
لتوجيه التيار االستقاليل حنو الغاية اليت ُوجد من أجلها، وحتديد طريق اهلدف بوضوح بانتهاج الكفاح املسلح كخيار 

اليت  (CRUA)وحيد لتغيري الواقع االستعماري البائس،وهذه اخلطوة والفكرة هي أصل إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل
، ) عضو يف اللجنة املركزية(حممد بوضياف، مصطفى بن بولعيد : "من طرف كل من  1954مارس   23 تـأسست يف

وأصدرت جريــدة  ،5"،)عضو يف اللجنة املركزية(شوبة رمضان، بو )عضو يف اللجنة املركزية(ديدوش مراد، حممد دخلي 
، وتضمن بياا التأسيسي االتفاق حول االلتزام مببدأ احملافظة على Le patriote   "  6- الوطين  "  ناطـقة بامسها وهي

وااللتزام باحلياد وحدة احلزب من خالل الدعوة إىل مؤمتر موسع وحر حلل كل اخلالفات، وتعيني قيادة غري متنازع حوهلا، 
بني احلاج مصايل واملكتب السياسي املناصر له وبني اللجنة املركزية، يف الوقت نفسه عملت على إقناع املركزيني بتبين 

  7 .إطارات املنظمة اخلاصة للبحث عن وسائل العمل وطبيعته  العمل املسلح مبنح احلزب قيادة ثورية، واستدعت قدامى
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عجلت بفكرة العمل املسلح هي انقسام احلزب على نفسه، ودخول املناضلني يف صراع ولعل أهم األسباب اليت 
وحتملها مسؤولية الكفاح  (CRUA)حاد بينهم تاركني آمال اجلماهري تتحطم، مث ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل

  1.املسلح، وجتاوزها كل اخلالفات والصراعات احلزبية 

إذ مل يعرتف باللجنة الثورية إذ يقول  زب احلاج مصايل يعارض هذا املسعىخالل هذه األثناء كان رئيس احل
هذا ما يفسر غضب العناصر المصالية علينا فقد فوجؤوا بهذه المبادرة التي من المحتمل أن : "...حممد بوضياف

اتصال مصطفى   وتأكد ذلك خاصة عند  . 2"تعيد النظر في االنتصارات التي حققوها على أعضاء اللجنة المركزية
حّىت يؤكد له عزم هذه العناصر على الشروع يف الكفاح املسلح،  ،رنسامبصايل احلاج بفبولعيد باسم العناصر الثورية بن 

وليطلب منه كذلك توظيف مكانته وصالحيته للمحافظة على وحدة احلزب من جهة، وحلشد مجيع اجلهود لدعم عمل 
من جهة أخرى، نظراً ملوقعه السياسي واجلماهريي القوي الذي حيظى بتأييد عريض من القاعدة النضالية  اموعة الثورية

إن  "  سواء يف اجلزائر أو فرنسا، لكن احلاج مصايل كان يعيد نفـس اجلواب كلما ألـّح عليه مصطفى بن بولعيد يف الطلب
وكان يقصد املركزيني، وهذا اجلواب نزل كالصاعقة على بن "  !! ما تقومون به حسن، ولكـن يجب تطهير الحزب أوالً 

إىل اإلسراع يف تنظيم الصفوف، وجتاوز اخلالفات  ، هذا القرار أدى  3بولعيد نظراً لالحرتام الكبري الذي كان يكّنه ملصايل
  .والنزاعات باختاذ العمل املسلح منهجاً ال غىن عنه لتحرير البالد

VII.  22"اجتماع لجنة:"   

جوان  25يوم باملرادية  " كلوصالوميب"ي حب يف بيت إلياس دريش   اجتماع االثنني والعشرين التارخيي انعقد
حممد بوضياف، (اليت أعدا اللجنة اخلماسية  تالوة التقارير السياسية برئاسة مصطفى بن بولعيد الذي توىل 1954

حول األوضاع العامة يف البالد، وحول التأزم  )مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، العريب بن مهيدي، رابح بيطاط
تاريخ املنظمة اخلاصة، حصيلة القمع والتنديد : الداخلي للحزب، وأشار إىل عدة نقاط، وهي حسب حممد بوضياف

بالسلوك االزامي لقيادة احلزب، وشرح موقف اللجنة الثورية عن وجود حرب التحرير يف تونس واملغرب ، وما جيب 
  .4  1954و 1950وأعمال أعضاء املنظمة ما بني القيام به، 

ومل يكن هذا االجتماع عمال ارجتاليا أو قرارا بدون مقدمات، بل رغم اجلو احلماسي والعنف الثوري إال ان القرار  
وقد أسفر النقاش عن ظهور اجتاهني  .كان حكيما، قد أملته املعطيات السياسية واإلقليمية والدولية السائدة آنذاك

  :ني من حيث املبدأ لكنهما خمتلفان من حيث التوقيتمتفق

يدعو إىل الشروع يف العمل املباشر لتجاوز اخلالفات اهلامشية اليت سادت الوسط السياسي يف : االجتاه األول
  .البالد 
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  .يؤمن بفكرة العمل املسلح لكنه يرى أن وقته مل حين بعد: االجتاه الثاين

احتمال ظهور تصدّع بني أوساط هذه الطليعة الرائدة احلاملة ألحالم هذه خوفا من ضياع فرصة قد ال تعوض و 
، وقد ضاق ذرًعا مبا كان يظنه مماطلة ويراه ربا من املسؤولية التارخيية ألصحاب "بومجعة سويداين"األمة وآماهلا، وقف 
ان األمر كذلك، وإذا كنا صادقين هل نحن ثوريون حقا، فإذا ك: "غرورقت عيناه بالدموع وتساءلإاالجتاه الثاين، وقد 

وال يقل تدخل العريب بن . فقطعت مداخلته املؤثرة هذه قول كل خطيب" مع أنفسنا فماذا ننتظر للقيام بالثورة؟ 
وأراد العريب بن  ،"ألقوا بالثورة إلى الشارع فسيحتضنها الشعب: "مهيدي ذكاًء أيضا عندما قال خماطبا املرتددين

لم ف .رسالة مفادها أننا لسنا الوحيدين على الساحة، ولسنا وحدنا يف امليدان فكل الشعب اجلزائري معنااملهيدي مترير 
  1.يبق بعدها جمال للكالم أو الرتدد أو طلب الرتيث

االثنين  "  هذا املؤمتر بتحرير مذكرة مشلت اختاذ القرار بإعالن الثورة وحترير البالد، حيث انتهت بعبارة انتهى
   2." والعشرون يكلفون المسئول الوطني الذي يتم انتخابه بوضع قيادة ستكون مهمتها تطبيق قرارات هذه المذكرة

خالل االجتماع ظهر اختالف وتعارض يف طريقة تعيني جلنة التنسيق والتنفيذ وكذا طريقة اليت مت ا االقرتاع ويف 
اليت مل ترضى بالنتيجة فقررت  3د ما مسي جبماعة قسنطينة، ومن املعارضني جن-حممد بوضياف– شخص الفائز كمسؤول

  ((: جمموعة قسنطينة جتاه حممد بوضياف، بشكل مكشوف، حيث يذكر حممد مشاطي تحيث ظهر  4.االنسحاب
كان يستوجب انتخاب قيادة عرب اختيار عضوين من بني اخلمسة املشكلني للمكتب فقط والذين سيختارون بدورهم، 
عن طريق التعيني، واألعضاء اآلخرين، أي ضمنيا من ضمن احلضور قصد اإلدالء باألمساء يف العمل السري، مل يكن 

: مث يضيف ))شخاص الذين سيكونون أعضاء املكتبذلك هو احلال ألن االختيار كان قد مت مسبقا ألم نفس األ
وفوضوا هلما مهمة اختيار  طريقة االنتخاب مفتعلة، فقد مت اختيار االمسني وكانا على ما يبدو بوضياف وبن بولعيد((

وهذا ما  6يف حني جند مشاطي يذكر يف نفس الشهادة أنه صوت لصاحل بن بولعيد وبن عبد املالك رمضان . 5))القيادة
ويبدو أن مشاطي حياول تقدمي  ! عله متناقضا مع نفسه، وأصبح قوله بإن االختيار كان حمدودا غامضا غري مفهومجي

تربيرات واهية لعملية انسحاب جمموعة قسنطينة من عملية التحضري للثورة التحريرية مباشرة بعد انتهاء اجتماع جمموعة 
   7. 22الـ

وقع االتفاق على انتخاب ((: ل الوطين كانت على النحو التايلحسب بوضياف فإن عملية التعيني املسؤو 
، ومتكن  ))املسؤول الوطين فقط بأغلبية الثلثني مث خيتار هذا األخري أعضاء اللجنة اآلخرين الذين ال يعرفهم إال هو فقط
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واملتمثلة يف  تفجري الثورة، اختيار اجلماعة اليت تتوىلبوضياف بعد الدور الثاين من أن ينتخب مسؤوال وطنيا، وقام بعدها ب
كرمي "مث ُأضيف  "مصطفى بن بولعيد، حممد بوضياف، ديدوش مراد، العريب بن املهيدي، رابح بيطاط"جلنة اخلمسة 

وحسني بن بلةلتمثيل منطقة القبائل بعد جهد طويل فأصبحوا ستة، كما مت تعيني وفد خارجي مكون من أمحد  "بلقاسم
 .لتمثيل جبهة التحرير الوطين، والدعوة للثورة التحريرية بامسها يف اخلارج، وبذلك أصبحوا تسعة آيت أمحد وحممد خيضر 

1    

أكد بوضياف أن رغم اإلجراءات اليت مت اختاذها للمحافظة على الصبغة السرية هلذه القيادة، إال أن ترسيخ مبدأ 
حركة انتصار احلريات /حزب الشعب – احلزب القيادة اجلماعية كان أكثر من ضروري خاصة يف ظل ما كان يعيشه

أن اللجنة اشتغلت بكيفية دميقراطية وبفعالّية كبرية إىل حد أول : "، حيث يقول)املصاليةمن خالل الزعامة ( الدميقراطية
  2".نوفمرب

اليت  خالل مناقشتها لكيفية اختيار القيادة 22أن جمموعة الـ" مهندسوا الثورة"يذكر عيسى كشيدة يف مذكراته 
تتوىل مسؤولية التنسيق واحلركة أقرت باإلمجاع عملية انتخاب املسؤول وليس تعينيه بطريقة عشوائية وأن كل احلضور أعربوا 

ليقوم بفرز األصوات ويبلغ من سيقع عليه االختيار، ويذكر أنه عقب انتهاء " مصطفى بن بولعيد"عن ثقتهم يف 
الثنتني والعشرين وأشار إىل احلصول على نتيجة عقب الدور الثاين حيث بلغ االجتماع قام بن بولعيد بفرز القصاصات ا

مع رفقائنا الثالثة العريب ومراد ورابح الذين ساعدونا يف حتضري : "، فرد بوضياف"أنت الذي انتخبوك: "بوضياف قائال
  3".ركانهذا اللقاء سنكون مخسة يف انتظار قرار ائي خبصوص عدد العناصر اليت تشكل هيئة األ

كلفت جلنة الستة بالتخطيط والتحضري اجلدي لتفجري الثورة وهلذا عقدت سلسلة من االجتماعات، طرحت 
فيها الكثري من القضايا املتعلقة مباشرة بالعمل املسلح، ومن أبرز وأخطر القضايا اليت طرحتها اللجنة هي قضية الغطاء 

ألم كانوا يعملون يف اخلفاء، وهو األمر الذي دفعهم إىل  السياسي للحركة، ألن هذه العناصر مل تكن هلا قاعدة شعبية
فتوجهت إهتمامام حنو . البحث عن شخصية سياسية معروفة على الساحة الوطنية وتستطيع جذب الشعب إليها

ة الثانية الدكتور حممد األمني دباغني النائب السابق يف الربملان الفرنسي والشخصية الثانية يف احلزب خالل احلرب العاملي
، وكان حيظى  بتقدير كبري لديهم، بل وكانوا يعتربونه األب الروحي لفكرة العمل 1949إىل غاية خروجه منه سنة 

املسلح يف اجلزائر، فاتصل به كل من حممد بوضياف وكرمي بلقاسم ومصطفى بن بولعيد، فطلب منهم مهلة للتفكري 
موعة تريد االستفادة من خربته وجتربته، يف حني أن اموعة طلبت متعهدا للرد عليهم خالل أسبوعني، كان يظن أن ا

منه املوافقة على تزعم احلركة بدون قيد أو شرط، مما سيجعل كل تردد من جانب دباغني يثري عندهم حتفظهم املعهود من 
نني ال أستطيع أن ثقتي فيكم كاملة لك: "السياسيني، وهو ما حصل فعال حيث اعتذر بلباقة عندما خاطبهم قائال

والتحق فيما بعد جببهة التحرير ) ؟ 1949هل كان يقصد من كانوا أزاحوه من القيادة عام " (أقول مثل اآلخرين
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، أمام .كما ُقدم العرض إىل مهري عبد احلميد ومولود قاسم لكن احملاوالت مل تثمر". الدكتور موتو"الوطين حتت اسم 
  1.ستة االعتماد على القيادة اجلماعيةهذه املواقف السلبية قررت جلنة ال

أحد مناضلي احلزب يف باب  "كشيدة عيسى" ألول مرة مبنزل 1954 أكتوبر 10اجتمعت جلنة الستة يف 
الواد، مث توجه الستة لإللتقاء مبجموعة القاهرة يف برن، وعقدوا اجتماعاً مع أمحد بن بلة، مث عاد الستة إىل اجلزائر، 

بوانت (يف منزل اإلسكايف مراد بوكشورة حبي بالرايس محيدو  1954أكتوبر  24مث  23واجتمعوا مرة أخرى يف 
التحريرية بأسبوع واحد، وذلك إلعطاء اسم للحركة اجلديدة، وحتديد يوم االنطالقة،   فجري الثورة، قبل ت)بيسكاد سابقاً 
بيان إعالن الثورة التحريرية الذي حّدد الربنامج العملي الثوري هلذه احلركة اجلديدة من أجل  صيغويف اليوم التايل 

، ويف اية االجتماع اجته الستة إىل   2ول لكل منطقةاالستقالل، وقسموا الرتاب الوطين إىل عدة مناطق مع تعيني مسؤ 
مصور يف شارع المارن بباب الواد، وأخذوا صورة تذكارية تارخيية هلم، مث افرتقوا على أمل اللقاء بعد ثالثة أشهر لدراسة 

  .   3:نتائج أعماهلم، وإلتحق اجلميع مبناطــقهم اليت كانت على الشكل التايل

شيهاين بشري وعباس لغرور   قائدها مصطفى بن بولعيد مبساعدة ) أوراس النمامشة  : (املنطقة األوىل   _1
  .  وعاجل عجول، باإلضافة إىل مسعود بن عقون 

قائدها مراد ديدوش مبساعدة يوسف زيغود وباجي خمتار وخلضر بن ) الشمال القسنطيين : (املنطقة الثانية _2
  .وسف طوبال وعّمار بن عودة، باإلضافة إىل زيغود ي

قائدها كرمي بلقاسم مبساعدة اعمر أوعمران وسعيد حممدي، باإلضافة إىل ) القبائل: (املنطقة الثالثة _3
  .عمريوش آيت محودة وصادق دهليس وعلي مالح 

قائدها رابح بيطاط مبساعدة سويداين بومجعة، أمحد بوشعيب الزبري ) اجلزائر وضواحيها : (املنطقة الرابعة _4
  .   ضافة إىل عثمان بلوزداد وحممد مرزوقيبوعجاج، باإل

قائدها العريب بن مهيدي مبساعدة رمضان بن عبد املالك وعبد ) وهران ضواحيها : (املنطقة اخلامسة _5
يف الوقت . أما منطقة السادسة الصحراء فرتكت فيما بعد. احلفيظ بوصوف واحلاج بن عالّ، باإلضافة إىل أمحد زهانة

       .  4أكتوبر يف طريقه إىل القاهرة 25اف اجلزائر إىل جينيف يوم نفسه غادر حممد بوضي

وهكذا قررت الطليعة الثورية إىل اختاذ القرار احلاسم بتمردها على الشرعية السياسية يف ظل االستعمار، واالنتقال 
مجلة من املكاسب لصاحل إىل الكفاح املسلح، واستطاعت أن حتقق خالل أشهر قليلة قبل انطالق الثورة التحريرية على 
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املشروع الثوري، حبيث يعترب مجع شتات ومل مشل املنظمة اخلاصة، مث حشد الرجال ومجع العدة من أمهها، كما جنحت يف 
إحلاق أول هزمية سياسية باجلناح املؤيد للحاج مصايل عندما متكنت من إقناع قادة منطقة القبائل باالنضمام إىل صفها، 

حركة انتصار احلريات "باملركزيني واملصاليني على حد سواء، وذلك عندما متكنت من االنقالب على وأحلقت هزمية أخرى
يف القاهرة، ويف مقابل هذا النجاح أخفقت يف إقناع عدد من الوجوه البارزة يف التيار االستقاليل بتويل قيادة   " الدميقراطية

ق داخل احلزب، وفشلت يف احلصول على تأييد املركزيني الواجهة السياسية للثورة، وأيضا يف منع حدوث االنشقا
إالّ أن ذلك لـم مينعها من االنطالق، بل فاقت التصور يف اندالعها،وكان يوم الفاتح من نوفمرب   ،   1للمشروع الثوري

د ليل بداية لعهد جديد مع االستعمار الفرنسي، صنعته قوافل من الشهداء وااهدين اليت أنارت دمائهم سوا 1954
    .استعمارهم قرابة القرن والربع من الزمـن

  دور الثورة التحريرية الجزائرية في تنمية الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة : ثالثا

يعد تفجري الثورة التحريرية حصيلة لثورات شعبية ونضاالت سياسية متعاظمة أكثر فأكثر، فكانت ثورة على 
األنانية الستعمار شعب، ومل تكن نتاج إسرتاتيجية مصاغة بربودة، ويطبقها جهاز سياسي واحد، إا اإلدارات السياسية 

باألحرى تركيبة تناقضية العتداءات ثقافية مستدمية، وملعامالت اجتماعية غري متكافئة، وملمارسة أحكام متباينة بتباين 
ة للحركة الوطنية، وأناطت االنتفاضة بطابعها الشمويل، املعمريني واألهايل، هي اليت صاغت وصهرت الثقافة السياسي

رغم غياب اإلمجاع والتوحد والضوابط . خارج األجهزة، قامت أقلية عرفت كيف جتد الكلمات الصحيحة لكسب التأييد
ي، فما  التنظيمية اليت فرضها الحقا انصهار كل األطياف والتيارات يف بوثقة جبهة التحرير الوطين وتغييب رواسب املاض

كان مهما عند اندالع الثورة، هو التكامل يف العمل، والبحث عن ضمانات ملموسة تسمح بنمو فعالية سياسية، 
على تكييف عملهم التعبوي وخطام ) OS(اجتماعية وثقافية، غنية ومتنّوعة، وهذا ما ساعد أعضاء املنظمة اخلاصة 

مع تنوع املواقع واملواقف واملطالب املتشابكة، مقدمني إطارا تعبرييا مشرتكا، ستكون نتاجه جبهة التحرير الوطين وجيش 
ين التحرير، رافعة بذلك االلتزام بالكفاح املسلح السرتجاع حقوق اجلزائريني يف املقام األول، وكانت تأيت يف املقام الثا

   . الشعارات واإلنشاءات اإليديولوجية الظرفية 

  

  

I. التحريرية الثورة اندالع  

بسبب  إال أن هذا التاريخ سرعان ما تغري 1954أكتوبر  15اتفقت جلنة الستة على اإلعالن الثورة بتاريخ 
تفجريها إىل آخر اجتماع واجلزائر العاصمة فتأجل تاريخ  - القاهرة - تسرب اخلرب وإطالع بعض املركزيني عليه يف اخلارج

ومت تكليف حممد بوضياف بالسفر إىل القاهرة إلبالغ الوفد .1954أكتوبر  23عقدته جلنة الستة وكان ذلك يف 
 الذي. 1954حممد خيضر، بساعة الصفر من الفاتح نوفمرب  - حسني آيت أمحد -أمحد بن بلة:اخلارجي املتكون من
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، انطلقت  1954 ساعة لراحتهم 24 كذلك ميثل عطلة للجنود الفرنسيني مدةميثل عيد القديسني بالنسبة للفرنسيني و 
الرصاصات األوىل كما كان خمطط هلا و يف احلقيقة إن إسرتاجتية قادة الثورة كانت تقوم على أساس خلق جهاز سياسي 

مل يكن "...الوهراين وقد اعتمد املناضلون السرية التامة، ويف هذا الصدد يقول أمحد  جلبهة وجيش التحرير الوطين
وكان يتم تكوين خاليا، كل خلية التعرف األخرى،  حىت األمساء احلقيقية للقادة، املناضلون يعرفون األمور السرية، وال

  1...."وكل واحدة هلا قادة حيملون بطاقات تعريف عديدة حىت يتمكنوا من الدخول واخلروج من الوطن مىت شاءوا

طالقها مراكز الدرك والثكنات وذلك للحصول على األسلحة، وإتالف املنشآت استهدفت الثورة يف بداية ان
جيب وحسب إمكانياتنا أوال وقبل كل شيء مهامجة "ـاالقتصادية للعدو، ويف هذا الصدد يقول ويصف بن بولعيد ذلك ب

إذا حنن هامجنا مراكز مراكز الدرك وثكنات اجلند،وإن وسائلنا متواضعة، ويتوجب تعويض هذا النقص بأمهية اهلداف، ف
  2."القوات املسلحة وأضرمنا النريان يف املخازن فإننا نصيب قصور السلطات االستعمارية املتعسفة

كانت شاملة، حيث انفجرت الثورة يف كل املناطق ويف نفس الوقت . 1954إن أحداث ليلة أول نوفمرب 
  3:تقريبا، وفيما يلي أهم العمليات، اليت كانت على الشكل اآليت

تقسيم الثوار إىل جمموعات وزمر من طرف بن بولعيد، حيث تتكون كل  متاألوراس  :أما يف املنطقة األوىل
 هامجوا: باتنة  يف وتعددت العمليات يف عدة أماكن،جمموعة من عشرة إىل عشرين رجل، يتقاسم كل اثنني بندقية، 

   .ومقر الدائرة، ومراكز للتموين وقتلوا عسكريني اثنني ثكنتني 

أما يف أريس مت فتح مدرسة ومنزل ملعلم فرنسي وأخذ كل حمتوياا ومتت العملية بقيادة حممد بن اهلامشي 
  .القامسى

نة أما يف خنشلة قام عباس لغرور مبهامجة منزل دار احلاكم، أما سعدي امعمر ومعاونيه قاموا باهلجوم على ثك
  .عسكرية

  .أطفال، وعزلوا القرية متاما 5نسوة، و 4رجال، و 8هامجوا مركز درك، واسروا : ويف تكوت

هاجم بعض الثوار الثكنات ومراكز الشرطة يف مدينة :  -الشمال القسنطيين –أما يف ما خيص املنطقة الثانية 
مستودع الوقود، ويف منطقة احلروش مت جتريد  أما يف منطقة اخلروب أطلق النار على حارس - زيغود يوسف حاليا -مسندو

  .أحد احلراس من سالحه

انطلقت فيها اهلجومات بقيادة كرمي بلقاسم واستهدفت ختريب وسائل االتصال  - القبائل –أما املنطقة الثالثة 
  .يف املنطقة وتركزت العمليات خاصة يف مدينيت العزازقة و ذراع امليزان أحرقوا خمزن جلمع الفلني والتبغ
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لثوار دار بقيادة زوبري عجاج، هاجم ا - اجلزائر العاصمة وضواحيها - انطلقت اهلجومات يف املنطقة الرابعةو 
بقيادة رابح بيطاط، كما هاجم ثوار " بيزو"لزيت البرتول، أما يف البليدة فقد هامجوا ثكنة " موري" اإلذاعة، مستودع 

  .مت ختريب ثالث جسور بني البليدة والعاصمة. بوفاريك مستودع الفواكه

دي بلعباس هاجم أمحد هومجت منطقتني بني ويليس و بوسكي أما يف سي - وهران - وكذلك املنطقة اخلامسة
  .زبانة مقر إدارة الغابة وقتل احلارس، ويف ربوسالدو قام وداح بن عودة إخراج قطار وهران، عني متوشنت من سكته

سوف، ويشرف  يف حممد ولد احلاج كان موجود"يقول السيد عمر صخري أن السيد  أما يف منطقة اجلنوب
وأما معركة سبعة ...ل نوفمرب الذي قطع الصلة بني املناضلني والقيادةلكن ألقي عليه قبل أو ...على حتضري أول نوفمرب

متيزت بالطابع  1954نوفمرب  1وهلذا فإن عمليات ."، اليت وقعت بسوف، إال شاهدا على ذلك1954عشر نوفمرب 
  .الرمزي ألا كانت يف أغلبها عمليات دف إىل حتقيق وقع معنوي لصاحل الثورة

II.  1954خالل نداء أول نوفمبر الثقافة السياسية من:  

 1"بيان أول نوفمرب"أول تصريح رمسي عرف بـ " جبهة التحرير الوطين " أصدر رواد الثورة األوائل من خالل
وقد وجهت هذا النداء إىل الذي يعد استجابة تارخيية لصمود شعب ضد الدوبان والزوال يف أكناف املستعمر الغاشم، 

ووزعته صباح أول نوفمرب، حددت فيه الثورة مبادئها ووسائلها ، ورمست  1954أكتوبر  31الشعب اجلزائري مساء 
 بينت. دة بناء الدولة اجلزائرية والقضاء على النظام االستعماري أهدافها  املتمثلة يف احلرية واالستقالل ووضع أسس إعا

كما شرحت الظروف   ،اجلبهة يف البيان الشروط السياسية اليت تكفل حتقيق ذلك دون إراقة الدماء أو اللجوء إىل العنف
زة األبعاد السياسية املأساوية للشعب اجلزائري واليت دفعت به إىل محل السالح لتحقيق أهدافه القومية الوطنية، مرب 

مبثابة دستور الثورة ومرجعها األّول الذي اهتدى  1954يعترب بيان أول نوفمرب   . والتارخيية واحلضارية هلذا القرار التارخيي
  .به قادة ثورة التحرير وسارت على دربه األجيال

، كلفوا من خالهلا 2الستةألعضاء جلنة  1954ظهرت البوادر األوىل لصدور البيان من خالل اجتماع أكتوبر 
ديدوش مراد وحممد بوضياف بتحريره يف منشور على أن يتم مراجعته بعد أيام، وقد استعان بوضياف يف حترير البيان 

ناقش األعضاء الست نص  1954أكتوبر  23ويف اجتماع . من أجل الصياغة النهائية" حممد العيشاوي"بالصحفي 
  .كتابتهالبيان ومت حتديد طريقة ومكان  

نسخة من البيان  110أكتوبر ومت سحب  27يوم " إيغيل أموال"متت كتابة نص البيان يف منطقة القبائل بقرية 
  .مث مت نقل النسخ إىل اجلزائر العاصمة لتوزيعها عشية إندالع الثورة
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ارجي لتزويده مهمة نقل النداء إىل القاهرة واالتصال بالوفد اخل"  حممد بوضياف"وأسندت للجنة الستة إىل 
بالوثائق الضرورية إلعالن الثورة وإذاعة بيان أول نوفمرب عل أمواج صوت العرب، إال أن إجراءات السفر واحلصول على 

ومع ذلك فقد متكن من "نوفمرب،  02التأشرية من سفارة مصر بسويسرا، جعلته يتأخر وال يصل إىل القاهرة إال يوم 
   1".سريع إىل القاهرةإرسال بيان أول نوفمرب بالربيد ال

اختيار العمل املسلح من أجل االستقالل الوطين يف إطار الشمال اإلفريقي وقد  أسباب ودوافعالبيان عرض 
 :حدد البيان هذه الدوافع فيما يلي

  .بلوغ احلركة الوطنية املرحلة النهائية أي أا استنفد كل الطرق السياسية والسلمية يف حتقيق مطالبها- 

  .الشعب اجلزائري متحدا حول قضية االستقالل الوطيناعتبار - 

استغالل الوضع الدويل املناسب حلل القضية اجلزائرية باألسلوب الدبلوماسي ومساندة اإلخوة العرب - 
  .واملسلمني

  .اندالع الثورة يف كل من تونس واملغرب األقصى محل داللة واضحة على الكفاح التحرري املغاريب- 

  .طنية يف حالة من الروتني والركود وحمرومة من سند الرأي العاموجود احلركة الو - 

  .إخراج احلركة الوطنية من أزمتها اليت سببها صراع األشخاص- 

جبهة التحرير اليت ستحمل لواء العمل املسلح وهي  إعالن إسم احلركة التجديديةمتثل  برنامج البيان يف 
مفتوحة جلميع ، وأن هذه اجلبهة "االعتبارات التافهة والمغلوطةالتي وضعت المصلحة الوطنية فوق كل " الوطني

أي أا تقرتح على تيارات احلركة السياسية االلتحاق ا بصفة فردية وليس كأحزاب أو . مبختلف انتماءام اجلزائريني
ف جبهة التحرير الوطني ليست حزبا كاألحزاب األخرى، بل هي ائتال": "مصطفى األشرف"منظمات، فحسب 

وذا فإن خيار الكفاح املسلح جلبهة التحرير  2"واسع يعكس مختلف االتجاهات المتكثلة حول برنامج كفاح نشيط
الوطين يظهر أا خمتلفة ومتميزة عن االحتادات واالئتالفات الظرفية كما سبق يف عهد احلركة الوطنية مع املؤمتر االسالمي 

وطرحت املسألة من عمقها وحضرت مشروعها السياسي بدقة، ... هاأو حركة أحباب البيان واحلرية وغري  1936
وربطت مصري النضايل كله رهن فكرا االستقاللية وبذلك ضيقت من خيارات القوى األخرى أو املعاندة لالنضمام 

مية فقد حددت جبهة التحرير الوطني هويتها، في بداية نشوئها بأنها األسلوب الجديد للتعبير عن القو "إليها، 
  3".الجزائرية التحريرية الديمقراطية االجتماعية
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فإن جبهة التحرير الوطني لم تكن اتحادا لألحزاب السياسية السابقة بل كانت :" وحبسب أمحد مهساس
عبارة عن حزب وطني نادى كل الجزائريين من مختلف االتجاهات السياسية والشرائح االجتماعية للمشاركة في 

  .1"الثورة التحريرية

  :البرنامج السياسي .1
 الجزائرية الدولة إقامة "االستقالل الوطين التام وإقامة الدولة اجلزائرية ذات السيادة ضمن املبادئ اإلسالمية - 

، ويف هذا االطار فإن البيان يبني البعد "المبادئ اإلسالمية إطار ضمن السيادة ذات االجتماعية الديمقراطية
فقرر البيان أن تكون الثورة "د الكرمي بوصفصاف يؤكده عباحلضاري للثورة املتمثل يف العروبة واإلسالم كما 

وكذلك رفض كل شكل من أشكال التبعية سواء . 2"اجلزائرية والدولة الناجتة عن انتصارها ممثلة مجيع قيم اإلسالم
  3.مشاركة، احتاد، فيدرالية، احلكم الذايت أو الكيان الذايت املشرتككانت على شكل 

  .إحرتام مجيع احلريات األساسية دون متييز عرقي أو ديين- 

بنص البيان فإن الدولة اجلزائرية تكون دميقراطية اجتماعية متارس سيادا، مبا ينسجم مع ما تقره املبادئ 
ة يكمن يف عدم اختاذ أي سلوك سياسي هلذه الدولة منافيا أو متعارضا مع املبدأ اإلسالمية، مبعىن األساس الثقايف للسلط

اإلسالمي، الذي هو جمموعة األخالق وقسم اليت جيب مراعاا واالنتباه إىل حرمتها عند تنظيم شؤون اتمع وتصريف 
ات وثقافة النظام السياسي، يفسر  أمور الدولة، والرتكيز على إضفاء الطابع الدميقراطي االجتماعي، على منط املؤسس

 4.كآلية توفيقية بني املبادئ اإلسالمية والدميقراطية على أا قادرة على خدمة الدولة املنشودة دون تطرف أوتناقض
وتظهر الدميقراطية يف البيان كمبدأ وهدف، مل حيصرها يف اجلانب السياسي احملض بل مشلت كل اجلوانب السياسية 

ممها حىت بالنسبة لألوربيني املستوطنني، الذين عرض عليهم العيش بنفس احلقوق والواجبات، كما واالجتماعية، وع
، حيث "حق الشعوب يف تقرير مصريها: "وسعها على كل الشعوب املضطهدة يف العامل، جمسدا بذلك املبدأ  العاملي 

  :أكد البيان أنه

  5.»الفعال جتاه مجيع األمم اليت تساند قضيتنا التحريريةيف إطار ميثاق هيئة األمم املتحدة نؤكد عطفنا « 

أن انتصار الشعب اجلزائري هو من أجل الّدميقراطية العاملية ضد " العريب بن مهيدي" وأكد أحد منظري البيان  
  .1الفاشية، وضد اإلمربيالية يف إفريقيا، ومن أجل التوازن والسلم يف حوض البحر املتوسط 
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تكافئ الفرص بني اجلميع، وحتقيق التكافل االجتماعي، من  ضمانوأكد على  بعد االجتماعيبالالتزم البيان 
ق يف احلخالل التأكيد على مساواة يف التضحية واالستشهاد، ومساواة يف احلياة بتحقيق عدالة اجتماعية كفيلة بضمان 

شخصية القومية اجلزائرية وباعتبار التطور الصحة والتعليم والعيش الكرمي، وحتقيق حياة اجتماعية مناسبة يف نطاق ال
  .   2، مع حفاظ  غري املواطنني اجلزائريني على كامل حقوقهم السياسية واالقتصاديةالتارخيي يف العامل

أعطى البيان مفهوم السيادة بُعدا وطنيا شامال يف وحدة الرتاب الوطين، ووحدة األمة بُعدا حترريا يرفض كل   كما
، سواء كان حكما ذاتيا داخليا منقوصا يؤمن مبا يعرف يف القاموس السياسي لبعض احلركات التبعيةو  الوصايةأشكال 
أو أنواع االحتاد الفدرايل أو الكنفدرايل، أو يف إطار سياسة  »خذ مث طالب «: حتت شعار" بسياسة املراحل"الوطنية 

  .احلرب الباردةاالستقطاب اجلديدة للمعسكرين الشيوعي والليربايل يف إطار صراع 

كما أن عبارة دون متييز عرقي وديين، تكشف فيه عن هوية الثورة بالنسبة للرأي العام اخلارجي، إذ البيان موجه 
يف مدلوله إىل األقلية األوروبية على أا حتظى بنفس االهتمام إذا اختارت البقاء ضمن اإلطار اجلزائري، إال أن هذا 

لثقايف الذي تقوم عليه شبكة العالقات االجتماعية يف اتمع اجلزائري، ألن التجربة بينت الشرط قد يكون قاصدا التنوع ا
مع األزمة الرببرية أنه هناك أطرافا تراهن على استغالل هذا املوضوع لتفكيك اتمع وضربه من الداخل وبالتايل إجهاض  

تماعي، تربزه الوثيقة من خالل متسكها باحرتام مبادئ كل عمل ثوري حمتمل، كما أن نفي التمييز الديين يف التعامل االج
اإلسالم حىت ال تكون حكرا على فئة دون أخرى، على أساس أنه دين األغلبية الساحقة يف اتمع، وبالتايل فهو عامل 

  . انصهار ملختلف الفئات كشعب وأمة وهو كذلك يكتسي دورا خاصا يف صيانة ووحدة اتمع اجلزائري وكرامته

، اليت يعتنقها هؤالء )املسيحية واليهودية(دون متييز ديين الواردة يف البيان تتوجه إىل باقي الديانات األخرى و 
األوربيون حبكم تواجدهم االستعماري، باالحرتام والتعايش، وال تفرتض عليهم لتزامات دينية أخرى خمالفة لعقائدهم 

  3.أهل الكتاباألصلية، ألن اإلسالم يقر بالتعايش السلمي بني 

ونظرا ألمهية االسالم يف الثقافة السياسية اجلزائرية فقد ضمن يف برنامج اجلبهة كوسيلة :" ويرى صاحل فياليل أن
بعبارة أخرى فاإلسالم باعتباره ميثل أيديولوجية الشرحية العريضة من اتمع استغلته اجلبهة . لربح التأييد الشعيب الواسع

اجلماهري ضد االستعمار الفرنسي من جهة وعزل األحزاب أو احلركات الوطنية اليت رفضت االلتحاق جتنيد : بطريقتني
  .4"بالثورة عن اجلماهري من جهة أخرى

  :ألهداف الداخليةا .2
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بإعادة بناء احلركة الوطنية بإعادا إىل منهجها احلقيقي والقضاء على مجيع خملفات  :التطهير السياسي-
وحتويل املمارسات إىل طاقة حية واجيابية مؤمنة بالكفاح التحرري واضحة املعامل صارمة . السابقةاملمارسات السلبية 

  . املطلب وحدوية املسعى

  :ويرتكز على :جمع وتجنيد الطاقات الوطنية-

 .الشمولية يف التجنيد أي غياب االقصاء �

 .الطابع الشعيب املنطوي حتت لواء جبهة التحرير الوطين �

 .والنضال الثورينيمشولية العمل  �

 .رفض األطر التنظيمية السابقة ودعوة لالنصهار يف جبهة التحرير الوطين  �

ضمان خمتلف أشكال النضال السياسي، العسكري، القضائي، االعالمي والتنظيم االجتماعي الذي  �
  .تتجسد خالله الدولة املستقلة

  األهداف الخارجية .3

احلراك الدويل املتمثل يف ظهور القطبية الثنائية اإليديولوجية مت طرحها نتيجة : ضية اجلزائرية قتدوين ال �
و احلركات التحررية اليت بدأت تنظم نفسها على أساس ) الواليات املتحدة األمريكية-االحتاد السوفيايت(

ول جامعة الد: وحدوية املصري، هذا مسح بإبراز القضية اجلزائرية يف املنابر القارية واجلهوية والدولية  مثل 
 .، هيئة األمم املتحدة"باندونغ"العربية، مؤمتر 

 .حتقيق وحدة مشال إفريقيا يف إطارها الطبيعي العريب واالسالمي �

حدد البيان آخر األهداف : تأكيد التعاطف الفعال جتاه مجيع األمم اليت تساند القضية اجلزائرية �
جلزائرية، وهو هدف كانت احلركة الوطنية قد اخلارجية للثورة، يف مساندة مجيع الشعوب اليت تساند القضية ا

، وبذلك فإن إعالن 1تبنته، وكرسته جبهة التحرير الوطين مما أعطى للثورة اجلزائرية بعدها العاملي واالنساين
 أدنى يمنح السلمية أن الكفاحالذي رفض أمام وسائل "الثورة هو نتيجة حتمية لسياسة االستعمار 

هذا املوقف االستعماري، الذي أضحى فاقدا لكل تأسيس سياسي أو تارخيي يف ظل املعطيات  ."حرية
اجلديدة اليت عاشها العامل منذ احلرب العاملية الثانية، تلك املعطيات اليت تفاعلت معها احلركة الوطنية، وعرب 

نية، بدءا من تأكيده على عنها بيان الفاتح نوفمرب يف مضمونه من خالل ما تضمنه من أبعاد سلمية، إنسا
، ولن "احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني "أن االستقالل الوطين يستهدف إىل 

يكون االستقالل يف منظور البيان استقالل إال بتصفية النظام االستعماري، وهو ما جيعل منظمة األمم 
في إطار ميثاق األمم المتحدة، نؤكد عطفنا "لياا املتحدة، معنية مباشرة بالقضية، ومدعوة لتحمل مسؤو 

 "الفعال اتجاه جميع األمم التي تساند قضيتنا التحررية

 :وسائل الكفاح .4
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كانت احلركة الوطنية السياسية، قد عجزت عن تزويد إيديولوجيتها بوسائل فعالة تضمن تطبيقها، وتنفيذها   إذا
يد يف حتديد هذه الوسائل، وذلك عن طريق العمل املسلح املدعم بالنضال فإن بيان الفاتح من نوفمرب قد جنح إىل حد بع

  .1السياسي يف الداخل واجلهد الدبلوماسي يف اخلارج

يقرتح البيان يف فقرتني يف منتهى الدقة على الشعب اجلزائري، مثن استقالله حيث جاء يف نص الفقرة األوىل ما 
را لألوضاع الداخلية والخارجية فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبا: "يلي

فيسجل البيان وحيذر أن االنسجام مع املبادئ الثورية يتخلص يف وحدة الصفوف، ويف استعمال   "حتى تحقيق الهدف
ا فيها الوسائل كل الوسائل املتاحة، وال جمال ألي تنازل عن اهلدف النهائي، كما أن عبارة استعمال كل الوسائل مب

  .السياسية والتفاوضية، تعين أن الشرط الوحيد يف ذلك هو االستقالل الوطين التام

إن جبهة التحرير الوطني، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين : "والفقرة الثانية تنص
العمل المحض، أساسيتين في وقت واحد، وهما العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي، أو في ميدان 

 2"والعمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين
فإذا كان االنسجام مع املبادئ الثورية يتجلى يف وحدة الصفوف، واملقصود به كل من هو مع الثورة اجلزائرية كقضية 

بيعيا، إن كان ذلك حبكم االنتماء احلضاري أو اجلغرايف، أو حبكم تبين املبادئ عادلة، بدون قيد أو شرط يعترب حليفا ط
وإن البيان وإن أعلن الكفاح املسلح، فإنه طرح بديال للسلم واملساملة وهو املفاوضات إن اعرتفت فرنسا مبطالب . العادلة

  3:ذلكاجلزائريني، كاملة غري منقوصة، وقد جاء يف نص البيان البيان ثالثة شروط ل

  .االعرتاف باجلنسية اجلزائرية والسيادة الوطنية- 

  .فتح املفاوضات مع املمثلني الشرعيني للشعب اجلزائري- 

  .خلق جو من الثقة باختاذ التدابري السلمية الضرورية- 

اخلاص وهكذا انطلق بيان أول نوفمرب من ضرورة وجود اسرتاتيجية فعالة للثورة التحريرية، نابعة من الواقع احمللي 
  4.مع ضرورة السعي للتأثري يف املوقف الدويل، مبا خيلق أفضل الظروف اليت تساعد على حتقيق هذه االسرتاتيجية

 :قبول مبدأ السلم بشروط .5

تضمن البيان احلل السلمي وهذا بدعوته إىل التفاوض لوقف احلرب، وهذا دليل ضمين على اصطباغ 
،فالبيان كما هو واضح، يدعو إىل تفادي العنف، وإراقة الدماء وكل ما 1"لسلمجبهة التحرير الوطين بصيغة ا"إيديولوجية 

  .ينجم عن النزاعات، أي أنه يدعو إىل السلم واحرتام حقوق اإلنسان
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وحتقيقا لذلك قام بتقدمي مقرتحات داعيا إياه إىل اجللوس على مائدة املفاوضات وحل النواع سلميا، على 
صوص الدولية، معلنا إطار الثقة الذي يتعني أن تتم فيه املفاوضات اجلادة والذي أسس تتماشى وروح العصر، والن

  :يتوجب

  .ختلي السلطات الفرنسية، عن أطروحتها بشأن تبعية اجلوائر لفرنسا- 

  .التفاوض مع املثلني الشرعيني للشعب اجلزائري على أساس االعرتاف بالسيادة اجلزائرية والواحدة الرتابية- 

وعلى الرغم، من أن فرنسا . 2اردة القوات املكافحة، وإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسينيالكف عن مط- 
ظلت تراهن على انتصار احلل العسكري يف مواجهة ثورة شعبية، اعتمد منذ البداية حرب العصابات املدعومة بنضال 

ة التحرير الوطين، واحنياز الرأي العام ، فإن األحداث املتالحقة كانت تؤكد انتصار ج جبه3سياسي ودبلوماسي واسع
العاملي لطروحاا السلمية مما جعل الطروحات االستعمارية ترتاجع إىل درجة أن أضحت فرنسا الدولة الكربى، مهددة 

  .بااليار، وكان النصر يف النهاية للمبادئ السلمية واإلنسانية اليت ناضل من أجلها الشعب اجلزائر

  لبيان أول نوفمبر عاد المستقبليةاألب .6

أصبح البيان الدليل الذي يسرتشد به الشعب والنخب السياسية يف مسارها يف احلاضر وتوجهها حنو املستقبل، 
  :ومن األبعاد املستقبلية اليت يتضمنها البيان جند

أو طبقة ترتكز على منطلق كون ثورة نوفمرب هي اجناز للشعب بكامله وليس جلماعة : املبادئ والقيم السياسية
أو طائفة معينة، وبالتايل فإن الشعب هو مصدر السلطات وبالتايل إن التمسك ذا املبدأ لتحقيق تطلعات اتمع إىل 

  .املستقبل هي مهمة منيطة باجليل احلاضر واألجيال املستقبل أيضا

إعادة بناء الدولة "من خالل جعلها البيان اهلدف األول للدولة اجلزائرية املستقلة : واحلضارية القيم االجتماعية
حيث حددت هذه الفقرة اإلطار العام ملا يسمى مبشروع " اجلزائرية الدميقراطية االجتماعية يف إطار املبادئ اإلسالمية

اتمع الذي يرتكز على مسألة التكافل واليت هي قيمة اجتماعية يف جمتمعنا  كما أن اإلسالم هو قيمة ثابتة يف اتمع ال 
ذا أكد على أصالة الشعب اجلزائري وانتمائه احلضاري جغرافيا وروحيا ، وذا جند أن البيان رسم مالمح جمتمع . تتغري

  .املستقبل كما حدد الثوابت اليت يتحرك ويرتقي يف إطارها

نا رغبت..."كما أن البعد اإلنساين كان موجود من خالل الدعوة إىل السلم وهذا ما جنده يف الفقرة التالية 
لدليل قاطع " من خالل احترام الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني" وكذلك" ....الحقيقية في السلم

األمم  للفضاء العاملي الذي تسجل فيه الثورة  رغبتها يف احرتام مبادئ حقوق اإلنسان واملواثيق العاملية مثل ميثاق
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ط كبري يف تكريس هذه املبادئ يف احملافل الدولية، خاصة يف ما خيص ذا تكون الثورة اجلزائربة قد سامهت بقس ،املتحدة
  1 .حق الشعوب يف تقرير مصريها

  .1954إيديولوجية جبهة التحرير الوطني من خالل البيان أول نوفمبر  .7

أن ال يتضح البعد االيديولوجي لبيان أول نوفمرب باحلد املطلوب ، سواء كان إسالمي، اشرتاكي أو ليربايل،  رغم 
الوثيقة أثارت إىل أمهية الفكر الدميقراطي واإلسالمية يف ثقافة الدولة، إذن هذه االزدواجية بني تقنيات التنظيم الدميقراطي 

ويرى سعد . ومفاهيم الفكر السياسي كحضارة، سوف تتعامل معها جبهة التحرير كمرجعية يف حتديد مسريا التنموية
، ويرى "وأم يقفون إىل يسار اخلط اإليديولوجي االشرتاكي...يف توجههم " رتاكينياش"أن حمرري البيان كانوا : "اهللا

يعين تقليد النظم اليت تدور يف فلك املعسكر االشرتاكي وبعض " دولة ديمقراطية اجتماعية"سعد اهللا أن تعبري 
  .   2اجلمهوريات الشيوعية ذات النظام الدميقراطي االجتماعي يف آسيا

حركة –حزب الشعب (وهناك من يرى إن أصول  اإليديولوجية لرجاالت الثورة هي امتداد للتيار االستقاليل 
إال أا كانت عبارة عن منظمة ثورية جديدة دف إىل القطيعة مع الوضع السياسي الذي  ) انتصار احلريات الدميقراطية

سجل قطيعة  1954إن عصيان " H-LEWIS WILLIAMويس ل-ويذكر صاحل فياليل قول ويليم هــــ.  كان سائدا آنذاك
مع جيل القيادة الوطنية السابقة، ويف جوهره العميق كان ثورة ضد الالأهلية والليربالية والقيادة الربجوازية املعتدلة، وأخريا 

  .3"ضد املصاليني والزعامة املصالية

جتماعي خيتلفون سياسيا وإيديولوجيا عن أما حممد حريب فإنه يرى أن رجاالت الثورة من خالل أصلهم اال
، حيث وطد رجاالت الثورة عالقات جديدة مع عامة الشعب )اليت متثل فئة النخبة يف احلركة الوطنية(الربجوازية الصغرية 

يف املناطق الريفية واحلضرية، هلذا وصفت إيديولوجيتهم بأا وطنية وشعبوية، وانتهجوا خيار الكفاح املسلح من أجل 
  4.رير البالد حت

وهناك من يرى أن عدم إبراز املرجعية اإليديولوجية يف البيان هو من أجل استقطاب اجلميع على حد أدىن من 
نداء أول نوفمبر ال يثير ال مذهب وال إيديولوجية، إنه نداء للتجمع من أجل الحرب المسلحة، ألن " اإلمجاع؛ 

الوظيفة اإلدماجية اليت طورا جبهة التحرير كانت متهجة يف .  5"تالوسائل األخرى للمطالبة باالستقالل قد فشل
غايتها القصوى إىل اتمع اجلزائري، ألن هذا األخري كان موضوعا حملاوالت اندماجية واحتوائية من طرف السلطات 

ية الفرنسية ذات األبعاد االستعمارية اليت عجز نظامها عن التجاوب مع مطالب احلركة الوطنية السلمية يف نطاق الدميقراط
   6.اإلنسانية والعاملية
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لذا "وراء هذا االستقطاب، تتسرت األفكار وامليوالت االجتماعية، وخيفت مفعول الفعل االيديولوجي إىل حني 
فإن هذا االستقالل الذي طالما يرجى تحقيقه، والذي بفضله تم إنجاز إتحاد مقدس، ال يكون له لدى الجميع، 

  . 1"والمضمون االجتماعي نفسه، وال االهتمامات نفسهاالشكل نفسه، 

لذا ميكن القول أن ايديولوجية جبهة التحرير من خالل البيان أو حىت خالل مرحلة الثورة كانت عبارة عن وحدة 
متناقضة، جنحت يف جتنيد اجلماهري ضد االيديولوجية االستعمارية، لكنها مل تتمكن من خلق بديل ايديولوجي 

وهذا ما جعل ايديولوجية جبهة التحرير ختفق يف جتاوز تناقضتها الداخلية املتمثلة يف تواجد اجتاهات  متماسك،
أيديولوجية متععدة داخل بناءها، وذا فإن رجاالت الثورة متكنوا من حتقيق اهلدف االساسي املتمثل يف احلصول على 

ما سوف نشهده يف فرتة االستقالل باستمرار املشاكل  االستقالل، لكنهم أخفقوا يف حل تناقضام الداخلية، وهذا
    .االيديولوجية األمر الذي حال دون استقرار اجلزائر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

وعليه فإن الثقافة السياسية ملفهوم الدولة واتمع، كمشاريع وبرامج يف وثيقة أول نوفرب، مل يستقر ومل حيافظ 
مما أدى إىل ظهور ضعف أدوات الربط من أجل التوفيق بني القضية الوطنية واملسألة  على نفي املضمون السياسي،

، ومن مثة )تنمية وطنية(االجتماعية، تعبريها السياسي املالئم، ألن التحرير اعترب شرطا أساسيا ألي إصالح اجتماعي 
يف كل وتنظيماته وع الوطين أسسه وأهدافه تربز أمهية وثيقة مؤمتر الصومام قصد تتبع اخلط العام الذي يستمد منه املشر 

  .ااالت السياسية منها والعسكرية واالجتماعية
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III.  1956أوت  20الثقافة السياسية من خالل مؤتمر الصومام:  
  

رسم معامل الثقافة السياسية يعترب مؤمتر الصومام من أبرز األحداث التارخيية للثورة اجلزائرية، ومنعطفا حامسا يف 
رجاالت الثورة، ويصور لنا أمناط خمتلفة هلذه الثقافة من حيث التوجهات االجتماعية والسياسية، وسيطرح لنا لدى 

توجهات إيديولوجية سوف يكون هلا تابعات على مستوى املوروث الثقايف والبعد احلضاري للشعب اجلزائري، مما خلق 
  .صراع واصطدام بني بناة صرح الثورة

تاريخ جبهة التحرير الوطين، وقد جاء كنتيجة حتمية للظروف اليت أحاطت طة مهمة يف يعد مؤمتر الصومام حم
بالثورة واملتمثلة يف مجلة التطورات واالنتصارات السياسية والعسكرية اليت حققها من تاريخ اندالعها يف أول 

سياسية، عسكرية عامة جلبهة التحرير بات من الضروري حتديد إسرتاتيجية ف . 1إىل غاية انعقاد املؤمتر 1954نوفمرب
الوطين دف إىل وضع منهجا حتدد فيه بوضوح مسارها، هلذا السبب استدعي قادة الثورة لعقد مؤمتر بوادي الصومام يوم 

الذي متكنوا من خالله حتديد األهداف السياسية للثورة وتنظيمها تنظيما شامال يف كل ااالت  ،1956أوت 20
  .والعسكرية واالجتماعيةالسياسية منها 

   :ظروف عقد المؤتمر .1

دافعا قويا للمسؤولني حملاولة التعرف على حقيقة،  1955أوت  20كانت النتائج احملققة خالل هجومات 
إضافة إىل هذا هناك مجلة أخرى من العوامل  .2الوضع بعد ذلك، وتقييمه منذ انطالقة الثورة وتوضيح الرؤى املستقبلية

ساعدت على عقد املؤمتر متثلت يف صعوبة االتصال بني خمتلف قيادات جيش التحرير الوطين حيث أن مناطق الكفاح 
ومل يكن على رأسها قيادة . قبل انعقاد مؤمتر الصومام كانت هلا قيادات خاصة، أي ال يربط بينها إال االجتاه الثوري العام

ألن  مؤمتر أصبحت أكثر من ضرورة،فكرة عقد هلذا كانت . وحدة وهذا ما جعل املناطق شبه معزولة عن بعضها البعضم
: الغاية من ذلك كان توحيد مصدر القرار داخل الثورة واإلبتعاد عن اإلرجتالية واملبادرة الفردية حبسب حمفوظ قداش

الذين فجروا الثورة والذين قرروا اإلجتماع ثالثة أشهر بعد تفجريها إّال  الصومام كان مبثابة حتقيق لرغبات وقرارات الرجال"
  .3"أّن الظروف مل تسمح بذلك ففشلت مبادرة زيغود يوسف وجنح عبان يف عقد املؤمتر

كن للعدو أن ينفذ منها إىل قلب ميضعف التنسيق يف الداخل مع اخلارج شكل ديدا خطريا ونقطة ضعف 
أعضاء ال صلة  10سوى  22مل يبق من جمموعة الـ، 1954إذ أن بعد ستة أشهر من أندالع ثورة أول نوفمرب الثورة، 

) من جلنة الستة(باجي خمتار، بن عبد املالك رمضان، مالح سليمان،  ديدوش مراد ): 4(بينهم، استشهد منهم أربعة 
عجاج، بوعلي، بوشعيب، بلوزداد حباشي، ومرزوقي، ، بو  4رابح بيطاط ، مصطفى بن بولعيد: منهم) 8(واعتقل مثانية 

                                                           

  .151، املرجع السابق، ص ...ثورات اجلزائر  بوعزيز ، حيي  1
عبد العزيز بوتفليقة، منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال النشر : ، تصدير)نداء أول نوفمرب، مؤمتر الصومام، مؤمتر طرابلس( 54النصوص االساسية لثورة أول نوفمرب   2

  .15، ص 2008واالشهار، اجلزائر، 
  . م2004نوفمرب  10ليوم  3624اخلرب األسبوعي، العدد  3
حيي بوعزيز، ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر : أنظر. م والتحق باملنطقة األوىل كقائد هلا1955نوفمرب  19مناظال يوم  11قسنطينة رفقة  استطاع الفرار من سجن 4

  .  319والعشرين، املرجع السابق، ص



وتشتت اآلخرين ما بني اجلزائر، فرنسا، تونس . ورحيل بوضياف إىل اخلارج واستشهاد سويداين بومجعة يف الوالية الرابعة
تيجية اليت نقص اإلمكانيات املادية املتمثلة يف نقص املال لشراء السالح وضعف اإلسرتاباالضافة إىل . ،املغرب والقاهرة

   . 1أدت إىل ضعف التكوين السياسي للفرق املسلحة حيث يكاد يكون معدوما

ويف نفس الوقت صمم اإلستعمار على القضاء عليها عن طريق تنفيذ خمططاته خاصة بعد تعيني 
ومة إّن احلك:"وزيرا مقيما يف اجلزائر والذي كان متفهما لرغبات األوربني أو كما قال  Yves Lacosteالكوست
  .2"وأن فرنسا ستناضل من أجل بقائها يف اجلزائر وأا ستبقى هناك، إن اجلزائر ال مستقبل هلا بدون فرنسا ،ستحارب

، تدفق جمموعة من القوى املختلفة ذات انتماءات إيديولوجية 1955أوت  20عرفت فرتة ما بعد هجومات 
الفعل االيديولوجي هذا سيخفت مفعوله إىل حني، وتتسرت االفكار وامليوالت االجتماعية، يف احلركة الثورية، لكن  3متباينة

وفرتة ما بعد االستقالل إذ  1962حيث أن الثقافة السياسية سوف تصطدم بعدة مطبات وهذا ما ستؤكده أزمة صائفة 
يكون له لدى الجميع،  هذا االستقالل الذي طالما يرجى تحقيقه، والذي بفضله تم إنجاز إتحاد مقدس، ال

   . 4الشكل نفسه، والمضمون االجتماعي نفسه، وال االهتمامات نفسها
هذا التحول يف الرتكيبة البشرية يف احلركة الثورية سوف يؤدي إىل حتول وتغري يف موازين القوى على مستوى 

وقد قام هذا األخري . 7ن رمضان، عبا6أوعمرانعمر  كريم بلقاسم، جديدة تتكون من  5القيادة، وذلك  بظهور قيادة
 ، سعد دحلب،عبد احلميد مهرييوسف بن خدة، : األخري باستقطاب العناصر البارزة يف احلركة الوطنية من أمثال

، ...، األمني دباغني)أعضاء اللجنة املركزية حلركة انتصار احلريات الدميقراطية(حممد يزيد، الوناشي، متام  عيسات إيدير،
  األحزاب واجلمعيات إىل الثورة، حيث أعلن حزب البيان عن حل نفسه وانضمام أعضائه إىل الثورةباالضافة إىل انضمام 

وأعضاء من مجعية العلماء املسلمني يرأسهم الشيخ البشري اإلبراهيمي،  وأمحد فرنسيس،فرحات عباس على رأسهم 
وقد التحق زعماء هؤالء وأولئك . للثورة عالنية ،وأعلنوا تأييدهم 8ابراهيم املزهودي، أمحد توفيق املدين والعريب التبسي

بالوفد اخلارجي، بينما أفواج من املعلمني والسياسيني والطلبة باجلبال، ويف نفس الوقت تكونت منظمات مجاهريية ومهنية 
زائريني واالحتاد العام للطلبة املسلمني اجل) 24/02/1956(موالية جلبهة التحرير كاالحتاد العام للعمال اجلزائريني 

، باالضافة إىل االحتاد 1956ماي  19الذي بدوره دخل يف إضراب مفتوح تلبية لنداء اجلبهة يف ) 1955جويلية (
، واحتاد النساء اجلزائريات، إضافة إىل مجعية الكشافة االسالمية، فضال عما 20/09/1956العام للتجار اجلزائريني يف 

اجلزائريني سواء باملغرب أو تونس وذلك بتأطريهم ضمن ما عرف بالتنظيم قام به اهلالل األمحر اجلزائري لالجئني 

                                                           

  .59، ص 2004شهادات ومواقف، دار النعمان، الطبعة االوىل، اجلزائر، : أمحد بن النعمان، بن يوسف بن خدة  1
  .101، املرجع السابقم، ص عمار بوحوش 2
جلريدة الشعب عدد خاص  31/10/2004الندالع الثورة  50حسب حمساس مبناسبة الذكرى ال.20أمحد مهساس، اجلزائر ثورة ودميقراطية، دار املعرفة، اجلزائر، ص   - 3
  ".الفكر الثوري هو الذي صنع نوفمرب أما الفعل االيديولوجي فشل"أن 
 .Abdelkader Yefsah, la question du pouvoir en Algérie, Alger E.N.A.L , 1990, p38: عن. 217بن ديدة خمتار، املرجع السابق، ص   4

  ...قصد عبان رمضان، بن يوسف بن خدة، سعد دحلب،كرمي بلقاسم، العريب بن مهيدي، ملني دباغنين  5
  .الرسالةينظر فهرس تراجم االعالم يف آخر   6
  ينظر فهرس تراجم االعالم يف آخر الرسالة  7
  .387ص  السابق، بوحوش ، املرجع عمار  8



ومتخضت عن هذه االسرتاتيجية الوحدوية أو ما يسمى بثقافة االندماج أو  1.السياسي املدين جلبهة التحرير الوطين
ززت صفوفها وزاد االنضمام إىل مشروع التحرير الثوري نتيجة ملموسة حيث اتسعت قاعدة جبهة التحرير الوطين وتع

  2.نطاق تداخلها إتساعا
إىل  1956ساعد على تشكيل هذه النواة اجلديدة إنضمام العريب بن مهيدي أحد التارخييني إليها مع بداية 

جانب االتصال عبان رمضان بزيغود يوسف قائد الوالية الثانية إلضفاء طابع الشرعية واملصداقية على القيادة اجلديدة 
  3).لة يف جلنة التنسيق والتنفيذاملتمث(للثورة 

إن ظهور قيادة مستحدثة وجديدة يف هذه الظروف أغلب عناصرها مل تسجل امسها مع بداية اندالع ثورة نوفمرب 
، فتحت الباب أمام الكثري من الشكوك ودفعت بالبعض من قادة املناطق إىل البحث عن من وراء تشكل هذه  1954

تساؤالت تطرح هنا وهناك، كما شكل هذا التوجه اجلديد صراعا بني الداخل واخلارج القيادة، فبدأت التفسريات وال
باعتبار أن الوفد اخلارجي، كان يرى نفسه املمثل الوحيد للثورة واملؤهل لقيادا سياسيا وعسكريا، كما أن بناة صرح الثورة 

ذاك نفهم أن الصراع غدا صراعا ن بعد، م األوائل فرضوا حىت يف وعي خصومهم، عقدة املقاتل األول وامللتحق فيما
  . 4داخل اجلهاز مع ما يرافق ذلك من مؤامرات وحتالفات ظرفية ودسائس وإشاعات

يف عدة حمافل دولية منها مؤمتر  ،سجلت الثورة اجلزائرية يف هذه الفرتة حضورها على املستوى الدويل
ادعاءات فرنسا بأن املسألة اجلزائرية مسألة داخلية ، واستطاعت أن تفند 5م1955أفريل  Ban dung  24باندونغ

م، ونالت 1955وليست قضية تصفية استعمار بعد إدراجها يف جلسات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بداية من أكتوبر 
ن القضية إن هذا التحول يف املوقف الدويل م.تأييد احلكومات العربية واإلسالمية اليت سامهت يف تدويل القضية اجلزائرية
  6 .∗م1956جويلية  05يوم ) FLN(اجلزائرية تأكد بعد اإلضراب العام الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطين 

  : حتقيق األهداف التالية ألجلمؤمتر  عمدت القيادة اجلديدة يف عقدلذلك 

وتدعيم وتطوير ما هو تقييم املرحلة السابقة من عمر الثورة، بكل إجيابياا وسلبياا قصد إزالة السلبيات،  .1
  .إجيايب

 .واخلارجي وضع إسرتاتيجية تنظيمية موحدة وشاملة ودائمة للعمل الثوري على الصعيدين الداخلي .2
 .اخلروج بتنظيم جديد وحمكم يف امليدان السياسي والعسكري واإلداري وكذا االجتماعي .3
 .إيصال صدى الثورة اجلزائرية إىل الرأي العام العاملي .4
 .سياسية عملية للثورة إصدار وثيقة .5

                                                           

- 1960سيد علي أمحد مسعود، التطور السياسي يف الثورة اجلزائرية : نظر كذلكي. 83أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء العاشر، املرجع السابق، ص   1
  .61شهادات ومواقف، املرجع السابق، ص : أمحد بن النعمان، بن يوسف بن خدة: نظر كذلكي. 57، ص 2010مة، اجلزائر، ، دار احلك1961

  .60شهادات ومواقف، املرجع السابق، ص : أمحد بن النعمان، بن يوسف بن خدة  2
-1946(مذكرات الرئيس علي كايف من املناضل السياسي إىل القائد العسكري علي كايف، : أنظر كذلك. 81-80عظماء،املصدر السابق، ص ص  عباس، ثوار حممد    3

  .97، ص 1999، دار القصبة، اجلزائر، )1946-1962(
  .146-145السابق ، ص  ص  دراملص,حممد حريب، جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع   4
  .وفد عن جبهة التحرير الوطين يقوده حسني آيت أمحد وبضم حسني االحول واحممد يزيد م، شارك فيه1955أفريل  24و 18ما بني ) جزيرة جاوا(انعقد بأندونيسيا  5
  .م، الذي ساهم فيه التجار واحلرفيني وأصحاب املهن احلرة باجلزائر العاصمة1956جويلية  05اإلضراب العام   ∗
  .383م، ص1991الوطين للمجاهد، املؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع  ، منشورات املتحف1956-1954حلسن بومايل، اسرتاتيجية الثورة يف مرحلتها األوىل  6



 . 1توحيد املواقف بالنسبة للقضايا املطروحة على الساحة الوطنية آنذاك .6
للظروف السالفة الذكر جعلت القيادة العليا تتخذ القرار بعقد مؤمتر وطين فيه قادة جبهة التحرير وجيش التحرير 

قررنا تنظيم ملتقى :"الصدد يقول ااهد ابن طوبالويف هذا . لوضع قاعدة أساسية تقوم عليها إسرتاتيجية العمل الثوري
  .2"يف تنظيم املؤمتر 1956للمناقشة وبدا ذلك منذ شهر أفريل ....أو ندوة وطنية

منذ ذلك التاريخ القادة يف اإلعداد للمؤمتر، فجرت اتصاالت عديدة بني مسؤويل املناطق وقادا،حيث قام  عشر 
ببعث رسائل إىل قادة املناطق يقرتح فيها عقد مؤمتر وطين " الشمال القسنطيين"  قائد املنطقة الثانية" زيغود يوسف"

فتلقى زيغود جوابا  ،3ةدف دراسة التجربة الثورية وتوحيد العمل السياسي والعسكري، ووضع إسرتاتيجية جديدة للثور 
بواسطة " عبان رمضان"ملنطقة الرابعة ونائبه قائد ا" أعمر أوعمران"قائد املنطقة الثالثة و" كرمي بلقاسم"باملوافقة لكل من 

، وكانت الفكرة متجهة إىل عقده يف املنطقة الثانية، فأعطى زيغود تعليماته باإلعداد 4"  ∗∗رشيد عمارة" الطالب 
يف شبه جزيرة القل، كمقر الحتضان املؤمتر حلصانته " بوزعرور" الحتضان املؤمتر، ومتت املوافقة على املكان املسمى 

  5.انطلقت األشغال بتوفري األمن وإعداد التموينو 

اثر على عملية التحضري إذ أصبحت الظروف غري  6"بن بولعيدمصطفى  "لكن صعوبات وصول نبأ استشهاد 
مواتية لعقد املؤمتر هناك، وبعد ذلك مت اقرتاح األوراس وجبال سوق أهراس، مث األخضرية الواقعة باملنطقة الرابعة، وحدد 

يادة لعقد املؤمتر، لكن تسرب األخبار عن مكان وزمان عقد املؤمتر لسلطات الفرنسية أدى بالق 1956جويلية  21يوم 
  .7الثورية إىل إلغائه

وبعد مداوالت عديدة مت االتفاق على عقد املؤمتر يف منطقة وادي الصومام، حيث مركز الوالية الثالثة وبالضبط 
ومل يكن اختيار هذا املكان عشوائيا ،  8"وادي الصومام"من جهة " أزرو"، الذي يقع يف جبل "افري أوزالقن"يف قرية 

  : األسباب ميكن إمجاهلا فيما يلي وإمنا نتيجة موعة من

 .وجود املكان يف منطقة حصينة، وحماذية لغابة أكفادو الكثيفة واليت هلا اتصال بغابة جرجرة وجباهلا .1

كان دوار أوزالقن يف تلك الفرتة منطقة هادئة، ملتحدث فيها أية عملية حربية، ملدة تسعة أشهر، مما جعل   .2
 .وساملة وال عالقة هلا بالثورةالعدو يعتقد بأا منطقة آمنة 
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  .370، ص ملصدر السابق،ا)شخصية وطنية 17شهادات (عظماء ...حممد عباس، ثوار  2
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  .، واسشهد بضعة شهور بعدها يف األطلس البليدي1956بالوالية الرابعة فور االفراج غنه يف ربيع 
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  .151املرجع السابق،ص  ....بوعزيز، ثورات اجلزائر حيي  7
  .19، املرجع السابق، ص 54النصوص االساسية لثورة أول نوفمرب   8



. بعد احلملة اليت قام ا اجلنرال ديغول، أعلن العدو أنه قد سيطر على املنطقة وأا أصبحت حتت سلطته .3
 .وأا باتت خالية من الثورة، لذلك أراد الثوار إثبات العكس وذلك بعقد املؤمتر يف تلك اجلهة

  : املؤمتر فيعود إىل كونه يوافق ثالث ذكريات هامةأوت كتاريخ لعقد  20أما عن سبب اختيار 

  .اليت عمت منطقة الشمال القسنطيين 1955أوت  20انتفاضة   -  أ
إىل جزيرة مدغشقر بصفته ممثل الفكر التقدمي  1952أوت  20نفي حممد اخلامس ملك املغرب يوم   -  ب

 .احلر يف مراكش يومئذ

اليت دخلتها القضية اجلزائرية رغما عن  1955 قرب ذكرى انعقاد دورة هيئة األمم املتحدة يف أكتوبر  -  ت
 .1فرنسا

بعد أن أمتت قيادة املنطقة الثالثة كافة الرتتيبات األمنية واالستعدادات املطلوبة لعقد املؤمتر، انطلقت أشغاله يوم 
املؤمتر اكتمل وصول الوفود املشاركة يف وقد " خملوف"يف بيت املدعو  1956سبتمرب  5أوت واستمرت إىل غاية  20

  :2واليت متثل املناطق التالية

، االخضر بن طوبال، علي كايف، ابراهيم مزهودي، حسني رويبح، مصطفى بن يوسف زيغود: املنطقة الثانية- 
  .عودة

  .كرمي بلقاسم، عمريوش آيت محودة، سي الصادق: املنطقة الثالثة - 

  .، بن حممد بوقرة، صادق دهيلسعمر أوعمران: املنطقة الرابعة - 

  .رئيس اجللسة: حممد العريب بن مهيدي :املنطقة اخلامسة -

  3وسي الشريف أمني عام املؤمتر،: رمضان عبان :منطقة اجلزائر املنطقة املستقلة-

 25يف " مصطفى بن بولعيد" بسبب استشهاد القائد" األوراس"تغيب عن حضور املؤمتر ممثلي املنطقة األوىل 
تذكر بأن هناك وفدين قدما من منطقة األوراس للمشاركة يف أعمال املؤمتر لكنهم ، غري أن بعض املصادر 1956مارس 

وذلك لظروف حالت " اجلنوب فيما بعد"باإلضافة إىل عدم حضور ممثلي املنطقة السادسة  ،4وصلوا بعد انتهاء أشغاله
ملمثل جلبهة التحرير، وذلك وسجل كذلك عدم حضور الوفد اخلارجي ا ،دون حضورهم املؤمتر غري أم بعثوا بتقريرهم

لصعوبة الوصول إىل مكان انعقاده من جهة، وإىل كون جيش التحرير ما يزال متواجدا يف كل من تونس واملغرب من 
جهة أخرى، كما أن البحر واجلو كانا مراقبني من طرف فرنسا، ومع ذلك فقد شاركوا يف أشغال املؤمتر بصفة غري مباشرة 
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لذي قدم اقرتاحات بامسهم يف إطار ما متت مناقشته يف املؤمتر من ناحية اخلطة السياسية املراد ا" حممد خيضر"عن طريق 
   .1إنتاجها

أكدت تصرحيات أمحد بن بلة وحممد ) الوفد اخلارجي جلبهة التحرير الوطين(وعدم حضور ممثلي البعثة اخلارجية 
اجلزائر لكن دون جدوى وهذا ما يطرح العديد من بوضياف أما سافرا من ايطاليا إىل طرابلس قصد الدخول إىل 

" عبان رمضان"أزمة الشرعية بني شرعية الكفاءة واملبادرة السياسية اجلديدة بزعامة  خلق، حيت أدى إىل اإلستفهامات
إن الثورة الجزائرية ليست ملكا «: قائال" فرحات عباس"إىل" عبان رمضان"ضد الشرعية التارخيية الثورية، حيث صرح 

  . 2» ألحد، إال ألولئك الذين يقومون بها، إن المؤتمر عارض شرعية الرزنامة بشرعية الُممارسة

شهرا من الكفاح خالل عشرة أيام مناقشة جلدول أعمال شامل   22وهكذا استطاع املؤمتر استعراض حصيلة 
  3.كل ما يتعلق بالثورة من قضايا الساعة وآفاق املستقبل

من أجل :"يف حوايل أربعني صفحة، حتت شعار تبتك أرضية الصومام فإن: ملؤمترجدول أعمال افيما خيص 
 ، "عبان رمضان" 4 من بينهم ، عكست الثقافة السياسية جليل جديد"ضمان انتصار الثورة اجلزائرية يف حرب التحرير

أحد "يعد  أوزقانويذكر سعد اهللا بأن  ،"عمار أوزقان"إىل جانب حمرره الرئيسي " لبجاوي حممد"و، "عبد الرزاق شنتوف"
أقطاب احلزب الشيوعي السابقني، فال غرابة عندئذ أن يصطبغ حمضر املؤمتر باللون اليساري والعلماين، وهو األمر الذي 

وهذا ما . 5"خطريا عن روح بيان أول نوفمرب وروح االنتماء احلضاري للجزائر" احنرافا"اعتربه بعض قادة الثورة األوائل 
كان الربنامج حيمل بصمة حمرره الرئيسي عمار وزقان ": "االسطورة والواقع: جبهة التحرير"ذكره حممد حريب يف كتابه 

، األمني العام السابق للحزب الشيوعي اجلزائري، لذا فإن القومية والشعبوية وحىت )الذي مل يكن يف عداد املندوبني(
   6".  عنها بلغة ذات وجه ماركسيالنزعة االجتماعية احملافظة معّرب 

لعريب بن مهيدي و ل ، أين أسندت رئاسة املؤمتر  1956أوت  13 تقرر انطالق يف االشغال اعتبارا من يوم
الذين شرحا األسباب اليت دعت إىل عقد هذا املؤمتر واملواضيع اليت سيتناوهلا  رمضان عبان،أسندت األمانة العامة ل

  .7املشاركون

مكتوبا تعرض فيه للوضعية املادية والعسكرية  تقريرادخل من طرف زيغود يوسف، الذي قدم كان أول ت-
  .، متثل يف نقص عدد القوات املسلحةللمنطقة الثانية
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تقرير شفهي عن اإلمكانيات املادية والبشرية للمنطقة الثالثة حتدث عن أفراد اجليش،  " كرمي بلقاسم " مث قدم -
  …كميات األسلحة، املصاريف

  .فقد تناول يف تقريره اإلمكانيات العسكرية واملادية للمنطقة الرابعة" عمر أوعمران"أما -

  .وعن املنطقة اخلامسة فقد ورد تقريرا للعريب بن مهيدي تناول فيه الوضعية املالية والعسكرية-

تناول فيه  ∗)علي مالح(عمر أوعمران تقدمي تقريرا أخر عن املنطقة السادسة نيابة عن سي الشريف اكما أعاد -
  . 1املادية وكذا العسكرية -إمكانيات املنطقة

  : 2خالل االجتماع طرحت النقاط املدرجة يف جدول األعمال للنقاش ومتحور حول

 : دراسة ومناقشة تقارير املناطق اليت تضمنت عرضا مفصال عن اجلوانب العسكرية والسياسية، املالية .1

 .التقسيم واهليكل العام للجيش ومراكز القيادةعن كيفية : تقرير نظامي -  أ

  .عنعدد املناضلني وااهدين، الوحدات ونظام تركيبها واألسلحة: تقرير عسكري -  ب

  .املداخيل، املصاريف: تقرير مايل -  ت

  .عن معنويات ااهدين والشعب: تقرير سياسي  -  ث
 .القاعدة السياسية والنشرات املقررة .2

 :التوحيد .3

 .تعيني مراكز القيادات احمللية وإجراء التغريات على القيادات: النظام وتقسيم املناطقتوحيد  - أ

  .يف الوحدات والرتب العسكرية واملنح العائلية: توحيد عسكري- ب

  .احملافظون السياسيون ومهمام: توحيد سياسي- ت

 .االس الشعبية: توحيد إداري- ث

 .األساسية، تنظيمها الداخلي، واهليئات املسرية مبادئها وقوانينها: جبهة التحرير الوطين .4

، توسيع اهلجومات واإلكثار من )ااهد، املسبل، الفدائي(األلفاظ املستعملة : جيش التحرير الوطين  .5
 .العمليات

 .العالقة بني الداخل واخلارج وخصوصا تونس واملغرب وفرنسا: العالقة بني جبهة التحرير وجيش التحرير  .6

 .والسالحالعتاد   .7

سياسيا وعسكريا، وسائله املادية، إيقاف القتال واملفاوضات، هيئة األمم املتحدة واحلكومة : نظام العمل .8
 .املؤقتة
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 .مواضيع خمتلف .9

ويف سرية تامة نوقشت هذه البنود، وذلك لضمان السري احلسن ألشغال املؤمتر هكذا درست كل نقطة من نقاط 
ت جلان القرتاح احللول للمشاكل اليت تعرتض الثورة، ويف اليوم األخري صادق جدول األعمال دراسة متأنية، وشكل

أعضاء املؤمتر على الوثيقة السياسية، مث عقدوا اجتماع مع كبار ضباط الوالية الثالثة حيث قدموا هلم عرضا عن سري 
  1.املؤمتر والنتائج اليت خرج ا

  : قرارات المؤتمر .2

وثائق الثورة اهلامة وتتقسم إىل قرارات سياسية وأخرى عسكرية، مشلت حتديد  تعترب قرارات مؤمتر الصومام من
  2: نظام اجليش التحرير وحتديد أهداف اجلبهة من احلرب وعالقتها جبيش التحرير، وميكن ترتيبها على النحو التايل

  : على الصعيد السياسي 1.2

  : وهيالتنظيم السياسي ويشمل املهام األساسية لكل حمافظ سياسي 

يف القرى واملداشر عن طريق تشكيل اخلاليا أو املنظمات السياسية، اإلدارية وتنطوي : تنظيم الشعب  .1
 .حتتها كل الفئات الشعبية

 .تنشر أخبار وأوامر جبهة التحرير الوطين: الدعاية واإلعالم .2

وهؤالء املندوبون العالقة مع الشعب، العناية باألقلية األوربية ومساجني احلرب : حرب العصابات  .3
 .السياسيون يعطون آرائهم يف مجيع األعمال العسكرية، والقضايا جليش التحرير الوطين

شكلت جمالس الشعب بواسطة االنتخابات تنظر يف القضايا العدلية واملالية : األموال والتموين  .4
 خاص بالشؤون األول خاص بالشؤون املدنية، الثاين.واالقتصادية والشرطة، تتكون من مخسة أعضاء

العدلية والثقافية والثالث مسؤول عن الشؤون املالية أما الرابع مسؤول عن حفظ األمن واخلامس فهو 
 .رئيس الس

 :حتديد القانون األساسي والنظام الداخلي جلبهة التحرير الوطين واملنظمات املسرية  �

 .التنسيق والتنفيذتكفلت بتحريره جلنة : القانون األساسي والنظام الداخلي - أ

 هيئات القيادة : املنظمات املسرية - ب

 17دائمني و 17عضوا منهم  34ويتكون من أربعة وثالثني CNRA الس الوطين للثورة اجلزائرية  -
يعترب أعلى جهاز للثورة، جيتمع مرة يف السنة مدة وجود احلرب، له احلق يف إيقاف القتال  .إضافني

 .طار الذي عينته القاعدة األساسيةواملفاوضات مع مراعاة اإل

  األعضاء اإلضافيون  األعضاء الدائمون

  نائب مصطفى بن بولعيد  1مصطفى بن بولعيد
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  األخضر بن طوبال  زيغود يوسف

  حممدي السعيد  كرمي بلقاسم

  سليمان دهيليس  عمار أوعمران

  علي مالح  العريب بن مهيدي

  عبد احلفيظ بوصوف  رابح بيطاط

  بن حيي حممد  حممد األمني

  حممد جباوي  2فرحات عباس

  عبد احلميد مهري  عبان رمضان

  سعد دحلب  3بن يوسف بن خدة

  رضا مالك  عيسات إيدير

  4ممثل اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني  حممد بوضياف

  صاحل الونشي  حسني آيت أمحد

ممثل اإلحتاد العام للطلبة : الطيب الثعاليب  حممد خيضر
  اجلزائرينياملسلمني 

  أمحد فرنسيس  5أمحد بن بلة

  إبراهيم مزهودي  توفيق املدين

  6عبد املالك متام  حممد يزيد

العريب بن مهيدي مكلف ( أعضاء 5تتكون من : CCEجلنة التنسيق والتنفيذ  −
بالعمل الفدائي على مستوى مدينة اجلزائر، عبان رمضان مكلف بالشؤون 
السياسية واملالية، بن يوسف بن خدة مكلف باالتصاالت خاصة مع االحتادات 

                                                                                                                                                                                                 

  .م ورغم ذلك عني يف الس الوطين ألن خرب استشهاده مل يتأكد منه بعد وأحدث فراغا كبريا يف منطقته1956مارس  23استشهد يف  1
م وكان كرمي بلقاسم 1958سبتمرب   19يف  GPRAؤقتة اجلزائرية م، مث ترأس احلكومة امل1943وحمرر بيان فرباير  UDMAمؤسس اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري  2

  .نائبا له
  .من املركزيني رفقة أحممد يزيد 3
  . يبقى من صالحيات جلنة التنسيق والتنفيذ يف تعيينه 4
  . م1954أحد أهم املعارضني لقرارات مؤمتر الصومام وممثل الثورة ضمن الوفد اخلارجي مند  5
  .شارك يف إعداد وثيقة مؤمتر الصومام  6



الطلبة والعمال إلدارة شؤون مدينة اجلزائر، كرمي بلقاسم مكلف بالتنسيق بني 
وسعد دحلب مسؤول عن صحيفة ااهد الواليات وقائد للوالية الثالثة 

هلا سلطة مراقبة املنظمات السياسية ) والدعاية الذي سيخلفه ائيا رضا مالك
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية، وهي مكلفة بإنشاء ومراقبة اللجان املختلفة، هلا 

 .احلق أيضا يف تشكيل احلكومة املؤقتة بالتنسيق مع املندوبني

تعطي األولوية للسياسي على العسكري، ويف مراكز : حتديد العالقة بني جبهة التحرير وجيش التحرير .5
 . على القائد العسكري والسياسي أن يسهر على حفظ التوازن بني مجيع فروع الثورةتعنييالقيادة، 

مبدأ التشاور يف تعطى األولوية للداخل على اخلارج مع مراعاة : حتديد العالقة بني الداخل واخلارج  .6
 .اإلدارة

 .جيب على الداخل إعطاء مجيع املعلومات اليت حبوزته لتسهيل مهمة املمثلني يف هيئة األمم املتحدة  .7

  1: على الصعيد العسكري 2-2

" تقسيم البالد إىل ستة مناطق مع وضع احلدود لكل منطقة، وإبتداء من تاريخ املؤمتر مث تغيري لفظة  .1
ويصبح تقسيم " ناحية"والقسم " منطقة"تصبح " الناحية "و" والية "مكاا كلمة وأستعمل " املنطقة 

 .الوالية مث املنطقة مث الناحية مث القسم: الوالية على النحو التايل

 .رائد" صاغ أول"عقيد يساعده ثالثة نواب برتبة " صاغ ثاين"ولكل والية قائد برتبة  -

 .مالزم أول" ضابط أول"يساعده ثالثة نواب برتبة وللمنطقة قائد برتبة ضابط ثاين نقيب  -

 .مرشح" مالزم أول"والناحية قائد برتبة ضابط ثاين يساعده ثالثة نواب برتبة  -

أما مراكز القيادة فإا ختضع إىل اإلدارة " عريف أول"والقسم قائد برتبة مساعد ونوابه الثالثة برتبة  -
نطقة والقسم، وأن قائد الوالية ميثل السلطة املركزية للجبهة اجلماعية على مستوى جمالس الوالية وامل

 .وعلى كل اهليئات التابعة جلبهة التحرير الوطين أن حترتم هذا املبدأ وتطبيقه

 - تأسيس نواة اجليش الوطين الشعيب .ويتمثل يف هيكلة جيش التحرير الوطين: توحيد النظام العسكري  .2
  : كالتايلتركيبة وحدات جيش التحرير الوطين  

 .جنديا من بينهم عريف واحد وجنديان أوالن 11يرتكب من : الفوج −

 .جنود من بينهم جندي أول 5يشتمل على : نصف الفوج −

 .ثالثة أفواج مع رئيس الفرقة ونائبه. جنديا 35تتكون من : الفرقة  −

 .جندي، ثالثة فرق مع مخسة إطارات 110تشتمل على : الكتيبة  −

 .إطار 20جندي ثالثة كتائب زائد  350يشتمل على : الفيلق −

  :حيث تقرر استعمال الكلمات التالية ،حتديد األلفاظ املستعملة يف صفوف جيش التحرير الوطين .3

 .وهو جندي جيش التحرير: ااهد −
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هو عضو اجلماعة املكلفة باهلجوم على : الفدائي –. هو املشارك يف العمل العسكري: املسبل −
 .املراكز يف املدن

ألفراد جيش التحرير الوطين، من القاعدة إىل  تعميم الرتب العسكرية، وكذلك حتديد املرتبات الشهري .4
ذلك املتعلق باملرتبات  القمة، كما أن النظام االجتماعي الذي وضعه املؤمتر كان يف املستوى، خاصة

نب بل كان شامال ااهدين واملسبلني والفدائيني، فلم يهمل أي جا الشهرية اليت متنح لعائالت
متكامال، كما خص هلاته العائالت ببعثات من املمرضني يزوروم يف القرى والبوادي ليفحصوا أحواهلم 

 .الصحية ويوزع عليهم األدوية حملاولة منهم حملاربة األمراض الفتاكة

  : نتائج المؤتمر .3

يعترب عقد املؤمتر يف حد ذاته من أهم منجزات الثورة اجلزائرية حيث أن عقد بوادي الصومام بالذات يعترب حتديا  
لقد كان مؤتمر الصومام صغيرا في حجمه، كبيرا في :" وكما يقول توفيق املدين. من طرف قادة جيش التحرير الوطين

فقد أعطى نتائج أكثر مما كان . رة محتوى الثورة الجزائريةأعطى أول م. سمعته، كانت مقرراته تشبه ميثاقا وطنيا
  1"...حيث أذل مؤتمر الصومام، فكرة الزعامة وأقر أن الثورة من الشعب وإلى الشعب. متوقعا منه

  .جاء مؤمتر الصومام بنتائج سياسية هامة سواء على املستوى الداخلي أو على املستوى اخلارجي

حيث أكد امليثاق ، 1املؤمتر بنبذ السلطة الفردية وإحالل حملها القيادة اجلماعية قام : على املستوى الداخلي- أ
إىل  جبهة التحرير الوطين ففي فرتة قصرية جدا من الزمن وفقت« :على احلفاظ على وحدة القيادة الثورية قائال

منع النفوذ  :يةومل حيدث ذلك عرضا ومصادفة، ولكن كان نتيجة توفر الشروط الضرورية التال... التفوق
الشخصي وإقرار مبدأ اإلدارة اجلماعية املؤلفة من رجال أطهار أمناء يتنزهون عن الرشوة، شجعان ال يردهم 

وذلك ألن اإلدارة اجلماعية تتغلب على الصعوبات والعراقيل اليت تواجه  .»...اخلطر وال السجن وال رهبة املوت 
موحدة متثلت يف الس الوطين للثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ  ةطنيالثورة، واستطاع تنظيمها حيث خرج بقيادة و 

، ومتكن من ضبط وحتديد السياسة الداخلية واخلارجية 2ووثيقة سياسية مبثابة الدستور الذي نظم شؤون الثورة
أي تاريخ  1956سبتمرب  5جلبهة التحرير الوطين واالعرتاف ا كممثل شرعي ووحيد للشعب اجلزائري منذ 

انتهاء أشغال املؤمتر، وأصبحت القوة السياسية الوطنية اليت التف الشعب اجلزائري حوهلا لتحرير اجلزائر من قوات 

                                                           

  .231، اجلزء الثالث، املصدر السابق، ص)مع ركاب الثورة التحريرية(أمحد توفيق املدين، حياة كفاح   1
جند أن تركيز واحتكار السلطات يف يد فرد  إذا كان مبدأ  القيادة اجلماعية موجود يف مجيع املواثيق الثورة ومؤسساا إال أننا نالحظ  من الناحية الواقعية قد حوكما بدونه، إذ  1

ى ذلك، حيث كان الصراع على تبين الزعامة السياسية اليت تعد مسة إال دليل عل 1962واحد أو مجاعة مفردة، وما تابعات مؤمتر الصومام ومقتل عبان رمضان وأزمة صائفة 
، فاحلكم اجلماعي الذي كا يقوده رجاالت الثورة منذ نشأة جبهة التحرير الوطين، أصبح يف )زعامة مصايل احلاج(من مسات احلكم الفردي يف اجلزائر، وهذا منذ احلركة الوطنية 

على إثر اختفاء القادة التسعة من قيادة احلزب وذلك بسسب اعتقال بعضهم عند حتويل الطائرة  1956سلطة خاصة بعد سنة حقيقة األمر حكما فرديا وصراعا على ال
ا يدفع د فرد أو مجاعة قليلة ممواستشهاد آخرين ، ومن هنا يتبني ارتباط احلزب أو احلكم بالشخصيات وليس بالربامج ، وهذا احلكم الفردي سوف يولد احتكار السلطات يف ي

هم البعض، وهذا ما سوف جنده إىل االرجتالية يف أخد القرارات، وهذا سوف يؤدي إىل صراعات دامية أثناء الثورة، خاصة بني السياسيني والعسكريني، أدت إىل تصفية بعض
  . 319-318خمتار بن ديدة، املرجع السابق، ص ص :  أنظر. بعد االستقالل بتصفية املعارضة السياسية
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الفرنسي، وحترير الوطن وحتقيق االستقالل التام، وإقامة دولة جغرافية اجتماعية تقوم سياستها  –ل االحتال
 .1والعمل يف إطار املصاحل املتبادلة اخلارجية على عدم التدخل يف شؤون الغري

يف تربيره هلذا القرار قائال يف تقريره " عبان رمضان" أكد :قاعدة أولوية السياسي على العسكري - 
بالنسبة ألولوية السياسي على العسكري، فإنه مبدأ عاملي ... «:م 1956مجلس الوطين للثورة سنة لل

تأخذ به كل الدول والثورات، زيادة على أنه يظهر الطابع السياسي لكفاحنا من أجل حتقيق 
  .2»االستقالل

لى التفاوض مع احلكومة وأمجعت التربيرات املؤيدة هلذا الطرح على أن هدف القرار هو من جهة الرتكيز ع
الفرنسية لضبط شروط وقف القتال، بعدما تأكد لدى اجلميع أنه من املستحيل حتقيق انتصار عسكري على أكرب الدول 

، ومن جهة أخرى حفاظ الثورة على استقاللية قرارها وجتنيبها الوقوع ضحية احللف األطلسياالستعمارية مدعمة  بقوات 
، وكان هذا الطرح مطابقا للواقع، وما امتاز به بيان أول نوفمرب الذي جعل من اندالع  3يةاملساومات والضغوط اخلارج

إن أهداف احلرب هي اية احلرب، اليت « : ،  فأكدت أرضية الصومام4الثورة مطلبا سياسيا يف األصل واملبدأ واهلدف
  »يبدأ منها حتقيق أهداف السلم 

- 20: بني (C.N.R.A)يني يف مؤمتر القاهرة لالسياسعلى العسكريني إنقالب  ظهر  لكن
حيث تقرر تكريس مبدأ ضمين غري ُمعلن وهو مبدأ أولوية العسكري على السياسي، خاصة بعد 5م  27/08/1957

م كبداية لقرب العبقرية السياسية، وحتويل اجليش وليس اجلبهة إىل مدرسة  27/12/1957: يف6"عبان رمضان:"تصفية
  . 7اإليديولوجيللتكوين  

حقيقة هذه القضية احليوية يف مصري "بن طوبال خلضر"أكد  : ولوية الداخل على اخلارجقاعدة أ - 
  .8» وليس الوطن –العباد  –نقصد األشخاص « :  اجلزائر

ومتثل فكرة نبيلة جتعل اهلياكل الداخلية يف اجلزائر مصدر كل قرار مصريي لتصبح ممثلة لإلرادة الشعبية،   
معظم الزعماء اجلزائريني كانوا قد «إذ أن،  وتوقف النزيف البشري الذي 9د منها شرعيتها، وتربط القمة بالقاعدة وتستم

  .10»عاشوا خارج اجلزائر 
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  : عمل للتوعية، والتوجيه من أجل بناء اجلزائر ومتثلت يفتتلفة كما قام بإنشاء هيئات اجتماعية خم

كبريا يف توعية املرأة اليت شاركت يف معركة التحرير، إذ ورد يف اج الصومام الذي لعب دورا  : االحتاد النسائي - 
وال خيفي أن اجلزائريات قد سامهت ... توجد يف احلركة النسائية إمكانيات واسعة تزداد وتكثر:" قوال عن احلركة النسائية

  .1"ضد االحتالل الفرنسي 1830ائر منذ سنة مسامهة إجيابية فعالة يف الثورات الكثرية اليت توالت وجتددت يف بالد اجلز 

  .1"الفرنسي
ظهرت جريدة ااهد الناطقة بلسان الثورة اجلزائرية، وتطورت النشرات احمللية، : النشاط الصحفي واجلرائد - 

  .فعرفت بالقضية اجلزائرية لدى اهليئات واحملافل الدولية

، الذي انعقد يف 1957بعد مؤمتر القاهرة  تطورت جلنة التنسيق والتنفيذ وأزداد أعضاؤها: احلكومة املؤقتة - 
سبتمرب  19، ومت االتفاق على فكرة تأسيس احلكومة اجلزائرية وأعلن عنها رمسيا يف 1958طنجة يف شهر أبريل 

  .2برئاسة فرحات عباس 1958

دولية لقد متكن مؤمتر الصومام من تكثيف اجلهود لتصبح القضية اجلزائرية قضية  : على املستوى اخلارجي- ب
من خالل احلصول على تأييد الشعوب والدول املناهضة لالستعمار، كما قام بإنشاء مكاتب جلبهة التحرير الوطين يف 

اخلارج، ومتكن أيضا من تأكيد حضورها يف احملافل واهليئات الدولية وقام بتدعيم العمل الدبلوماسي جلبهة التحرير 
  .3مسؤوال على مندوبية اخلارج" دباغني حممد األمني :" الوطين، وذلك بتعيني السيد

وقد حرص املؤمتر أيضا إقامة عالقة سياسية مع تونس واملغرب وتنسيق اهودات الدبلوماسية من أجل الضغط 
على احلكومة الفرنسية يف امليدان الدبلوماسي حيث أشاروا يف وثيقة الصومام إىل اندماج القضية اجلزائرية مع القضيتني 

التونسية، كما اعترب املؤمتر أن استقالل املغرب وتونس بدون استقالل اجلزائر ال قيمة له، وبالتايل جيب حتقيق املغربية و 
  .4االستقالل يف إطار موحد

طرح إشكالية احملتوى اإليديولوجي للثورة اجلزائرية يف هويتها لكن ما ميكن أن يؤخد على مؤمتر الصومام أنه 
إقامة الدولة «: ل نوفمرب قد حسم فيها بتأكيده صراحة وعلنا  للمرجعية اإلسالمية للثورةالعقائدية اليت كان بيان أو 

  .»اجلزائرية الدميقراطية االجتماعية ذات السيادة يف إطار املبادئ اإلسالمية

  ؟ "يف إطار املبادئ اإلسالمية" فلماذا حذفت هذه املرجعية  

  5 :أكد ميثاق الصومام وحدة اهلدف بإعالنه 
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يف كفاح وطين يهدف إىل تدمري حكم [..] وإمنا تريد الثورة اجلزائرية أن تسرتد االستقالل الوطين... «
يف سبيل ضة دولة جزائرية يف شكل مجهورية دميقراطية واجتماعية، وليس يف سبيل إعادة [..] االستعمار الفوضوي

إجيابية وهي إصرار امليثاق على االعرتاف بوجود  ويالحظ يف البداية نقطة .»  حكم ملكي أو نظام تيوقراطي بائد 
الدولة اجلزائرية قبل الغزو الفرنسي، وحدد مهام الثورة يف إحيائها بنفس القيم أي يف شكل مجهورية دميقراطية واجتماعية، 

  . 1"التيوقراطية "واستبعد النظرية  السياسية 

دافع حمـرري الـنص عـن هـذا التوجـه بـالقول أنـه ال ، ويـ"حرب اجلزائـر ليسـت حـرب دينيـة": ويضيف احملررون أن 
وإمنا من أجـل التصـدي إلدعـاءات خـداع فرنسـا . يعين أبدا البعد عن اإلسالم وقيمه، بل هو نابع من روح اإلسالم وقيمه 

وأــا . يةللـرأي العــام الفرنسـي واألجنــيب بتعــريفهم للمقاومـة اجلزائريــة علــى اـا حــرب دينيـة متعصــبة ختــدم الوحدويـة اإلســالم
نفتـاح إيـديولوجي بالتأكيـد علـى كمـا عرفـت أرضـية الصـومام ا .2سوف ترمي مجيـع مـن يعتنـق ديـن غـري االسـالم يف البحـر 

بــالرغم مــن مــواقفهم  -، والتــودد إىل يهــود اجلزائــر ودعــوم(U.G.T.A)الســماح بإشــراك األوربيــني يف احلركــة العماليــة ل
إىل تعـايش صــادق ونزيــه، وضـمان املســاواة التامـة بــني مجيــع السـكان بــدون متييــز   -املـرتددة والســلبية جتـاه الشــعب اجلزائــري

قولـه ل إسـالميعملـي ملبـدأ ، فهل ميثل انفتاحا ليرباليا خبلفيات إيديولوجية علمانية  الئكية ؟ أم هو جتسيد 3عرقي أو ديين 
 وتقسـطوا تبـرّوهم أن ديـاركم مـن يخرجـوكم ولـم الـّدين، فـي يقــاتلوكم لـم الذين عن اهللا ينهاكم ال«: تعـاىل

ــاتلوكم الــذين عــن اهللا ينهــاكم إنمــا المقســطين، يحــب اهللا إن إلــيهم  ديــاركم مــن وأخرجــوكم الــّدين فــي قـ

   4.»الظّالمون هم فـأولئك يتوّلهم ومن توّلوهم أن إخراجكم على وظاهروا

طرح االجتاه الالئكي حاول تشويه مبدأ فصل الّدين عن الدولة أو ولكن حسب بن بلة أن مؤمتر الصومام 
 Stora ( Benjamin بنجامني ستورا"، وهو ما أكده  5السياسة لتمرير بعض القناعات املناقضة للمبادئ اإلسالمية

Benjamin )  "» ومجاعته املتأثرة بِقيم اجلمهورية اليت كانت سائدة " عبان رمضان"إن الطرح الالئكي يعود إىل ثقافة
  .6»يف ذلك الوقت، ومنتشرة يف أوساط مجاعة أحباب البيان واملثقفني اليساريني والبورجوازيني

ها و مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مرتني، ووصفأشادوا بدور حمرري ميثاق الصومام لكن جند يف املقابل أن 
ركة التقدمية، وإدانتهم وذمهم للحزب الشيوعي اجلزائري، واستنكارهم انتهاك االستعمار حرمة الّديانة اإلسالمية باحل

ومسخ وجهها السمح بتسخري القائمني عليها واستئجارهم، وتنديدهم خبنق االستعمار للغة العربية كلغة قومية ولغة 
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، مقالة )"1962، برنامج طرابلس 1956من ميثاق مؤمتر الصومام  1954من خالل بيان أول نوفمرب (قيم االسالم يف مواثيق الثورة التحريرية اجلزائرية "اسعيد أعلوان،   2

عبد الكرمي بوصفصاف، : ، اجلزء االول، رئيس املشروع)196-1954(رية اجلزائرية القيم الفكرية واالنسانية يف الثورة التحري: ملخرب الدراسات التارخيية والفلسفية، من كتاب
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صطلحات إسالمية، كاجلهاد وااهدين، والتشديد على أسس اإلسالم األغلبية، فضال عن استخدام امليثاق ألول مرة مل
  .1يف اجلوانب التنظيمية للثورة سياسيا وعسكريا، وقضائيا، واجتماعيا، وإعالميا

أكثر على مشال إفريقيا، ويذكر االنتماء لألمة حمرري الوثيقة االنتماء احلضاري، فريكز أما فيما خيص حمددات 
   2:مرة واحدة باهتة بقوله العربية اإلسالمية

ليست الثورة اجلزائرية تابعة للقاهرة، كان موقف البالد العربية عامة ومصر خاصة سببا يف ذلك الفتور، فقد  «
  .     »كان تأييدها للشعب اجلزائري حمدودا ومرهونا بتطور دبلوماسيتها

املدعم من " أمحد بن بلة"حد القادة التارخييني الُبعد القومي العريب اإلسالمي الذي كان يتبناه أنصار أ أّججهذا 
  .3طرف قادة الثورة املصرية 

الثورة، وبني  هام فجروا178بني اإليديولوجية العربية اإلسالمية اليت آمن  –" أمحد حمساس"كما ذهب
 4بامتياز؟ " عبان رمضان" اإليديولوجية الفرنكفونية اليت ميثلها 

  5: يف مذكراته باإلجياب مؤكدا"  علي كايف "حيسم  ااهد      

  .»  وجود توافق إيديولوجي بني مصر والثورة اجلزائرية، حاول مؤمتر الصومام تكسريه بإعادة توجيهه« 

وكشفت وثائق سرية عن حماولة ميدانية ترفع شعار اإليديولوجية الناصرية، عَقدت مؤمترا موازيا لتكسري شرعية 
" الصدام" م عارض  مؤِمتروه ما وصفوه بقرارات  15/12/1956:جلزائر يف شرق ا" سوق أهراس" الصومام جببال 
، انتهى بفشل 7" النمامشة  - األوراس"، وحاولوا على إثره تدبري انقالب بزعامة ضباط قياديني يف منطقة 6وليس الصومام

  . 8مؤامرم، وُأْصِدرت أحكام باإلعدام ضدهم

ورة أرضية إيديولوجية يف شكل نظرية كفاح حترير وطين، وقواعد سلوك يتضح مما سبق  أن ميثاق الصومام وفر للث
عبان " خطة وقيادة ومشروع جمتمع قائم على قيم العمل واالنضباط والتنظيم، كما حيددها : ومبادئ حمددة ومنسقة

،  بل تكمن إن قوة الثورة ال تكمن يف السالح فقط وال يف نوعيته، وال يف شجاعة الرجال وحدها«: بقوله" رمضان
  .9»  أساسا يف قوة التنظيم واالنضباط

                                                           

، دار الغرب 2003جوان  12- 11ق، يف حممد جماود وآخرون، األبعاد احلضارية للثورة اجلزائرية، ملتقى مغاريب يومي رابح لونيسي ، إيديولوجية الثورة بني النظرية والتطبي 1
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بهة التحرير الوطين بعدما حوهلا إىل حركة مفتوحة أمام خمتلف جل الثقافة السياسيةساهم ميثاق الصومام يف إثراء 
، 1السابقةاإليديولوجيات، اليت التحق أنصارها باملسار الثوري دون أن يقدموا أي دليل على ختليهم عن إيديولوجيام 

وهذا ما جعل ايديولوجية جبهة التحرير ختفق يف جتاوز تناقضتها الداخلية وذا فإن رجاالت الثورة متكنوا من حتقيق 
الداخلية، وهذا ما سوف نشهده  الصراعاتاهلدف األساسي املتمثل يف احلصول على االستقالل، لكنهم أخفقوا يف حل 

    .االيديولوجية األمر الذي حال دون استقرار اجلزائر سياسيا واجتماعيا واقتصاديايف فرتة االستقالل باستمرار املشاكل 

IV.  1962جوان  06  -ماي   27(الثقافة السياسية من خالل مؤتمر طرابلس(    
لك اجتمع الس ذبعد أن وضعت احلرب أوزارها كان على قادة الثورة التفكري يف مرحلة ما بعد االستقالل ل

وحضر املؤمتر كل القيادات ، باعتباره السلطة العليا وبرملان الثورة يف مؤمتر أو اجتماع خاص يف طرابلسالوطين للثورة 
بنص  ،2لوضع برنامج ومنهاج الثورة اجلزائرية املستقلة) 1962جوان  06  -ماي   27(ما بني  السياسية والعسكرية

وهو الذي ، 3الذي يعرف بربنامج طرابلس، ية الشعبية إيديولوجي جديد باسم مشروع برنامج لتحقيق الثورة الدميقراط
الذي حدد معامل السياسة العامة والتوجه السياسي واالقتصادي واالجتماعي " طرابلس" أخد فيما بعد تسمية ميثاق

  .4للدولة اجلزائرية املستقلة

  :ضمن هذه اللجنةويف إطار التحضري النعقاد هذا املؤمتر جرى تعيني جلنة إلعداد مشروع برنامج وكان 

مصطفى " ، 5"حممد بن صديق حيىي:"باإلضافة إىل ) عضوان من احلكومة املؤقتة ( أمحد بن بلة وحممد يزيد
  . 9"رضا مالك"، 8"عبد املالك متام"،  7"حممد حريب"، 6"األشرف

طبيعة الثورة بتحديد " مصطفى األشرف" و"رضا مالك"حيث كلف كل من  :مت تقسيم املهام على النحو التايل
برسم املالمح العامة للسياسة االقتصادية "  حربي محمد" و "محمد بن يحي"كل من اجلزائرية وأهدافها، بينما كلف  

وقد أعطيت اللجنة مهلة عشرة أيام  ،"عبد الملك تمام"الذي كلف به  واالجتماعية واخلارجية، باإلضافة إىل بناء احلزب
،  10الجناز مهامها، وكانت اللجنة مستقلة مل تتلقى توجيهات ال من احلكومة وال من الواليات وال من فدرالية فرنسا
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  117 -, 116ص ص , 2008, اجلزائر: دار التنوير, ) ط-د(,امحد منغور، موقف الراي العام الفرنسي من الثورة اجلزائرية   3
4  C.A.N. : Micro fiche N° : C054+ C055 : Projet du programme pour la réalisation de la révolution 

démocratique populaire. 
  .46، ص 2009، دار هومة، اجلزائر، )مؤسسات ومواثيق(عبد احلميد زوزو،  املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية احلديثة : ينظر كذلك

  .ينظر فهرس تراجم االعالم يف آخر الرسالة  5
  .يف معجم تراجم األعالم يف آخر الرسالة مصطفى األشرفينظر تعريف   6
  .يف معجم تراجم األعالم يف آخر الرسالة حممد حريبينظر تعريف   7
  .يف آخر الرسالة األعالميف معجم تراجم  عبد املالك متامينظر تعريف   8
  .يف آخر الرسالة األعالميف معجم تراجم  رضا مالكينظر تعريف   9

ذه الفيدرالية مثل الودادية العامة للعمال اجلزائريني والفرع اجلامعي للطلبة، فيدرالية فرنسا كان هلا مشروع ثاين مقرتح، وهو حصيلة  عمل جمموعة من التنظيمات التابعة هل  10
: أنظر. من حيث املنحى االيديولوجي االشرتاكي، إال أن مشروع الصادر عن فيدرالية فرنسا كان أكثر راديكالية) تونس(وهذا املشروع ال خيتلف كثريا عن برنامج احلمامات 

  . 68-53مث  47لسابق، ص عبد احلميد زوزو، املصدر ا



  وباملقابل وضعت حتت تصرف اللجنة تقارير لكل من حممد سعدي وقايد أمحد وخيضر وبيطاط وبن بلة، هذا األخري 
  .1ابت خاصة العروبة واإلسالم، مت إجنازه يف ظرف عشرة أيام باحلمامات بتونسكان يشدد على الثو 

  :2جاء يف ثالثة أقسام :مشروع طرابلس .1
يعطي صورة جمملة عن الوضعية اجلزائرية يف شكل دراسة تارخيية لثورة التحرير ونتائجها بالنسبة   :القسم األول

لكل من اجلزائر وفرنسا، فثورة التحرير اليت أوصلت إىل االنتصار الذي كرسته اتفاقيات ايفيان كان نصرا سياسيا ال مرد 
ونيف، غري أن األمر األساسي يكمن  يف وصول كفاح الشعب له، وضع حدا ائيا للهيمنة االستعمارية اليت دامت قرنا 

اجلزائري إىل مرحلة البناء االقتصادي واالجتماعي بعد حتقيق االستقالل، أما بالنسبة لفرنسا فإن ميثاق طرابلس يعطينا 
اءات بالفشل، صورة عن النظام االستعماري الذي اختد أسلوب اإلبادة اجلماعية والذي دعهما احللف األطلسي، لكنها ب

مما أدى ا إىل حماولة خلق نظام االستعماري جديد غايته احملافظة على املصاحل األساسية لفرنسا يف جمايل االقتصاد 
  .واالسرتاتيجية، وهذا ما تعرب عنه اتفاقيات إيفيان

ة واالجتماعية عشية االستقالل من الناحية االقتصادي مث ينتقل املشروع إىل دراسة الوضعية العامة للجزائر
  :والسياسية حيث يعدد

  
  :المشاكل االقتصادية-

يسري من قبل فئة اجنبية ما اثر كثريا على .خالل االستعمار الفرنسي للجزائر كان االقتصاد اجلزائري منهارا  
  .خراب االقتصاد اجلزائري قبيل االستقالل

فراغ يف القطاع الصناعي والزراعي اىل جانب حرق ا ما نتج عنه ذباإلضافة اىل هجرة االطارات الفنية االوربية وه
  .احملاصيل الزراعية وختريب املؤسسات االقتصادية

مع  %80 كما ان الوضع املايل كان عاجزا نتيجة هروب رؤوس االموال اما التجارة اخلارجية كانت بنسبة 
  .فرنسا

  . هكذا كان االقتصاد الوطين منهار حباجة اىل من يفكر يف كيفية النهوض به من جديد واقامة دولة جزائرية قوية
   :المشاكل االجتماعية-

  .مشكلة الالجئني اللدين بدو يتوافدون على البالد خاصة من تونس و املغرب - 
  .انتشار االمية يف االوساط اجلزائرية - 
  .........مضاعفة عدد االيتام وارامل احلرب واملعطوبني  - 
  .حرق السكنات االجتماعية وتشريد سكاا كله ادى اىل تفكيك البنية االجتماعية - 

 إعادة تنشيط املؤسسات املهملة و النهوض ا والتغلب على الصعوبات فكانت هده األوضاع توجب حتما
  .وبصفة عامة إجياد السبل الالزمة لبناء الدولة اجلزائرية املستقلةالكبرية من متويل وإجياد اإلطارات 
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  :المشاكل اإلدارية-

وكان اغلب من  % 80شلل اإلدارة جرة الفنيني األوربيني الدين كانوا يتحكمون يف كل االدارات بنسبة  - 
  .حيتل املناصب اليهود

  .فرص التعليم و التكوينإدارة استعمارية مستبدة قائمة على حرمان اجلزائريني من  - 
  . 1احلاجة املاسة إىل إطارات إدارية ذات كفاءة لتسيري اجلهاز اإلداري- 

األمر الذي فرض متويل وحبث عن األطر مع التعجيل يف تكوين فنيني جزائريني ودلك لبناء الدولة اجلزائرية 
  .املستقلة

  :المشاكل السياسية-
واالحنرافات املنافية لروح  النقائص السياسية لجبهة التحرير الوطنيجند أن املشروع قدم نقد ذايت مهم عن 

العمل الثوري يف إطار الكفاح من اجل  يفيعترب برنامج طرابلس أن جبهة التحرير الوطين  احنصرت نظراا  الثورة، إذ
يل إمهال الرتبية وأمهلت اجلوانب األخرى خاصة اجلانب االقتصادي واالجتماعي وحىت الفكري وبالتا ،االستقالل

  .السياسية واالجتماعية للفرد اجلزائري والرتكيز على الرتبية الثورية

2 :ومن األسباب واخللفيات اليت نتجت عنها هده النقائص تتمثل فيما يلي
   

  .جهل املؤهالت الثورية العميقة للشعب يف األرياف-ا

حماربة جبهة التحرير الوطين ألسس االقطاعية رغم ((املظاهر اإلقطاعية يف بعض جوانب نظام اجلبهة - ب
االجتماعية واالقتصادية اال اا مل تم مبحاربة االقطاعية السياسية وجتسد ذلك يف وجود زعماء سلطويني ويرجع هدا 

  .))اىل انعدام ثقافة او تربية دميقراطية بني االوساط السياسية واملواطنني بصفة عامة

  .))وجود قطيعة بين القمة والقاعدة الشعبية((اهري انفصال القيادة عن اجلم- ج

غياب التمييز اإليديولوجي يف اسرتاجيية اجلبهة وهذا يرجع إىل عدم جتاوزها إجيابيا اهلدف املسجل يف  -د
  .الربنامج التقليدي للحركة الوطنية وهو االستقالل

مي الدولة واحلزب، مما قاد إىل إضعاف  عدم التمييز لدى احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بني مفهو -و
كليهما، فاخللط بني شيئني قد أدى جببهة التحرير الوطين يف الداخل إىل التخلي عن مسؤولياا، بل وإىل االختفاء من 

  3.امليدان لصاحل جيش التحرير بفعل طول احلرب وضراوا

مـن  «�:التحرير الوطين بتأكيد إن جتربـة سـبع سـنوات ونصـف اثبتـت انـه ةوينهي برنامج طرابلس نقده وحتليله لنقائص جبه
��1K»غري إيديولوجية ناضجة ومنسجمة ال يكون هناك حزب ثوري، بل ال وجود للحزب إطالقا �

                                                           

  99- 98ص ص ,1993اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،)ط-د(،)1980-1962( التطور السياسي والتنظيمي حلزب جبهة التحرير الوطين، عامر رحيلة  1
  .1979،اجلزائر :وزارة االعالم والثقافة ,)1962- 1954(منقولة من كتاب النصوص االساسية جلبهة التحرير الوطين,)1962جوان 6- ماي 27(برنامج طرابلس  2
  .47عبد احلميد زوزو، املرجع السايق، ص   3



اعترب الربنامج اتفاقيات ايفيان انتصار سياسي ال مرد له فقد وضع حد حلرب اإلبادة مل يعرف التاريخ مثيال كما 
تفاقية وضعت مقابل االستقالل قيود التبعية االقتصادية والثقافية وتطبيق سياسة التعاون بني فرنسا هذه اال أنإال  .هلا

فقد حتول النظام االستعماري الفرنسي الذي كان ذوا طبيعة  ،واجلزائر ولكن هدا التعاون كان مبثابة نظام استعماري جديد
بأشكال جديدة على أهم املصاحل االقتصادية واإلسرتاتيجية لفرنسا  بادية إىل استعمار يسعى للمحافظةأاستغاللية 

املهمة العاجلة جلبهة التحرير الوطين هي (( :وأوصى برنامج طرابلس انه جيب احلذر من هده السياسة اجلديدة لفرنسا
  )) .القضاء جبميع الوسائل على االستعمار يف شكله الذي ما يزال باديا بعد ايقاف القتال

: قام برنامج طرابلس بالتطرق اىل كل بند من بنود اتفاقيات ايفيان وحتليله وحماولة اجياد احللول له فمثالوقد 
وعلى  .جنده تناول االمتيازات اليت اعطيت لفرنسا الحتفاظها بقاعدة املرسى الكبري واملطارات العسكرية واملنشآت النووية

  . 2طنية التملص من هده البنود تدرجييااجلزائر يف اطار استكمال وحدا وسيادا الو 

فقد عربت االتفاقية عن تنازالت كبرية قبل ا ممثلو احلكومة املؤقتة ولقد بينت هده االتفاقيات على حد تعبري 
إبقاء اجلزائر أرضا فرنسية اقتصاديا وثقافيا رغم زوال الوجود السياسي منها ولذا عملت على رسم : ((االمني شريط 

  . 3))تريدها فرنسا وتتمناها واعتبارها مبثابة استعمار جديد للبالد لة اجلزائرية املتطورة كماصورة للدو 

إن اتفاقية ايفيان بقدر ما كانت انتصار سياسي باسرتجاعها للسيادة ((كما يقول العريب الزبريي يف هدا الصدد 
  . 4))الوطنية فمن جهة أخرى ربطت البالد بقيود التبعية االقتصادية

ـــاني ـــاول القســـم الث ـــامج،: ويتن ـــدي للبرن طـــرح هـــذا املشـــروع مصـــطلح جديـــد عـــن حيـــث  وهـــو الجـــزء العقائ
، حيــث حــاولوا تعريفهــا علــى ضــوء معطيــات موضــوعية "الثــورة الديمقراطيــة الشــعبية" القــاموس السياســي اجلزائــري وهــو 

، أي أن الشـعب اجلزائـري متكـن مـن 5ع والسـلطةالـواعي للمجتمـتعكس الواقع اجلزائـري وتبـني الكيفيـة الـيت يـتم ـا التشـييد 
اســرتجاع ســيادته الوطنيــة  واســتقالله بفضــل الثــورة التحريريــة، لكــن املعركــة الكــربى مل تنتــه بعــد، وجيــب أن تتواصــل وتتوســع 

يف أيـدي  لدعم االستقالل بواسطة الثورة الدميقراطية الشعبية اليت هي تشييد واع للـبالد يف إطـار مبـادئ االشـرتاكية وسـلطة
 .السلطة من الشعب وإىل الشعب: ، أي أن الشعب هو مصدر السلطة حتت شعار6الشعب

مصطلح جديد الن املصطلح مل جند له وجودا يف بيان  7الثورة الدميقراطية الشعبية :الثورة الديمقراطية الشعبية -
اجلزائريني حيث يرى امليثاق إن الشعب يف وثيقة الصومام ومل يكن معروفا يف أوساط املناضلني  أول نوفمرب وال

اجلزائري متكن من اسرتجاع سيادته الوطنية بفضل الثورة اجلزائرية إال أن هدا العمل ال ميكن اعتباره اية املعركة فهي 
ة يف إطار املبادئ االشرتاكي(( ما تزال متواصلة وهدا بواسطة الثورة الدميقراطية الشعبية اليت هي تشييد واع للبالد
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فالشعب عند حمرري الربنامج هو العامل احملرك للثورة بفئاته احملرومة املكونة باخلصوص .  1))وسلطة يف أيدي الشعب
من الفالحني وبروليتاريني ومن احلرفيني وصغار التجار والعمال الذين زودوا حركة التحرير الوطنية باإلطارات 

                                                                                      2. السياسية

يرى عدم إمكانية  اجنازها بالطبقة  يللثورة الدميقراطية الشعبية والذ حدد ميثاق طرابلس املهام األساسية
أن الشعب قادر  ميكن اجنازها بطبقة اجتماعية إذ يرى أن مهام هده الثورة هائلة وال "امليلي حممد"كما أن  3الربجوازية

  :ه الثورة بناء الدولة واتمع ومهامها األساسية كاأليتوتعين هذ. 4على الوجه األكمل وحده على اجنازها

إعادة االعتبار للوطن بعد تعرضه لالستعمار ودلك من خالل إعادة بناء مؤسسات جديدة يكون هدفها ضمان  - 
  .   حرية اإلنسان ومتكينه من ممارسات حرياته 

لشعب هوى الوسيلة الوحيدة  لتحقيق هده الثورة ويتمثل هدا الشعب يف الفالحني والعمال على العموم والشباب ا- 
  .....واملثقفون الثوريون وإشراك النساء

إن الفكر الدميقراطي جيب أن يكون له دورا واسعا يف مؤسسات الدولة حىت ال يكون جمرد فكر نظري وامنا فكر - 
حتويل الدميقراطية إىل شيء ملموس أي  .الفكر اإلقطاعي الذي حيمل يف طياته بذور التسلط  تطبيقي حىت حيل حمل

 :وجمسد يف الواقع يقوم على روح املسؤولية اجلماعية، حيث جاء يف امليثاق

إن الفكر الدميقراطي ال جيب أن يكون جمرد ختمينات نظرية، إنه جيب أن يتحقق يف مؤسسات الدولة، وحيدد ...((
ديدا يف كل قطاعات احلياة االجتماعية للبالد، إن روح املسؤولية وهي املظهر األول للفكر الدميقراطي جيب أن حت

والدميقراطية ال جيب أن تتوقف عند تفتح احلريات ...حتل حمل مبدأ السلطة الذي كان جوهره إقطاعيا وميزته تسلطية
لية الشعبية، إن تشييد دولة حديثة على أسس دميقراطية الفردية، بل جيب أن تكون خاصة تعبريا مجاعيا للمسؤو 

  .5))مضادة لإلمربيالية ومعادية لإلقطاعية ال يكون ممكنا إال مببادرة الشعب ويقظته ومراقبته املباشرة

والتزم امليثاق الصمت فيما خيص الدميقراطية السياسية، حيث استبعد حق املعارضة الشرعية باستثناء مبدأين نص 
امليثاق، ومها استقاللية النقابات عن احلزب واعتبارها منظمة مجاهريية، واالعرتاف حبق اإلضراب بشرط عدم  عليهما

 .6ممارسته لضرب الثورة االشرتاكية

وضع فكر سياسي واجتماعي يعكس بوفاء مطامح اجلماهري ودلك بواسطة طليعة واعية وهدا الفكر اجلديد هو - 
  .1اجلزائرية العصريةالدي سيكون اساس بناء الدولة 
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  :االشتراكية-

 2وطرح امليثاق مصطلحا أخر مل يسبق استعماله يف األدبيات السياسية للثورة اجلزائرية وهو مصطلح االشرتاكية
حيث رأى امليثاق ضرورة تسيري الشؤون اجلزائرية وفق التوجه االشرتاكي باعتباره التوجه الوحيد الذي سيكفل هلا إرضاء 

  .3عحاجات اتم

الشعبية  إن الثورة الديمقراطية(( تبىن ميثاق طرابلس األيديولوجية االشرتاكية ألول مرة يف اإليديولوجية الوطنية 
وبني امليثاق ان اختيار االشرتاكية يندرج ضمن سياسة مدروسة )) تشييد واع للبالد في إطار المبادئ االشتراكية 

  .4أبعد معانيهاومتكاملة وشاملة ومتوازنة هدفها السيادة ب

 ،فهناك من رأى اا ال ختتلف عن الشيوعية ،ولقد حدث اخلالف حول االشرتاكية املطروحة يف برنامج طرابلس
أراد تطبيقا متطرفا لالشرتاكية اي كانت له  نوطرف ثا, وفريق ثاين كان يرى  يف االسالم دين االشرتاكية وينبغي تطبيقه

وعندما سئل بن طوبال من احد االطارات عن مستقبل النظام االشرتاكي يف  5يةاي كانت له ميول شيوع.ميول شيوعية
  . 6)ال نقول ان الجزائر ستكون اشتراكية والكن ستكون اجتماعية(البالد رد باحلرف الواحد 

ومتت وكانت أغلبية الساحقة من الس الوطين للثورة اجلزائرية ضد الشيوعية وبالتايل قد جتاوزوا هده اخلالفات 
  .7املصادقة وبسرعة على الربنامج الن اهتمام املؤمترين كان منصبا حول تشكيل املكتب السياسي

مهما يكن فقد حصل امليثاق باإلمجاع على اقرار الشرعية الثورية برفض اال للتعددية :نظام الحزب الواحد-
ووحيد وتبىن النظام االشرتاكي كمنهج للتنمية  السياسية والفكرية وحتويل جبهة التحرير الوطين اىل حزب طالئعي حاكم

  .8االقتصادية واالجتماعية والفكرية

إن هدف جبهة (...التزم ميثاق طرابلس يف هدا الصدد ملحقه خاص باملبادئ العامة جلبه التحرير الوطين 
احلزب هو [...]ادئ االسالمالتحرير الوطين هو بناء مجهورية جزائرية حرة دميقراطية واجتماعية ال تكون متناقضة مع مب

  ....).الذي يضع اخلطوط الكربى لسياسة الوطن ويقرتح نشاطات الدولة بواسطة مسامهة املناضلني

  : ويشرتط الربنامج يف هدا الصدد
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  غلب أعضائها من املناضلني أإن يكون رئيس احلكومة و _ 

  يكون رئيس احلكومة عضوا يف املكتب السياسي - 

1األعضاء يف الس من احلزبتكون أغلبية  - 
.  

حيـث يعتـرب ميثـاق طـرابلس  :فتناول املهام االقتصـادية واالجتماعيـة للثـورة الدميقراطيـة الشـعبية: أما القسم الثالث
بـــالثورة  ثـــورة مـــن اجـــل البنـــاء والتشـــييد وقـــد مساهـــا مـــؤمتر طـــرابلس وهـــي عركـــة جديـــدة ملتـــاريخ انطالقـــة  1962مـــارس19

مـن اجلوانـب  يف إطار املبادئ االشرتاكية ووضع السلطة يف يد الشعب وقـد مسـت هـده الثـورة الكثـري الديمقراطية الشعبية
  .يف اال االقتصادي واالجتماعي والسياسي والعالقات اخلارجية للبالد : منها

  :المجال االقتصادي-أ

  : ـىل وتكون يف اطار القيام بلقد حتدث برنامج طرابلس بان الثورة الدميقراطية هي ثورة زراعية بالدرجة االو 

اقامة شبكة مواصالت تربط  -تأهيل اليد العاملة - احملافظة على العقار –حتديث الزراعة  - االصالح الزراعي - 
  .وتوسيع األسواق الداخلية ،املدن بالريف واملزارع

ة والتصنيع، فينبغي أن أما قطاعات النشاط االقتصادي األخرى كوسائل النقل والقرص والتجارة اخلارجية والطاق
ال ميكن حتقيق تقدم االقتصاد الفالحي وتعبئة اجلماهري من ((:تشملها كلها عملية التأميم إما يف األجل أو العاجل، إذ

وال يكون  ))اجل تنمية البالد إال باالعتماد على قاعدة تقنية واقتصادية تكون نتيجة التقدم احملقق يف ميدان الصناعة
احلد  - ال خبلق صناعات قاعدية ختدم الفالحة املتطورة وان اجلزائر متلك املواد الالزمة خللق صناعة ثقيلةتطور الصناعة إ

  .تشجيع املبادرة الفردية يف هدا اال - من استغالل الربجوازية للقاعدة الصناعية

  :المجال االجتماعي-ب

 –القضاء على البطالة  -: حتقيق كل املطامح االجتماعية للشعب حيث نادى بتحسني مستوى معيشة السكان
مكافئة املرأة  واعتبارها ركيزة  -وإطارات طبية وطنية, تكوين اطارات وطنية يف جمال التعليم -جمانية التعليم والعالج

أة والقضاء على كل االفكار واملعتقدات الرجعية والعمل على اساسية للمجتمع فنادى بكسر القيود اليت تعيق تطور املر 
  2)).منح النساء مسؤوليات حزبية ...((اشراك املرأة يف امور السياسة 

  :مجال العالقات الدولية والمجال السياسي-ج

بالعامل واعتبارها ضمن اولوياته ومشاغله ) الدولة احلديثة(اهتم الربنامج بوضع عالقة اجلزائر:جمال العالقات الدولية        
  : وقد قامت هده السياسة على
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حماربة االستعمار واالمربيالية واستغالل االنسان ألخيه االنسان وال يكون هدا اال مبساندة احلركات  - 
السعي وراء اقامة وحدة  - اقامة حتالفات هع الدول املستقلة حديثا -قات مع دول اشرتاكيةاقامة عال –االستقاللية 

جتنيد كل الطاقات املادية واملعنوية من اجل حتقيق السالم يف العامل وال يكون ذلك اال يف اطار التعاون  - املغرب العريب
  .الدويل

ج أن حتقيق املهام االقتصادية رأى أصحاب الربنام:1أما الملحق بالبرنامج فقد خصص للحزب �
. واالجتماعية للثورة الدميقراطية الشعبية البد له وسيلة ترافقه، وتتمثل يف حزب مجاهريي قوي وواعي حيقق هذه األهداف

  .ومل جيد الربنامج افضل من حتويل جبهة التحرير الوطين إىل حزب مجاهريي
  :ع شروطا يف برناجمه منهاوبصفة احلزب هو الذي يقوم ببناء هيكل الوطن فقد وض

  .اختيار رئيس احلكومة وأعضائها من املناضلني- 
  .أن يكون رئيسها من املكتب السياسي- 

  .أن تكون أغلبية األعضاء يف االس من األحزاب- 
  :وهكذا ميكن حصر صورة موافقة للمجلس الوطين على اهليكل العام للحزب

بانتخاب أعضائه القاعدة الشعبية ويعترب السلطة العليا للبالد وهو يقوم :المؤتمر الوطني إلطارات الحزب - 
  .الدي يضع السياسة العامة ويتوىل تنفيذها

  .ا فاز باألغلبيةر الوطين ويتوىل رئاسة احلكومة إذوخيتاره املؤمت:األمين العام للحزب -

اختيار أعضائه بطريق االقرتاع املباشر وهدا الس وهو الذي يشكل احلكومة  ويجري:المكتب السياسي-
  .اجلزائرية يف عهد االستقالل

  .2وهكذا يكون الربنامج قد وضع الركائز االساسية لشكل الدولة اجلزائرية احلديثة

  : االنتقادات التي وجهت لبرنامج طرابلس  .2
بل جمرد مشروع يعرب يف احلقيقة عن . ل إمجاع حقيقيلكن من املعروف ان برنامج طرابلس مل يكن حم

مما جعل القوى الغري املوافقة عليه تعتربه .االهتمامات لبعض السياسيني يف اجلبهة اكثر مما يعرب عن طرح سياسي للجبهة 
  .3جمرد ثرثرة عابرة

  :نقد االشتراكية-

املشكلة ال تقف عند االشرتاكية يف حد ذاا ولكن يف جمال تطبيقها فاألشخاص الذين سطروا خطوط هده 
ولكي ال يستعملوا نفس املصطلحات املاركسية .  % 80االشرتاكية كانوا على دراية بان اتمع اجلزائري أمي بنسبة 

                                                           

1 C.A.N. : Micro fiche N° : C054+ C055 : Projet du programme pour la réalisation de la révolution 
démocratique populaire. 

  1979,اجلزائر:وزارة االعالم والثقافة ,)1962- 1954(منقولة من كتاب النصوص االساسية جلبهة التحرير الوطين,)1962جوان  6-ماي  27( برنامج طرابلس  2
 247ص, ، املصدر سابقاألولالثور اجلزائرية يف عامها , حممد العريب الزبريي   3



استوردوا قيم اجتماعية  ،ء الس يف تبنيهم االشرتاكيةفأعضا. اخرتعوا تسمية جديدة وهي الثورة الدميقراطية الشعبية
  .على االقل يف تلك الفرتة وكان عليهم يئة االرضية اخلصبة أوال لتلك املبادئ مث العمل على نشره وثقافية غريبة عنه

  :نقد نظام الحزب الواحد-

وهدا األخري رغم أولويته وأمهيته )احدإرساء نظام الحزب الو (إن هم املؤمترين كان يف معاجلة األمور السياسية - 
  .على ملحق حزب مل يرد إال

  : ومل تتوقف األمور عند امللحق فهناك أمور وردت يف الربنامج غامضة ومتناقضة

 )لتحقيق أهداف ثورة دميقراطية شعبية ال بد من حزب مجاهريي قوي وواعي(ففي ملحق احلزب جند عبارة - 
   .بهة التحريروقد ربط كلمة قوي وواعي حبزب ج

) نقائص جبهة التحرير الوطين، وقلة وعي وطين منايف للثورة(وجند الربنامج يف تعداده للنقائص وردت عبارة أخرى  - 
  .نالحظ التناقض ظاهرا بني وصف اجلبهة بقلة الوعي من جهة، ومن جهة ثانية اعتبارها حزب قوي وواعي

وكانت هناك هوة ,ممارساا عن الوعي اجلماعي والرأي اجلماهريي ومن جهة أخرى يراها أا كانت بعيدة يف  - 
  .بني القمة والقاعدة 

فكان على املؤمترين جتنب هدا األمر ولكن على العكس فالشعب اجلزائري مل يكن على دراية مما كان جيري يف 
1املؤمتر ومل يكن له رأي

. 

جمال دراسته للحزب مل حيدد طبيعة هدا احلزب هل هو ومن املؤاخذات اليت يعاقب عليها برنامج طرابلس يف  - 
  .مجاهريي أم حزب طليعة حزب

لتحقيق أهداف ثورية دميقراطية شعبية البد من (( ونلمس التناقض بوضوح بني الطليعة واجلماهريي حيث ورد
  . 2))ان احلزب الذي هو طليعة القوى الثورية يف البالد( ..) حزب مجاهريي قوي وواعي

ن احلزب جيمع يف داخله طليعة اجلماهري؟ ويبقى أو أ ؟هدا الربنامج يعترب اجلماهري طليعة يف حد ذاتهادن هل 
لشروط حمددة ن ختضع إن عملية تسجيل املناضلني جيب إ(الغموض واللبس متواجدين عند تصريح الربنامج بعد دلك 

   .3وبالتايل اختيار النخبة اليت تشكل احلزب )فرادهم تقاس بنوعية أعضائه ال مبجموع أي تنظيودقيقة ألن فعالية أ

ال ميكن أن يكون تطور سليم وائي إال إذا اقرتن  ((: رفض امليثاق تعايش تعدد اإليديولوجيات بقولهكما - 
  .4))منذ البداية جبهد عظيم للتمييز اإليديولوجي
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، واكتفى بالتلميح  لنقائصه يف توليد ما  طرابلس مؤمتروأنكر ميثاق الصومام الذي كان الغائب األكرب يف  - 
رغم أنه قَِبل ال شعوريا مبشروعيته التارخيية يف التأكيد على مبدأ أولوية الداخل "  إيديولوجية البورجوازية الصغرية: "ـوصفه ب

  . 1على اخلارج اليت أكد عليها ميثاق الصومام  

إن البورجوازية حتمل عقائد  :((ة الليربالية بتأكيدهفرفض رفضا مطلقا وبصراحة اإليديولوجية البورجوازي  - 
انتهازية، ميزا األساسية االزامية والدمياغوجية وروح التهويل، واالستخفاف باملبادئ وقلة اإلميان الثوري، وهي كلها 

ول حقيقي يف جيب العدول عن أساليب الليربالية التقليدية، إلجراء حت.. .أشياء جتعلها ترتبط باالستعمار اجلديد،
��2K ))اتمع �

مشروع طرابلس الكثري من التناقضات والغموض مما أدى إىل تكاثر االنتقادات واختالف وجهات  عرفوهكذا 
إىل عدم اهتمام احلكومة املؤقتة عند تعيينها  "حممد العريب الزبريي"حوله وترجع كل هده األمور على حد تعبري , النظر

بعدم التناسق والتجانس بني أعضائها وبعبارة اصح مل يكن واضعو .موعة العمل اليت كلفت بالتحضري للمشروع 
ن بل العديد منهم كان قد اكتسى بثقافة غربية ومنم م, الربنامج من املناضلني املتشبعني بإيديولوجية احلركة الوطنية فقط

  .3كان ال دراية له باحلضارة اإلسالمية العربية لتحديد مصري الشعب ولدلك كوم كانوا يعيشون خارج البالد

مرها وخاصة النظام احلزيب ما أن جبهة التحرير الوطين حبثت يف عجلة من أيرى :سليمان الشيخ يف حني يذهب 
و مشروعا مل يكن مترة نقاش واسع بل كان أعطت برناجما أخيدم مستقبل الدولة على املدى الطويل وبالتايل مدى السرعة 

  .صادرا عن جمموعة ضيقة من املناضلني يف لقاء مجعهم فيما يشبه اخللوة 

وبني ما  ،ومن هده االنفرادية للمؤمترين يربز لنا التناقض الذي ملسناه بني إشادة الربنامج بالشعب و تقديسه
جلماهري الشعبية غائبة كل الغياب وبدل ان خيرج الربنامج خبطة سليمة لبناء فقد كانت ا, وضع من طرف جمموعة حمددة

الذي دفع  وقامت صراعات على السلطة بني القادة التارخييني وهو املستقلة حديثا زاد البالد مشاكلالدولة اجلزائرية 
  . 4باملؤمتر املشؤوم الكثري بنعته

وضعها يف ظرف خمتلف بكثري عن الظرف الذي وضعت فيه وثيقة إن وثيقة طرابلس مت ؛ رابح لونيسىبينما يرى 
ومل تعد اجلماعة اليت صاغت الوثيقة حباجة إىل اكتساب اجلزائر ما  أي بعد اعرتاف فرنسا باستقبال اجلزائر ،أول نوفمرب

وحاته بل جاء معربا عن ا ال معىن إن تأيت الوثيقة معربة عن قيم اتمع وطمذدام أخد السلطة ستقرره القوة العسكرية فله
  5. مصاحل ضيقة للطبقة اليت تستعد للسيطرة على احلكم

لك بإدخاهلا النظام ذبن بلة ومجاعته على اجلزائر فقد ناقضت بيان أول نوفمرب و أمحد فالوثيقة اليت فرضها 
مام هؤالء، أصحاب يف هذا الصدد، أن فتح الطريق أ" بن يوسف بن خدة"يذكر . االشرتاكي على الشاكلة السوفياتية
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اإليديولوجيات األجنبية اهلدامة، واالنتهازيني واملغامرين، واملدفوعني حبب املفرط للسلطة وعبادة الذات، ومل يكونوا 
وذا فإن بصمة هؤالء من خالل  1..خيشون اهللا،  الذين تسللوا إىل دواليب الدولة واحلزب لرياقبوا األجهزة احليوية فيها

  .سد هذه املواقف املعارضة رغم أا جاءت متأخرة من البعض بل من وافق عليهبرنامج طرابلس جت

بن بلة لصياغة الوثيقة بنقل النموذج الشيوعي على الصعيد أمحد ومل تكتفي اموعة املاركسية اليت اختارها 
الذي سيحتكر  نظام الحزب الواحدت ما أسوء يف هدا النظام وهو فكرة بل آخذ,االجتماعي واالقتصادي فقط 

السلطة يف البالد الذي يناقض متاما مبدأ الدميقراطية واحلريات األساسية اليت طرحها بيان أول نوفمرب  فبدلك اختنقت 
وإال ينعت املثقف واملفكر بنعوت الرجعية , حرية املفكرين واملثقفني الدين جيب عليهم التفكري ما سيطرحه احلزب الواحد

  . 2لعداء للثورة االشرتاكيةوالربجوازية والعمالة وا

اجلدير بالتسجيل هو إن الربنامج السياسي الذي متت املصادقة عليه :"علي كايف"يقول يف هدا الصدد  كما
باإلمجاع دون مناقشته اذ مل يغري منه حرف واحد وهكذا طويت وثيقة ذات امهية قصوى يف مستقبل البالد السياسي 

حلة الصراع بدأت مر (إلفساح اال للمطامح الشرسة ,واالقتصادي واالجتماعي والثقايف بكل سرعة وسهولة وإمهال 
  . 3)على السلطة ومرحلة جتسيم التحالفات احملسوبة وبالتايل االستيالء على السلطة

  :نتائج المؤتمر .3
  :األزمة في الخارج -

متينة  وأسسبدل ان ينقل مؤمتر طرابلس اجلزائر من خملفات احلرب اىل عهد الدولة احلديثة القائمة على قواعد 
حدث العكس وجر البالد اىل مشكلة جديدة ومشكلة االستقالل اليت ظهرت بشكل ازمة انفجرت بني قادة الثورة 

  .4املؤمترين يف طرابلس عند اقرتاح هؤالء تشكيل مكتب سياسي يكون مبثابة قيادة مركزية مؤقتة جلبهة التحرير الوطين

لتمثيل عضوية املكتب الساسي ومت الرتشيح  أعضاء - 7-  مت االتفاق على تشكيل قائمة من سبع ويف االخري
 –بن عال الحاج  –محمد بوضياف  –ايت احمد  –رابح بيطاط  –محمد خيضر  –احمد بن بلة -:لدلك 

  .محمدي السعيد

القيادة العامة للجيش استطاعت اقصاء خصومها  إنب السياسي توما نالحظ على هده القائمة ألعضاء املك
ومة املؤقتة وكان مبثابة هزمية هلا وخاصة ان رئيسها مل يفز بعضوية املكتب السياسي وقد صادق الس احلك أعضاءمن 

  .5صوت بال  31صوت  مقابل 33املكتب السياسي ب أعضاءالوطين على قائمة 
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ليس مؤتمر ولكن اجتماع المجلس  يف طرابلس ما حدث(ويقول بن يوسف بن خدة يف شهادته عن املؤمتر
االختيار االشتراكي والحزب  طرابلس الدي يتمحور حول نقطتني للثورة الجزائرية وكان مجسدا في برنامجالوطني 

فاللهم ( الواحد وقد تمت المصادقة عليه باإلجماع بما فيه انا شخصيا هدا البرنامج الدي يتنافى مع االسالم
  . 1)ولكن وقع صراع حول تعيين المكتب السياسي ) اغفر للجميع 

تستعد لنقل النزاع اىل الداخل للوطن وبدل دخول )األركانمجاعة احلكومة املؤقتة وهيئة (ت تيارات الصراع أوبد
ارض الوطن عصبة واحدة حاملني صورة الدولة اجلزائرية احلديثة لشعب خرج منهمكا من حرب حتريرية حدث العكس 

  .ودخل كل فريق من ناحية

اليت طاملا طالب ا  الوحدة التي ال تتجزأف لنا هده االزمة مصري وتبع الصراع اخلارجي صراع داخلي وستكش
  .  2قادة الثورة

  :بالداخل األزمة -         

ت واليات الوطن حبكم رؤيتها لشتات ذخأداخل البالد حيث  إىليف طرابلس  اليت ظهرت  األزمةحتولت 
املناطق اليت حتت سلطتها وتسيريها تسيريا ذاتيا وحاول املكتب السياسي  وإخضاعاستقالليتها  اخذ إىلالسلطة السياسية 

  .3فدرالية الواليات أيبدل جهود كبرية للقضاء على الوضع اجلديد 

الوطن مع القيادة العامة للجيش املتحالفة مع بن بلة واشتدت هده  إىلواشتد اخلالف بعد رجوع احلكومة املؤقتة 
درجة  إىليدق ناقوس اخلطر على البالد واشتد اخلالف وحتول  األهليةاحلرب  أندارفيها  أصبحدرجة  إىلالنزاعات 

  .  األخوةاالقتتال بني 

وكان االمر شديد الصدمة على القاعدة الشعبية اليت وقفت رافضة ملا حيدث بني املتناحرين ونادى الشعب 
  . 4سبع سنين بركات بشعاره الشهري

وبدا الشعب بالتعبري عن موقفه مبظاهرات عفوية رافضة للوضع لتتطور تدرجييا حيث يلقي الشعب بأجساده 
  . حاجزا بني القوات املتضاربة أجسادهمللتوسط بني الطرفني املتقاتلني وبإقامة  األرضاحلية على 

ة للوعي السياسي اجتاه ال عاكس آةوفعال كان موقف القاعدة رمز للطاقات الثورية اليت ميلكها الشعب ومر 
ى لبعد دخول هواري بومدين العاصمة عيف االنفراج  األزمة وبدأتمسؤولية القمة وحرص الشعب على الوحدة الوطنية  
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بدأت تنفتح طريق التعاون . األخريجندي من القوات املوالية للمكتب لتنتهي هده التوترات لصاحل هدا  4000 رأس
  1962.1اصمة ابتداء من سبتمرب املتخ األطرافنوعا ما بني 

يف األخري ميكن القول أن من خالل ميثاق طرابلس يتضح عمق التدمري الذي حلق مبكونات الثقافة السياسية 
للشعب اجلزائري اليت استطاع من خالهلا افتكاك حريته واستقالله من أعته استعمار يف العصر احلديث، والذي أثر على 

للمسألة الوطنية، ومن مث على كيفية تصور املسألة االجتماعية، حيث قامت فئة من قادة  ظروف تشكل املالمح األوىل
معامل السياسة العامة والتوجه السياسي الثورة بفرض تصورها اخلاص للمفاهيم واألساليب اليت يدار ا احلكم، و 

الشعب واالحتكام إليه، وذا فإن انطالق دون الرجوع إىل واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للدولة اجلزائرية املستقلة 
سريورة االستقالل تشكلت وفق حمكمات وحمددات خاصة، تبلورت ضمن ظروف حرب، وترسخت بعد أن غدا 

  . الطموحات الفردية والزعمات املتعددة

دديـــة السياســـية مهمـــا يكـــن فقـــد حصـــل ميثـــاق طـــرابلس باإلمجـــاع علـــى إقـــرار الشـــرعية الثوريـــة، بـــرفض جمـــال التع           
إىل حــــزب طالئعــــي حــــاكم ووحيــــد، وتبــــىن النظــــام االشــــرتاكي كمــــنهج للتنميــــة  جبهــــة التحريــــر الــــوطين والفكريــــة، وحتويــــل

، فَســـد الفـــراغ اإليـــديولوجي، بوضـــع  2االقتصـــادية واالجتماعيـــة والفكريـــة، كـــأول نـــص نظـــري للجبهـــة يف بدايـــة االســـتقالل
مــن األمــور احلّساســة السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية واحلضــارية، وســاهم مشــروع جمتمــع للمســتقبل، كشــف عــن كثــري 

نص امليثاق يف التنبيه للكثري من األخطاء اإلسرتاتيجية يف العالقة بني السلطة واتمـع، والشخصـية والثقافـة الوطنيـة، وهـي 
  .  3بلأمور على غاية من األمهية والفائدة حىت بالنسبة لسلوكنا الراهن ويف املستق

أما فيما خيص مقومات الشعب اجلزائري الثقافية واحلضارية وثوابـت األمـة، الـيت هـي منبـع أي ثقافـة سياسـية ،فـإن 
مشروع طرابلس مل يراعي هذا، إذ جنده حيد الكثري منها مقرتحـوه الـذين انسـاقوا وراء شـعارات السـاعة وأخضـعوه لـذاتيام 

منها والغربية وطبعوه مبفاهيم وقيم غربية عن اتمع اجلزائري العريب اإلسـالمي، فوقـع فصـم وروبية الشرقية املتأثرة بالثقافة األ
  .وحدثت قطيعة بني ما ميكن تسميته مبقتضيات احلال أو بضرورات الواقع وقيم اتمع وثوابت األمة

  من هؤالء القادة؟: رابعا

I. الرعيل األول 
ضلوا يف حزب الشعب وحركة انتصار احلريات الدميقراطية، ، ناL’OSهم أعضاء سابقون يف املنظمة اخلاصة 

. إذ تربوا ولوا من مبادئ هذا احلزب التارخيي، وهم مؤسسو جبهة التحرير الوطين، وحاملو راية التحرير ضد االستعمار
تقطعة من النضال، كان هؤالء الرجال ينمون عن اسرتاتيجية وإيديولوجية ناشئة ارتبطت باخلربة املكتسبة خالل الفرتات امل
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متثلت يف األفكار التحررية مسحت لألمة اجلزائرية بإجياد نفسها شيئا فشيئا لتسجل بعد ذلك حضورها ومصريها يف القرن 
  1.العشرين

مصطفى بن :"التارخيية أو هيئة األركان األوىل املتمثلة يف جلنة الستة" 22"إن صانعوا الثورة سواء كانوا مجاعة 
،  باإلضافة إىل الوفد "بوضياف؛ العريب بن مهيدي، ديدوش مراد؛ رابح بيطاط ؛ كرمي بلقاسم بولعيد؛ حممد 

تبلورت وجهات النظر لديهم داخل املنظمة اخلاصة، وكذا " أمحد بن بلة، حسني آيت أمحد، حممد خيضر:"اخلارجي
املصاليني (واجهة اجلماعات األخرى جتربتهم املشرتكة يف العمل السري هي اليت جعلت منهم مجاعة وحيدة االجتاه مب

  2).واملركزيني

حركة –أن مثة وضعا ثوريا يف اجلزائر، وأن سياسة قيادة حزب الشعب  1947كان رواد الثورة يعتربون منذ عام 
وال ميكن فهم هذا التقدير،  ترفض االستفادة منه، خوفا من املخاطرة وبتأثري إصالحاا، -انتصار احلريات الدميقراطية
 08وكان األكثرية الساحقة من رواد الثورة قد انضموا إىل حزب الشعب كرد فعل عن جمازر . معزوال عن مسار أعضائها

حيث بدأت القطيعة مع األساليب القدمية للنضال السياسي السلمي يف األطر النظامية املتعارف عليها ، 1945ماي 
مع باقي  )PPA( مظاهرات والشعارات والتنديدات اليت كان مناضلي حزب الشعب اجلزائري تقدمي العرائض تنظيم  أي

   3.األحزاب السياسية األخرى ينتهجوا

الذي  يف إطار اللجنة الثورية للوحدة والعمل، اللجنة املركزية  وأعضاء رجاالت الثورةإن اخلالف الذي دار بني و 
، )االعتماد املباشر والعاجل على الكفاح املسلح من عدمه(منه تكتيكي كان يف مضمونه خالفا إيديولوجيا أكثر 

واالامات املوجهة لإلدارة بشأن اعتناقها التدرجيي للربجوازية ، إضافة إىل الرفض والتنديد باالنفراد باحلكم واملطالبة 
يل على أن قادة الثورة كانوا حبق كان ألكرب دل.بالقيادة اجلماعية كلها عوامل عجلت بظهور حزب جبهة التحرير الوطين

  . 4هم أول من قاس الطريق املنتهج صمتا من جانب الشعب اجلزائري 

II. تدفق الموجة النضالية الجديدة  

غري مسبوق من يعد تدفقا  ،وجة النضالية اجلديدة، تدفق امل1955أوت  20بعد هجومات شهدت الثورة 
، األمني دباغني، فرحات وبن يوسف بن خدة وسعد دحلب وحممد يزيدعبان رمضان قبل املناضلني املثقفني على غرار 

الذين استغلوا خربام النضالية يف إعداد اإلسرتاتيجية والتنظيم وكذا  ،...عباس، أمحد فرنسيس، عمار أوزقان
عريضة للسياسة ليسامهوا بعدها يف إنشاء إدارة تتكفل بالنظام والتنسيق واألوامر ومنها تصدر اخلطوط ال. االستعالمات

 عبان رمضانشخصية وعلى رأسهم  5صانعي قرارات مؤمتر الصومامأن نشري إىل الدور اهلام الذي قام به  وميكن. املنتهجة
  :يف
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توحيد القوى الثورية وتنظيمها يف إطار متناسق خيضع ألوامر قيادة مركزية موحدة، باإلضافة إىل تأسيس جلان  - 
  .تسيري

مات وأحزاب ظالتحرير الوطين أمام كل املناضلني وخاصة املناضلني املنتمني إىل منفتح أبواب حزب جبهة  - 
، - كأفراد– مجعية العلماء املسلمني واحلزب الشيوعي اجلزائريو  اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتادأخرى على غرار 

خصوصياا، وذا يكون عبان رمضان وذلك لتكوين جبهة موحدة متثل األفاالن الذي ميثل بدوره األمة بكل مكوناا و 
ومما ال شك . قد وضع حدا للطابع الفوضوي الذي ميز العمل النضايل، وهذا بالرغم من حتفظات بن بلة وزيغود يوسف

فيه أن مؤمتر الصومام كان مبثابة املرحلة املهمة يف مسار جبهة التحرير الوطين، إذ خرج بقرارات تارخيية أعطت للكفاح 
ليتواصل املد الثوري ليضم طلبة اجلامعات . ا، األمر الذي جعلها نقطة ائتالف بني مجيع املناضلني املثقفنينفسا جديد

  1.والثانويات الذين اخنرطوا يف صفوف جيش التحرير

  ولكن يف ماذا متثلت أدوارهم؟

همة اإلعالم على أمناء واليات وأمناء دوائر كما تكلف البعض منهم مب: لقد تكفل عدد منهم باملهام اآلتية
أما البعض اآلخر فقد أوكلت له . السياسيني افظنيمستوى اجليش، كما تقلد عدد منهم مناصب حساسة على غرار احمل

مناصب تقنية حمضة باألخص املهام الطبية، حيث استشهد الكثري من األطباء وهم يؤدون واجبهم النضايل، كما شغل 
إعالمية على املستوى اخلارجي، ومها القطاعان احلساسان اللذان يلعبان دورا هاما يف املناضلون املثقفون مهام دبلوماسية و 

معركة الرأي العام العاملي، حيث متكن مثقفونا من إيصال صوت اجلزائر، وذلك من خالل االحتاد العام للطلبة املسلمني 
  2.اجلزائريني

قتصر فقط على التعريف بالقضية فحسب، وإمنا تعدا إىل أدوار يكن يمل  لرجاالت الثورةإن اهلدف الرئيسي 
ؤكد على أن وت. األساس يف التحليل والتوضيح ومواجهة املسائل اليت كانت تعرتض سبيل كفاح األمة آنذاكبأخرى تتعلق 

ضورها ومصريها األفكار التحريرية مل تكن سوى قيما معنوية مسحت لألمة بإجياد نفسها شيئا فشيئا لتسجل بعد ذلك ح
بقدر ما كانت  ،يف القرن العشرين، األمر الذي يؤكد بأن الثورة التحريرية ضد االستعمار مل تكن جمرد استمرارية وحتمية

ارتبطت باخلربة املكتسبة خالل الفرتات املتقطعة من النضال لتفسح اال أمام  ،وإيديولوجية ناشئة إسرتاتيجيةتنم عن 
  3.إىل تأسيس جمتمعاملبادرات اليت دف 

III.  المستوى التعليمي لقادة الثورة 

 من االستعمارية الفرتة أثناء اجلزائريني األهايل شهده الذي العميقني لتعليمياو  الفكري واالحنطاط التدهور نتيجة

 احلظ سعفها ممن قليلة فئة عدا الفرنسي التعليم عن أبعدته فمثلما الفرنسي، االستعمار طبقها اليت التجهيل سياسة جراء

 والزوايا القرآنية والكتاب املدارس يف يقام كان الذي اإلسالمي -العريب التعليم من كذلك منعته فقد املدن، يف ومعظمها

 ولصغار القرآن حفظ يف فيها التعليم حصر طريق عن أو وكنائس ورشات و مصانع إىل حتويلها أو مصادراا أو بغلقها إما
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من أمثال كرمي، ديدوش، بن مهيدي، خيضر وبن بلة مل يرفضوا 
الذهاب إىل املدرسة، وال أن يتعلموا، وحيتلوا مناصب يف الوظيفة العمومية، وال أن يسهموا يف تطوير بلدهم، ويتقامسوا 

1 . 

( عضو يف اهلياكل القيادية  87لـ  1961
أميني،  %2.7: فإننا جند) أعضاء يف جلنة التنسيق والتنفيذ، احلكومة املؤقتة، الس الوطين للثورة وأعضاء فيدرالية فرنسا

  2.ستوى العايل

  
، وهذا 3من خالل هذه اإلحصائيات يتبني لنا أنا هناك تباين من حيث مستوى العلمي بني رجاالت الثورة

جنده خاصة بني القيادة األوىل املفجرة للثورة والقيادة الثانية اجلديدة اليت جاءت بعد مؤمتر الصومام، هذه الفوارق سوف 
ما ميكن أن نستخلصه أن الكثري من رجاالت الثورة اجلزائرية استمدوا 

مؤسسات تعليمية للفكر : مراكز خمتلفة وعديدة للفكر والتجربة السياسيني
، بل استكملوا ثقافتهم السياسية أثناء انشغاهلم العميق يف 

الشغوف للحرية واالنعتاق من االستعمار الصراعات السياسية مع املستعمر الفرنسي وحماولة االستجابة ملتطلبات شعبهم 
الغاشم، فاستطاعوا أن يصيغوا مبادئ سياسية جديدة ضمن إطار اجتماعي أوسع وهذا ما نستشفه من خالل خمتلف 

املواثيق واملراسيم الثورية سواء يف بيان أول نوفمرب الذي ندى باالستقالل التام عن فرنسا وبتأسيس مجهورية جزائرية 
عبية يف إطار املبادئ اإلسالمية، وفسح اال للجميع سواء أفراد أو كيانات سياسية أو إصالحية بااللتحاق 

  .إىل الثورة واالنضمام إىل جبهة التحرير الوطين، كما ام رسخوا مبدأ القيادة اجلماعية

2 Gilbert Meynier, op.cit, p : 714. 
القيادات اليت تقلدت املستوى الثقايف والعلمي لبعض ): 02(
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1954-1961

من أمثال كرمي، ديدوش، بن مهيدي، خيضر وبن بلة مل يرفضوا  1954أن ثوار : (( فيقول فرحات عباس
الذهاب إىل املدرسة، وال أن يتعلموا، وحيتلوا مناصب يف الوظيفة العمومية، وال أن يسهموا يف تطوير بلدهم، ويتقامسوا 

1...))يهممسؤوليات السلطة مع غريهم، ولكن مثل هذه الفرص قد منعت عل

Gilbert Meynier  1961- 1954حسب إحصائيات

أعضاء يف جلنة التنسيق والتنفيذ، احلكومة املؤقتة، الس الوطين للثورة وأعضاء فيدرالية فرنسا
ستوى العايلم 26.7مستوى الثانوي و  %25.3مستوى االبتدائي، 

من خالل هذه اإلحصائيات يتبني لنا أنا هناك تباين من حيث مستوى العلمي بني رجاالت الثورة
جنده خاصة بني القيادة األوىل املفجرة للثورة والقيادة الثانية اجلديدة اليت جاءت بعد مؤمتر الصومام، هذه الفوارق سوف 

ما ميكن أن نستخلصه أن الكثري من رجاالت الثورة اجلزائرية استمدوا ختلق نوع من التصادم يف األفكار واملمارسات، 
مراكز خمتلفة وعديدة للفكر والتجربة السياسيني(األكادميية أفكارهم السياسية خارج األطر 

، بل استكملوا ثقافتهم السياسية أثناء انشغاهلم العميق يف ...)السياسي، معاهد وأحباث، ووسائل االعالم اجلماهري
الصراعات السياسية مع املستعمر الفرنسي وحماولة االستجابة ملتطلبات شعبهم 

الغاشم، فاستطاعوا أن يصيغوا مبادئ سياسية جديدة ضمن إطار اجتماعي أوسع وهذا ما نستشفه من خالل خمتلف 
املواثيق واملراسيم الثورية سواء يف بيان أول نوفمرب الذي ندى باالستقالل التام عن فرنسا وبتأسيس مجهورية جزائرية 

عبية يف إطار املبادئ اإلسالمية، وفسح اال للجميع سواء أفراد أو كيانات سياسية أو إصالحية بااللتحاق 
إىل الثورة واالنضمام إىل جبهة التحرير الوطين، كما ام رسخوا مبدأ القيادة اجلماعية

                                         

  .232، ص 2010أمحد منور، املسك للطباعة والنشر، اجلزائر، : تشريح حرب، ترمجة

(امللحق رقم : وينظر كذلك. املستوى الثقايف والعلمي لوزراء احلكومة املؤقتة اجلزائرية
  .تشكيل احلكومة املؤقتة اجلزائرية زائد انتمائهم السياسي قبل الثورة التحريرية
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فيقول فرحات عباس فحسب،
الذهاب إىل املدرسة، وال أن يتعلموا، وحيتلوا مناصب يف الوظيفة العمومية، وال أن يسهموا يف تطوير بلدهم، ويتقامسوا 

مسؤوليات السلطة مع غريهم، ولكن مثل هذه الفرص قد منعت عل

Gilbert Meynierفيقول 

أعضاء يف جلنة التنسيق والتنفيذ، احلكومة املؤقتة، الس الوطين للثورة وأعضاء فيدرالية فرنسا
مستوى االبتدائي،  45.3%

من خالل هذه اإلحصائيات يتبني لنا أنا هناك تباين من حيث مستوى العلمي بني رجاالت الثورة
جنده خاصة بني القيادة األوىل املفجرة للثورة والقيادة الثانية اجلديدة اليت جاءت بعد مؤمتر الصومام، هذه الفوارق سوف 

ختلق نوع من التصادم يف األفكار واملمارسات، 
أفكارهم السياسية خارج األطر 

السياسي، معاهد وأحباث، ووسائل االعالم اجلماهري
الصراعات السياسية مع املستعمر الفرنسي وحماولة االستجابة ملتطلبات شعبهم 

الغاشم، فاستطاعوا أن يصيغوا مبادئ سياسية جديدة ضمن إطار اجتماعي أوسع وهذا ما نستشفه من خالل خمتلف 
املواثيق واملراسيم الثورية سواء يف بيان أول نوفمرب الذي ندى باالستقالل التام عن فرنسا وبتأسيس مجهورية جزائرية 

عبية يف إطار املبادئ اإلسالمية، وفسح اال للجميع سواء أفراد أو كيانات سياسية أو إصالحية بااللتحاق دميقراطية ش
إىل الثورة واالنضمام إىل جبهة التحرير الوطين، كما ام رسخوا مبدأ القيادة اجلماعية

                                                          

تشريح حرب، ترمجةفرحات عباس،   1

املستوى الثقايف والعلمي لوزراء احلكومة املؤقتة اجلزائرية):  01(امللحق رقم  ينظر  3
تشكيل احلكومة املؤقتة اجلزائرية زائد انتمائهم السياسي قبل الثورة التحريرية إدارية وسياسية قبل وأثناء  مهام

  



حسب حممد حريب أن ملختلف املسؤوليات اليت توالها رجاالت الثورة، فنجد 
، كان حممد خيضر وحسني آيت أمحد قد 
حسني آيت أمحد، أمحد بن بال، مصطفى بن 

حممد بوضياف مسؤول التنظيم يف فرنسا، ديدوش مراد 
مساعد بوضياف، العريب بن مهيدي، عبد احلفيظ بوصوف، بن عبد املالك رمضان، حممد مشايت، بوعلي الشريف وكرمي 

لي للحزب، فإن وحسب حممد حريب دائما فإن كانت هناك أقلية هلم معرفة بالبالد ومشاكلها وبالتاريخ الداخ
  2 .الكثري منهم مل جيتازوا اإلقليم الذي ولدوا فيه هلذا كانوا جمبولون على العمل داخل اإلقليمية الطبيعية 

أعضاء يف جلنة التنسيق (عضو يف اهلياكل القيادية 
: ،  فإننا جند1961- 1954يف فرتة ما بني 

حتاد الدميقراطي ألحباب البيان، و من اال %
  . بال إنتماء

  

 64(جند جبهة التحرير الوطين يف بدايتها 
أي ما يعادل ) 23(فإننا جند  1956

عضو الباقيني أي ما يعادل ) 56(و) أي ممتهنيني السياسية

ائرية زائد انتمائهم السياسي قبل الثورة تشكيل احلكومة املؤقتة اجلز 

3  Gilbert Meynier, op.cit, p : 716. 

�د�� ��ورة �$�(و )� ا'��&ل ا
1954-1961

ملختلف املسؤوليات اليت توالها رجاالت الثورة، فنجد  1حاولنا وضع سلم وظيفي
، كان حممد خيضر وحسني آيت أمحد قد )PPA-MTLD(ثالثة وثالثون من مفجري الثورة كانوا إطارات يف احلزب 

حسني آيت أمحد، أمحد بن بال، مصطفى بن : اعتلوا مناصب يف املكتب السياسي، وأربعة منهم يف اللجنة املركزية وهم
حممد بوضياف مسؤول التنظيم يف فرنسا، ديدوش مراد : العمل التنظيمي بولعيد وحممد خيضر، ومارس مثانية آخرون 

مساعد بوضياف، العريب بن مهيدي، عبد احلفيظ بوصوف، بن عبد املالك رمضان، حممد مشايت، بوعلي الشريف وكرمي 
وحسب حممد حريب دائما فإن كانت هناك أقلية هلم معرفة بالبالد ومشاكلها وبالتاريخ الداخ
الكثري منهم مل جيتازوا اإلقليم الذي ولدوا فيه هلذا كانوا جمبولون على العمل داخل اإلقليمية الطبيعية 

Gilbert Meynier  عضو يف اهلياكل القيادية  87فإن االنتماء السياسي لـ
يف فرتة ما بني ) والتنفيذ، احلكومة املؤقتة، الس الوطين للثورة وأعضاء فيدرالية فرنسا

%9.2و) األغلبية العظمى(من حركة االنتصار احلريات الدميقراطية 

بال إنتماء %14.7من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وجند ما نسبته 

Gilbert Meynier  جبهة التحرير الوطين يف بدايتها فيما خيص أعضاء املنخرطني يف
1955/1956، أما امللتحقني ا ما بني 75.41%

أي ممتهنيني السياسية(عضو هم سياسيني  87عضو من  31
  3.ضباط عسكريون

                                         

تشكيل احلكومة املؤقتة اجلز  إدارية وسياسية قبل وأثناء  املستوى الثقايف والعلمي لبعض القيادات اليت تقلدت مهام

  .104السابق، ص  صدراملاألسطورة والواقع، : جبهة التحرير الوطين

ـ  ������د�� ��ورة  87ا,����ء ا�$�(و )� ا'��&ل ا
1954ا��ر�ر�� )� )�رة �� ��ن 

BرD� ا30C+!ر ا Bر*!ت ا د*A7راط*� 

اB3C!د ا د*A7راط' BF@!ب ا @*!ن 
UDMA)

72>*� ا >75!ء ا 7"75*ن ا 2زا<ر**ن

@J إ730!ء 

حاولنا وضع سلم وظيفي
ثالثة وثالثون من مفجري الثورة كانوا إطارات يف احلزب 

اعتلوا مناصب يف املكتب السياسي، وأربعة منهم يف اللجنة املركزية وهم
بولعيد وحممد خيضر، ومارس مثانية آخرون 

مساعد بوضياف، العريب بن مهيدي، عبد احلفيظ بوصوف، بن عبد املالك رمضان، حممد مشايت، بوعلي الشريف وكرمي 
وحسب حممد حريب دائما فإن كانت هناك أقلية هلم معرفة بالبالد ومشاكلها وبالتاريخ الداخ. بلقاسم

الكثري منهم مل جيتازوا اإلقليم الذي ولدوا فيه هلذا كانوا جمبولون على العمل داخل اإلقليمية الطبيعية 

Gilbert Meynierيذكر 

والتنفيذ، احلكومة املؤقتة، الس الوطين للثورة وأعضاء فيدرالية فرنسا
من حركة االنتصار احلريات الدميقراطية  72.7%
من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وجند ما نسبته  3.4%

  

Gilbert Meynierمث يضيف 

75.41ما يعادل نسبة ) عضو

31، ويذكر 27.59%

ضباط عسكريون 64.37%

                                                          

املستوى الثقايف والعلمي لبعض القيادات اليت تقلدت مهام): 02(امللحق رقم   1
  .التحريرية

جبهة التحرير الوطينحممد حريب،   2

BرD� ا30C+!ر ا Bر*!ت ا د*A7راط*�  
)MTLD)

اB3C!د ا د*A7راط' BF@!ب ا @*!ن 
)UDMA)

72>*� ا >75!ء ا 7"75*ن ا 2زا<ر**ن



يت يتفاعلون إن التنشئة املبكرة لرواد الثورة كان هلا األثر البالغ يف نقل القيم املشرتكة اليت متلي عليهم الطريقة ال
ا مع بعضهم البعض، حيث ينحدر معظمهم من الريف، وهم من أبناء الفالحني الفقراء أو النازحني إىل املدن أو 
املهاجرين إىل اخلارج أو املستبعدين من اتمع الرمسي، وكمنتزعني من وسطهم ومقتلعني من أرضهم فإم ال حمالة 

  1.، وسوف يشكلون مجاعة النزعة القومية الشعبيةعن التيارات املعتدلة مسيشيحون بوجوهه

لقد كانت العائلة واألسرة يف اتمع اجلزائري اليت عاش يف كنفها رواد الثورة ال ختتلف عن باقي األسر 
 اجلزائرية، حيث أن الفرد يبقى مرتبط ا حىت مرحلة الزواج ويالحظ طيلة هذه املرحلة جمموعة من القوانني أو املعايري يف

شكل ثواب وعقاب جيازي فيها الفرد أو يعاقب حسب أسلوب تصرفه ضمن هذه املعايري االجتماعية، وتكون لرب 
األسرة السلطة الفعلية يف اختاذ القرار دون نقاش وذلك حبجم املرتبة االجتماعية، وبالتايل تتكّون هلذا الفرد صورة أولية 

ياسة العائلة ويتخذ القرارات اليت مها ويراقب العالقات مع العائالت عن السلطة ممثلة يف املسؤول األول الذي حيدد س
    2.واألسر األخرى

إن هذه الصورة املتمثلة يف عدم االستقرار االقتصادي ويف ظل تفاوت طبقي اجتماعي بني اجلزائري واألورويب، 
هر تدرجييا بني صفوف حزب سامهت يف خلق توجهات سياسية متباينة اليت خلقت بدورها صراعات سياسية، سيظ

حركة انتصار احلريات الدميقراطية، حيث ظهرت فئة نشطة من الشباب تنادي بالعمل املسلح كوسيلة وحيدة –الشعب 
  .للتخلص من الكيان االستعماري 

سي السياسية املكتسبة اليت سامهت يف بناء هوية اجلزائرية ملهند تمن خالل القيم االجتماعية األسرية واالجتاها
  .3 معالم الهوية الجزائرية عندهم من خالل المواثيق الثوريةميكن أن حندد . الثورة

إن معرفة املقومات األصيلة للهوية اجلزائرية ال تتأتى إال من خالل اإلحبار يف التاريخ، حيث إن التكوين 
لغة  4وحضارة وعلى العروبة واألمازيغيةالتارخيي للمجتمع اجلزائري أثبت أن هلذا األخري هوية قائمة على اإلسالم دينا 

  .وتارخيا وعلى اجلزائر موطنا 

  :هناك إذن أربع أبعاد ميكن أن حتدد اإلطار التارخيي للشخصية اجلزائرية تتمثل يف

 .فهومه القطري ال باملفهوم القوميهو الوطن اجلزائري حبدوده احلالية، أي مب): اال اجلغرايف(البعد املكاين  .1

 .عربت عنه العقيدة االسالمية وما حتمله من قيم وسلوك: ضاريالبعد احل .2

                                                           

  .104السابق، ص  صدراملاألسطورة والواقع، : جبهة التحرير الوطينحممد حريب،   1
، 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )الثقافة والتسيري(عبد احلفيظ مقدم، املؤشرات الثقافية على التسيري والتنمية، حبوث ومناقشات امللتقى الدويل املنعقد باجلزائر   2
  .32ص 
   .ينظر ما سبق يف نفس الفصل  3

 35-76فته كتعديل وتتمة لألمر نسجل هنا أن البعد األمازيغي مل تتضمنه الدساتري واملواثيق خالل الثورة اجلزائرية وال حىت خالل مخسة عقود من االستقالل، بل مت إضا  4
املكونات األساسية هلوية الشعب :"... معدلة  ، لقد تضمنت مادته الثانية وهي2003أوت  13هـ املوافق لـ 1424مجادى الثانية عام  14وهو مؤرخ يف  09- 03رقم 

: وهو بعد ال يتوقف عند حد اعتبار األمازيغية كانتماء حضاري وثقايف، بل هي لغة وطنية، فقد ورد يف املادة الثامنة مكرر..." اجلزائري واليت هي االسالم والعروبة واألمازيغية
كوسة فاطمة الزهرة، أزمة : نظري...". ترقية وتطوير تعليم االمازيغية يف كل تنوعاا اللغوية املستعملة على الرتاب الوطينتعمل الدولة على ... يدرج تعليم متازيغت لغة وطنية"

الرتبية لم النفس وعلوم اهلوية عند الشباب اجلزائري دراسة استكشافية، حبث مقدم لنيل درجة ماجستري يف علم النفس العيادي، إشراف الدكتور فرحات بلمان، قسم ع
  .43-41،، ص ص 2004/2005واألرطفونية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، 



 .حصيلة املاضي املشرتك للشعب اجلزائري والذي انبثق عنه دولة جزائرية ذات سيادة: البعد الزماين .3

املتمركز على االحساس العميق باالنتماء إىل اجلزائر والذي كرسته احلركة الوطنية وزادته الثورة : البعد الوطين .4
 1.تحريرية عمقا وأصالةال

كانت الثقافة السياسية لرجاالت الثورة هلا هوية ومرجعية وانتماء حضاري ضارب يف التاريخ وأن معامل 
شخصيتهم وشخصية الشعب اجلزائري تتلخص يف رقعة جغرافية حمددة هي اجلزائر، وشعب ذي ماض عريق هو الشعب 

العريب االسالمي، وشعور وطين هادف للمحافظة على الكرامة  -االمازيغي-اجلزائري وانتماء حضاري متميز ببعده 
وأن أي مساس ذه القيم والتشكيك يف أي عنصر من عناصرها أو طرحه للمناقشة أو التساؤل حتت أي غطاء . واحلرية

  .ويف أي ظرف يعترب مبثابة خيانة ومساس مبستقبل الشعب اجلزائري

IV.  أعضاء بناء القوة السياسية من خالل الثقافة السياسية لدىGPRA  

جند أن أصحاب والدة الثورة اجلزائرية حرصوا على إقرار املمارسة اجلماعية يف القيادة والعمل، والتأكيد على أمهية 
ت االستحواذ والتفرد وضرورة االحتكام باستمرار إلرادة  اجلماعة، حىت تتجنب الثورة االنشقاق والتناحر وتدرأ حماوال

ومن أجل توطيد العمل اجلماعي ودفعه باستمرار حنو املزيد من الرقي والتوسع قامت جلنة الستة بتأسيس . بقيادة الثورة
جبهة التحرير الوطين، لكن بعد مرور سنتني من تفجري الثورة، أصبح هناك فراغ سياسي يف الساحة وهذا نتيجة لعدة 

، مما أدى إىل تشكل قوة سياسية جديدة ، اليت أرست فيما بعد نواة السلطة، عمدت على - قمنا بذكرها سلفا- ظروف 
استحواذ على القرار واستجماع قبضة القوة يف جهة واحدة و قوة معينة،  وكانت يف بداية األمر موضوعية تتعلق أساسا 

التفرد بالقيادة واحلكم من جديد للساحة  ، لكن ما فتئ أن عاد تيار- وهذا ما أسس له مؤمتر الصومام–مبسائل تنظيمية 
. النضالية اجلزائرية، فكانت بداية تقهقر السلطة اجلماعية؟ ألول مرة  وحتوهلا إىل شكل خاص ذي طبيعة عسكرية 

وكانت النقطة الفاصلة اليت أدت إىل أخد هذا املنحى هو مقتل عبان رمضان، وبالطبع كانت هذه التصفية سابقة خطرية 
فهي أساليب تتجاوز اإلطار املؤسسايت،  ...حلة جديدة من تطور أساليب االزاحة واالستحواذ على مواقع النفوذأرخت ملر 

فقد حرف : "وكما يؤكده أيضا حممد لبجاوي .2"تسوى كل االمور خارج المؤسسات الموجودة: "كما يقول حريب
موت عبان كل مصير المنظمات القائدة لجبهة التحرير الوطني، حيث كرس التقسيم المؤسف بين السلطة 

عدم احترام، وبشكل نهائي، لمبدأ الجماعة فيما يتعلق ) وكان من نتائج ذلك...(الشرعية والسلطة الفعلية
يتخذون القرارات والباقي  - les trois Bبلقاسم و يقصد بن طوبال، بوصوف –بالمسائل الهامة، فالثالثة 

  . 3"ينصاع

وذا االغتيال انتقلت القوة السياسية إىل العقداء أو ما يسمى بالباءات الثالث، الذين أدى أحكامهم للسيطرة 
على مصري الثورة إىل تعزيز املنحى التسلطي، واستفحال االستبداد ليطبع سيطرة هؤالء العقداء على الس الوطين للثورة 
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–وسلطة فعلية خفية  - احلكومة املؤقتة–، تعين بداية انقسام السلطة اجلزائرية بني سلطة رمسية ظاهرة 1959للثورة منذ 
  .يتسم عملها بالكتمان والسرية -الباءات الثالث

أصبح العقداء يتصرفون من دون ضابط قانوين، مما جعل بعض الساسة آنذاك يتخوفون على مصري الثورة 
  .1"قضية من األهمية بمكان من أن تسند إليهم: " اجلزائرية من هؤالء، وما يؤكذ ذلك ما قاله عبان رمضان

الثورة التحريرية، وهذا  من أصعب الفرتات اليت مرت ا 1962و أزمة صائفة  1959وتعد مرحلة ما بني 
لعدم إجياد توازن بني الداخل واخلارج، بني العسكري والسياسي، وكان الصراع أمر حتمي، حيث فيما خيص أولوية 

قد سوى بينهما، لكن بعد ذلك مالت الكفة لصاحل  1958الداخل على اخلارج نعرف أن مؤمتر القاهرة بتاريخ أوت 
أن ال فرق  سبة للسياسي والعسكري إذ عمل املؤمتر األول للمجلس األعلى للثورة علىاخلارج ائيا، وكذلك األمر بالن

، ليؤكده املؤمتر 1959بينهما يف األولوية، لكن يف الواقع كانت كفة العسكريني أميل، وتكرس األمر هلم خالل صائفة 
، إذ يعترب بداية  E.M.Gركان اجليش القيادة العامة ألبعد إنشاء  1960يناير /1959ديسمرب الثاين لس الثورة يف 

ترسيخ انتقال السلطة يف أيدي العسكريني، حيث بعد فرتة وجيزة سوف يطرح نفسه كقوة بديلة، ويزيح أي منافس من 
  : أدى إىل تشكل جمموعتني متعارضتني، مما 2حلبة القيادة والتوجيه واحلكم

املنطقة املستقلة اجلزائر العاصمة، وفيدرالية فرنسا، وكل من اليت تقف إىل جانبها فهناك من جهة احلكومة املؤقتة 
، وباملقابل القيادة العامة ألركان اجليش بقيادة هواري )قسنطينة ومنطقة القبائل واجلزائر(الوالية الثانية والثالثة والرابعة 

  .ينالوهرابومدين وتأييد من بن بلة اليت كانت تضم جيش احلدود باإلضافة إىل األوراس والقطاع 

، وذا جتسد هرم السلطة يف اجلزائر املستقلة، الذي رافقته حمكمات )بومدين - بن بلة(حسم الصراع لصاحل 
وحمددات خاصة، تبلورت ضمن ظروف احلرب، وتشكلت وترسخت الطموحات الفردية والزعامات املتعددة، وبالتايل  

ع الذي كان يدور بني املصاليني واملركزيني على مبدأ القيادة كأن عجلة الزمن تعيدنا إىل نقطة البداية أال وهي الصرا 
  3.اجلماعية، والذي رسخه القادة األوائل لثورة التحرير

بني  القائم الصراع ذا يعلمون ال كانوا أم الداخل جماهدي ومعظم اجلزائري، للشعب بالنسبة اجليد الشيء
 على نفسها، تنقسم ومل متماسكة بقيت حيث اجلزائرية، للثورة جدا يبإجيا شيء وهذا اجلزائر، حترير شغلهم وكان القادة

 عبان فمثال اغتيال القاعدة، إىل ينزل ومل القمة يف حمصورا بقي الذي صراعهم، سرية على حيافظون كيف عرفوا ألم

 صفحتها  يف 4ااهد جريدة كتبت عندما ، 1958 ماي 29 يوم إال ) جبهة التحرير الوطين ( عنه تعلن مل رمضان

   5 ." الشرف معركة يف استشهد عبان " األوىل

                                                           

1 Abdelkader Yefsah, op.cit, p 50. 
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 نزيف وحدث له رمضان، عبان أصيب ساعات، عدة دامت اليت املعركة وخالل...العدو وقوات قواتنا، بني عنيف اشتباك وقع أفريل شهر من األول النصف أوائل يف "  4

 ,El  Moudjahid دليلنا سيبقى وذكراه مناضال، أخا نبكي ...اجلزائري الشعب كفاح من هامة مرحلة متثل رمضان عبان وإرادة شجاعة ...وصلتنا سيئة معلومة ...حاد

du 29 mai 1958  " .   
  .161 ،ص  املرجع السابق ،..عبان رمضان القادر، عبد محيد  5



ة مجاعية وأفقا ال اناهذا يدفعنا إىل القول أن الثورة اجلزائرية كانت منذ البداية حركة مجاعية، وقيادة مجاعية ومع
  .1مجاعيا

احلصول على االستقالل، ر وهو ر واملستعمَ أي أن قادة الثورة جنحوا يف حل التناقض الرئيسي بني املستعمِ 
  .لكنهم اختلفوا فيما بينهم على مستوى القيادة األمر الذي جعل هذا التناقض يستمر إىل فرتة ما بعد االستقالل
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 الجزائرية للجمهورية المؤقتة الحكومةالثقافة السياسية من خالل عمل : الفصل الثالث

حـيــث اتضـحت ، أوج فـعـالـيـتـهــا عقب مؤمتر الصومام ووصـلت  مرحلة الشمولية والتنظيم، الـثـورة الـجـزائـريـة بلغت
كمـــا   ،ـيهـيـاكـلـهـــا الـعـسـكـريــــة والـسـيـاسـيــــة واتســـع مـداهــــا الـعـسـكــــري وزاد الـتـالحـــم بـيــــن الـشـعــــب وجـيــــش الـتـحـريــــر الـوطـنـــ

حــــدد قــــادة الــــوالء واالنتمــــاء للشــــرعية الثوريــــة الضــــوابط والقناعــــات خبصــــوص دور املؤسســــات يف تفعيــــل وترمجــــة جمموعــــة 
ومــن خــالل هــذا يتحــدد التصــرف السياســي يف  ،االجتاهــات واملعتقــدات واملشــاعر الــيت تعطــي نظامــا ومعــىن للعمليــة الثوريــة

ومعىن ذلـك أن الثقافـة . فة السياسية، اليت تؤثر على سلوك احلاكم واحملكومنطاق هذه القيم االجتماعية أو ما يعرف بالثقا
السياسية تتمحور حول قيم واجتاهات وقناعات طويلة األمد خبصوص الظـواهر السياسـية، ويفـرز كـل جمتمـع جمموعـة رمـوزه 

ار النظـــام السياســـي بشـــىت وقيمـــه وأعرافـــه األساســـية إىل أفـــراد شـــعبه، ويشـــكل األفـــراد جمموعـــة مـــن القناعـــات خبصـــوص أدو 
، هلــذا فــإن الثــورة التحرريــة يف اجلزائــر كانــت حتمــل دومــا داللــة )1(مؤسســاته الرمسيــة وغــري الرمسيــة يف ظــل احلقــوق والواجبــات

إعادة بعـث الدولـة "سياسية قوية، وهذا ما ترمجه بيان اإلعالن عن تشكيل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية واملتمثـل يف
التحريريــة الــيت بــدأت يف شــكل حــرب عصــابات تفتقــد إىل نضــج سياســي للثــورة  GPRAوأعطــى تأســيس  .)2("ةالوطنيــ

احلضــــور اجلمــــاهريي واإلمجــــاع السياســــي داخليــــا، وتفتقــــر إىل الــــدعم واإلســــناد يف اخلــــارج يف الســــنوات الثالثــــة األوىل مــــن 
عريضـــة حتمـــل لـــواء قضـــية وطنيـــة وحتظـــى بتأييـــد أصـــبحت حركـــة سياســـية تقودهـــا خنبـــة  1958بـــدايتها، لكنهـــا مـــع ايـــة 

مجاهريي معترب، ومتتلك ذراعـا عسـكريا حتـول بعـد مـؤمتر الصـومام مـن جمموعـات مـن ااهـدين املتطـوعني إىل وحـدات شـبه 
 نظامـاً ومعـىن للعمليـةالثقافـة السياسـية  وبذلك تعطـي نظامية تنامت قدراا بشكل متسارع يف فرتة مل تتجاوز سنتني فقط،

تؤثر يف عالقة املواطن بالسلطة من حيث حتديـد األدوار واألنشـطة املتوقعـة مـن السـلطة، ومـن حيـث طبيعـة  ، كماالسياسية
 .الواجبــات الــيت يتعــني علــى املــواطن القيــام ــا، كمــا أن الثقافــة السياســية تتضــمن التفاصــيل اخلاصــة ويــة  الفــرد واجلماعــة

  .)4( كم تصرفات األفراد داخل النظام السياسىوتقدم القواعد املستقرة اليت حت، )3(

ما بني  اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومةسنتطرق للثقافة السياسية من خالل عمل  األرضيةعلى ضوء هذه 
التحريرية،  الثورة مسرية يف هاما تارخييا حدثا الثورة من عمر سنوات أربع بعد تأسيسها ، إذ يعد1962- 1958

 14اليت انتهكت مع بداية الغزو الفرنسي للجزائر يف  احلديثة، اجلزائرية للدولة بعث املؤسسايت، وإعادة لبنائهاواستكماال 
  .أرضه على سيادته اجلزائري الشعب إثرها على خسر ، واليت1830جوان 

ستعمارية متيزت الظروف الدولية خاصة عقب احلرب العاملية الثانية بعدة معطيات منها احنصار الظاهرة اال
وتزايد قوة حركة التحرر الوطين، وهو ما ساعد أيضا احلركة الوطنية اجلزائرية على التخلص من صراعاا الداخلية السابقة 

وتبنيها خليار الكفاح املسلح بقيادة جبهة التحرير الوطين، وبرزت إىل الوجود حتت قيادة اجلبهة مؤسسات وهياكل 
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ة الدولة الوطنية بدل اإلشارة ، الذي مسح بالقول بأن قادة الثورة استدركوا اهلفوة اليت وقع فيها حمررو بيان أول نوفمرب الذين أعلنوا أن اهلدف كان يتمثل يف إقام)1958سبتمرب 
  .ليها البعد احلضاري والتارخيي العريقإىل فكرة إعادة بناء أو إحياء الدولة اليت تضفي ع
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ي مبقتضى مقررات الصومام مثل الس الوطين للثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ والتنظيمات تنظيمية تبلورت يف شكلها النهائ
  . اجلماهريية

أنيطت ذه التنظيمات واملؤسسات باإلضافة إىل عملها الداخلي، مهام خارجية لتدويل القضية اجلزائرية وفق 
بتعزيز  وذلك االستقالل حتقيق حنو الثورة تقدم على املؤقتةاجلزائرية  احلكومة إعالن أكد وذاما ورد يف بيان أول نوفمرب، 

  .ودبلوماسي سياسي مبجهود العسكري العمل

، ألن هذه أعضاء احلكومة املؤقتةكما يعد تأسيس احلكومة املؤقتة منعرج حاسم يف بلورة الثقافة السياسية لدى 
األخرية سوف تكون على احملك، نتيجة  لتغريات يف أسلوب النضال، حيث انتقلت احلركة الثورية من أسلوب العنيف 

  . احملض إىل ممارسة السياسة اخلالصة يف تسيري حركية الثورة

االجتماعية، وهذا تعرب هذه املؤسسة من خالل نشاطها عن الدولة اجلزائرية جبميع مكوناا احلضارية والثقافية و 
سواء يف تعاطيها مع الطرف الفرنسي أو من خالل عملها السياسي والدبلوماسي يف خمتلف احملافل الدولية، إذن فإن 

ننا من التعرف على ا ،املؤقتة ونشاطها تأسيس احلكومة وهذا ما سوف نبحثه من خالل ألعضائهالثقافة السياسية ميك ،
  .رت ا هذه املؤسسة تتبعنا ملختلف األطوار اليت م

  :تأسيس الحكومة المؤقتة مخاض: أوال

I. على المستوى الداخلي:  

أن اإلحساس باالنتماء من أهم املعتقدات السياسية، ذلك أن  - من خالل مواثيق الثورة- يعترب مفجري الثورة 
يساعدها على البقاء وختطيها شعور أفراد الشعب بالوالء جلبهة التحرير الوطين، يساعد على إضفاء الشرعية هلا، و 

األزمات واملصاعب اليت تواجهها، فضًال عن أن اإلحساس بالوالء واالنتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور 
  . ) 1(بالواجب الوطين وتقبل االلتزامات

اختطاف يف خاصة على مستوى هرم القيادة، ومتثلت أساسا يف خضم التطورات اليت عرفتها الثورة اجلزائرية 
أمحد بن بلة، حممد بوضياف، : اليت كان على متنها قادة الثورة التحريرية وهم 1956أكتوبر  22الطائرة املغربية بتاريخ 

وتداعياا على مسرح األحداث، والفراغ الذي تركوه على . حسني آيت أمحد، حممد خيضر، والكاتب مصطفى األشرف
 التنسيق جلنة أعضاء بني وقعت اليت اخلالفات السلطة ستظهر مالحمه من خاللمستوى القيادة ، خلق صراعا على 

املتمثلة  ،1957أوت  27و 20ته األوىل يف الفرتة من دورللمجلس الوطين للثورة يف  القرارات املرفوعة ، حول والتنفيذ
ي ، وكان كرمي بلقاسم من أشد مبدئي أولوية الداخل على اخلارج، وأولوية السياسي على العسكر  عن أساسا يف التخلي

وهذا لسد الطريق أمام املركزيني  ،  )2(احلرصني على جتسيد هذا القرار، وطرح فكرة إسناد مسؤولية الثورة للقيادة التارخيية
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ومتكني والتصدي هليمنة عبان رمضان على هرم السلطة وعزله عن بقية مسانديه،  ،)سعد دحلب، بن يوسف بن خدة(
  .   )1(أعضاء  05بدال من  09العسكريني من اعتالء أعال املناصب يف أجهزة الثورة، ومت توسيع أعضاء جلنة إىل 

يف و ، )خلضر بن طوبال بوصوف، فيظكرمي بلقاسم، عبد احل(هذا الصراع بني عبان رمضان والباءات الثالث 
لسياسيني بفعل سكوم وعدم معارضتهم للتوجهات اجلديدة ا خاصة ء جلنة التنسيق والتنفيذأعضاغياب االنسجام بني 

من قبل الباءات  1957املتمثلة يف ممارسة العسكريني للحكم املطلق، انتهى بتصفية عبان رمضان أواخر ديسمرب 
  . )2( مصداقيتها من اللجنة الكثري فقدتالثالث، وذا 

، وغياب القادة التارخييني عن 1958- 1957سنيت ساعد تنامي اخلالف والصراع حول السلطة الثورية بني 
مسرح األحداث بسبب السجن، على ظهور فئات جديدة وأشخاص غري معروفني على املسرح الثوري حيث متكنت من 

التموقع القوي داخل أجهزة الثورة سواء السياسية أو العسكرية، سيكون هلا الدور الفعال والبارز الحقا يف إدارة الصراع 
ه، ورسم وصناعة سلطة ما بعد االستقالل، ومن بني هذه الفئة؛ قيادة األركان، وضباطها العسكريني امللتحقني وتوجيه

بقيادة العقيد هواري ) املرابط يف كل من تونس واملغرب(بالثورة حديثا، الذين انتظموا مجيعهم عسكريا خارج احلدود 
  )3(.بومدين ومساعديه علي منجلي وأمحد قايد وغريهم

ذوي النزعة اليسارية أعظمهم خنراط يف الثورة مع انعقاد مؤمتر الصومام لبعض النخب من الطلبة واملثقفني ا
عمار أوزقان، رضا مالك، مصطفى األشرف ، حممد حريب، عبد املالك متام، عبد الرازق شنتوف، حممد الصديق : أمثال

،  وكانت لعبان رمضان دورا يف )4(لبجاوي وغريهمبن حيي، خليفة لعروسي، مربوك بلحوسني، األمني خان وحممد ا
الناطقة بالفرنسية، يف " ااهد"جلبهم وإدماجهم داخل أجهزة مؤسسات جبهة التحرير، مثل املؤسسات  اإلعالمية 

سكريتاريات الوزارات، يف جلان العمل ورشات بالس الوطين للثورة، وكذلك ضمن البعثات الدبلوماسية للثورة يف 
   5.رجاخلا
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، أزمة اهلوية يف السياسة التعليمية اجلوائرية، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية ) لقمان(مغراوي  . 362،ص  1995العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
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قادرون على تنشيط الثورة فكريا وسياسيا، والتصدي " مثقفون"وكان يرى فرحات عباس ضرورة أن يقود الثورة 
ملخططات احلرب النفسية والدبلوماسية الفرنسية املتجددة، والعمل على نقل الثورة من جمرد عمل مسلح أو حركة 

  1...وسياسيةمتمردة، إىل ثورة قائمة على نظريات ومعتقدات فكرية 

كل هذا عجل بإحياء الصراعات القدمية يف خلفياا وأشخاصها؛ اجلديدة يف أساليبها ومواقعها وانعكاساا، 
توفرت الظروف املالئمة لتنامي ... سياسيا وتنظيما وعسكريا، واشتداد ضربات املستعمر: ايد املتطلبات الثوريةز ومع ت

، حيث يذكر ملؤسسات والتنظيمات اليت ستخلق فيما تبقى من الثورة التحريريةالصراع وتفرخيه وهذا ما ستشهده خمتلف ا
ليس صحيحا أن الثورة اجلزائرية حققت الوحدة من خالل القيادة ومل : "يف هذا الصدد " كواندت"الكاتب األمريكي 

  . 2"سياسينيتالحظ الثورة على اخلصومات القدمية وحسب، بل خلقت مصادر جديدة من التوتر بني القادة ال

كانت احلاجة ماسة إىل استكمال البناء املؤسسايت، مما جعل تأسيس احلكومة اجلزائرية يف ظل هذه التطورات  
وإعادة بناء اللحمة . املؤقتة ضرورة حتمية لتحقيق النماء السياسي والدبلوماسي جلبهة التحرير الوطين والثورة اجلزائرية

  .بني القادة الوطنية ومللمة الفوارق وزرع الثقة

أوضاع اجتماعية صعبة وجد سيئة، قبيل تأسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية عاش الشعب اجلزائري 
، أشار يف هذا الصدد فرحات عباس يف تقريره  الذي صدر يف )بتونس و املغرب األقصى(سواء بالداخل أو على احلدود 

املؤقتة اجلزائرية، أا ستعمل من أجل التخفيف من متاعب  واخلاص بالسياسة العامة للحكومة 1959جوان  20
  3 .، وهو ما كان ميكن هلذه اهليئة السياسية حتقيقههرفع معنوياتالشعب اجلزائري بتلبية مطالبه املستعجلة و 

سعى االستعمار الفرنسي يف هذه الفرتة أكثر من غريها إىل استهداف والء الشعب للثورة، وجتـسد هذا املسعـى 
والذي تضمن بناء  ،1958يف السياسة الديـغولية يف شـقها االقتـصادي واالجتماعي، وهو ما ختلص يف مشروع قسنطينة 

ألف هكتار من األراضي على اجلزائريني وتوظيفهم، وبناء املدارس خالل مخس  250ألف مسكن وتوزيع  200
  .لفرنسيو الذي كان هدفه خلق طبقة برجوازية حليفة لالستعمار ا سنوات،

للسكان اجلزائريني، خصوصا مع توسيع نطاق   إلجراءات العسكرية الفرنسية على الوضعية االقتصاديةا تأثر 
وهي إحدى الوسائل القمعية الرهيبة اليت جلأت إليها فرنسا  رمة وإقامة احملتشدات اإلجبارية اخلاصة باجلزائريني،املناطق احمل

  4.وضمت قرابة ثالث مليون جزائري خلنق الثورة عن طريق عزل الشعب عنها

شنت املصاحل النفسية املختصة يف اجليش وإدارة الفرنسيني حربا نفسية على أفراد الشعب اجلزائري، وتأيت يف 
، وقد ضاعفت من 1955، اليت شرع يف إنشائها منذ سنة (SAS) طليعة هذه املصاحل املكاتب اإلدارية املختصة

فركزت جهودها على املرأة اجلزائرية وفئة الشباب، مستعينة بالوسائل الدعائية   ،1958ماي  13وداا بعد هجم
                                                           

، منشورات خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري 1، ج1، ط)1962-1954( القيم الفكرية واالنسانية يف الثورة اجلزائرية "عبد الكرمي بوصفصاف وآخرون،   1
  .237، ص 2003قسنطينة، اجلزائر، 

  19، ص 1981، ترمجة ونشر مركز الدراسات واألحباث العسكرية، دمش سوريا، )1968-1954(كوانت، الثورة والقيادة السياسية اجلزائرية . ب.وليام   2
  30، ص 2012، دار احلكمة للنشر، اجلزائر، )1960جانفي -1958سبتمرب (النشاط الدبلوماسي للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية عمر بوضربة،   3
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كالصحافة املكتوبة، اإلذاعة والسينما، وسعت هذه املصاحل إىل تثبيت عزائم الشباب وزرع اليأس فيهم، بقمعهم بالقوة مث 
ولة صرف اهتمامهم عن الثورة ، وعن نذره األسلحة والذخرية، مث حما"على احلدود" بالتحدث هلم عن خط املوت 

بوسائل خمتلفة، كالرياضية واإلكثار من النوادي، وتكوين مؤثرين متمتعني بالفرنسية، ودفع البعض اآلخر حنو االحنراف  
  1.كشرب اخلمر والدعارة، من أجل زرع اإلحباط النفسي لدى الشباب اجلزائري الذي يعترب خزان الثورة التحريرية

اجلزائرية بعد مؤمتر الصومام، وخاصة بعد خروج جلنة التنسيق والتنفيذ من الرتاب الوطين، منعطفا عرفت الثورة 
حامسا يف تسري العمليات العسكرية يف اجلزائر، حيث عاشت أوضاع عسكرية جد حرجة وصعبة للغاية، تلقت الثورة 

نشاء مناطق حمرمة يف األرياف حداا، كإمبختلف و " األمن"ضغطا عسكريا من طرف اجليش االستعماري الفرنسي وفرق 
إنشاء مكاتب  ، بإضافة إىلوإخضاع املواد الغذائية للتقنني ،اجلماعي التجويعو إتباع سياسة القمع واإليقاف و  ،اجلزائرية

حيث أصحبت املبادرة من جانب الوحدات العسكرية الفرنسية، اليت تأقلمت مع أسلوب  2. الفرق اإلدارية الصاص
لثورية، وقد عم اإلرهاق يف الداخل من جراء اإلسرتاتيجية العسكرية الديغولية، وبدأ احلماس الذي عرفته الثورة احلرب ا

  3 .عند بدايتها يتناقص

تلقت قوات جيش التحرير الوطين خسائر فادحة يف األرواح، نتيجة االجراءات العسكرية الفرنسية الشاملة ،  
خبطني  العسكرية لضرب وحداث اجليش ومنع تواصلها مع غلق احلدود التونسية واملغربيةواملتمثلة بتكثيف العمليات 

ودعم هذا اخلط بآخر بعد  ، ودول اجلوار تونس واملغربعلى طول احلدود الفاصلة بني اجلزائر  4خط موريس، مكهربني 
ويعد هذا العمل . اجلزائرية املغربيةعلى احلدود  5ويعرف باسم خط شال 1958وصول اجلنرال ديغول إىل السلطة سنة 

مرتا وعدة كيلومرتات وقوة تياره تصل إىل حوايل  20وكان عرضه يرتاوح بني  ،ر ما أنتجته املخابر اإلستعماريةمن أخط
ويذكر فرحات عباس رئيس احلكومة  6. ألف فولت بينما زرعت أرضه على امتداد العرض بألغام شديدة احلساسية 20

يبقى حلد اآلن غري قابل لالخرتاق، لقد أعاق " خط موريس"اخلط الدفاعي الفرنسي املسمى :((... ا الصدداملؤقتة يف هذ
وقد أفرز هذا احلصار فوضى خطرية، خصوصا . الدخول من تونس باجتاه اجلزائر، ونفس املانع يعزل اجلزائر عن املغرب

  .7))املتوقفة قسرا صارت مركزا للتحريض واملنافسة القبلية على احلدود اجلزائرية التونسية، ذلك أّن كتائب جيش التحرير
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غري مضمونة العواقب إطالقا، واستهلك الكثري من اجلهد، الذي  تعد عملية اخرتاق خطي شال وموريس،
عمر "الكثري من قوة جيش التحرير، واستشهد الكثري من عناصره وسط األسالك املكهربة، حيث وجه العقيد  دأفق

رسالة إىل أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ يبلغهم فيها أن خط  1958جويلية  08املسؤول عن التسليح يف " أوعمران
الوطين الذين يقومون مبحاوالت قطع األسالك موريس املكهرب قد أصبح يشكل خطرا كبريا على جنود جيش التحرير 

الكهربائية، أو فتح ثغرات دف فتح الطريق أمام إعادة ريب األسلحة إىل داخل اجلزائر، فقد أدت هذه احملاوالت إىل 
مما أدى إىل احنطاط معنويات مقاتلي جيش التحرير . 1يوما 60جماهد خالل فرتة ال تتجاوز  6000استشهاد حوايل 

   2.ين، فكان لزاما على جلنة التنسيق و التنفيذ إجياد خمرج هلذا املأزقالوط

من أصعب املراحل اليت مرت ا الثورة اجلزائرية إذ تواصلت العمليات  م1959بعد ما تعد املرحلة 
الذي شرع يف تطبيق  للجنرال شالالعسكرية وتوسعت بشكل ضخم، وهذا بعد أن أسندت قيادة اجليش الفرنسي 

  : 4اخلطوات التالية بإتباعاحلامل إلمسه للقضاء على الثورة وذلك  3املشروع العسكري

عزل الواليات عن قواعدها اخللفية اللوجستيكية املوجودة يف اخلارج، بتعزيز اخلط املكهرب الذي أقيم على  - 
   .إىل جانب خط موريس طول احلدود الشرقية والغربية، وقد أقيم حاجز جديد، هو خط شال

  . باستعمال أسلحة حمرمة دوليا كقنابل النابامل العمل على إبادة جيش التحرير الوطين يف اجلبال واألرياف - 

  . حبرية مكثفة لتمشيط البالد والقضاء على ااهدين -برية-القيام بعمليات عسكرية جوية  - 

  . جتنيد املزيد من العمالء واحلركة - 

  : ومن أبرز العمليات اليت تضمنها خمطط شال

  . عمليات الضباب يف منطقة القبائل - 

" Gambiez غامبياز"، قادها اجلنرال )opération couronné(بالوالية اخلامسة عمليات التاج  - 
   .1959وامتدت من فيفري إىل أفريل " Bigeardبيجار"والعقيد " Izanoايزنو "و

  . يف الوالية الثالثة 1959قادها اجلنرال شال صيف )  Jumelles( املنظارعمليات اهر أو - 

على جبال الشمال  1959نوفمرب " أولييه"قادها اجلنرال )Pierres précieuse( عمليات األحجار الكرمية - 
  . وأجزاء من الواليتني الثالثة واألوىل القسنطيين

  . عمليات الشرارة على مناطق جبال احلضنة بقيادة اجلنرال شال شخصيا- 
                                                           

1 Mohamed Harbi, Le f.l.n : Mirage et réalité, op.cit, p 208. 
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من احملتشدات وجري السكان ليفصل بينهم وبني جيش  اإلكثارإىل  االستعماروإىل جانب كل هذا جلأ 
  1. التحرير الوطين

العسكرية  ، ضد القوات1958قوات جيش التحرير الوطين عملياا الصغرى منذ جانفي يف املقابل  ضاعفت
اليت ستنتهي يف أواخر شهر ماي من نفس السنة، " معركة احلدود"الفرنسية على احلدود اجلزائرية التونسية، و بذلك تبدأ 

موريس ، قدرا السلطات " املوت" و قد تكبدت وحدات جيش التحرير الوطين خسائر فادحة يف هجماا ضد خط
  2.قطعة سالح) 4000(وأربع آالف  شهيدا) 6000(العسكرية الفرنسية بستة آالف 

باإلضافة إىل جتاوز مفهوم الواليات تطبيقا لقرار    (COM) 3 أنشئت هلذا الغرض جلنة العمليات العسكرية
القاضي بإنشاء قيادة موحدة جليش التحرير مقسمة إىل فرعني، الفرع األول  ، 4 1957الس الوطين للثورة اجلزائرية 

، ويتواجد "حممد السعيد"، ومقره احلدود اجلزائرية املغربية، و أما الفرع الثاين فرتأسه العقيد  "بومدينهواري "ترأسه العقيد 
مما أدى إىل تأزم الوضع على  عرفت هذه اجلهة صعوبات مجة منها قضية لعموري ، على احلدود اجلزائرية التونسية، وقد

  5 .والية األوىل والقاعدة الشرقيةالشرقية مث انتقلت آثاره إىل الداخل خاصة بالاحلدود 

سادت روح الفوضى وعدم االنضباط لدى جيش احلدود، ، و اخلصومات بني ضباط جيش التحرير اتسعت
على فتح باب واام كرمي بلقاسم وزير الدفاع باجلهوية واختاذه للقرارات الفردية ذات العواقب الوخيمة، من بينها إقدامه 

للفارين من اجليش الفرنسي، الذين شرعوا يف التوافد على القواعد  جيش التحرير الوطيناملناصب السامية يف هياكل 
احلدودية، وشكلوا فيما بعد جزءا مهما من اإلطارات اإلدارية والعسكرية داخل أجهزة احلكومة املؤقتة ويف صفوف هيئة 

داخل صفوف التحرير على احلدود، وسعى  نفوذه شيئا فشيئاات جعلت كرمي بلقاسم يفقد هذا اإلجراء ،األركان العامة
هؤالء الضباط إىل العمل على طرده ومن واله من قادة الثورة، بدعوى الفشل الذريع يف إجياد حــلول ناجحـة للمشاكل 

دود ، اليت زادت حدا  األسالك املكهربة على احل6اخلانقة اليت كانت تعـاين مـنــها الثورة، وفــي مقـدمتها مشـكل التسلـيح
طنا من األسلحة إىل جيش  148ومصادرة سفينة سلوفينيا التشيكوسلوفاكية احململة بـ مائة ومثانية و أربعني دود احل

  7.التحرير الوطين باملغرب األقصى

 الثورة متثيل صفة له مفاوض جزائري طرف دافع القوي لتأسيس احلكومة املؤقتة هي احلاجة إىلكما أن  
، إن كان على املستوى )1957فرباير  04جانفي إىل  28من (ارتدادات إضراب مثانية أيام وخاصة بعد التحريرية، 
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: (( الداخلي بااللتفاف الشعب بالثورة ومتسكه خبيارات جبهة التحرير الوطين، ويذكر يف هذا الشأن حممد جباوي أنه 
مل تستطع أن تفكه وتفرق مشله وذلك كل احملاوالت السلطة االستعمارية القضاء على ذلك اإلضراب الرهيب، فإا 

، وذا حتققت القطيعة النهائية بني النظام االستعماري وبني كل فئات الشعب  1...))بفضل القوة الشعبية الرزينة
اجلزائري،  أما على املستوى اخلارجي أعطى دفعا جديدا ألبعاد القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية، حيث يضيف حممد 

إن هذا اإلضراب أدهش الرأي العام الدويل بنجاحه، وسعد نطاقه، ومدته والوسائل االستثنائية اليت جلأت إليها : ((جباوي
على الصعيد الدويل، حيث مت مناقشة حيث تعزز موقف جبهة التحرير الوطين .  2))السلطات الفرنسية حملاولة إحباطه

ديسمرب  13والثانية عشر يف  ،فيفري 17يف  امة هليئة األمم املتحدةالقضية اجلزائرية يف الدورة احلادية عشر للجمعية الع
  .3تندرج ضمن مبادئ ميثاق األمم املتحدة يف حق تقرير املصرياملشكلة اجلزائرية وخرجت بتوصيات تعترب  ،1957

 الفرنسية للجلوس على طاولة السياسة يف ظهور بوادرمن إرهاصات تأسيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية ، 
اليت قادها غالة  1958ماي  13جميء اجلنرال ديغول إىل هرم السلطة يف فرنسا إثر حوادث  التفاوض، خاصة بعد

وأعطى أمهية كبرية للسياسة الفرنسية ، كان ديغول حيظى بسمعة طيبة دوليااملعمرين وقادة اجليش االستعماري باجلزائر،  
للنظام  ام والقوةفديغول بعودته هذه أعاد القو اجلزائرية، اليت كانت حمورا أساسيا يف برنامج اجلمهورية الفرنسية اخلامسة، 

، حيث الفرنسي، والذي يعول أساسا على اجليش واحلل العسكري للقضاء على الثورة اجلزائر وحتقيق طموحات املعمرين
 28مل على إضفاء الشرعية القانونية على الوجود الكولونيايل يف اجلزائر، إذ أعلن عن استفتاء شعيب يف اجلزائر بتاريخ ع

بصورة متزامنة مع استفتاء الفرنسيني حول الدستور اجلديد لفرنسا، وهذا من أجل قطع الطريق على  1958سبتمرب 
و يف هذه الظروف شرعت جلنة التنسيق والتنفيذ يف دراسة ملف ، )4(الوطنيةالثورة يف حبثها على االعرتاف الدويل بالقضية 

ملف حتوهلا إىل حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية، من أجل مواجهة سياسة ديغول داخليا سواء عسكريا أو سياسية، و 
  .يةإجياد جهاز سياسي شرعي ميكنها من أن تساهم يف التعجيل بعملية املفاوضات و إجياد تسوية سلم

بعدما استنفد ديغول كل السبل يف إيقاف نزيف الثورة اجلزائرية، اليت فرضت عليه اجللوس على طاولة 
 أصل كاتب من وهو "عمروش جان"و "عباس فرحات"ـب مرفوقا"  بلقاسم كرمي" بني ادثاتأوال احملجرت التفاوض،  إذ 

 الرئيس أن حمدثه من كرمي فهم وعندها ، "ديغول اجلنرال"من  املقربني أحد "غيشار ألوليفي"صديق  ،كان جزائري
لقاء  وقع مث الثورة، قيادة يف له ندا جيد أن شريطة .5.التحرير الوطين جبهة للتفاوض مع واضحا استعدادا يبدي الفرنسي
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 ملواجهة احلكومة تأسيس إىل قويا دافعا  ذلك فكان عمروش، جان مع عباس بفرحات مرفوقا بلقاسم كرمي بني آخر
  .1التفاوض مرحلة استحقاقات

II. على المستوى الخارجي: 

يعد التغيري اجلذري يف موازين القوى بعد اية احلرب العاملية الثانية، والتغريات اليت عرفها الوضع الدويل، 
وخروج القوى بانتقال الزعامة من أوروبا إىل الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت، وظهور بوادر الصراع بينهما، 

منهكة اقتصاديا وعسكريا، وتأسيس هيئة األمم املتحدة كهيئة دولية تم ) املتمثلة خصوصا يف بريطانيا وفرنسا(التقليدية 
بكل القضايا العاملية العالقة بعد احلرب العاملية الثانية، منها قضية االستعمار، وجعلها قضية دولية، حيث جند يف مواثيقها 

مما انعكس سلبا على احلركة االستعمارية العسكرية، حيث بدأت تظهر بوادر ايار . 2قرير مصريهاحق الشعوب يف ت
اهلند ، باكستان، إندونيسيا، بعدما متكنت من حتقيق :النظام االمربيايل االستعماري،  بظهور دول وطنية جديدة فتية مثل

بلد أسيوي استقالله،   15نال  1956- 1944 استقالها السياسي، وبدأت حركة التحرر تأخذ منحىن تساعدي بني
ليبيا ، مصر، السودان واملغرب وتونس من نيل استقالهلما، وتسارعت وترية حركة التحرر : كما متكنت دول إفريقيا مثل

مما دفع إىل خلق جبهة موحدة بني معظم شعوب العامل الثالث . 3بلدا 40يف منتصف اخلمسينات باستقالل أكثر من 
مجال إذ خاطب والتضامن األفرو آسياوي،  1955يف أفريل  4يالية االستعمارية، وجيسد ذلك مؤمتر باندونغضد االمرب 

إنين أستسمحكم يف أن أعرب عن عميق تقديرنا للتأييد الكامل الذي لقيته قضايا شعوب  :((بقوله  ينؤمتر عبد الناصر امل
ية يف األمم املتحدة ، ذلك التأييد الذي كان مصدر النهوض مشال إفريقيا من جانب أعضاء اموعة اآلسيوية اإلفريق

  5)).املعنوي و اإلهلام لشعوب تونس و اجلزائر ومراكش يف نضاهلا من أجل احلرية و االستقالل
إن هذا التوجه الشامل مكن جبهة التحرير الوطين من الربوز على الساحة الدولية وأن تكون هلا كلمتها يف 

لقائمة على حق الشعوب يف تقرير مصريها، وبذلك أصبحت حركة التحرر الوطين اجلزائرية جزء من املناقشة الدولية ا
   6.حركة التحرر العاملية للقضاء على الظاهرة االستعمارية وقوى االمربيالية العاملية
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تنمية املصاحل املتبادلة بينها -  .تسوية املنازعات بالطرق السلمية-  .عدم التدخل يف شئوا- سيادة مجيع الدول ووحدا- احرتام حقوق اإلنسان - : من أهم مبادئه .االحنياز
باندونغ أول رحلة للرئيس املصري مجال عبد الناصر خارج مصر بعد  ونتج عن مؤمتر باندونج توطيد العالقات الشخصية بني بعض زعماء الدول احلضور؛ فقد كان. والتعاون

حيث رافق الرئيس املصري وفد جزائري برئاسة حممد يزيد وحسني آيت أمحد، مما أعطى فرصة ذهبية للجزائر  .جناح ثورة يوليو ، فتوطدت العالقات بينه وبني الزعيم اهلندي رو
حنو التدويل يف خمتلف اهليئات الدولية  ،اجلزائرية ليقودا القضية ،اجلزائرية ث متكن الوفد من إعطاء شرعية أكرب للدبلوماسيةلتكثف جهودها من أجل أن تشارك فيه، حي

طلبت فيها تسجيل  املتحدة مبذكرة إىل األمني العام لألمم 1955من الدول اإلفريقية واآلسيوية يف صيف إذ قدمت جمموعة  .املتحدة األمم وباخلصوص على مستوى هيئة
يف (فكرة اإلفريقية اآلسيوسية : مالك بن نيب، مشكالت احلضارة: ينظر  .1955يف جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة اليت مت عقدها يف أكتوبر  اجلزائرية القضية

  .2001سورية، –عبد الصبور شاهني،  الطبعة الثالثة، دار الفكر ، دمشق : ، ترمجة)مؤمتر باندونغ
  .1999، السداسي األول، العدد األول مجلة المصادر، "الثورة اجلزائرية واملغرب العريب"عمار رخيلة،    5

6 Slimane Chikh, L’Algérie en arme…, op.cit, pp 455-457. 



الدعم العريب  يعد البعد العريب أحد الدعائم الثورة اجلزائرية، وبعد جيوسياسي للدبلوماسية اجلزائرية، وجذور
 05، وكذلك من خالل املكتب املغرب العريب املؤسس يف 1945جاء مباشرة بعد إنشاء جامعة الدول العربية يف عام 

، وكانت حركة انتصار للحريات الدميقراطية عضوا فيه إىل جانب حزب االستقالل من املغرب األقصى 1948جانفي
أسه األمري عبد الكرمي اخلطايب، يعمل من أجل حترير أقطار املغرب العريب واحلزب الدستوري احلر من تونس، واليت كان ير 

،  مث أثناء  الثورة التحريرية، إذ ورغم التذبذب والرتدد يف مواقفها اجتاه اندالع الثورة التحريرية )1(من االستعمار الفرنسي 
،  إذ حركت الدول 1955اجلامعة منذ  ، إال أن اجلامعة تداركت تأخرها وطرحت مشكلة اجلزائر يف1954يف نوفمرب 

يف شكل مساعي دبلوماسية منسقة،  كما اختذ جملس )  سوريا، العراق، األردن، لبنان، فلسطني وليبيا( العربية املشرقية 
لقد قررت جامعة الدول العربية : ((يف القاهرة باإلمجاع القرار التايل 1956مارس  29اجلامعة يف اجتماعه املنعقد يوم 

تنوعت ، كما 2))تؤيد تأييدا كامال وبدون تحفظ الشعب الجزائري في كفاحه من أجل  استرجاع االستقالل أن
مظاهر الدعم العريب ، بني دعم مايل من خالل التربعات الشعبية واهلبات احلكومية لتغطية احتياجات الثورة املختلفة 

الطيب املتمثل يف األدوية وإسعاف ااهدين اجلزائريني وهناك أيضا الدعم  ،،ودعم عسكري بإرسال األسلحة والذخرية
، ومن األوجه األخرى للدعم والتضامن العريب لكفاح الشعب اجلزائري ما قدمته  3اجلرحى يف املستشفيات العربية

خترجت  احلكومات العربية من تسهيالت للطلبة اجلزائريني ملواصلة دراستهم يف مدارسها ومعاهدها وجامعاا ، وبالفعل
دفعات من الطلبة يف خمتلف التخصصات العلمية كانت رافدا قويا للثورة ، من خالل ما قدمه هؤالء الطلبة من 

وحىت االستفادة من خربم يف وضع أسس الدولة ، والتعريف بقضية بالدهم يف اخلارجتضحيات يف العمل املسلح 
در اإلشارة إىل دور الشعوب العربية واملنظمات اجلماهريية يف دفع يف سياق الدعم العريب للثورة ، جت اجلزائرية املستقلة

األنظمة السياسية العربية مبا فيها تلك اليت تدور يف فلك دول الغرب ، الختاذ مواقف قومية مبدئية من ثورة الشعب 
  4. اجلزائري 

ية الثورة التحريرية حىت إفتكاك زيادة على أن املساندة العربية اجلماهريية كانت دائما موحدة وباستمرار من بدا
وجتاوزت التعبئة اجلماهريية العربية جبانب الثورة اجلزائرية حدود البالد العربية من خالل مطالبة القوى  ،اجلزائر الستقالهلا

  5. مصريه العاملية املناهضة لالستعمار واحلركات النقابية العاملية بالتضامن مع الشعب اجلزائري واالعرتاف حبقه يف تقرير 

األخرى دور يف تعميق هذا الشعور القومي العريب اجلياش جتاه الثورة   كان للصحافة ووسائل اإلعالم العربية
اجلزائرية يف الوجدان العريب، ومضاعفة التعبئة اجلماهريية بواسطة محالا التشهريية على مدى خطورة وبشاعة القمع 

بري عن رفضها واستنكارها والتدمري الفرنسي املسلط على الشعب اجلزائري ، داعية يف نفس الوقت الشعوب العربية للتع
  6 . بواسطة املظاهرات واملسريات والتجمعات املنددة بفرنسا وحلفائها

                                                           

  .56، ص 1986عبد الرمحان العقون، الكفاح القومي والسياسي، اجلزء الثالث، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،    1
  194-193، ص ص ، املصدر السابق..لى غرة نوفمرب  عمولود قاسم نايت بلقاسم، ردود الفعل االولية داخال وخارجا   2
  .205 -204، ص ص السابق، املرجع ..املواقف الدوليةمرمي صغري،   3
  .101، ص 2007، اجلزائر، دار اخللدونية، 1ط، ة في المواقف والقرارات ءقرا، جامعة الدول العربية والقضايا المعاصرة ،عبد الحميد دغبار 4
  196ص ، ، املصدر السابق ...مولود قاسم نايت بلقاسم، ردود الفعل االولية داخال وخارجا 5
  .36-35، ص ص 2009، اجلزائر، منشورات تالة، 2اجلزائرية واجلامعة العربية، ط أمحد بشريي، الثورة  6



: اعتمدت الثورة اجلزائرية يف بداية األمر على إذاعات الدول العربية الشقيقة اليت وقفت إىل جانب ثورتنا مثل
سا للبعثة اجلزائرية بالعاصمة العراقية من إعداد م متكن السيد حامد رواحبية الذي كان رئي1958إذاعة القاهرة، يف سنة 

برنامج خاص بالثورة اجلزائرية، باإلضافة إىل صوت الثورة اجلزائرية بليبيا من خالل حمطتني إذاعية حمطة طرابلس تبث 
حصة تتضمن أخبار عسكرية وتعليقا سياسيا حتت إشراف قاضي، مث تاله حممد الصاحل الصديق ، مع تطور الثورة 

زائرية، وعدم وصول اإلذاعات إىل الشعب أدت احلاجة إىل ضرورة إنشاء إذاعة سرية اليت بدأ نشاطها الفعلي يف سنة اجل
م،  1961سنة  بتونس 2 "وكالة األنباء الجزائرية" : تأسيس من للجمهوريةاحلكومة املؤقتة  كما استطاعت .19571

اليت ارتبطت مع وكاالت األنباء العاملية، خاصة وكالة أنباء الشرق األوسط، لنقل نشرة أخبار يومية مدعمة خبدمة 
  .3اإلعالمية االستعمارية وحلفائها  ندا لرتسانةمصورة، مما مكن اإلعالم اجلزائري من الوقوف 

اسي والدبلوماسي الذي لعبته مصر يف تدعيم مشاركة وفد ومن مظاهر الدعم العريب للثورة اجلزائرية، الدور السي
وقد مكن املوقف املصري هذا من حتقيق الثورة لعدة . 1955جبهة التحرير الوطين يف فعاليات مؤمتر باندونغ عام 

للثورة اجلزائرية  ميكن حصرها يف تدويل القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية والتزام املؤمترين بتقدمي املساعدة املادية مكاسب
وقد تعرضت مصر من جراء مواقفها املبدئية املساندة للثورة اجلزائرية على  . والتأكيد على شرعية وعدالة املطالب اجلزائرية 

كافة املستويات لعدة أخطار من طرف القوى اإلمربيالية اليت رأت يف التعاون والتنسيق املصري اجلزائري ديدا ملصاحلها 
إشارة واضحة من قبل هذه  1956فراحت متارس عليها الضغوط والتهديد، وكان العدوان الثالثي عام . العربيةيف املنطقة 

ومل تكن مصر البلد العريب الوحيد الذي تعرض . القوى للحكومة املصرية لوضع حد لدعمها جلبهة التحرير الوطين
جة اليت كانت عليها هذه الدول فقد سارعت حكوماا فهناك أيضا تونس واملغرب وليبيا فرغم الظروف احلر  للتهديدات،

  4. وشعوا يف توفري الرعاية وحفاوة االستقبال على املستوى الشعيب والرمسي،لكل اجلزائريني الذين أقاموا على أراضيها

بتكليف اململكة وما يبني الدعم العريب للجزائر يف احملافل الدولية، قيام جملس اجلامعة العربية يف دورته التاسعة 
السعودية برفع القضية اجلزائرية إىل جملس األمن، وهذا ما قام به املمثل السعودي الدائم يف هيئة األمم املتحدة الذي قدم 

، كما محلت 5لفت فيها انتباهه إىل خطورة الوضع السائد يف اجلزائر 1955جانفي  05رسالة إىل جملس األمن بتاريخ 
. 6فرنسا املسؤولية الكاملة عما حيدث للشعب العريب يف اجلزائر" أمحد الشقريي"ية من خالل ممثلها اململكة العربية السعود

 1955كما متكنت من إقناع أربعة عشر دولة إفريقية وآسيوية من الدول املشاركة يف دورة األمم املتحدة لعام . 6اجلزائر
ومت التنسيق املواقف العربية خاصة .  7ألمم املتحدةيف دعم طلب إدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية العامة ل

  .8خاصة منها العراق وسوريا والكويت لكسب التأييد الدويل للقضية اجلزائرية
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 .357- 355لعوج نصر الدين، املرجع السابق، ص ص  2

 163-149: ص. ات من اإلعالم يف الثورة التحريرية الكربى، يف ملتقى اإلعالم ومهامه أثناء الثورة، مرجع سابق، صالصادق دهاش ، مقتطف 3
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  215، ص املرجع السابقمرمي صغري،   7
  215ص  املرجع نفسه،  8



للمجلس األمن، لومه لدول احللف األطلسي اليت أزاحت  1956كما وجه ممثل الوفد السعودي يف دورة 
كيف تقفلون أبواب األمم المتحدة في وجه : "املتحدة قائالالقضية اجلزائرية من جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم 

القضية الجزائرية، نحن ال نريد لفرنسا إدانة وال إهانة، كل ما نريده هو الوصول إلى حل سلمي ديمقراطي وفق 
وهكذا كان التحدي العريب واملسعى املتواصل من أجل افتكاك حق الشعب اجلزائري يف . 1" أهداف األمم المتحدة

  .قرير مصريهت

، ويقدم لنا أمحد توفيق املدين 2حظيت اجلزائر بدخوهلا اجلامعة العربية كعضو مراقب GPRAوبعد إنشاء 
أن انضمام اجلزائر للجامعة العربية جاء متأخرا نتيجة تردد هذه : ((صورة عن التضامن جامعة العربية للقضية اجلزائرية قائال

للقضية اجلزائرية، انطالقا من مزاعم فرنسا بأن اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا، وبالتايل فإن األخرية أمام اجلانب القانوين 
لكن اآلفاق العربية فتحت اال أمام الدبلوماسية . 3))أي مناقشة لقضيتها تعترب تدخال سافرا يف شؤوا الداخلية 
  .ريةاجلزائرية يف الفرتة اليت أعقبت تأسيس احلكومة املؤقتة اجلزائ

وهذا نتيجة لالنتماء احلضاري واملعاناة املشرتكة من الثورة اجلزائرية،  روافدأهم يعترب الدعم املغاريب من 
 08 يف 4أحداث ساقية سيدي يوسفوتعد االستعمار الفرنسي والوعي باملصري املشرتك للشعوب املغرب العريب، 

كرد فعل للدعم   كأحد التضحيات النضال املشرتك بني شعوب املنطقة، وجاء  ،التونسية اجلزائرية باحلدود  1958 فرباير
، هذه األحداث زادت الضغط على اجلزائريني والتونسيني الشهداء التونسي للثورة اجلزائرية واليت سقط فيها العديد من
 حزب مجع الذي، 1958أفريل  30إىل  27باملغرب األقصى من  5أقطاب املغرب العريب، مما عجل بتنظيم مؤمتر طنجة

مؤقتة  جزائرية حكومة بتأسيسوأوصى  6اجلزائرية الوطين التحرير التونسي وجبهة الدستور وحزب املغريب االستقالل حزب
   . 7 من أجل تفادي التدخل املصري يف املنطقة وحتديدا من البوابة اجلزائرية بعث فكرة ندوة مغاربيةمؤقتة و 
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2  Chikh (Slimane) : Le Mechreck Arabe et la Guerre d’Algérie, Aix en provence, gis, 1982, p  77. 
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مدنيا وحصيلة ثقيلة من اجلرحى قدرت بـمائة و  69اليت أدت إىل استشهاد  1958فيفري  08جاءت أوامر للطريان احلريب الفرنسي بقنبلة منطقة ساقية سيدي يوسف يوم 
  .غرب العريبثالثني، من الطرفني التونسي واجلزائري، ويعد ذات اهلجوم مؤشرا لتزايد الضغط يف امل

حق الشعب اجلزائري الثابت يف السيادة  - إقرار مبدأ تقدمي مساعدة مالية للجزائر يف حرا  - : صادق عليها املؤمترون تتمثل فيما يلي  من بني القرارات العلنية اليت 5
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اعتبار الوحدة  -العريبطالبة بكف القوات الفرنسية استعمال الرتاب املغريب والتونسي كقاعدة للعدوان ضد الشعب اجلزائري، وضرورة تصفية االستعمار يف املغرب امل –الدوليني 
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والدولية لألطراف الثالثة املشاركة على رغم من أمهية النتائج اليت توصل إليها مؤمتر طنجة فإن الظروف الداخلية 
 واملغرب تونس حكوميت موقف على تغري، حيث طرأ يف املؤمتر مل تكن تسمح بتجسيد تلك القرارات والتوصيات

ضغوط من طرف لتعرضت الثورة اجلزائرية  ، إذشخصية مكاسب لتحقيق مبصريها وتالعبهم للقضية اجلزائرية باستغالهلما
 فرنسا حلق املتابعة العسكرية لعناصر جيش التحرير الوطين عرب احلدود، إلصدار  ، نتيجةاألقصىنظامي تونس واملغرب 

حملاولتهما احتواء الثورة  همادفعمما  نظامي تونس واملغرب من أخطار امتداد احلرب إىل بلديهما، لدى شكل خوف  مما
  . املفاوضاتللركون إىل" نصائح"اجلزائرية، وهذا ما جسد فعال يف ضغوط سياسية و

من الثورة اجلزائرية ، مباشرة بعد  جتلت اآلثار السلبية يف بعض مواقف الدولتني تونس واملغرب األقصى
كان حزب االستقالل قد أثار مسألة احلدود بني اجلزائر واملغرب مطالبا امللك   طنجة ؤمترمفقبل انعقاد استقالهلما، 

واشتد اإلحلاح املغريب على جبهة وجيش  ،بضرورة مفاوضة الفرنسيني السرتجاع بعض املناطق التابعة للمغرب يف اجلزائر
يف محلة هذه املطالب، حيث طرح   "حممد اخلامس" التحرير الوطنيني حول إعادة تقسيم احلدود، وأقحم امللك املغريب 

، واملتمثلة يف تأسيس مملكة مغربية كربى تشمل أجزاء من حدود  م 25/02/1958مطالبه التوسعية ألول مرة يف 
واحتج رمسيا ضد منح فرنسا تراخيص للشركات األجنبية  املغربية، مرورا بالصحراء املغربية وانتهاءا بضم موريتانيا، –اجلزائر 

التنقيب عن البرتول يف حوض تندوف اجلزائري أصال، وضد التجارب الصاروخية الفرنسية يف منطقة بشار للبحث عن 
، 1)م بأا جزء من أرضنا 8/03/1961اليت وصفها يف مؤمتر الدار البيضاء ( اجلزائرية، والتفجري النووي يف منطقة رقان 

جلنة للتفاوض مع  1958عنف معاركها شكل املغرب سنة الوقت الذي كانت فيه حرب التحرير يف أ ((وهكذا فإنه يف 
  .2))االستعمار الفرنسي حول احلدود املغربية اجلزائرية

كما .وكان من شأن ذلك الطرح أن يؤدي بعد اسرتجاع اجلزائر الستقالهلا إىل مشادات يف حدود القطرين 
، مما أدى إىل 3مراكش عرب وريبها شرائها من وهران قيادة متكنت اليت األسلحة على مراكش باالستيالء حكومة قامت

  1959.4احتقان شديد وقوع مناوشات مسلحة بني وحدات جيش التحرير والقوات امللكية يف أوت 

لتحويل البرتول اجلزائري عرب " إجيلي "اتفاقية  1958أما فيما خيص اجلانب التونسي فعقد مع فرنسا يف جوان 
وكانت موافقة احلكومة التونسية  ،)تونسمشال شرق (إىل ميناء قابس   )وب اجلزائريباجلن(أنبوب نفط من آبار إجيلي 

جريدة ااهد نقدا  فإن ،5العالقة بني جبهة التحرير الوطين واحلكومة التونسية عكريعلى تلك االتفاقية سببا كافيا لت
إن الدماء اليت " جاء فيها على اخلصوص"اخلبز املسموم" :بالعنوان التايل  27 عنونت افتتاحية العدد"للموقف التونسي 

امللطخ بالدماء و املذلة و اجلرائم االستعمارية " اخلبز املسموم" دفعها شعبنا يف املغرب العريب بسخاء مل يبذهلا يف سبيل 
التونسية مبا ال يقل عن  حنن ال ننازع يف أن مد األنابيب البرتولية من تونس ستستفيد منه البالد" :وأضافت ااهد 6."
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يعد تصرف  1 . "مليار فرك سنويا، ولكننا نعتقد أن تونس تستطيع أن تضحي ذا املليار يف سبيل انتصار اجلزائر
لكن هذه . احلكومة التونسية منافيا لقرارات مؤمتر طنجة، الذي مت فيه التأكيد على املصري املشرتك لبلدان املغرب العريب

بارها سقاطات من احلكومة التونسية الفتية، اليت نالت استقالهلا منذ سنتني فقط، وهي جتربة قصرية املواقف ميكن اعت
ميكن تفهمها خاصة وأن املواقف التونسية ستصبح أكثر إجيابية مع القضية اجلزائرية خاصة يف جانبها السياسي 

ش التحرير الوطين ، وبذلك تصاعد التضامن والدبلوماسي، وكذلك الدعم الطبيعي للشعب التونسي للنشاط املسلح جلي
   2.والتنسيق بني الشعبني اجلزائري والتونسي أصبح أقوى ملواجهة استعمار واحد ميس تونس قبل  اجلزائر

إلتقت احلكومتان املغربية والتونسية بلجنة التنسيق والتنفيذ عن اجلزائر يف مدينة املهدية بتونس يف منتصف كما 
والذي خصص لبحث كيفيات ، 3"مؤمتر املهدية "،وهو اللقاء الذي يعرف بـ) 1958وان ج 20-17(شهر جوان 

أكد على حق الشعب اجلزائري يف االستقالل والسيادة، فإن موضوع إنشاء حكومة و تنفيذ توصيات مؤمتر طنجة، 
يف إسناد وظائف  1958جلنة التنسيق و التنفيذ بدأت يف احلقيقة منذ شهر جوان  لكن ،جزائرية أرجئ البت فيه

   :من السادة" شبه حكومة "حكومية معينة ألعضائها، وكانت قد شكلت 

  .الشؤون اإلعالمية: فرحات عباس -

  .الشؤون العسكرية: سم، عمار وزقان، عبد احلفيظ بوصوفكرمي بلقا -

  .الشؤون الدبلوماسية: حممد األمني دباغني -

  .الشؤون الداخلية: األخضر بن طوبال -

   الشؤون املالية:الشريف حممود -

   4الشؤون االجتماعية: عبد احلميد مهري -

احلكومة املؤقتة " وكانت تلك التشكيلة احلكومية باشرت املهام املسندة إليها إىل غاية اإلعالن الرمسي عن 
فإن ذلك كان ، وملا كان اإلعالن عن احلكومة املؤقتة من القاهرة، 1958سبتمرب  19بتاريخ " للجمهورية اجلزائرية 

رفض طلب جبهة التحرير الوطين بتكوين حكومة جزائرية مؤقتة يف املغرب أو تونس قبل تقدمي نفس الطلب إىل " نتيجة 
  .وإن كان اإلعالن مت يف نفس الوقت يف كل من الرباط وتونس  5  "مصر 

ديا من خالل تواجد قوات جيش للثورة اجلزائرية دبلوماسيا وما األقطار املغاربيةوعلى الرغم من استمرار الدعم 
التحرير الوطين واستعمال أراضي األقطار املذكورة كمناطق ومنافذ إسرتاتيجية لعمل جيش التحرير الوطين، فإن ما كان 
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يشوب العالقات من حني آلخر من اختالفات نتيجة التباين يف الرؤية اإلسرتاتيجية ونتيجة طبيعة جبهة التحرير الوطين  
، لكن ميكن القول أن مؤمتر وحرص السلطتني يف املغرب وتونس على ممارسة دورمها كدولتني ذات سيادة كحركة حتررية،

  ". الوحدة املغاربية"طنجة يعد من أبرز الفرص التارخيية الضائعة بالنسبة ملشروع 

اليت كانت يف األساس موجودة يف . اجلزائرية  املؤقتة احلكومة تأسيسلتعجيل ب الكافية األسباب توفرت وذا
يف الرسائل اليت   1956أجندة قادة الثورة، حيث ظهر أول اقرتاح على يد كل من بن بلة وخيضر وآيت أمحد يف عام 

، لكنها قوبلت بالرفض الشديد من عبان رمضان ومعلال ذلك كان أعضاء الوفد اخلارجي يتبادلوا مع قيادة العاصمة
جلنة التنسيق  ، ويف املقابل أقر مؤمتر الصومام بإمكانية حتويل1من فكرة تشكيل حكومة جزائرية يف املنفى بامتعاضه
  .2إىل حكومة مؤقتة والتنفيذ 

آيت أمحد بعد اعتقاله مع رفاقه بقي يراسل جلنة حسني مث طرحت الفكرة من جديد حيث أشار رضا مالك أن 
  . 3 1957التنسيق والتنفيذ وحيثها على اإلسراع بتشكيل حكومة مؤقتة يف بداية عام 

  من تأسيس الحكومة المؤقتةاألهداف : ثانيا

استقالله بعد يعترب تأسيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية مكسب لألمة اجلزائرية، وواجهة تعيد للوطن اجلزائري حريته و 
قرابة قرن وربع من االستعمار، وتعيد زرع روح التفاؤل واألمل لدى فئات الشعب اجلزائري الطاحمة إىل فتح قناة شرعية 

تُواصل الثورة من خالهلا املكاسب احملققة طوال األربع سنوات املاضية من الكفاح، وتعيد بعث الدولة اجلزائرية على 
 .4خريطة العامل من جديد

لتحقيق هذا املكسب كان على قادة الثورة التخلص من رواسب املاضي واملصاحل الضيقة وتغليب املنفعة العامة 
حتقيق نوع من االنسجام والوحدة اليت لطاملا كانت جلنة التنسيق  GPRAللوطن، وهلذا كان من أهداف تأسيس 

نشائها هو إجياد حلول ناجحة لتلك الصراعات والتنفيذ تفقدها، ويذكر عباس فرحات يف هذا الصدد أن اهلدف من إ
اليت كانت حتدث بني األشخاص والقيادات داخل الثورة واليت أّدت إىل تربع كرمي بلقاسم على عرش الزعامة والسيطرة 

، كما أّن اجلميع كان يسعى لكسب املزيد من النفوذ والتموقع 5عليها مع إبقاء كل من بن طوبال وبوصوف مرتبصني به
  6.ملراكز العاليةيف ا

ن ديدة نواة السلطة القادمة، مبنية على التفرد بالقيادة واحلكم من جديد، مع العلم أاجلسياسية القوة الأرست 
، فكانت بداية لتقهقر السلطة أصحاب والدة الثورة اجلزائرية حرصوا على إقرار املمارسة اجلماعية يف القيادة والعمل

وبالطبع كانت هذه التصفية ذي طبيعة عسكرية، خاصة بعد مقتل عبان رمضان،  صاجلماعية، وحتوهلا إىل شكل خا

                                                           
1 Mabrouk Belhocine, le courrier Alger-le Caire 1954-1956  édition Casbah, Alger, 2000, p149 
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فهي أساليب تتجاوز ...سابقة خطرية أرخت ملرحلة جديدة من تطور أساليب اإلزاحة واالستحواذ على مواقع النفوذ
وكما يؤكده أيضا  .1))تسوى كل األمور خارج المؤسسات الموجودة((: حريبحممد اإلطار املؤسسايت، كما يقول 

فقد حرف موت عبان كل مصري املنظمات القائدة جلبهة التحرير الوطين، حيث كرس التقسيم املؤسف ((: حممد لبجاوي
عدم احرتام، وبشكل ائي، ملبدأ اجلماعة فيما يتعلق ) وكان من نتائج ذلك...(بني السلطة الشرعية والسلطة الفعلية

   .2))يتخذون القرارات والباقي ينصاع -les trois Bبلقاسم و د بن طوبال، بوصوف يقص–باملسائل اهلامة، فالثالثة 

حل ملشكلة تزويد الثورة بالسالح، خاصة بعد إقامة خطي شارل  ع، وضGPRAتأسيس ومن بني األهداف  
موريس على احلدود التونسية واملغربية، وأصبحت هناك صعوبة يف إدخال األسلحة إىل الرتاب الوطين، وفك الذائقة اليت  و 

ذا عمدت احلكومة املؤقتة من الناحية العسكرية اإلسراع يف هل. كانت تعاين منها جبهات القتال يف كل الواليات تقريبا
تحرير الوطين، حىت يتسىن هلا الضغط على فرنسا على مستوى األرض والتفرغ التسليح وتقوية القدرات العسكرية جليش ال

     3.هلا يف احملافل الدولية إلجبارها على التفاوض وامتثال ملبدأ حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه

الشرعية الرأي الوطين أن هناك مؤسسة سياسية تعمل على إضفاء  يف إقناع أيضا تتمثل أهداف احلكومة املؤقتة
 املفاوض بأن العاملي العام السياسية للكفاح املسلح، ومتهيدا لبناء الدولة اجلزائرية احلديثة مبعايري وقيم جزائرية، وإقناع الرأي

 بيان حددها اليت طبقا للشروط الفرنسية احلكومة مع رمسية مفاوضات يف للدخول مستعد الشرعي موجود، إنه اجلزائري
 احلكومة تدعيه ملا فاصل حد وضع يف اآلخر اهلدف ، ويتمثل1956 الصومام  مؤمتر أقرها اليتو  ، 1954 نوفمرب أول

 أمحد خلص وقد .4معه رمسيا تتفاوض اجلزائريني للمسلمني حقيقيا ممثال أمامها جتد ال بأا عديدة يف مناسبات الفرنسية
 بأن العاملي العام الرأي إقناع منها املقصود(( :بقوله ومهمتها احلكومة املؤقتة أجله من أنشئت الذي اهلدف املدين توفيق

 الشروط مقتضى على الفرنسية رمسية باحلكومة مفاوضات ضمن االتصال يف رغبته يظهر وهو موجود املفاوض اجلزائري
وسط  يف صوا إبداء من اجلزائر ومتكني االستقالل حتقيق هو املؤقتة األساسية للحكومة واملهمة ... الثورة أعلنتها اليت

  . 5))العمل  هلذا عاملي، والتهيئة

 إنشاءها من اهلدف الناصر عبد املصري مجال للرئيس تشكيلها غداة احلكومة وجهتها اليت الرسالة أيضا كما توضح
 التحدي ذلك على علين عملي رد هو بالذات، إمنا الوقت هذا يف...احلكومة  هذه تشكيل إن((: فيها جاء حيث

التام،  االندماج أعلنت سياسة عندما ااهد اجلزائري الشعب وجه على الفرنسية احلكومة به ألقت الذي الصارخ
 1958 سبتمرب 28 يوم فرنسا به تقوم الذي االستفتاء املشاركة يف على الشعب إرغام بواسطة تنفيذها توايف وأخذت

 أمامها جتد أا ال من عدة مناسبات يف الفرنسية احلكومة تدعيه ملا فاصال حدا وتضع... الفرنسي اجلديد الدستور حول
  6.))للقضية اجلزائرية حل إجياد حملاولة رمسيا تفاوضه صحيحا ممثال
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  .171،ص  السابق املرجع: حلسن حممد أزغيدي: نظر كذلكي. 400-399، ص ص املصدر السابقأمحد توفيق املدين، حياة كفاح، اجلزء الثالث،    5
  .404-402، ص ص املصدر نفسهأمحد توفيق املدين، حياة كفاح، اجلزء الثالث،  6



الثقافة السياسية لدى أعضاء احلكومة املؤقتة يف إعادة ضخ وأحياء القيم االجتماعية للشعب اجلزائري  تددحت
، وإدماجه من جديد كشخص من الرواسب اليت تركها املستعمر  مبنحه االستقالل التام عن فرنسا وانسالخه من كل

أشخاص القانون الدويل، ببعث للدولة اجلزائرية وإحيائها من جديد، من خالل العمل الدبلوماسي الذي قاده أعضاء 
هذا النشاط احلكومة املؤقتة بشرح القضية اجلزائرية يف األوساط الدولية والعمل على كسب تأييد الرأي العام الدويل، 

الدبلوماسي أربك السلطات املدنية والعسكرية الفرنسية مما عرضها لالنتقادات من طرف الرأي العام الفرنسي، والوقوف 
 1.إىل جانب تقرير مصري الشعب اجلزائري

  الجزائرية لحكومة المؤقتةت الثالث لتشكيال: ثالثا

يعترب تشكيل احلكومة املؤقتة يف هذه الفرتة بالذات من تاريخ الثورة اجلزائرية تطورا هاما قد اقتضته ظروف 
احلرب، وأملته ضرورة مشولية التحرك السياسي وتوسيع ذلك إىل نطاق عاملي أمشل وأوسع دف التعريف بالثورة 

جسد قادة وذا . اجلزائري الذي حيارب من أجل استقالليتهوبإجنازاا، وبالتايل احلصول على تأييد دويل كامل للشعب 
الثورة من خالل ثقافتهم السياسية النطاق العام املعقول للعمل السياسي واحلدود املشروعة لألفراد املسموح هلم باملشاركة 

ق مت حتديد أعضاء احلكومة يف العملية السياسية، كما حددوا النظام العام لوظائف ومهام احلكومة املؤقتة ، من هذا املنطل
  . 2املؤقتة اجلزائرية اليت ستمارس مهامها  

I.  3الحكومة المؤقتة األولىتشكيل:  

 1958  وسبتمرب جويلية شهري بني ما اجتماعات عدة عقدت والتنفيذ جلنة التنسيق أن حريب حممد يذكر
 حتوهلا قرار والتنفيذ التنسيق جلنة عسري أخذتوبعد خماض  . الثورة تعرفها اليت الصعبة الوضعية حول النظر وجهات لطرح

  . 4حكومة إىل

 يف املوجودة األربع التشكيالت احلكومة يف متثل بتوزيع احلقائب الوزارية، أن يتعلق فيما عباس اقرتح فرحات
 الدميقراطي واالحتاد للحريات الدميقراطية، االنتصار وحركة والعمل، للوحدة الثورية اللجنة وهي ،الوطين جبهة التحرير

وأشار بن يوسف بن خدة يف هذا الصدد أن التشكيلة احلكومية كانت تتوفر على مبدأ الوحدة  والعلماء، اجلزائري، للبيان
 أو التارخيني أحد باعتباره بلقاسم كرمي لصاحل إما تعود أن فأقرتح رئاسة احلكومة وأما ،5الوطنية أستثىن منها إال الشيوعيني

 مبعارضني، اصطدما االقرتاحني لكن .6اخلارجي الوفد رئيس كان أنه اعتبار على دباغني األمني الدكتور إىل تعود أو
 احلفيظطوبال وعبد  بن خلضر من كل عليه اعرتض احلكومة رأس على بلقاسم بتعني كرمي القاضي األول فاالقرتاح

                                                           

، 1954، جملة الرؤية، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب "1957- 1956اإلسرتاتيجية الفرنسية بعد مؤمتر الصومام "الغايل غريب،   1
  71-70، اجلزائر، ص ص 3العدد

  .287، ص .2001ة اجلامعية، الطبعة الثامنة،االسكندرية، عبد اهلادي اجلوهري، دراسات يف العلوم السياسية وعلم االجتماع السياسي، املكتب  2
 .تشكيلة أول حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية):  21(  امللحق رقم   3

4 Mohamed Harbi : Le FLN Mirage et Réalité, op.cit. pp 212.215. 
مجال : ينظر كذلك. 11، ص1988أكتوبر، -، عدد سبتمربمجلة أول نوفمبر، "الذكرى الثالثون لتأسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية"بن يوسف بن خدة،   5

  .29،ص 1996، 04، العدد جملة الذاكرة، "تشكيل اجلكومة املؤقتة نقله نوعية يف ديبلوماسية جبهة التحرير الوطين"قنان، 
6Ferhat Abbas , autopsie d’une guerre ,op.cit,p244. 



 األمني بتويل املتعلق الثاين االقرتاح علىاالعرتاض  وأما سلطتهما، من أعلى سلطة كرمي إعطاء رفضا حيث بوصوف
، أعلنت 1958  سبتمرب 19 ويف  ،1بلة أمحد بن طرف من وباخلصوص من السجناء جاء فقد احلكومة رئاسة دباغني

 على باإلمجاع عباس فرحات تعينيجبهة التحرير الوطين من القاهرة عن إنشاء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية و 
وقد صدر بالغ إنشائها يف نفس الوقت من تونس والرباط باملغرب، وبعض العواصم العربية األخرى، إذ تال . 2هارأس

 ورد وقد، 3فقرأ نص اإلعالن بالعربية" عبد احلميد مهري"نص اإلعالن عن تشكيلها بالفرنسية، مث تاله " فرحات عباس"
 : يأيت ما تشكيلها مرسوم يف

 فإن) 1957 أوت 28 الئحة( والتنفيذ التنسيق جلنة إىل اجلزائرية للثورة الوطين الس خوهلا اليت للسلطات نظر
  . 4اجلزائرية للجمهورية مؤقتة حكومة تكوين قررت قد والتنفيذ التنسيق جلنة

ابتداء من إن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية مسؤولة أمام الس الوطين للثورة اجلزائرية، وهي تباشر مسؤولياا 
، على الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت 1958سبتمرب  19هـ، املوافق ليوم 1378ربيع األول  04هذا اليوم، اجلمعة 

 5.اجلزائر

 :6التالية الشخصيات احلكومة هذه وضمت

 احلكومة رئيس : عباس فرحات-

  الوزراءالرئيس  نائب :بلة بن أمحد -

 املسلحة القوى ووزيرالوزراء  الرئيس نائب : بلقاسم كرمي - 

 دولة وزير: أمحد أيت حسني-

                            دولة وزير : بيطاط ربح-

 دولة وزير : بوضياف حممد-

 .   7دولة وزير : خيضر حممد-

 اخلارجية الشؤون وزير: الدباغني األمني حممد-

 والتموين التسليح وزير : الشريف حممود-
                                                           

1  Ferhat Abbas , autopsie d’une guerre ,op.cit,p244. 
  172ص  السابق، املرجع ،مؤمتر الصومام، أزغيدي حلسن حممد  2
  .تشكيلة أول حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية):  20(  امللحق رقم   3

  172ص  السابق، املرجع املؤمتر الصومام،،  حلسن حممد أزغيدي  4
  .1، ص1858سبتمرب  19ااهد، طبعة خاصة،    5

  .صورة تذكارية لبعض أعضاء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية األوىل):  22( امللحق رقم   6

  .فرنسا يف معتقلني كانوا وخيضر وبوضياف بيطاط ورابح أمحد أيت وحسني بلة بن امحد من كل  7



 الداخلية وزير : طوبال بنعبد اهللا -

 خابراتوامل العامة االتصاالتاملواصالت و  وزير : بوصوف احلفيظ عبد-

  وزير شؤون مشال إفريقيا: مهري احلميد عبد-

 واملالية االقتصادية الشؤون وزير :أمحد فرنسيس-  

 اإلعالماألخبار و  وزير : يزيد حممد-

 االجتماعية الشؤون وزير : خدة بن يوسف بن-

 الثقافية الشؤون وزير : املدين توفيق أمحد-

 دولة كاتب )عضو جملس والية قسنطينة( : خان األمني-

 دولة كاتب ): عضو جملس والية اجلزائر( صديق أو عمر-

 1. دولة كاتب ):عضو جملس والية وهران( اسطنبويل مصطفي-

 انضمت اليت التشكيالت خمتلف ميثلون) 19(عضوا  عشرة تسعة من اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة تشكلت
األمني خان، عمر أو صديق، (الثالث  الدولة كتاب خالل من كذلك ليشمل الداخل متثيلها ووسع التحرير جبهة إىل

 استبعدت أا احلكومية التشكيلة هذه على املالحظ فرنسا ومن يف اخلمسة السجناء مشلت كما ،)مصطفى اسطنبويل
 يوسف بن بن" مها جديدين عضوين إليها وضمت ،2 "أوعمران عمرا "وهو الثانية التنسيق والتنفيذ جلنة أعضاء أحد
 مبعوثا كان الذي "يزيد حممد"و يف األوىل عضوا كان ما بعد الثانية والتنفيذ التنسيق جلنة من استبعاده مت الذي "خدة
  .3 .املتحدة األمم يف التحرير جلبهة

يظهر من خالل تشكيل احلكومة املؤقتة اجلزائرية أا ممثلة من طرف كل أطياف التيارات السياسية، لكن احلقيقة 
تربز سيطرة العناصر الثورية الراديكالية على أهم املواقع التنفيذية واستحواذهم على النصيب األكرب من املناصب الوزارية 

                                                           

 احلسني، ديوان الشيخ بن احلكيم عبد مراجعة جبائلي، العني حمل و زغدار حلسن :، تعريب إيفيان اتفاقيات ، اجلزائر يف التحرير حرب ، اية خدة بن يوسف بن    1

  .52، ص 1987 ،  اجلزائر اجلامعية، املطبوعات
وأول " 1958تقسيم املهام داخل جلنة التنسيق والتنفيذ يف أفريل "واملعنونة بـ" أرشيف الثورة اجلزائرية"اليت نشرها حممد حريب يف كتابه   CEEعند مالحظة تقسيم مهام  2

إىل جانب حممود الشريف، يف  ثتشكيلة ألعضاء احلكومة املؤقتة أن هناك قيادة فعلية مصغرة واصلت تزعمها للمشهد السياسي يف تلك الفرتة متثلت أساسا يف الباءات الثال
ونعته بأنه أصبح ) بتونس 1957كما فعل مع عبان يف جويلية (بسبب انتقاده لعمل قادة الثورة يف اخلارج مما دفع بكرمي بلقاسم بالشد عليه " أعمر أوعمران"غياب العقيد 

أوعمران تعرض اعمر ويذكر جيلرب مينيي أن . عدوه إىل تركيا يف مهمة متثيل دبلوماسية شكليةمصدر إزعاج للجميع، ومل يكتف رفاقه حبرمانه من عضوية احلكومة املؤقتة وإمنا أب
العودة إىل الس الوطين للثورة اجلزائرية، بعد اعرتافه باألخطاء اليت  1959قبل ميشه، ولكن متكن أعمران مع اية عام ) إثارة مسائل عائلية وشخصية(إىل االبتزاز املعنوي 

  .ليه ودفاع كرمي بلقاسم عنهنسبت إ
 Mohamed Harbi , les archives de la révolution ,op.cit,  pp 182-183. Voir aussi :Gilbert Meynier, Histoire intérieure: ينظر

du FLN 1954-1962, op.cit, p 183.  
  .52ص  ،املصدر السابق،...... اجلزائر يف التحرير حرب ، اية خدة بن يوسف بن     3



عشر وزراء فعليني إىل جانب رئيس احلكومة فرحات عباس، ألن مناصب  ، ألن من الناحية العملية هناك سوى1فيها 
نيابة رئاسة احلكومة اليت أسندت إىل بن بلة ووزراء الدولة لبوضياف وخيضر وآيت أمحد وبيطاط كانت بصفة شرفية،  

مل تكن كما أن طبيعة كتابات الدولة الثالث اليت منحت لكل من األمني خان وعمر أوصديق ومصطفى اسطنبويل 
واضحة بشكل يسمح بالقبول ا كهيئات فعلية داخل اجلهاز التنفيذي اجلديد للثورة، ومت إلغاؤها يف احلكومة املؤقتة 

، وكان لرتأس فرحات عباس للحكومة املؤقتة ضرورة تفرضها املرحلة اآلنية، تتمثل أوال يف قطع 2)1960جانفي (الثانية 
، وثانيا لتسويق صورة سياسية  3ي الباءات الثالث لتويل الرئاسة واالنفراد بالسلطةالطريق على كرمي بلقاسم من طرف باق

يذهبون " علي كايف"و" حممد حريب"و" سليمان الشيخ"كل من جند أن  ودبلوماسية جديدة للثورة يف الساحة الدولية، 
دف إىل تلميع صورة القيادة الثورية يف اجتاه هذا الطرح، إذ يعتربون تعيني فرحات عباس على رأس احلكومة املؤقتة كان يه

أن ذلك االختيار " سعد دحلب"بينما اعتربه  ،اخلارج ويعرب عن رغبة قيادة الثورة يف التفاوض مع فرنسا يف آن واحد
  4. فرضته الظروف واملستجدات الدولية وجاء كحل وسط للتنافس حول القيادة

حيث تباينت إىل حد التناقض أحيانا، ميكن تصنيف الفريق  تنوعت أمناط التكوينية ألعضاء احلكومة املؤقتة،
وتضم القوات املسلحة والداخلية " سيادة أو سلطة فعلية"احلكومي إىل جمموعتني رئيسيتني تكونت أوالمها من وزرات 

يسميها " تقنية"واالتصاالت العامة والتموين والتسليح واخلارجية، أما اموعة الثانية فقد كانت تشمل على وزرات 
ضمت كل من املالية واإلعالم والشؤون الثقافية والشؤون االجتماعية " بالوزرات الفنية"البعض مثل سليمان الشيخ 

  . 5والشؤون الشمال إفريقية

ثالث جمموعات، وفق تنشئتها األسرية  إىلبتقسيم أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية  "كواندت"كما قام 
تهم السياسية، ومن خالل نضاال م يف احلركة الوطنية والوسائل واألساليب اليت وجب استعماهلا واالجتماعية ومنابع ثقاف

  :وتوظيفها ملقاومة االستعمار فنجد

متثل التيار اإلصالحي املعتدل سياسيا، ويتكون من رئيس احلكومة فرحات عباس وعضوية أمحد : اموعة األوىل
، والثاين هو "UDMA"ن كان عضوان بارزان يف االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري فرانسيس وأمحد توفيق املدين، فاألوال

أحد قادة العلماء املسلمني اجلزائريني، وقد اضطلعوا داخل احلكومة مبسؤولية الرئاسة والتموين واملال والثقافة، وكان ينظر 
، ومتتعت هذه الفئة ! يؤمتنون على قضية الثورة حبسبهمهلم بعني الريبة من قبل زمالئهم يف احلكومة كوم مرنني طيعني ال 

املعتدلة  بالربيق السياسي والشهرة والوزن الدبلوماسي، وهذا ما جعل احلاجة إليهم يف تلك الفرتة احلرجة عسكريا 
الواحد ودبلوماسيا؛ اليت كانت الثورة تواجهها ضد سياسة ديغول وخمططاته للقضاء على الثور، لكن بدأ التخلص منهم 

                                                           

مجال قنان، : ينظر كذلك. 11، ص1988أكتوبر، -، عدد سبتمربجملة أول نوفمرب، "الذكرى الثالثون لتأسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية"بن يوسف بن خدة،   1
  .29ص ،1996، 04، العدد جملة الذاكرة، "تشكيل اجلكومة املؤقتة نقله نوعية يف ديبلوماسية جبهة التحرير الوطين"

  .154-152حممد جباوي، الثورة اجلزائرية والقانون، املصدر السابق، ص ص   2
  .1958سنة األوىل اجتماع احلكومة املؤقتة اجلزائرية ):  23( امللحق رقم    3

سليمان الشيخ، اجلزائر حتمل السالح، املصدر : ينظر كذلك. 28- 27رابح لونيسي، اجلزائر يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسيني، املرجع السابق، ص ص    4 
  . 227علي كايف، مدكرات علي كايف، املصدر السابق، ص . 90السابق، ص 

Mohamed Harbi, mirage et réalité, op.cit, p222. 
Saad Dahlab, mission accomplie,  op.cit, p 96 

  .90، ص املرجع السابقسليمان الشيخ، اجلزائر حتمل السالح،   5



توفيق "تلوا اآلخر مع تقدم الثورة وبداية االنفراج والقرب من احلل النهائي املتمثل يف االستقالل، وكان أول الضحايا 
الذي مت االستغناء عنه يف احلكومة الثانية، وأما عباس وفرنسيس سيتم التخلي عنهم يف احلكومة الثالثة أوت " املدين

ألا اتسمت باملرونة والقدرة على إدارة   مام األمان  للحكومتني األوليتني،ومثلت شخصية فرحات عباس ص. 1961
  1. الصراعات الداخلية

بن يوسف بن خدة، حممد يزيد، : ميثلون قدماء حركة االنتصار للحريات الدميقراطية، وهم : أما اموعة الثانية
، وقد استأثروا "الثورة املتحفزة"بينما دباغني كان مييل إىل  حممد األمني دباغني، وقد عكسوا التيار الراديكايل يف احلكومة،

، "الصراخ يف وجه الرصاص: "بقطاعات الشؤون االجتماعية واإلعالم، الشؤون اخلارجية الديبلوماسية، كما محلوا شعار
الوطنية  وستحظى هذه اموعة بقيادة بن خدة مبوقع جيد يف احلكومة ويفضي على نشاطهم الصفة الثورية وطابع

والنزاهة، ولعبهم دور الوسيط داخل الس الوطين للثورة فيما خيص تسوية اخلالفات بني احلكومة وقيادة األركان، و 
سرتفع استقالة بن يوسف بن خدة من عضوية احلكومة الثانية من رصيده السياسي الثوري وتؤهله لتبوء رئاسة احلكومة 

لكن سيتخلى مرة ثانية . 1961للثورة وهي الس الوطين للثورة اجلزائرية يف دورة أوت  الثالثة بتزكية من أعلى هيئة قيادية
  2 .1962عن السلطة بعد أزمة صائفة 

وهي متثل رجال الثورة األوائل ومكونة من كرمي بلقاسم، عبد احلفيظ بوصوف، وخلضر بن طوبال، : اموعة الثالثة
وزارة احلرب، واالتصال : وتتحكم يف أهم الوزرات" الباءات الثالث"الكربى  وهي اموعة القوية اليت متثل القيادة

وسيزداد نفوذها رغم صراعام الشديدة، ولكن سيبقون على شعرة معاوية اليت متكنهم من .  واالستخبارات والداخلية
  3 .البقاء داخل احلكومة حىت االستقالل

 اإلمجاع تفكك وهذا كان ينبئ بإمكانية  بيد الثوريني املؤقتة احلقيقية داخل احلكومة السلطة كانت وذا 
 بريوقراطية املنفى يف نشأت لقد(( :خدة عن عملها الداخلي بن يوسف قول بن يف جاء حيث ،4 بسهولة السائد

 يف اهلامة والعوامل الذايت الداخلية والنقد الدميقراطية جتاهل جرى فقد ، الداخلية احلياة بغياب متيزت سياسية وعسكرية
، هذا  اخللل البنيوي سيكرس ظاهرة تعدد القوى يف صفوف اجلهاز ))واامالت للوصولية اال فاحتني القادة اختيار

  .5التنفيذي

أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ بإطالع الدول الشقيقة بالقرار من أجل احلصول على تأييدها واعرتافها،  تكفل
، وقام ملني دباغني من جهته رفقة العقيد بوصوف بزيارة  ∗حلميد مهري باالتصال بفتحي الديبحيث قام السيد عبد ا

إىل مملكة املغربية لإلعالم حممد اخلامس بالقرار، يف حني زار كرمي بلقاسم وحممود شريف تونس، وأطلعها رئيسها حلبيب 

                                                           

  .175-173كواندت، الثورة والقيادة السياسية، مرجع سابق، ص .ب وليم  1
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  .عبد الناصر مجال املصري الرئس قبل من اجلزائرية الثورة مبلف ،مكلف املصري املخابرات جهاز يف قائد  ∗



على قرار جلنة التنسيق والتنفيذ كما مت تسليم بيان عن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ليلة اإلعالن عنها لكل  1بورقيبة
ومت اإلعالن الرمسي عن تأسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية  .السفارات العربية بالقاهرة وإىل رئيس مجال عبد الناصر

املصرية القاهرة يف حفل كبري حضرته الصحافة ووكاالت األنباء، وسفراء بالعاصمة  1958سبتمرب  19اجلزائرية يوم 
بعض الدول العربية، حيث قام بتالوة بيان تأسيس رئيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية السيد فرحات عباس، علما 

  .2ني آخرين نظما بتونس والرباط يف نفس الوقتلأن حف

  ودولي من إنشاء الحكومة المؤقتة الموقف المحلي  .1

تعترب احلكومة املؤقتة اجلزائري مبثابة الوكيل املؤقت عن املرياث الثوري وحقوق الشعب اجلزائري، ومتثل اإلطار 
، وقد عربت عن طبيعتها املشروعة ووظيفتها الثابتة جريدة 3"اجلمهورية اجلزائرية"السياسي التنفيذي للتكفل بقضاياه باسم 

عندما بلغت جبهة التحرير مرحلة النضج استطاعت أن تنشئ حكومة مؤقتة جزائرية، وهذه إنما : "ااهد بقوهلا
تالئم تعريفها، بحكم أصولها وما ندبت نفسها له من حيث هي حكومة، إنما تقوم فوق كل التحزبات، وتعبر عن 

شرة على مستوى الوجود الحكومي سيادة كل الشعب، ال عن رأي هذه الشلة أو تلك، وتضع نفسها مبا
بالغ  تضمنتها بفرح اليت الشخصيات ذه املؤقتة احلكومة استقبل الشعب اجلزائري خرب إعالنونتيجة لذلك  ،4"الدولي

  .5مبيالدها فرحا كبرية، حفالت اجلزائري الرتاب من جهة كل يف الشعب وأقام ،

 يتابع صار الذي اجلزائري الرأي العام صفوف يف الوعي زيادة إىل هلا الشعب واستجابة احلكومة إعالن أدى كما  
وذا فإن الثقافة السياسية تؤثر يف عالقة املواطن بالسلطة من حيث حتديد األدوار  .حكومته مبادرات بالغ باهتمام

ا سوف نالحظه من وهذا م. واألنشطة املتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات اليت يتعني على املواطن القيام ا
  . خالل استجابة الشعب اجلزائري للنداءات احلكومة املؤقتة املختلفة

رغم التأييد الذي عرفته احلكومة املؤقتة من طرف الشعب وجيش التحرير الوطين، ورغم آراء املسؤولني البارزين فيها، 
ثلة يف جلنة التنسيق والتنفيذ مجلة من املآخذ إال أا وجدت معارضة من قادة الواليات الذين أخذوا على قيادة اخلارج مم

  :منها

 .عدم استشارة قادة الواليات يف الداخل حول املوضوع �
إن القرار مل يتخذ بطريقة قانونية حيث أن أمر كهذا يعترب من صالحيات الس الوطين للثورة اجلزائرية  �

 .6الذي يعترب برملان الثورة وجهازها التشريعي

                                                           

  .ينظر فهرس تراجم األعالم يف آخر الرسالة   1
2  Ferhat Abbas , autopsie d’une guerre ,.cit,p244 

  123اجلزائرية والقانون، املصدر السابق، ص اوي، الثورة جبحممد   3
  .29/11/1958: ، الصادر بتاريخ32، عدد "مرحلة جديدة للثورة اجلزائرية"ااهد،   4
  172ص  السابق، املرجع املؤمتر الصومام،، حلسن حممد أزغيدي  5

  .113-110، ص ص بقاملرجع السا، 1962-1954حممد العريب الزبريي، كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية   6



كما أن هناك من عارض رئاسة فرحات عباس هلذه احلكومة حبجة أنه رجل معتدل التحق بالثورة بعد اندالعها 
أن االنفراد  ،كما1يعد انقالبا عسكريا قام به الباءات الثالث GPRAوال يوثق يف والئه هلا، وهناك من رأى أن تأسيس 

غم أن الثورة تقام على األرض ويف الداخل وهذا ما سيخلق يف اختاذ القرار جيسد فكرة سيطرة اخلارج على الداخل، ر 
   2.انشقاق يف صفوف الثورة وبني العسكريني والسياسيني وبني الداخل واخلارج

ألنه مل يتم استشارته بصفته عضو يف الس الوطين للثورة، وأحد قادة  ،أما علي كايف ورغم معارضته لقرار التأسيس
، فقد اعترب أن تشكيل احلكومة املؤقتة اجلزائرية يعد حدثا تارخييا وبعثا -الشمال القسنطيين: الثانيةقائد الوالية – الداخل

كما اعترب علي    3.للدولة اجلزائرية وانتقاما من عار إنزال القوات الفرنسية مبيناء سيدي فرج، ورد لكرامة الشعب اجلزائري
إىل خلق جهاز رمسي له صالحيات قيادة دولة كما ميكن اعتباره كايف تشكيل احلكومة املؤقتة وسيلة تكتيكية دف 
   4.س نبض نية السلطات الفرنسية خاصة بعد جميئ ديغولجلحماولة مسؤولة لفتح الباب أمام مفاوضات أو حوار 

 ميثل حيث الفدرالية بأملانيا ومقيما ، الثورة جملس يف عضوا كان الذي دحلب سعد يؤكد اإلطار نفس يف
 ، ئهيتم استشارة كل أعضاألنه مل  للثورة الوطين الس قبل من تعني مل املؤقتة احلكومة أن هناك، التحرير وجبهة احلكومة

 حول بتوضيحات للمطالبة عضو بأي يدفع مل علمه حبسب ذلك أن غري الواقع األمر أمام اجلميع وضع الفعل هذا وأن
 . 5القادة يتبعها اليت السياسية يف يثق كان  اجلميع وأن القرار،

 مناورات طرح يف املؤقتة احلكومة على إعالن "ديغول اجلنرال "يتزعمها اليت الفرنسية السلطات فعل رد متثل
لقد . حتسني ظروف معيشة السكان اجلزائرية دف إىل واالقتصادية جتماعياالسياسي و إصالحية خادعة متس اجلانب ال

سبتمرب 26يف حتضري استفتاء حول دستور خامس للجمهورية الفرنسية، املزمع إجراؤه يوم  1958بدأ ديغول منذ صائفة 
، و يف هذه الظروف شرعت جلنة التنسيق و التنفيذ يف دراسة ملف حتوهلا إىل حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية، 1958

ريا أو سياسية، و إجياد جهاز سياسي شرعي ميكنها من أن تساهم من أجل مواجهة سياسة ديغول داخليا سواء عسك
  6.يف التعجيل بعملية املفاوضات و إجياد تسوية سلمية

7"قسنطينة مشروع" مها مبادرتنيمث طرح ديغول 
 اإلصالحية املشاريع أحد وهو 1958 أكتوبر 3 يف طرح الذي  

 توفري تضمن حيث لفرنسا موالية بورجوازية فئة وخلق الثورة عن الشعب عزل دف  "ديغول"  ا جاء اليت اإلصالحية
 الدراسة مقاعد وتوفري ، ، وتساوي األجورعليهم الزراعية األراضي وتوزيع جزائري 400000ل  عمل فرص

                                                           

  .46عمر بوضربة، النشاط الدبلوماسي، املرجع السابق، ص   1
  .225علي كايف، مذكرات، املصدر السابق، ص   2
  .225، ص املصدر نفسه  3
  .227، ص نفسه  4

5  Saad Dahleb, pour  l’ indépendance   de l’ Algérie  mission   accomplie, édition dahleb , Alger 2001, p 97. 
6  Jean Daniel, De gaulle et l’Algérie, ed le seuil, Paris, 1986, p p 491-496. 
Henri ALLEG , LA guerre d’Algérie, Tome II, Ed Temps actuels, paris, 1981, p 201. 

ملستوطنني وبعض قوات اجليش الفرنسي، أكد فيه ارتباط اجلزائر بفرنسا، وطرح سنطينة، حيث ألقى خطابا على اقأكتوبر وتوجه إىل  03قام ديغول جبولة إىل اجلزائر يف   7
إحداث  –بناء السكن مليلون جزائري، وهي عبارة عن حمتشدات للشعب اجلزائري - ألف هكتار من األراضي على الفالحني 250توزيع - : مشروع قسنطينة أهم ما جاء فيه

بناء املدارس واملراكز  -بعث برجوازية جزائرية ترتبط مصاحلها مبصاحل فرنسا–إدماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد الفرنسي  -ألف منصب ووظيفة للجزائريني وترقيتهم 400
ريع للمدن إنشاء مدن جديدة متاشيا مع النمو الس –تنمية الريف وحتسني مستوى معيشة السكان  –توفري مقاعد دراسية جلميع األطفال البالغني سن التعليم  –الصحية 
  . 208-205، ص ص  2007عمار مالح، حمطات حامسة يف ثورة أول نوفمرب، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، : ينظر. الكربى 



أقول موجها كالمي إلى الذين يطيلون : "...لرجاالت الثورة قائالكما وجه خطابه الذي ألقاه يف قسنطينة ،1ألبنائهم
لماذا القتل؟ يجب أن نعيش، لماذا التهديد؟ يجب أن نبني أوقفوا هذه المعارك وسترون السجون  أمد الحرب،

وبذلك فإن حتقيق مشروع قسنطينة يقتضي إعادة توطيد األمن ويتيح  .2"فارغة واألمل يظهر والمستقبل يفتح للجميع
  .اإلبقاء على وجود الفرنسي يف اجلزائر

 13 يوم ديغول اجلنرال عرضها الذي  3 "الشجعان بسلم" عرفت أخرى إصالحية مبادرة املبادرة هذه تلت
، وجاء كرد على استعدادا احلكومة املؤقتة الوطين التحرير جيش لعناصر واالستسالم اخليانة يعين ما وهو ، 1958 أكتوبر

اجلزائرية الدخول يف مفاوضات حرة مع فرنسا من غري شروط سابقة وال حتفظات، وكان موقف املعمريني منه أم كانوا 
 املؤقتة باحلكومة االعرتاف من احلكومات سائر فرنسا حذرت فقد اخلارجي املستوى على وأما 4يرونه بغري عني الرضا 

  5 .معها الدبلوماسي بالتبادل ياموالق

  

  

  :اعتراف الدول العربية بالحكومة المؤقتة الجزائرية .2
اجلزائر عربيا كوا أعطت نفسا جديدا حلركات التحرر العريب وذلك حملتواها الثوري النابع من    يفسر صدى ثورة

فكان  ،صدى واسعا لدى تأسيسها يف اخلارجكان نبأ إعالن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية له ، فطابعها الشعيب
 نفس يفحيث  ،ا باالعرتاف وإفريقياسارعت األقطار العربية وأغلبية دول أسيا  خبالف ما توقعته احلكومة الفرنسية،

   .7، مث توالت االعرتافات ا 6واليمن وباكستان وليبيا ، والعراق ، املتحدة العربية اجلمهورية من كل اعرتفت اليوم

، وكان ذلك يف نفس اليوم  1أول بلد عريب بادر باالعرتاف  باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 8تعد العراق
الذي مت فيه اإلعالن عن تأسيسها، حيث ما إن أى الرئيس فرحات عباس كلمته اليت ألقاها أمام مجع غفري من اجلمهور 

                                                           

  .110، ص ، املصدر السابق..سليمان الشيخ، اجلزائر حتمل السالح أو زمن اليقني   1
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281-283  
الوطين بدعوم إىل أراد ديغول من وراء هذه التسمية استمالة عواطف جبهة التحرير ، 1958أكتوبر  23سلم الشجعان مناورة سياسية وحرب نفسية أطلقها ديغول يوم  3

وعليهم أن يعودوا إىل عائالم، وعلى قادم أن ... على الذين بدأو القتال أن يوقفوه: " دعى قائال 1958أكتوبر  23االستسالم، حيث من خالل الندوة اليت عقدها يف 
ورة ما عليها إال أن يتوجهوا إىل سفرة فرنسا لكي يبحثوا شروط االستسالم يف النطاق يتصلوا بقادتنا العسكريني بواسطة استعمال العلم األبيض، أما أعضاء املنظمة اخلارحية للث

يالحظ من خالل خطابه أنه غري مدرك لثقل وحجم الثورة اجلزائرية داخليا وخارجيا ، حيث كان ". الفرنسي متاما كما يتوجه الفرنسي إىل سفارته يف اخلارج عندما حيتاج إليها
، 2عمار قليل، ملحمة اجلزائر اجلديدة، ثالث أجزاء، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، ج: ينظر.  . ورة من حمتواها وإظهارها إىل العامل على أا ثورة جياعيهدف  إىل إفراغ الث

  .141، ص 1991
  .170ص ، ص 2007، منشورات احلرب، اجلزائر، 1962-1954حسينة محاميد، املستوطنون األوروبيون والثورة اجلزائرية   4
  .187وص  179، ص 2011حمفوظ قداش، وحتررت اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،    5
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  . جدول البلدان اليت اعرتفت باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية  ) : 25(ينظر امللحق رقم   7
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حىت ض سفري العراق بالقاهرة ليعلن أن احلكومة العراقية قد اعرتفت وعدد كبري من املصوريني وحمرري الصحف بالقاهرة 
،ومعنويا  ماديا  الثورة  لدعم  استعداده  وأبدىعلى الفور باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

2
حيث يف يوم  

راق لعالقاته االقتصادية أعلنت حكومة الثورة يف العراق انتصارها للجزائر ااهدة املعرب عنه بقطع الع 13/11/1958
وقد نقلت صحيفة ااهد هذا اخلرب للشعب اجلزائري مع صورة لقائد الثورة العراقية الزعيم عبد الكرمي قاسم . مع فرنسا

التأييد والمؤازرة  إطارحكومة العراق وفي  أن 13/11/1958في يوم  األنباءنقلت وكاالت : ((بالصيغة التالية
الجزائر قد قررت وقف كل نشاط اقتصادي وتجاري للفرنسيين في العراق، وطلبت من  اللتين تحيط بهما قضية

عقود جديدة مع الشركات  أية إبرامالموردين والشركات الخاصة التي تعمل لحساب الدولة العراقية أن تمتنع عن 
الشركات الفرنسية كانت فيما مضى تعتبر العراق فريسة شهية تدر  أنوعلمنا ... ((: وأضافت ااهد ، ))الفرنسية

 وإقامةمن المشاريع العراقية الكبرى، مثل تعبيد الطرق % 70وان . عليها الربح الوفير على حساب الشعب
الجسور والسدود والمنشئات العامة والمصانع كانت تنفذ على يد شركات فرنسية، تجني من وراء هذه العمليات 

وإذا علمنا ذلك أدركنا مدى الصدمة العنيفة التي . رصاص يوجه نحو صدور الجزائريين إلىطائلة تحولها  االأمو 
تركها هذا القرار في الدوائر االقتصادية الفرنسية التي لم تخف حيرتها وقلقها من جراء هذه الخطوة وما سيتبعها 

من حصته من املساعدات املالية املقررة ف مليون دوالر نص كما التزم العراق بدفع  3.))من خطوات في هذا الميدان
 12النظر يف رفعها، ضمن قرار اجلامعة العربية بتخصيص  إعادة، واعدا يف  4للحكومة اجلزائريةطرف اجلامعة العربية 

أجرأ اخلطوات لقد وصف قرار حكومة الزعيم عبد الكرمي قاسم بأنه من  .مليار فرنك للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
  5.ملعاقبة فرنسا ردا على جرائمها حبق الشعب اجلزائري الشقيق

اقرب فرصة لتنسيق اجلهود بني احلكومتني الثوريتني الفتيتني يف العراق واجلزائر زار الوفد الوزاري العراقي  أتاحت
، مقر احلكومة "دستورية يف العراقسلطة  أعلى"  برئاسة السيد خالد النقشبندي، عضو جملس السيادة للجمهورية العراقية

اجلزائرية بالقاهرة واجتمع برئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة املرحوم فرحات عباس وعدد من وزراء الثورة اجلزائرية، منهم وزراء 
 وعلى مدى ساعة ونصف من املداوالت، مت. والشؤون املالية واالجتماعية واالقتصاد إفريقياالشؤون الثقافية ومشال 

  6.املتاحة ملساعدة الثورة اجلزائرية اإلمكانياتاالتفاق على تقدمي العراق لكل 

مدعما للفكرة التأسيس، ومن الدول األوىل اليت  -مصر وسوريا  –كما جاء موقف اجلمهورية العربية املتحدة 
إلعالن عن قيام احلكومة، متهيدا ل 1958اعرتفت ا، حيث مت إذاعة برنامج احلكومة املؤقتة  يف أواخر شهر سبتمرب 

فرحات عباس، الذي كان ضد   احلكومة املؤقتة رئيس شخصية حول املصرية القيادة أبدا التحفظات اليت بعضرغم 
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، واعتباره 1الدكتاتورية العربية واملتأثر بالدميقراطية الغربية حيث مت اامه مبيوالته الغربية وبأفكاره البعيدة عن الوحدة العربية
دخيل عن الثورة وال يؤمن إال بأنصاف احللول، وسوف يدفع بالثورة إىل التفاوض مع فرنسا وبالتايل إخراج اجلزائر رجل 

، كما أبدى فرحات عباس حسب مجال عبد 2من امليدان الثوري العريب إىل ميدان التعامل مع الغرب والسري يف ركابه
، أين اتفقت األقطاب املغاربية على تشكيل 1958أفريل  29و 27الناصر ميوالت مغاربية يف مؤمتر طنجة املنعقد بني 

ومع ذلك اعرتفت مصر . 3جبهة موحدة وذلك مل يرض الرئيس املصري الذي كان يؤمن بالقومية العربية وتزعمها
ن أننا سجل اآل: "باحلكومة اجلزائرية املؤقتة وهذا ما جاء على لسان فتحي الذيب، حيث قال لألستاذ أمحد توفيق املدين

  4"أول معرتف ذه احلكومة

أما اململكة العربية السعودية بقيت على الطريق الذي رمسته لنفسها يف الدفاع عن الثورة اجلزائرية، حيث اعرتفت  
مث تاله اعرتاف كل من اململكة اهلامشية وفلسطني يف نفس اليوم، .  1958سبتمرب  20باحلكومة املؤقتة اجلزائرية بتاريخ 

وزير الشؤون  حيث أكد 1959جانفي   15سبتمرب، فلبنان يوم  27من نفس الشهر، والسودان يوم  21يوم  فاليمن
يسرني أن أؤكد لدولتكم مضمون البرقية التي تشرفت بإرسالها ": أمام رئيس فرحات عباس قائال اخلارجية اللبناين 

قررت الحكومة اللبنانية اليوم االعتراف  :لكم إلبالغكم اعتراف لبنان بحكومة الجزائر المؤقتة و هذا نصها
  5."قانونيا بحكومة الجزائر المؤقتة

فضال عن هذا فإن مئات التصاريح الرمسية اليت صدرت عن رجال السياسة العربية مبختلف املناسبات قد أكدت 
سواها هي احلكومة الشرعية حكومة شقيقة، وأا دون "رغبة هذه البالد يف اعتبار احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

  ."املشروعة و احملقة

  :اعتراف الدول اإلسالمية بالحكومة المؤقتة الجزائرية .3
ميثل العامل اإلسالمي بالنسبة للحكومة اجلزائرية املؤقتة، امتداد طبيعي للبعد الديين للشعب اجلزائري واملتمثل يف 

الدبلوماسي مع الفضاء اإلسالمي من أجل احلصول على الدعم املادي االنتماء إىل األمة احملمدية، هلذا كان نشاط 

واملعنوي وكذا تقوية القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية، وكان لدول اإلسالمية الغري العربية مثل إندونيسيا وأفغانستان 

رحبت اندونيسيا حيث . 6اجلزائرية ذلك خاصة بعد االعرتاف باحلكومة املؤقتة وباكستان وتركيا وإيران األثر االجيايب يف

أن احلكومة االندونيسية تؤمن بأن "وقالت ، 1958ديسمرب  27، ومت اعرتافها الرمسي يوم ترحيبا بقيام احلكومة اجلديدة 

ت ميثاق األمم املتحدة و مبادئ مؤمتر باندونغ العشرة ستفتح جماال للدولتني ومها اجلزائر وفرنسا لتعيدا عالقتهما اليت كان

إن قرار ". قائمة على أسس استعمارية إىل عالقة بني دولتني مستقلتني تقوم على مبادئ القانون الدويل و العرف الدويل
                                                           

، ألطروحة 1985-1899عز الدين معزة، فرحات عباس ودوره يف احلركة الوطنية ومرحلة االستقالل  .208سعد دحلب، املهمة املنجزة، املصدر السايق، ص   1 
  244-243، ص ص 2005- 2004ماجستري، جامعة قسنطسنة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، 

  476، ص 1988، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، 1962من البداية ولغاية عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر   2
  .208محيد عبد القادرـ فرحات عباس، املرجع السابق، ص   3
  .363-362،  1984 ،القاهرة  مصر العريب املستقبل ،دار االوىل ،الطبعة اجلزائرية والثورة الناصر عبد فتحي الديب، مجال  4
  . 60النشاط الدبلوماسي للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، املرجع السابق، ص عمر بوضربة،   5
  .275- 227، املرجع السابق، ص ص ....مرمي صغري، املواقف الدولية من القضية اجلزائرية  6



احلكومة االندونيسية باالعرتاف حبكومة اجلزائر املؤقتة يتفق مع رغبة الشعب االندونيسي املناهض لالستعمار كما يتفق 

وبرغم الضغوط والتهديدات الفرنسية هلا مل ترتاجع عن اعرتافها ،  1ا اندونيسيا مع سياسة احلياد االجيايب اليت تتمسك

، بل وأكدت دعمها وموقفها املبدئي الصارم 1959ا وعن برجمة زيارة لرئيسها السيد فرحات عباس إليها يف خريف 

دوالر يف مارس ) 500.000( مخس مائة ألف: مبنحها هبة مالية ثانية بعد تلك اليت منحتها للثورة و املقدرة بـ

19582 .  

السيد خلضر إبراهيمي مسؤول مكتب جاكارتا على توسيع جماالت اتصاالته بالدول ااورة مثل ماليزيا  سعى
اليت وعدت ممثل اجلزائر بالتدخل لدى حكومات الفلبني واليابان بقصد تسهيل نشاط اجلبهة ما، واحلصول منها على 

   . 3مواقف مؤيدة يف األمم املتحدة

 الحكومة المؤقتة الجزائريةاآلسيوية باعتراف الدول اإلفريقية و  .4
جتسد هذا الدعم من خالل  ،العديد من بلداا ففي إفريقيا اليت كان للثورة اجلزائرية دور يف تسريع وترية حترر

 1960قدم أعضاؤها يف عريضة إىل حكومات بلدام يف   الطلبة األفارقة اليت   اجلمعيات والفدراليات على غرار فيدرالية
مل تنل االستقالل والسيادة إال   اإلفريقيةأن البلدان "تتعلق بتقدمي الدعم والتأييد لكفاح الشعب اجلزائري أكدوا فيها 

: ومن بني الدول اإلفريقية اليت تعاقبت على االعرتاف باحلكومة املؤقتة اجلزائرية جند ، "لشعب اجلزائريبفضل كفاح ا
يف املقابل متكنت فرنسا من استمالة بعض الدول اإلفريقية من .   4غينيا، أنغوال، غانا ، ليبرييا، مايل، توغو، الكونغو
  5).كوديفوار(سنغال وساحل العاج أجل تأيد بقائها يف اجلزائر على غرار مدغشقر وال

تعترب جمموعة الدول اآلسيوية أول بوابة فتحت يف طريق تدويل القضية اجلزائرية بعد الوطن العريب من خالل 
السماح ملمثلني عن جبهة التحرير حسني آيت أمحد، وحممد يزيد، املشاركة يف مؤمترها التأسيسي للكتلة يف باندونغ يف 

ا سيفتح آفاقا رحبة أمام تسوية القضية اجلزائرية من خالل إخراجها من ثنائية الصراع الفرنسي ، و هو م1955أفريل 
  6. هذا التضامن مرده معاناة معظم دوهلا من السيطرة االستعمارية الغربية.اجلزائري

شو "ورئيس جملس الدولة  "ماو تسى تونغ" الصنيالرئيس  أرسلاحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية  تأسيسبعد 
فقررت احلكومة الصينية اعرتافها باحلكومة اجلزائرية املؤقتة  ،اىل رئيس الوزراء اجلزائري بربقيتني للتهنئة علي التوايل "ان الى

وبعد ذلك . دولة غري عربية تعرتف باحلكومة اجلزائرية املؤقتة أولالصني  أصبحت إذ ،سبتمرب من نفس العام 22يوم 
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يوم  الشمالية سبتمرب مث الفيتنام 25، مث اعرتفت ا  كوريا الشمالية يوم أقيمت العالقات الدبلوماسية بني الصني واجلزائر
  1 .سبتمرب من نفس السنة 26

إسرتاتيجيته اخلاصة يف صراعه مع الواليات املتحدة يعد االحتاد السوفيايت أحد قطيب احلرب الباردة، ومن خالل 
األمريكية،  فقد استغل نقمة شعوب املستعمرات على الدول االستعمارية الرأمسالية، فقام مبساعدة حركات التحرر يف 
 املستعمرات ماديا ومعنويا من أجل إضعاف الدول الرأمسالية االستعمارية من جهة، وأمال يف كسب تلك الشعوب بعد

استقالهلا يف صف املذهب الشيوعي من جهة أخرى، فقد تأخر اعرتاف االحتاد السوفيايت باحلكومة املؤقتة اجلزائرية حىت 
، وأرجعت ذلك  حسب ما ذكره بن يوسف بن خدة على لسان نائب رئيس حكومة االحتاد السوفيايت 1960سنة 

ليس من مصلحتكم أن يعرتف بكم االحتاد السوفيايت؛ ((: قائال عندما استقبل وفد احلكومة املؤقتة اجلزائرية يف الكرميلن
ألن ذلك يسبب لكم تضامن قوات احللف األطلسي مع فرنسا ضدكم، لكننا سنقدم لكم مساعدات يف جماالت 

املتجهة حنو التعايش السلمي مع  3"نيكتا خروتشوف"، لكن هناك سبب آخر يرجع إىل سياسة الرئيس 2))أخرى
  )4( .، هلذا كان يرى أنه ليس من الالئق مضايقة فرنسا الديغوليةاملعسكر الغريب

الذي عرف بتضامنه مع حركات التحرر العاملية،  ،بفضل زعيمها جواهر الل روالقضية اجلزائرية اهلند  دعمت
أن  "قاللشريف "والسيد  "توفيق بوعنورة"حيث استطاع  1958وسيتطور دعم اهلند للثورة التحريرية بدءا من سنة 

يفتحا مكتبا جلبهة التحرير يف نيودهلي، و سيكلل هذا املسعى بنجاح خالل دورة حزب املؤمتر احلاكم الذي جرت 
، حيث متكن ممثل اجلبهة من االلتقاء عدة مرات مع مسؤولني سامني يف وزارة اخلارجية 1959أشغاله يف جانفي 

مؤسس االحتاد العام للعمال اجلزائريني،  "عيسات ايدير"نقايب اجلزائري اهلندية، وسيتعزز موقف اهلند تزامنا مع اغتيال ال
كما اختذ السيد شريف قالل من اهلند مركزا لنسج اتصاالت مع . 1959حيث شهدت حركة احتجاجات يف أوت 

  . 5زعماء العامل الثالث الذين كانوا يفدون إليها

  :األولى التي اعترضت عمل الحكومة المؤقتة العقبات .5

تطورت الثقافة السياسية لدى رجاالت احلكومة قد أصبحت أكثر نضجا، لكن ما يعاب عنها أا مل تستطيع 
أن تكون مدرسة حقيقية لألجيال القادمة، وهذا ما سوف نالحظه من خالل اخلالفات واملشاكل اليت اعرتضت عملها، 

كان السمة الغالبة . بث بالقيم االجتماعيةوكذا ما متخض من مشاكل مباشرة عقب االستقالل، من تشتت سياسي وع
  .على الساحة الوطنية 
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 بدأت اليت ، 1"العموري حممد"مؤامرة  أوهلا خطرية كان مشاكل تأسيسها منذاألوىل   املؤقتة احلكومة واجهت
 طبق فبينما بلقاسم، كرمي من وباألساس ، (C.O.M) جلنة قبل من ضده أقرت اليت العقوبات تطبيق العقيد هذا برفض

الطرف املصري، لكن مت  مبساعدة ضدها انقالبية حملاولة الذي رتب ، لبنان إىل بالتوجه عليه املفروضة العقوبة عودة بن
 احملكمة هيئة تشكلت وقدموا للمحاكمة، حيث 1958نوفمرب  16ذلك وألقي القبض عليه واملتآمرين معه يف  إفشال

 حكم بإصدار احملاكمة وانتهت ، حماميا الصادق والعقيد وكيال منجلي على والرائد،  رئيسا بومدين هواري العقيد من
 .)2(العموري  العقيد حق يف اإلعدام

 حبادثة يعرف ما وقعت 1959 أفريل ففي املؤقتة، احلكومة تفكيك على ما عملت سرعان أخرى حادثة برزت
يف القاهرة مبكتب رئيس احلكومة املؤقتة فرحات عباس، ام عمرية احلكومة املؤقتة بالعجز عن   "عمرية عالوة"مقتل 

، كما عارض عمرية ترأس فرحات عباس للحكومة املؤقتة إجياد احللول للمشاكل العويصة اليت كانت تعاين منها الثورة
 رحات عباس وبوصوف بإغتيال صديقه عالوة ، وعندهاملني دباغني كل من ف ام، كما معتربا إياه ال ميثل التوجه الثوري

  . )3(منها باستقالته األمر وانتهى واحلكومة دباغني ملني بني العالقة ساءت

 امها حيث ها ضد "بومدين هواري"العقيد  أطلقها اليت االامات احلكومة واجهت اليت األخرى املشاكل ومن
 اليت األسلحة إيصال بعملية تقوم ال بأا امت كما ، واملؤونة البالد بالسالح من الغربية الناحية إمداد يف بالتقصري
   .) 4(ليبيا  يف تكدسها بل الثوار إىل املتحدة العربية اجلمهورية تسلمها 

 عن مسؤوال بإعتباره والذخرية بالسالح الداخل إمداد حياول كان الذي بلقاسم بكرمي االنتقادات هذه دفعت وقد
 يتمكن لكي احلكومة تغيري اسرتاتيجية اعتماد إىل ذلك، حتقيق من متنعه املكهربة السدود كانت بينما املسلحة القوات

 ، طوبال بن ، بلقاسم كرمي( الثالثي بواسطة املؤقتة احلكومة تعوض حيث ااهدين ومترد انتقادات مقاومة من
 اجتمعت 1959 جوان  29 ويف الداخل، من القادم اخلطر وجه يف الوقوف على اعتقاده حبسب القادرين )بوالصوف
 ولكن،  5التنفيذية للهيئة اجلديدة التشكيلة واقرتح الكلمة بلقاسم كرمي فأخذ عباس، فرحات برئاسة بالقاهرة احلكومة
 كرمي هو جديدة حكومة تشكيل يف مصلحة له الذي فالوحيد ، احلكومة وزراء باقي قبل من معارضة وجد اقرتاحه
 التوجه هذا يرفضون ) وبوالصوف طوبال بن( الثوريني من زمالءه بأن يعلم يكن مل ولكنه ترأسها، يف يأمل الذي بلقاسم

 ثارت ، دوره أداء على قدرته يف بلقاسم كرمي شكك أن فبعد الشريف، حممود العقيد من كان األصعب املوقف أن غري
 ال الذي املال وأن العموري مؤامرة وراء وأنه ، باحلدود الواقعة الفوضى وراء أنه وامه بلقاسم كرمي على بقوة وجم ثائرته
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 " بلقاسم كرمي صاح حيث، بينهما إىل حد التهديد بالقتل والتصفية األمر بلغ مث هو، سببه اجلزائر إىل يدخل
   .االجتماع انفض إثرها وعلى. 1 "عليك سأقضي" الشريف حممود عليه ورد "سأحطمك

 عاد جويلية 10 ويف ،فيها الدميقراطية املمارسة وأعاقت للحكومة كبرية مشاكل املمارسات هذه شكلت وذا
 بعض عضوية يف مطعون للثورة الوطين الس وأن مشلولة صارت أا الحظ أن بعد احلكومة أعضاء إىل عباس فرحات
 يعقد الواليات جملس اجتماعات وبعد ، الواليات لس الوزراء كل صالحيات إعطاء يف يتمثل باقرتاح ،2أعضائه
 اقرتاح فقبل اليومية األعمال بتصريف احلكومة تقوم احلني ذلك وحىت ، جديدة حكومة لتشكيل للحكومة ثالث اجتماع
  .3 احلكومة جلسة ورفعت الواليات قادة إىل استدعاءات حررت وعندها اجلميع طرف من عباس فرحات

يتبني من خالل هذه الصراعات والصعوبات اليت عرفتها احلكومة املؤقتة، أن أعضائها أثروا وتأثروا ا، فتغذت ومنت 
  .  ثقافتهم السياسية ، وفق املناصب اليت كانوا يتولوا وتأثريات التغريات اليت محلتها هذه الصراعات

II. تشكيل الحكومة المؤقتة الثانية:  

مما  ،إىل نفق مسدودأخطاء واحنرافات جمموعة الباءات نتيجة  مستوى هرم السلطةحدة الصراع على  صلتو 
 كلفت احلكومة دعوة جمالس الواليات لالنعقاد، على إثر ذلكإىل   -بوصفه رئيسا للحكومة املؤقتة–فرحات عباس دفع 

،  4اجلزائرية للثورة وطنية جلنة اآلخرين لتعيني العسكريني بالقادة باالجتماع طوبال، بوصوف ،بن بلقاسم كرمي:الثالثي
 دام  ، الذي5العشرة العقداء اجتماع عقد ذلك على وبناء جديدة، سياسية وعسكرية دبلوماسية إسرتاتيجية للثورة تعطي
 وحممدي املؤقتة، احلكومة طوبال عن بن واألخضر بوالصوف احلفيظ عبد ، بلقاسم كرمي : من كل وحضره يوما94 

 عن كايف وعلى األوىل، الوالية عن خلضر احلاج وعبيد الغربية عن القيادة بومدين وهواري الشرقية القيادة عن السعيد
 الرابعة، وديغن الوالية عن ) الصادق املدعو(دهيليس  وسليمان ، الثالثة الوالية عن يازوران والسعيد ، الوالية الثانية

  . 6.اخلامسة الوالية عن )لطفي املدعو( بودغن

 أو األركان قيادة أو احلكومة مستوى على سواء العسكري الفعل على يسيطرون القادة هؤالء أن واملالحظ
 اهليئة ودعوة ،اجلزائري للثورة الوطين للمجلس اجلديدة الرتكيبة على القادة هؤالء اتفق طويلة مداوالت وبعد الواليات

 الليبية بالعاصمة الثالثة دورته الثورة جملس عقد وبالفعل ،1959 ديسمرب منتصف يف بطرابلس اجتماع إىل للثورة العليا
  :نقاط أعماله يف ثالث قضايا وهيفيه  حددت ،7طربلس

  ...بلورة برنامج عمل احلكومة املؤقتة: األوىل �
                                                           

1 Ferhat Abbas , autopsie d’une guerre, op cit., p 269. 
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  .وضع نظام داخلي جلبهة التحرير الوطين: الثانية �
 1تعديل عضوية الس الوطين للثورة اجلزائرية: الثالثة �

عمر أوصديق، فرونس فانون، عبد الرازق : جلنتني إلثراء هذه النقاط، فاللجنة األوىل واملتكونة من شكلت 
ومجيعهم ذوي ميول ومسحة يسارية، ولقبو جبماعة االختصاصيني أو التقنيني أو اخلرباء (شنتوف وحممد الصديق بن حيي 

  .وقد كلفت باعداد مشروع الربنامج...) والتكنوقراط

بن يوسف بن خدة، مربوك بن احلسني واألمني خان، وكلفت مبلف النظام الداخلي : ة فتألفت من أما الثاني
  .للجبهة

أما النقطة الثالثة فرتكت بيد العقداء أنفسهم، وكانت حمل اهتمامام ألا تعرب على حرب التموقع على هرم 
لكونه  فتكاك إقرار بزعامة الثورةده إلف وصل حده،  حيث سعى كرمي جهوبدا الصراع على أوجه واخلال. السلطة

بن "و" بن بولعيد"و" ديدوش"الشخصية التارخيية الوحيدة اليت مازالت تباشر املسؤولية الفعلية بعد استشهاد كل من 
. علي كايف، لطفي وبومدين: ، لكنه مل يفلح لتصلب العقداء اآلخرين خاصة"بوضياف"و" بيطاط"وأسر " مهيدي

وانتهى بتعيني  2.بن خدة، أوصديق، أوعمران، ومربوك بن احلسني، لتخفيف حدة اخلالف:ن  وتدخل كوسطاء كل م
وخرج االجتماع . لدورة الس اجلديد 1960جانفي  18ديسمرب إىل  16جملس وطين للثورة وحتديد الفرتة ما بني 

  :3بقرارات مشلت

مع إبقاء  عضوا فقط، 13 إىل 19حيث مت تقليص عدد أعضائها من  تشكيل حكومة مؤقتة جديدة- أ
  .على فرحات عباس رأسها

تكون مسئولة  )CIG )comité interministériel de la guerre للحرب  تشكيل جلنة وزارية- ب
  .على شؤون احلرب وتشرف على هيئة األركان حتت مسؤولية الباءات الثالث

  4.أساسيني للجبهة  ∗املصادقة باإلمجاع على نصني- ج

  : اآلتية العناصر جديدة كومةاحل ضمتو 

 الوزراء جملس رئيس عباس فرحات-

 اخلارجية الشؤون ووزير الس رئيس نائب بلقاسم كرمي-

                                                           

1  C.A.N. : Micro fiche N° : C005+ C006+ C007 : Procès verbal de la première session  de (C.N.R.A) à 
Tripolis du 16 /12/1959 au 18/01/1960. 

  .205ص املصدر السابق،حممد حريب، جبهة التحرير، األسطورة والواقع، : ينظر كذلك
  .206حممد حريب، جبهة التحرير، األسطورة والواقع، ص  2

3 C.A.N. : Micro fiche N° : C010 : Compte rendu des cent jours des réunions au sommet des dix Colonels à 
Tunis du 11/08/1959 au 16 /12/1959 . 

  . الفصل الرابع من هذه الرسالة ينظر  ∗
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 الس رئيس نائب بلة بن أمحد-

 دولة وزير أمحد أيت حسني-

 دولة وزير بيطاط رابح-

 دولة وزير  بوضياف حممد-

 دولة وزير  خيضر حممد-

 دولة وزير  السعيد حممدي-

 والثقافية االجتماعية الشؤون وزير مهري احلميد عبد-

 العامة واالتصاالت التسليح وزير بوالصوف احلفيظ عبد-

 االقتصادية والشؤون املالية وزير فرانسيس أمحد-

 اإلعالم وزير يزيد احممد-

   .1الداخلية وزير طوبال بن األخضر-

 رئيس نائب بلقاسم كرمي اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة عينت اجلزائرية للثورة الوطين الس توصية على وبناء
 واالتصاالت التسليح وزير بوالصوف احلفيظ وعبد ، الداخلية وزير طوبال بن واألخضر اخلارجية الشؤون ووزير احلكومة

 احلكومة تتوىل أن تقرر كما،2املسلحة القوات وزارة حمل حلت اليت "للحرب الثالثية الوزارية اللجنة "يف كأعضاء العامة
سليمان و  لألركان قائدا ،"بومدين هواري" تضم اليت) E.M.G(  العامة األركان هيئة تعيني اجلزائرية للجمهورية املؤقتة

  . 3للحرب الوزارية اللجنة أوامر حتت تعمل أن على ، له مساعدين منجلي وعلي ،)أمحدقايد (

، حيث مت إلغاء حقيبة  19بدال من  13يالحظ يف تركيبة الطاقم احلكومي اجلديد، تقليص عدد أعضائها وأصبح 
كاتب الدولة، اليت منحت يف السابق للثالثي األمني خان وعمر أوصديق ومصطفى اسطنبويل، وهذا حسب حممد 

ومل  4. ل اجلهاز التنفيذي اجلديد للثورةداختكن واضحة بشكل يسمح بالقبول ا كهيئات فعلية جباوي أن مهامها مل 
توفيق املدين الذي عني مبعوثا يف القاهرة، حممد شريف، االمني دباغني انسحب بعد : يعد من بني أعضائها كل من

اغتيال صديقه عالوة، وبن يوسف بن خدة الذي انسحب بعد رفض اقرتاحه بإنشاء إدارة للداخلية، وانضم للطاقم 
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حممد السعيد الرئيس السابق للقيادة الشرقية وعني مبنصب فخري هو منصب وزير الدولة من دون أية  اجلديد العقيد
 1مسؤولية خاصة

 ومتوين والتنسيق، لإلشراف النظرية اهليكلة إطار يف إجيايب حدث العامة األركان هيئة تشكيل أن كايف على ويرى
 من وكان، حمددة عسكرية إسرتاتيجية إعداد يف واملسامهة والتموين واملال واملتطوعني باألسلحة الوطين التحرير جيش

 ألن كذلك يكن مل كايف على حبسب الواقع ولكن نوفمرب أول ومبادئ الشعب ملطامح املرآة اهليئة تكون أن املفروض
 الثورة هيكلة يف كبرية صعوبة احلكومة واجهت وذا، 2شخصية ومطامع وتيارات خلالفات غطاء كان اهليئة تشكيل
  .االستقالل حىت الطرفني بني الصراع هذا استمر كما عسكريا وضبطها

  :الخالف ما بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وهيئة األركان العامة .1

لعقبات يف تسيري نشاطها وأخطرها خالفاا مع هيئة األركان اليت  الثانية تعرضت احلكومة املؤقتة اجلزائرية
 بالصالحيات ، وكان اخلالف بينها وبني اللجنة الوزارية للحرب فيما يتعلق1960  جانفي 23 يوم عملها بدأت 
  ).3(رقابته حتت تكون أن أراد فكالمها الداخل يف الواليات على اإلشراف سري احلرب وكذا حول وطريقة

 غاية إىل اجلزائرية، للجمهورية املؤقتة واحلكومة للحرب الوزارية للجنة تشتد األركان هيئة معارضة بدأت وهكذا
 ف" طائرة إسقاط حادثة إثر املؤقتة واحلكومة األركان قيادة بني خطرية " أزمة انفجرت حيث 1961 جوان شهر
 وأمام، 4التونسي الرتابب "Frédéric gaillard"املالزم  طيارها وأسر ، اجلزائرية التونسية احلدود على الفرنسية84

 سلم تردد وبعد التونسي، الرئيس طلب بتلبية العامة األركان هيئة املؤقتة احلكومة أمرت سراحه إطالق على بورقيبة إحلاح
 االستقالة حتولت 1961 جويلية 15 ويف ، لتهاستقا عن أعلن مث املؤقتة احلكومة أوامر إىل وانصاع الطيار بومدين هواري

   . 5املؤقتة احلكومة رئيس إىل مطولة برسالة ةرفوقم االستقالة هذه وكانت ، العامة األركان هليئة مجاعية استقالة إىل

 أن نبني أن حاولنا لقد ":فيها جاء ومما للحكومة صرحيا نقدا وقدمت االستقالة أسباب الرسالة هذه شرحت
 املتواصل باالستسالم نددنا لقد ، حكومتنا مع تعارض يف جيعلنا دائما كان األساليب حول عميقا وخالفا خطريا نزاعا

 6 " ....  والتكتل التعصب روح وناهضنا ، النفوذ وغياب

 جلميع النزيه التحكيم إىل عليها حنن اليت الوضعية هذه يف نلجأ فإننا...((   :قوهلم اهليئة أعضاء ويواصل
 بقي الذي والثقة األمل بريق وخاصة اخلارج يف الذين أو بالداخل الذين منهم سواء ، اجلزائرية للثورة الوطين الس أعضاء

 هلم قدرت  -احلظ وحلسن- األحداث ألن نظرنا يف احلكام يبقون الذين )اخلمسة( املسجونني إىل به نتوجه والذي لنا
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 والتاريخ واجليش والشعب األكفاء الوطن ممثلي أصوات حكم أمام نكون وبالتايل ، ريب ال والشافية الدقيقة املهمة هذه
....  .((1  

 إىل تظلمام لتقدمي األركان قيادة أعضاء ودعوة احلياد، على بالوقوف متيز احملتجزين الوزراء رد ولكن
   . 2املشكلة ملعاجلة املؤهلة للثورة العليا املؤسسات

 حقيقي سياسي برنامج عن وثيقتها كشفت كما ، ونواياها ، مشاعرها كل األركان هيئة فجرت الرسالة وذه
 هذه أحدثت كما ،العناصر هلذه منازع دون قائدا بومدين وظهر اخلارجية أو الداخلية بالقضايا يتعلق فيما سواء

 شهر من أقل بعد لالنعقاد الثورة جملس دعوة املباشر، أثرها وكان الوطين التحرير جيش أوساط يف واسعا صدى االستقالة
  3 .احلادثة هذه من

III. للجمهورية الجزائريةمؤقتة الثالثة الحكومة ال تشكيل: 

أي بعد شهر من استقالة هيئة األركان  1961أوت  27إىل  09الس الوطين للثورة اجلزائرية يوم  اجتمع
العامة وقد كانت هذه األخرية تتهم رئيس احلكومة ونائبه بأن األول غري متشبع بإيديولوجية الثورة وغري قادر على 

حممد حريب أن املركزيني على رأسهم بن يوسف بن خدة وسعد دحلب اموا  كما يذكر،  4مواجهة احلكومة الفرنسية
يمكن الوثوق : ((فرحات عباس باالفتقار احلزم يف مسألة املفاوضات خاصة قضية الصحراء، حيث صرح دحلب

بفرحات عباس حين نكون أقوياء ال حين نكون ضعفاء، إن حكومته لن تصنع السلم ولن تصنع الحرب، وهو 
اته كبرلماني قديم واستعجاله للفراغ من المسألة، سوف يفقد حتى فكرة التفاوض حظوتها، ستكون تلك  بممارس

أما الثاين كرمي بلقاسم رأت هيئة األركان أنه مل حيسن الدفاع عن امللف اجلزائري يف املفاوضات مع ، 5))كارثة للجميع
بالثورة لصاحل شكل جديد من االستعمار يقوم على التعاون ، واعتربت املفاوضات تتجه حنو التضحية اجلانب الفرنسي

احلكومة املؤقتة هيئة األركان بالتدخل يف السياسة حيث مل متد الداخل بالسالح املكدس على  كما امت،   6مع فرنسا
شن محلة منذ شهور من أجل تشكيل حكومة مضيقة بن يوسف بن خدة قد وكان . احلدود واألموال اليت منحت هلا

كما طالب بانعقاد الس الوطين .  7مشكلة على األكثر من مخسة أعضاء وتنصيبها يف اجلزائر مهما كلف األمر ذلك
  8.للثورة اجلزائرية من أجل حتيد أرضية املفاوضات بوضوح

يالحظ من خالل تصرحيات بن خدة أنه كان معارضا للحكومة، ويبحث على حجج وذرائع من أجل 
ل على ذلك ما قاله صديقه سعد دحلب عن مزاولة حكومة املؤقتة نشاطها داخل الرتاب الوطين، إسقاطها، وأكرب ذلي
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حيث وصفها بالعملية االنتحارية، واستشهد مبغادرة جلنة التنسيق والتنفيذ للرتاب الوطين نتيجة مالحقة ومطاردة اجليش 
ويعد إبعاده من احلكومة   1957.1ني سنة الفرنسي ألعضائها ومنهم بن خدة، حيث نفذوا بأعجوبة من أيدي املظل

خاصة يف ما خيص ملف املفاوضات، حيث طرح عليه تويل برئاسة بعثة املفاوضات . املؤقتة الثانية أحد األسباب لنقده هلا
  . لكنه رفض، ولكن األيام ستثبت أن حججه عبارة عن مناورات فقط، سيقف بني خيارين كلهما صعب 

تنحية السيد فرحات عباس من رئاسة احلكومة  2قرر الس الوطين للثورة اجلزائرية بعد أيام من االجتماعات
الذي اعترب مبثابة الرجل الوطين القادر على انقاد الثورة من اخلالفات املوجودة بني ، 3وتعيني بدله السيد يوسف بن خدة

واعترب بعض لن يرضخ بسهولة ملطالب الفرنسية،  قادا، بفتح حوار مع هيئة األركان، كما اعترب بالرجل الراديكايل الذي
ويف األخري خرج االجتماع . املؤرخني أن هذا اإلجراء انتصار هليئة األركان العامة، واليت طلب منها سحب استقالتها

  :بالقرارات اآلتية

 .تشكيل حكومة مؤقتة جديدة أسند رئاستها لشخصية بن يوسف بن خذة �
 .الوطين وتعبئة اجلماهري اجلزائرية ورفع مستواها النضايلتعزيز نشاط جيش التحرير  �
 .ضبط احملتوى الدميقراطي واالجتماعي لكفاح الشعب اجلزائري �
تأكيد حق الشعب اجلزائري يف االستقالل وتقرير املصري، بواسطة احلل التفاوضي الذي حيافظ على سالمة  �

لشعب اجلزائري، والتعاون على قدم املساواة باحرتام الرتاب اجلزائري بأكمله مبا فيه الصحراء، وعلى وحدة ا
  .4سيادة الشعب

  :5ضم الطاقم احلكومي اجلديد األعضاء التاليني 

  .املالية والشؤون االقتصادية رئيسا ووزير بن يوسف بن خدة �
 .نائب الرئيس ووزير الداخلية كرمي بلقاسم  �
 .نائب الرئيس أمحد بن بلة  �
 .نائب الرئيس حممد بوضياف  �
 .وزير دولة حسني آيت أمحد  �
 .وزير دولة رابح بيطاط  �
 .حممد خيضر وزير دولة  �
 .وزير دولة خلضر بن طوبال  �
 .وزير دولة حممدي السعيد  �
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 .وزير الشؤون اخلارجية دحلب سعد  �
 .وزير التسليح واالتصاالت العامة عبد احلفيظ بوصوف  �
  .وزير اإلعالم أحممد يزيد  �

كرمي بلقاسم نائبا   الباءات الثالث يتقلدون املناصب الوزارية حيث بقي بقيومع التشكيل احلكومي اجلديد،  
وعني ألول مرة وعبد احلميد بوصوف وزيرا للتسليح واالتصاالت العامة، أما األخضر بن طوبال وزيرا للدولة، للرئيس، 

   .سعد دحلب وزيرا للخارجية

متكن املركزيني بقيادة بن يوسف بن خدة وسعد دحلب من العودة إىل السلطة وقيادة الثورة وهذا بتعاون مع كرمي 
، وقد استفادوا من اخلالفات اليت كانت بني 1957إىل غاية  1955املمتدة من سنة بلقاسم مثلما فعلوا يف الفرتة 

بتقدمي استقالتها للحكومة املؤقتة  1961أوت  15حيث قامت هذه األخرية يف  . 1احلكومة السابقة وهيئة األركان
بالرتاب  1961 جوان 21الثانية وذلك إثر حادثة إسقاط الطائرة الفرنسية من طرف وحدات جيش احلدود يف 

  .2التونسي، وأسر طيارها بعد أن قام بقنبلة مركز مالق التابع لوحدات جيش التحرير

ولقد رأى فرحات عباس يف هذا القرار سيطرة املركزيني وإبعاد التيارات السياسية األخرى املتمثلة يف العلماء، 
ا قبل الثورة بني أحزاب احلركة الوطنية، بالعودة إىل ، وعودة إىل اختالفات موحزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري 

: (( عقلية االحتكار والوصايا على الثورة من قدماء حزب الشعب حركة انتصار للحريات الدميقراطية، وجاء على لسانه
ركة من أجل إنه يظهر جليا، بعد التحليل أن احلكومة املؤقتة اجلديدة مل متثل جبهة التحرير الوطين يف جمموعة، بل احل

انتصار احلريات الدميقراطية وحدها، فاملؤمترات اليت حبكت يف تونس قد أدت إىل إبعاد ممثلي االحتاد الدميقراطي للبيان 
، وحسب سعد دحلب أنه عرض على فرحات عباس منصب 3))اجلزائري، مع اقرتاب موعد االستقالل، وجتمع املركزيني

هة التحرير من املؤمتر مقسمة ومل تعرف منذ تلك الفرتة جتمع كل التيارات خرجت جب هكذا. 4وزير دولة  ولكنه رفض
  .املعروفة داخلها

يتناىف هذا التصريح من طرف فرحات عباس، مع املهام خمتلف مؤسسات الثورة، إذ أن الس الوطين للثورة 
لوحيدة بإقالة أو تشكيل حكومة جديدة، ومن مث باعتباره اهليئة القيادية األعلى للثورة، والسلطة التشريعية السيدة املخولة ا

على اجلميع اخلضوع لقراراته واالبتعاد عن إحياء النعرات والنزعات القدمية، خاصة وأن الثورة يف منعرج حاسم لتحقيق 
  .  االستقالل

  مسار الحكومة المؤقتة الجزائرية الثالثة .1

 ،فرتة من الرتدد إزاء استئناف املفاوضات ،بدايتهابرئاسة األخ بن يوسف بن خدة يف  عرفت احلكومة املؤقتة
لكنها وجدت نفسها، ومعها قيادة األركان العامة، أمام وضعية سياسية جتعل استئناف املفاوضات حتمية ال ميكن 
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. كثريا عن خطة التفاوض اليت وضعتها احلكومة السابقة  احلكومة اجلديدة مل تبعد استئناف املفاوضات وعند ،جتاهلها
كان من املفروض أن تدار املفاوضات هذه املرة بتفاهم وتناغم أعمق بني احلكومة وقيادة األركان وان يتالىف الطرفان و 

ممكنا ما دام ويفرتض أن هذا التفاهم كان . األسباب اليت أدت إىل األزمة اليت اندلعت قبل مفاوضات إيفيان األوىل
   1.من موقع ناقد للمفاوضات السابقةوقيادة األركان قد انطلقا معا  رئيس احلكومة

 مها أساسيتني قضيتني ، كان عليها معاجلة 2اجلديدة مقاليد السلطة التنفيذية بقيادا الثالثة احلكومة بعد تويل

 وكذلك ، الصحراء قضية بسبب 1961 جويلية شهر خالل يف لوقران توقفت اليت الفرنسية السلطات مع املفاوضات

 فضلوا ورئيسها أعضاء احلكومة أغلبية ولكن ، 3بومدين هوراي العقيد بقيادة لألركان العامة القيادة اخلالف مع قضية

  .4األركان مع قيادة الصراع حسم وتأجيل املفاوضات لقضية التفرغ

ودعوا إىل مواصلة املفاوضات 5 1961ديسمرب  21وكان لطرح املسألة اجلزائرية على منظمة األمم املتحدة يف 
عقد اجتماع للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية بطرابلس صدى على الطرفني، وباإلضافة إىل دعوة احلكومة املؤقتة إىل 

 انتهت أن إىل مسح باستئناف  املفاوضات .6لدراسة نص اتفاقية إيفيان يف كل جزئياا واختاذ موقف واضح منها

 27 إىل22 من بطرابلس املنعقدة دورته يف باإلمجاع اجلزائرية للثورة الوطين عليها الس صوت اليت "ايفيان" باتفاقيات

 خدة بن يوسف بن احلكومة رئيس أمر 1962 مارس 18 يوم االتفاقيات هذه على التوقيع وبعد ،  19627  فيفري

وبتفويض  ، اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة باسم((: خطابه يف جاء تونس ومما إذاعة أمواج على النار إطالق بوقف
 املؤقتة احلكومة باسم أمر ، عشرة الساعة الثانية على  1962 مارس 19 من ابتداء اجلزائرية للثورة الوطين الس من

على  املسلحة واالشتباكات العسكرية العمليات بوقف املكافحة الوطين جيش التحرير قوات كل اجلزائرية للجمهورية
  .8))الوطين الرتاب جمموع

 9املصري تقرير استفتاء بإجراء تنتهي مرحلة انتقالية اجلزائر ودخلت املفاوضات ملف يف املؤقتة احلكومة انتهت

  :إرتكز عمل احلكومة املؤقتة بعد وقف إطالق النار يف ."ايفيان "اتفاقيات وفقا لرتتيبات أشهر ستة تتعدى ال فرتة خالل

  .اتفاقيات ايفيان املربمة مع فرنسا بصفتها هي الطرف املفاوضاحرتام - 

  .االحتفاظ بالسلطة عن طريق استعمال سلطة جبهة التحرير الوطين- 
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فيلق ترابط ) )23ا، ثالثة وعشرون خيص سري احلرب، سيتفع هيئة األركان العامة للعمل لصاحلها اخلاص بوضعها على احلدود، حيث ستضع كل أجهزا يف خدمة توجها
علي كايف، : ينظر. ألف جندي، باإلضافة إىل مخسة كتائب ثقيلة، جيش كالسيكي حقيقي يتمرد على كل من يتجرأ على سلبه تفوقه وسيادته 23على احلدود، أي حوايل 

  . 258املصدر السابق، ص 
  .27ص  نفسه، علي كايف، املصدر  4
  ينظر الحقا يف نفس الفصل فيما خيص مساعي احلكومة املؤقتة على مستوى هيئة األمم املتحدة ابتداء من ص   5
  .75- 56بن يوسف بن خدة، اتفاقيات ايفيان، املصدر السابق، ص ص   6
  .1962فيفري  27إىل  22ة يف واحلكومة الفرنسي  GPRAمصادقة الس الوطين للثورة على مفاوضات اجلارية بني ):  31( امللحق رقم   7

  .161-160، ص ص ، املصدر السابق..سعد دحلب، املهمة منجزة : ينظر. 38 ص السابق، املصدر ايفيان، اتفاقيات : خدة بن يوسف بن  8
  استفتاء تقرير املصري):   38(  امللحق رقم   9



عدم استدعاء الس الوطين للثورة اجلزائرية لعقد اجتماع له حىت ال تكثر املناقشات حول مستقبل الوطن يف - 
  1.وقت غري مالئم هلذا النقاش

املنبثقة عن اتفاقية ايفيان برئاسة  )rocher-noir  بومرداس هاّ مقر كان ( 2للهيئة التنفيذية املؤقتةأوكلت 
اعطيت هلذه اهليئة و ،  السهر على تطبيق هذه اإلسرتاتيجية وإدارة البالد يف املرحلة االنتقالية، 3عبد الرمحان فارس

الّصالحيات مع ، وحسب املرسوم تقاسم... 1962-04- 21بتاريخ  524-62صالحيات حسب مرسوم ديقول 
حسبما جاء به املرسوم املفّسر التّفاقية افيان يف ما ...  1962-04- 09بتاريخ  390- 62اهليئات األخرى رقم 

وقام عبد الّرمحان فارس وفريقه بتسيري املرحلة ، 1962- 03- 19بتاريخ  306-62خيّص تنظيم الّسلطات مجيعها 
الفرنسية الّسارية املفعول ووفق  مستندا على القوانني4....1962أكتوبر  26إىل  1962 أبريل 06اإلنتقالية من 

تنظيم إستفتاء تقرير مصري الّشعب اجلزائري  ، تسيري املرحلة:  ثالث 5و كانت مّهامه الّتشريعات الفرنسية القائمة أنذاك
وبنفس ،  لّتأسيسي خيلف هذه اهليئة املؤقّتةتنظيم إستفتاء حول القبول أو عدم القبول بالس ا ،1962- 07-01يف 

لكن نتيجة لغياب التنسيق بني  ، 1962- 09-20تاريخ اإلستفتاء يكون إنتخاب أعضاء الس الّتأسيسي يف 
الواليات يف الداخل من جهة، وبني الواليات واهليئة التنفيذية املؤقتة من جهة أخرى، واعرتاض الواليات على اهليئة 

ملؤقتة أفرغها من كل سلطة واستحال فرض تواجدها ، و لقد أعاب شوقي مصطفاي عضو اهليئة التنفيذية التنفيذية ا
وبعد اية مهّمة عبد 6.األخريةاملؤقتة على احلكومة املؤقتة عدم قدرا التنسيق بني الواليات واهليئة مما صعب مهمة هذه 

قام هذا األخري بتسليم احلكم للمجلس الّتأسيسي املنتخب عرب رسالة ... الّرمحان فارس رئيس اهليئة الّتنفيذية املؤقّتة 
يوسف بن خّدة رئيس احلكومة املؤقّتة بتسليم املهام للمجلس الّتأسيسي املنتخب عرب رسالة   و قام كذلك، خطّية
   .خطّية

  عودة الخالقات بين هيئة األركان العامة والحكومة الثالثة المؤقتة للجمهورية الجزائرية .2

السلطة، حيث  إىل يتطلعون بدؤوا الذين األركان قيادة ضغوطات عناصر جديد من املؤقتة احلكومة واجهت
هي السبب الوحيد الذي جعل قيادة األركان العامة تعود  مل تكنبأّن معارضة اتفاقيات إيفيان عبد احلميد مهري  يرى

األركان كانت تريد االستفادة من تنازالت احلكومة املؤقتة يف حممد حريب أن هيئة بينما يرى ، 7ملوقعها املعارض للحكومة

                                                           

  .256حممد حريب، اجلزائر األسطورة والواقع ، املصدر السابق،   1
،  )مندوب األشغال العمومية (شارل كوينق ،)مندوب املالية(جون موسوين ، )نائب الّرئيس(روجر روث : هم  أوروبيني  3: عضوا 12تتكون اهليئة التنفيذية املؤقتة من   2

بو مدين محيدة مندوب الّشؤون ،  مندوب الّشؤون الثّقافيةاحلاج إبراهيم بّيوض ،  عبد الّرمحان فارس رئيسا للهيئة : من خارج جبهة التحرير الوطين وهم  4 وتسعة جزائريني
، )شؤون ادارية(، عبد الرزاق شنتوف )اقتصادية شؤون(شوقي مصطفاي : جبهة التحرير هماحملسوبني ) 5(،  أما اخلمسة  عبد القادر احلّصار مندوب الّنظام العام ،اإلجتماعية

: ينظر. مل تعرتف ا الواليات وقوبلت بالرفض، مما صعب من عملها). املنتدب للصحة(، محيدو احلاج )شؤون الربيد(يفة ، حممد بن تفل)شؤون اقتصادية(عبد السالم بلعيد 
  .برئاسة عبد الرمحان فارس اهليئة التنفيذية املؤقتةأعضاء ):  34(امللحق رقم : ينظر.  264حممد حريب، األسطورة والواقع، املصدر السابق، ص 

  .تويل عبد الرمحان فارس رئاسة اهليئة التنفيذية): 35(امللحق رقم : ينظر. تراجم االعالمينظر فهرس   3
  .03/07/1962رسالة من الرئيس الفرنسي ديغول إىل عبد الرمحان فارس رئيس اهليئة التنفيذية املؤقتة يف ): 41(امللحق رقم   4
  املؤقتة هليئة التنفيذيةاهام م): 36( امللحق رقم  5

  .266و ص  264حممد حريب، جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع، املصدر السابق، ص   6
  . 2010سبتمرب  16عبد احلميد مهري، النقاش حول املرحوم الرئيس بن خّدة، معهد اهلقار، اخلميس   7



علما بأّن هذه املعارضة كانت . 1املفاوضات لوضعها على كرسي االام والظهور كاملدافع الوحيد عن التطلعات الوطنية
للجمهورية اجلزائرية ، ويف احلملة اليت تعّرضت هلا احلكومة املؤقتة 1962املدخل لألزمة اليت عاشتها البالد صائفة 

وستتواىل الصراعات بينهم دون توقف حىت استالم السلطة من بن بلة املؤيد من  ،ورئيسها إذ ذاك بن يوسف بن خّدة
  . 2طرف هيئة االركان

 رأسهم وعلى النار إطالق وقف بعد عنهم املفرج 3اخلمسة القادة من استمالة عددا استطاعت قيادة األركان

إىل  ماي 27 من طربلس يف املنعقد الوطين للثورة الس اجتماع وخالل ،4حلركتهم سياسي غطاء إجياد بدافع بلة أمحد بن
 الوطين التحرير جبهة على ليشرف أعضاء سبعة من سياسي مكتب اموعة بإنشاء هذه طالبت5  1962جوان4 إىل 

 أمحد حممد خيضر وحسني أيت ، بلة أمحد بن وهم :اخلمسة القادمة من يتشكل أن خيضر وحممد بلة بن حيث اقرتح

القيادة العامة ذه القائمة  استطاعت ، 6السعيد وحممدي عال بن احلاج إليهم ويضاف ورابح بيطاط ، بوضياف ،حممد
رئيسها مل يفز بعضوية املكتب  أناحلكومة املؤقتة وكان مبثابة هزمية هلا وخاصة  أعضاءخصومها من  إقصاءللجيش 

، 8الـ صوت ب 31صوت  مقابل 33ب 7املكتب السياسي أعضاء على قائمة الس الوطينالسياسي وقد صادق 
لقد قبلت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف : (( بالتصريح التايل 1962جويليا  28حيث أدىل بن خدة يف 

وذلك حرصا منها، وبأي جويليا املكتب السياسي كما انبثق من طرابلس والذي يضم سبعة أعضاء  23اجتماعها يوم 
مثن كان، على أن ال تكون هناك مواجهة دموية بني اجلزائريني، غري أا أردت أن يصادق على ذلك الس الوطين للثورة 

 يف السلطة للسيطرة على السياسي املكتب عناصر سعى اليت  1962 أزمة صيف اندلعت إثرها وعلى ، 9..))اجلزائرية
  10 .األركان قيادة قبل من ومساندة بدعم اجلزائر

 االستقالل، بعد ما السياسية ملرحلة السلطة من املؤقتة احلكومة عناصر عمد املكتب السياسي على إبعاد وذا

 بن قدم وعندها احملاولة، هذه فشل إىل أدى املكتب هذا املشاركة يف بوضياف وحممد أمحد آيت رفض حسني أن غري

 حل إىل الوصول يف فشل الس وأمام .  11باألغلبية رفضت ولكنها للثورة الوطين الس إىل خدة استقالته بن يوسف

                                                           

  .240، املصدر السابق، ص الواقعجبهة التحرير الوطين األسطورة و  ،حممد حريب  1
  .240، ص فسهناملصدر   2
، وكانوا حينها باملغرب يف زيارة رمسية إىل امللك حممد اخلامس قبل )الصحفي(أمجد بن بلة، حسني آيت أمحد، حممد خيضر ومصطفى األشرف : قادة الثورة املختطفني هم  3

اجلو الفرنسي وبإيعاز من املخابرات الفرنسية قامت بتحويل اجتاه  توجههم إىل تونس للمشاركة يف قمة تونس إىل جانب احلبيب بورقيبة وامللك حممد اخلامس إال أن سالح
  .106، ص املصدر السابقحممد جباوي، الثورة اجلزائرية والقانون، : الطائرة املغربية إىل اجلزائر وبالتايل استطاعت اختطاف قادة الثورة، ينظر

  .1962مارس  27املغربية اجلزائرية بتاريخ الصورة لبعض قادة الثورة بوجدة على احلدود ): 40(امللحق رقم   4
  .ينظر الفصل الثاين من الرسالة   5

6 Saad dahleb , op cit, p 184. Mohamed lebjaoui :op cit ,p172 
مكلف جببهة (رابح بيطاط  -)مسؤول عن اجليش( بن عال  -)يشرف على السلطة التنفيذية(أمحد بن بلة : أسندت املهام على أعضاء املكتب السياسي على النحو التايل  7

كلف بالتنسيق بني اجلميع ومصلحة االرتباط م(حممد خيضر  –) مكلف بالعالقات اخلارجية(حممد بوضياف  –) مسؤول عن قطاع الرتبية(حممدي السعيد  –) التحرير الوطين
كان للمكتب السياسي صالحيات احلكومة واحلزب يف آن معا واعترب نفسه السلطة ). رفض أن يشارك يف أعمال املكتب السياسي(حسني آيت أمحد –). واالستخبارات

  .300، املصدر السابق، ص  ..، األسطورة والواقعحممد حريب: ينظر. السيدة، وهو ما يبعده عن الدور الذي أوكله اليه برنامج طرابلس
  .360ص, سابقاملصدر العلي كايف،   8
  .182السابق، ص  صدرسعد دحلب، امل  9

10 Mohamed lebjaoui :op cit ,p172 
11 Saad Dahleb , op cit, p 185. 



للثورة  الوطين الس أعضاء من عدد بدأ املؤقتة واحلكومة األركان، قبل قيادة من املدعوم بلة بن بني الدائر الصراع حول
 بن احلكومة رئيس وانسحاب شرعية، قيادة انتخاب ودون قبل حتديد املسؤوليات االجتماع وانتهى ، مواقعهم يغادرون

ليواصلوا مهامهم ألن احلكومة املسئولة عن تطبيق  تونس عائدون إىل ، من املؤمتر مع بعض وزراءه خدة بن يوسف
  1.  فيانياتفاقيات إ

يف القاهرة إىل عدم  - أحد نواب الرئيس- هم أمحد بن بلة ء احلكومة املؤقتة ومنبعض أعضا يف املقابل دعى
واشتد اخلالف بعد رجوع احلكومة املؤقتة  ،من احلكومة املؤقتة تهاستقال تقدميخيضر دفع مبحمد  ممااالعرتاف بقراراا، 

ندار احلرب إفيها  درجة أصبح إىلالوطن مع القيادة العامة للجيش املتحالفة مع بن بلة واشتدت هده النزاعات  إىل
شديد الصدمة  األمروكان .  اإلخوةخلطر على البالد واشتد اخلالف وحتول اىل درجة االقتتال بني يدق ناقوس ا األهلية

سبع  بشعاره الشهري عرب طرقات اجلزائرى الشعب ادعلى القاعدة الشعبية اليت وقفت رافضة ملا حيدث بني املتناحرين ون
   .. )2(سنين بركات 

، لكن ، لدراسة وضع املؤسسات الدولة1962جويلية  4هلا يف اجتماع آخر  يفاحلكومة املؤقتة،  تطرقت 
دفع بالكثري من زمالء بن خدة التخلي عنه   نتيجة لضغوطات وانتقادات أمحد بن بلة وحممد خيضر للعمل احلكومة،

بعدما الحظ تداخل الصالحيات اليت تسمح له مبزاولة مهامه،  الذي قدم استقالته دحلب وزير خارجيةومنهم سعد 
مجاعة تلمسان بقيادة بن : ، متثلت أساسا يف3وبقي بن خدة ميثل احلكومة املؤقتة رغم تفرق أعضائها يف عدة حتالفات

بلة، ومجاعة تيزي وزوز بقيادة كرمي بلقاسم وحممد بوضياف باالضافة اىل الوالية الثالثة بقيادة حمند وحلاج املتعاطفة مع 
يادة يوسف اخلطيب الذي متكن باالستحواذ على املنطقة املستقلة للجزائر باإللقاء احلكومة املؤقتة، والوالية الرابعة بق

أوت  7ويف  ، 4القبض على قادا عز الدين وأوصديق مث إطالق صراحهم، والوالية السادسة حتت قيادة العقيد شعباين
ي مع بقائها كهيئة للثورة إىل غاية أصدرت احلكومة املؤقتة بيانا أكدت فيه تنازهلا عن مجيع صالحيتها للمكتب السياس

انعقاد الس الوطين للثورة اجلزائرية وبالتايل انسحاب احلكومة املؤقتة من صراع حول الشرعية وبقائها كصيغة قانونية 
لقد أثر غياب احلكومة املؤقتة عن السري احلسن .اعرتاف دويل 30نضرا لتحصلها على لتطبقها مع الوضع الدبلوماسي 

أوت وهذا بعدما أصبحت عاجزة عن تطبيقها اتفق عليه أثناء  6ذية املؤقتة لذا استقال شوقي مصطفاوي منها يف للتنفي
  5.تعيني أعضاء جبهة التحرير التنفيذية املؤقتة

وبدا الشعب بالتعبري عن موقفه مبظاهرات عفوية رافضة للوضع لتتطور تدرجييا حيث يلقي الشعب بأجساده 
وفعال كان موقف . حاجزا بني القوات املتضاربة أجسادهملتوسط بني الطرفني املتقاتلني وبإقامة ل األرضاحلية على 

القاعدة رمز للطاقات الثورية اليت ميلكها الشعب ومرات عاكسة للوعي السياسي اجتاه ال مسؤولية القمة وحرص الشعب 

                                                           

  .174السابق، ص  صدرسعد دحلب، امل  1
 Rédha Malek, l’Algérie à Evian (Histoire des négociations secrétes 1956-1962, Edition ANEP, 2002, p265 

  .116ص , املصدر السابق, 3ج,حياة كفاح , امحد توفيق املدين  2
  .181السابق، ص  صدرسعد دحلب، امل  3

  )بوتفليقة-بومدين -بن بلة(صورة لتحالف حممد شعباين مع مجاعة تلمسان ):   39(  امللحق رقم : ينظر .177، ص نفسه صدرامل 4
 Rédha Malek, l’Algérie à Evian… ,op.cit, pp 263-265 : ينظر كذلك .193، ص نفسه 5



جندي من  4000 رأسى ليف االنفراج بعد دخول هواري بومدين العاصمة ع األزمة وبدأتعلى الوحدة الوطنية  
بدأت تنفتح طريق التعاون نوعا ما بني االطراف . األخريالقوات املوالية للمكتب لتنتهي هده التوترات لصاحل هدا 

 .19621املتخاصمة ابتداء من سبتمرب 

، و ما قد ينجر عنه من حرب أهليةل األمر إىل خمافة أن يتحو ، 2عن السلطة الشرعيةبن يوسف بن خدة لى خت
السنتني من اجلهاد و االستشهاد، ففضل االنسحاب على أن يرهن البلد إىل اهول والضياع احلتمي  دضياع حلصا

إذا ما انساق حنو التمّسك بالكرسي اللعني ... لالستقالل واالنتقام الشنيع من ااهدين و تشفي األعداء يف الشهداء
3!!اليت مل تكن تنقصه" الشرعية الثورية"شعار  حتت

 

   

                                                           

1 Ibid, p  .266  
يتخلى عن الكرسي طواعية من أجل ) 1988جناحه يف انقالب سنة قبل اجلنرال املؤمن سوار الذهب يف السودان بعد (بن يوسف بن خدة بذلك أول رئيس عريب يعد   2

  .16بن يوسف بن خدة ، شهادت ومواقف، املصدر سابق، ص  .الوطن
  .16بن يوسف بن خدة ، شهادت ومواقف، املصدر سابق، ص   3



  :مفاوضات وإتفاقيات إيفيان: رابعا

وقد  1956عرفت االتصاالت بني فرنسا وجبهة التحرير الوطين عدة حمطات، من بينها السرية اليت بدأت سنة 
بالقاهرة، ولقاء  1956يف أفريل ) Joseph Begarre(مع جززيف بيغار " حممد خيضر"مشلت عدة لقاءات منها لقاء 

 26برعاية يوغسالفية يف ) Brioni(يف جزيرة بريوين ) Pierre contin(أمحد فرنسيس وحممد يزيد مع بيار كونتال 
غري أن هذه اللقاءات كلها باءت بالفشل لسوء . 1956أوت  17، مث لقاء روما بني نفس املمثلني يف 1956جويلية 

جبهة التحرير الوطين ومعرفة توجهاا، من أجل التمكن من تطويقها والقضاء نية فرنسا، اليت متثلت يف جس نبض 
   1.عليها

تعد مفاوضات إيفيان من أهم االستحقاقات اليت واجهت احلكومة اجلزائرية املؤقتة، حيث بعد إعالن ديغول 
إما االستقالل، وإما  :، أين طرح ثالث اختيارات2يف خطاب مذاع ومتلفز 1959سبتمرب  16 مبدأ تقرير املصري يف 

، رغم املواقف 3الفرنسة وإما املشاركة مع فرنسا، هذا اخليار الذي تبناه ديغول إعطاء حكم ذايت أي السيادة احملدودة
املتباعدة واعرتاض احلكومة املؤقتة هلذا االستفتاء، ألنه يتعارض مع مفهوم األمة اجلزائرية املكونة من شعب واحد، وتاريخ 

امازيغية ومصري مشرتك،  وتتعارض مع قرارات مؤمتر الصومام اخلاصة مبسألة املفاوضات  -وثقافة عربية و دين واحد 
االعرتاف باألمة اجلزائرية املوحدة وحدة ال تتجزأ، سيادة : والتحديد الدقيق لشروط وثق إطالق النار، واملبنية أساسا يف

وسيلة دميقراطية وسلمية متكن منفذ و اعتربته ، إال أا 4الشؤون اخلارجيةاجلزائر يف كل ااالت مبا يف ذلك الدفاع الوطين و 
  . 5الشعب اجلزائري من حتقيق اإلستقالل

I. االتصاالت األولية بين الحكومة المؤقتة الجزائرية وممثلي ديغول.   
  :)Meulin(  "موالن "لقاء .1

 الفرنسي الطرف عن فيه شارك والذي، 1960جوان  29إىل  25من " موالن" بدأت املفاوضات بلقاء 
 للجنة املكلف بالقضية اجلزائرية يف رئاسة اجلمهورية الفرنسية، العام الكاتب)   Roger Moris" (موريس روجي"

 ،"أمحد بومنجل"و" حممد الصديق بن حيي"، أما الطرف اجلزائري فكان ممثل من  ) ( Gastines"تنيسقا" واجلنرال
فشلت لتعنت الطرف الفرنسي ومتسكه بفكرة وضع السالح دون حتديد الشروط العسكرية والسياسية  املفاوضات لكن

 إطالق لوقف والعسكرية السياسية الشروط حتديد على تركزت فقد اجلزائري الوفد نظر وجهة وأما ،لوقف إطالق النار
 الفرنسية احلكومة أن خدة بن يوسف بن ويؤكد ،  6بالفشل انتهى اللقاء أن غري ، االختيار حرية ضمان مث النار،

 عمالة مقر يف وعزلتهما "متمردين"  أساس على عاملتهما بل مفاوضني أساس على ال اجلزائريني املبعوثني مع تعاملت
 ، الصحافة مع واالتصاالت والزيارات الفردية احلريات كل من حرمتهما حيث 1960 جوان 29 إىل 25 من "موالن"

                                                           

  .41-40، ص ص املصدر السابقمالك رضا، اجلزائر يف ايفيان،   1
  1959سبتمرب  16ة للجنرال ديغول من اللقاء املتلفز يف صورة  مأخوذ): 30( امللحق رقم   2

  .17بن يوسف بن خدة، إتفاقيات ايفيان، املصدر السابق، ص   3
  .16،ص  نفسه املصدر  4
  .71، ص 2005، دار اهلدى، اجلزائر، 1962مارس إىل سبتمرب  19عمار مالح، املرحلة االنتقالية للثورة اجلزائرية من   5

6 Saad Dahleb, op.cit, p133. 



  توقفت مث الدويل، العام الرأي أمام  "موالن" مفاوضات فشل مسؤولية املؤقتة احلكومة حتميل هو "ديغول"هدف وأن
  .  1أشهر مثانية ملدة الطرفني بني املفاوضات

 املناطق احلضرية للجزائر، يف1960 ديسمرب 11 يوم عارمة شعبية انتفاضة اجلزائر شهدت الفرتة هذه وخالل
اليت  أظهرت روح الكفاح والقدرات النضالية  للجماهري اجلزائرية رغم إرهاب وجربوت القوات العسكرية الفرنسية يف 

أقنعت السلطات الفرنسية بأن  تعاملها مع املتظاهرين ، إال أن هذه املظاهرات تعترب منعرجا حامسا للثورة اجلزائرية، حيث
   .2نفعا جيدي لن العسكري احلل حماولة فرض وأن املفاوضات إىل دةهو العو  اجلزائرية للقضية الوحيد احلل

قامت وسائل اإلعالم بدور هام يف نقل املظاهرات بكل حقائقها وواقعية ونزاهة، الشيء الذي أدى إىل 
ئري التعريف والتشهري عاملًيا بالوضع السياسي والعسكري يف اجلزائر، وهو ما يزيل الشك من موقف وصمود الشعب اجلزا

  3.يف جدته وتصميمه على خوض املعركة التحريرية حتت قيادة جبهة التحرير الوطين

  :يلي ما املظاهرات هذه نتائج ومن

اندهاش السلطة االستعمارية وعلى رأسها اجلنرال ديغول هلذا االنفجار الشعيب املنظم يف مظاهرات عارمة  - 
والتضامن، وعن إرادة الشعب اجلزائري السياسي الذي مل يتقهقر ومل سلمية عرب مدن الوطن، وقد عربت عن الوحدة 

يصبه الوهن أو الفشل رغم ما سلطه عليه املستعمر من ألوان التعذيب والتقتيل والتدمري، ومل ينسلخ عن قيادة جبهة 
  .التحرير الوطين الذي هو وعاؤه ودرعه

ات العدو املدنية والعسكرية قد كان هلا أبلغ صدى، إن املعركة اليت خاضها الشعب أثناء املظاهرات، ضد قو  - 
  .وأعمق أثر يف العامل وباألخص يف رواق منحى األمم املتحدة

إن ما نشرته الصحف العاملية عن هذه املظاهرات يعد انتصارًا ساطًعا للقضية اجلزائرية وشهادة يف قبضتهم  - 
يصل من اخلارج إىل جيش التحرير الوطين بسبب خطي  ، وأن املدد العسكرية ملDOPوحتت رمحة الوحدات القمعية 

  4.وأن الثورة يف حالة احتضار" موريس"و"شال"

عالقة الشعب باحلكومة من حيث حتديد األدوار واملالحظ هنا جتسيد ملفهوم الثقافة السياسية املبين على 
  . اطن القيام اواألنشطة املتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات اليت يتعني على املو 

  " (Lucerne )لوسارن " لقاء  .2

 حيث ،بسويسرا 1961 فيفري 20يوم   " (Lucerne )لوسارن " لقاء جرى األحداث هذه من شهرين وبعد
 Georges" ( بومبيدو جورج" الفرنسي الطرف ومثل" بومنجل أمحد"و "بوحلروف الطيب" اجلزائري الطرف مثل

                                                           

  .19،ص  السابق ،املصدر ايفيان اتفاقيات: خدة بن يوسف بن  1
  .233، ص املرجع السابقحمفوظ قداش، وحتررت اجلزائر، : ينظر. 19،ص  نفسه املصدر  2

 .248- 246، ص ص ، املرجع السابق..أزغيدي حممد حلسن، مؤمتر الصومام   3

 .248- 246، ص ص املرجع نفسه   4



Pampidou (برونو دو لوس"و) "Bruno de leuss(،يثق "ديغول "اجلنرال كان جديا طابعا أعطى مما كثريا ما 
 : اآلتية النقاط "بومبيدو" أثار وقد اللقاء، هلذا

 .املؤقتة املؤسسات 1-

 .املصري لتقرير ضمانات 2-

 .األوربية األقلية جنسية 3-

 ..لية بني وقف إطالق النار واالستفتاءاليت تسري املرحلة االنتقا املؤقتة التنفيذية السلطة وشكل مفهوم 4-

 .األقليات ومتثيل ضمانات 5-

 الفصل األخرية هذه رفضت حيث املؤقتة احلكومة تقره مبا ومتسكه السابقة املبادئ أكد فقد اجلزائري الوفد أما
 وعلىعلى أساس عرقي وجغرايف،  الوطين الرتاب جتزئة فكرة ورفضت ،املصري تقرير وضمانات النار إطالق وقف بني

" قضية الصحراء ال نقاش فيها"، حيث أكد بومبيدو بأن الفرنسي املمثل ا جاء اليت الصحراء فصل فكرة اخلصوص
أن الصحراء حبر له سواحل تسكنها شعوب ساحلية واجلزائر واحد من تلك الشعوب، وعلى فرنسا أن :" وأضاف

 اليت النقاط إبراز يف الفضل هلا وكان املشاكل لطرح بداية "لوسارن" مفاوضات كانت ذلك ورغم ، "تستشري اجلميع
  .  1وضوح بكل الطرفني  بني خالف حمل كانت

واملالحظ يف هذه املرحلة من املفاوضات التعبري عن الوحدة الرتابية واالنتماء للوطن وهي أهم مسات اليت 
 .تشكل الثقافة السياسية لدى رجل القرار

احلكومة املؤقتة من خالل سلسلة من املفاوضات من افتكاك اعرتاف احلكومة الفرنسية ا كممثل متكنت 
  ماي  20   "ايفيان" وحيد وشرعي للشعب اجلزائري، فبدأت مرحلة جديدة من املفاوضات كانت بدايتها حمادثات

19612.  

  

                                                           

  .22-20ص  اتفاقية ايفيان، املصدر السابق ، ص خدة، بن يوسف بن  1
  .24نفسه، ،ص  املصدر  2



II. محادثات ايفيان ونهاية المفاوضات  
  :Evianإيفيان االولى  .1

 "جوكس لويس" برئاسة الفرنسي والوفد بلقاسم كرمي برئاسة 1اجلزائري الوفد بني "ايفيان" يف املفاوضات بدأت
)Louis Joxe (السياسية  بأن  "ديغول" اجلنرال اعرتف إذا التقدم بعض حققت حيث،  وزير دولة مكلف باجلزائر

 تنظيم إىل املؤقتة احلكومة دعا ما وهو ،2 إزاء الصحراء مبوقفة متسك ولكنه اجلزائرية، الدولة صالحيات من هي اخلارجية
 "يأيت ما اجلزائري الشعب إىل املوجه ندائها نص يف جاء حيثالتقسيم،  ضد 1961 جويلية5 يوم  يف وطنية مظاهرات

 اإلضراب ينفد دوار وأبعد ، دشرة أصغر الكبرى إلى والمدن العاصمة من الجزائر مدن كل وفي واحد وقت في :
وأطفال  وشيوخ ونساء رجال من المواطنين كل فيها يشارك التي وتجري المظاهرات شامال دقيقا تنفيذا العام
 وبنصب الفرنسية العسكرية المراكز على مظفرة خاطفة بهجومات التحرير جيش يقوم الوقت نفس وفي...

 .  "الفرنسي الجيش وقوافل لدوريات الكمائن

 ووحدة وحدته للعامل ليعلن وخرج واسعة الشعب استجابة كانت الفرنسية واالستفزازات التهديدات ورغم
  إىل اإلضراب امتد كما وعنابة، وسكيكدة وجباية وقسنطينة بلعباس وسيدي وهران و العاصمة اجلزائر من كل يف بالده

 .  3 " جزائرية الصحراء " شعار املظاهرات هذه ورفعت السجون

 مما املؤقتة احلكومة به تقوم الذي والدبلوماسي السياسي العمل حول الشعيب االلتفاف ذلك هو هنا واملالحظ
، وهناك تتعاىل الفرنسي املستعمر أمام التفاوضي موقعها من وعزز العاملي العام الرأي أمام دميقراطية مصداقية أعطاها

الثقافة السياسية لدى أعضاء احلكومة املؤقتة حيث بلغت درجة النضج، من خالل خمراجاا ومدخالت أفراد الشعب، 
  .  أي بلوغ املشاركة السياسية أوج عطائها

   

                                                           

كرمي بلقاسم، سعد دحلب، أمحد فرانسيس، أمحد بومنجل، حممد الصديق بن حيي، الطيب بوحلروف،  رضا مالك املتحدث باسم الوفد  : ضم الوفد اجلزائري كل من  1
صون، املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر فارس غ: ، ترمجة1962- 1956رضا مالك ، اجلزائر يف ايفيان، تاريخ املفاوضات السرية : ينظر.والرائدين قايد أمحد وعلي منجلي 

  .162، ص 2003واالشهار، الطبعة األوىل، 
حاسي مسعود بداية من جانفي حتتل الصحراء اجلزائرية أمهية جيوسياسية يف اسرتاتيجية الفرنسية، حيث تعد امتداد اقتصادي هلا خاصة بعد اكتشاف أول حقل للبرتول يف   2

نسية، مما قواعد إسرتاتيجية الختبار أسلحة الدمار الشامل، كما متثل درعا يقي ظهر اموعة األورو إفريقية، وبوابة لعمق إفريقيا السوداء الفر ، كما تعد أرضية الجناز  1956
أمحد : ينظر. املشروع املستقبلي احليوي دفعها للتحرك يف الصحراء والعمل على توحيد اخلطط يف مجيع امليادين السياسية، االدارية، االقتصادية والعسكرية من أجل اجناز هذا

حممد : ، ترمجة1961أوت  27إىل  09من خالل حماضر جملسها الوطين املنعقد بطرابلس من ) 1960/1961(مسعود سيد علي، تطور الثورة اجلزائرية سياسيا وتنظيميا 
  .124، ص 2001/2002العريب الزبريي، كلية العلوم االنسانية، القسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 

  218 ص ، السابق املرجع،حلسن حممد ازغيدي:  ظر كذلكين.78- 76، املرجع السابق، ص ص ..عمار مالح، املرحلة االنتقالية للثورة اجلزائرية  2
  .218 ص ، السابق املرجع، حلسن حممد أزغيدي:  ينظر كذلك. 78-76، املرجع السابق، ص ص ...عمار مالح، املرحلة االنتقالية للثورة اجلزائرية    3



  :(Lugrin)لقاء لوقران  .2
  20 يف جديد من) سرية القريبة من احلدود السوي(الفرنسية   (Lugrin)  "لوقران "يف املفاوضات استؤنفت

، حيث أظهرت فرنسا مدونة كربى بالنسبة المتيازات الصحراء مشكلة بسبب جديد من أخفقت ولكنها 1961 جويلية
مما دفع  ،األوروبيني باجلزائر، باإلضافة إىل رفضها أن تكون الصحراء خاضعة للسيادة اجلزائرية حىت بعد استقالل اجلزائر

   26/07/1961.1بالوفد اجلزائري طلب تعليق املفاوضات يوم 

 بقيادا الثالثة احلكومة هذه على كان،  الصحراء فصل قضية حول الفرنسي الطرف مع املفاوضات تعثر وأمام
 جويلية شهر خالل لوقران يف توقفت اليت الفرنسية السلطات مع املفاوضات مها أساسيتني قضيتني تواجه أن ، اجلديدة

، حيث بومدين هوراي العقيد بقيادة لألركان العامة القيادة مع اخلالف قضية وكذلك ، الصحراء قضية بسبب 1961
 ورئيسها احلكومة أعضاء أغلبية ولكن ، انسحب ممثلي هيئة األركان من الوفد املفاوض ومها قايد أمحد وعلي منجلي

  .2األركان قيادة مع الصراع حسم وتأجيل املفاوضات لقضية التفرغ فضلوا

بتونس، أين أشاد برافعي مشعل املقاومة يف ربوع  1961سبتمرب  15ألقى بن يوسف بن خدة اخلطاب يف 
أنتم الذين يطوفون اجلبال، أنتم الذين يواجهون صعوبات االضطهاد، أنتم الذين يكافحون يف : ((الوطن حيث ذكر

أنتم الذين يقاسون اآلالم يف السجون واحملتشدات، بفضلكم مجيعا وفضل الظروف الصعبة اخلاصة بالسرية يف املدن، 
، كما ندد بوحشية  3))تضحياتكم وفضل جهودكم املتواصلة قد اجتزنا مسرية معجزة حتت قيادة جبهة التحرير الوطين

ية تلوح يف الزمن القريب،  االستعمار الفرنسي يف اجلزائر وافريقيا، الذي بدأت بوادر اياره تظهر على العلن وأفاق احلر 
، 4كما اشاد بانتصارات الثورة على املستوى اخلارجي، حيث اتسعت رقعة البلدان والشعوب احملبة للحرية املساندة للثورة

بأننا مستعدون لتسهيل احلل السلمي للنزاع مع فرنسا، ونظن أنه غري مفيد : (( أما فيما خيص ملف املفاوضات فذكر
جلزائر، ألن األمر خطري بالنسبة للسلم الدويل وأيضا للعالقات املستقبلية بني شعيب اجلزائر وفرنسا وأن تأجيل االستقالل ا

)) لوقرين -حال عادال وواقعيا ممكن، واملهم هو العدول عن السياسة السلبية اليت كانت سببا يف توقيف مفاوضات ايفيان
وفيما خيص املتعصبني : ((..حيث جاء يف خطابه5)OAS( املنظمة العسكرية اخلاصة، كما اختذ موقفا حازما من 

األوروبيني الذين ميارسون يف املدن اجلزائرية االعدام التعسفي والسلب والنهب مبساعدة وجماملة اجليش فإم يغرضون 
قلة للخطر مستقبلهم يف اجلزائر املستقلة، ويف الوقت الذي حناول اجياد حل عادل ملشكلهم فإن افعاهلم ال تشكل اال عر 

  .6)) جديدة للتعايش مع الشعب اجلزائري 
                                                           

  .78، املرجع السابق، ص 1962مارس إىل سبتمرب  19عمار مالح، املرحلة االنتقالية للثورة اجلزائرية من   1
  .27ص  السايق، املصدر،..اتفاقيات ايفيانبن يوسف بن خدة ،   2
  .250سعد دحلب، املهمة املنجزة، املصدر السابق، ص   3
  .255-250جزة، املصدر السابق، ص ص سعد دحلب، املهمة املن  4
مبساعدة " صالن"مبدريد من طرف جون جاك سوزيين وبيار لغيار، وأسندت رئاسته إىل اجلنرال املتقاعد  10/02/1961 ميو   O.A.Sتأسس هذا التنظيم االرهايب   5

بالعبوات  2293، قاموا بأعمال وحشية وإرهابية ضد العديد من اجلزائريني ومن خمتلف الشرائح، تنفيذ سلسلة من التفجريات حوايل "سوزيين"و" غاردي"و" جوهر"اجلنرال 
جوان  7ضحية، وحرق العمدي للعديد من املؤسسات منها مكتبة جامعة اجلزائر يوم  700أسفرت عن مقتل  1962ومارس  1961لبالستيكية وذلك ما بني سبتمرب ا

، املرجع ...ف بن خدةنور الدين حاروش، مواقف بن يوس: ينظر. وحرق مكاتب الضمان االجتماعي واملدارس واملستشفيات. ألف كاتب 600وإتالف أزيد من  1962
  .344السابق، ص 

  .255-254سعد دحلب، املهمة املنجزة، املصدر السابق، ص ص   6



 3تطورت األوضاع داخل فرنسا واجلزائر حيث شكلت املظاهرات الشعبية اليت قام ا الشعب اجلزائري يوم 
، اليت تعد  تعبريا  1961أكتوبر  17، باإلضافة إىل املظاهرات اليت قامت ا اجلالية اجلزائرية يوم 1961جويلية  5و

مدى الوعي الذي وصل إليه الشعب اجلزائري يف ظل اهليمنة االستعمارية اليت حاولت بكل ما أوتيت من قوة صادقا على 
طمس مقوماته و إمخاد وطنيته، لكنها مل تفلح يف ذلك ، نظرا إلميان هذا الشعب بقضيته العادلة اليت كانت تتطلب منه 

أين أكدت . التعبري احلقيقي لنضجه السياسي 1961 أكتوبر 17نضاال مستميتا وشجاعة نادرة ، فكانت مظاهرات 
، وحقه يف تقرير مصريه واحلصول 1على متسك الشعب اجلزائري بوحدته الرتابية، وقيادته املتمثلة يف جبهة التحرير الوطين

  . على استقالله
 اقرتاح بطرح 1961 أكتوبر 24 يوم برئاسة بن يوسف بن خدة اجلديدة املؤقتة بقيادا احلكومة بادرتكما 

 أما  فورا النار إطالق وقف وباملقابل فرنسا من طرف االستقالل إعالن املصري، تقرير فكرة عن التخلي:((فيه جاء
 مع ستحل هذه املسائل والثقايف، والتقين االقتصادي والتعاون الفرنسية القوات وجالء وضع األقلية :فهي املعلقة املسائل
   . 2 )) املستقلة  اجلزائرية احلكومة

 يوم التظاهر إىل فيه تدعوه الشعب اجلزائري إىل نداء 1961 أكتوبر 30 يف الثالثة املؤقتة احلكومة وجهت كما
اجلزائري  الرتاب ووحدة الشعب وحدة نطاق يف اجلزائر استقالل الذي له رمزية خاصة، لتحقيق 1961 نوفمرب الفاتح

  3  الفرنسية  واحلكومة اجلزائرية  للجمهورية املؤقتة احلكومة بني فورا التفاوض طريق عن وسالمته

 واألغواط، وبسكرة وهران وقسنطينة إىل العاصمة من اجلزائر أحناء كل يف كبرية الشعب استجابة كانت وقد
 على واضحة مصادقة شكلت املظاهرات هذه بأن التصريح إىل "يزيد حممد"املؤقتة  احلكومة يف األخبار وزير دفع ما وهو

 المظاهرات هذه  مصيره في قرر فقد الجزائري الشعب أما " :تصرحيه يف جاء حيث املؤقتة سياسة احلكومة
 لقضية حاسمة مساهمة الجزائري الشعب وبذلك قدم ، الجزائرية المؤقتة الحكومة سياسة على بالمصادقة
  .  4 " والسلم التفاوض

الفرنسي، اليت أساءت إىل مسعة فرنسا، فضال عن تدهور عرفت فرنسا أوضاع جد صعبة، بتمرد جنراالت اجليش 
األحوال االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إىل تنامي خطر املنظمة السرية العسكرية اليت حصدت أرواح الطرفني وعملت 

  5ي يف اجلزائر،على تقويض أركان اجلمهورية اخلامسة، كما أدانت هيئة األمم املتحدة اجلرائم اليت يرتكبها اجليش الفرنس
اعرتف بسيادة اجلزائر على  1961سبتمرب  5أصاب اجلنرال ديغول  يف مقتل ، حيث خالل ندوة صحفية يف . 

  .الصحراء، وهو ما محل احلكومة املؤقتة على مواصلة املفاوضات

 .09/11/1961ثم  Balle( 28/29/1961" (بال"لقاء  .3

                                                           

  .128، ص ، املرجع السابق..) 1960/1961(أمحد مسعود سيد علي، تطور الثورة اجلزائرية سياسيا وتنظيميا   1
  .28ص  نفسه، ايفيان ، املصدر بن يوسف بن خدة، اتفاقيات  2
  220 ص السابق، املرجع ،..، مؤمتر الصومام حلسن حممد ىازغيد   3
  .220 ص ،املرجع نفسه  4
  .128، ص ، املرجع السابق..) 1960/1961(أمحد مسعود سيد علي، تطور الثورة اجلزائرية سياسيا وتنظيميا   5



املؤقتة بعدم التفريط يف الصحراء، حيث متكنت يف لقاء بال مكن نضج الثقافة السياسية لدى أعضاء احلكومة 
بدأت فرنسا تسلم  ،1من افتكاك اعرتاف فرنسا بالسيادة اجلزائرية على الصحراء  1961سبتمرب Balle (28(األول 

ت ا اجلزائر بالطابع اجلزائري للصحراء ورغبتها احلقيقية يف إاء احلرب يف اجلزائر، خاصة بعد األوضاع الصعبة اليت مر 
جرامية من هدم أين متادت يف أعماهلا اإل، ) OAS(اخلاصة العسكرية يف تلك املرحلة واليت طغى عليها نشاط املنظمة 

بعقد ندوة صحفية صرح  1961سبتمرب  05، حيث قام ديغول يف  2وإتالف وحرق ومطاردات للمسلمني وقتلهم 
فليس هناك جزائري واحد، ال يرى أن الصحراء يجب أن ...الواقعفيما يخص الصحراء فال بد من اعتبار : ((فيها

أن يكون   "ديغول"وهو اعرتاف من طرفه بالسيادة اجلزائرية على الصحراء،  لكن رفض ،  3))تكون جزء من الجزائر
  .استفتاء تقرير املصري واحدا بالنسبة للشمال واجلنوب

الثاين فإن احلكومة املؤقتة املمثلة يف وزير خارجيتها سعد دحلب باالضافة إىل رضا مالك  اللقاء بالأما يف 
وحممد الصديق بن حيي، درست مقرتحات الوفد الفرنسي املتعلقة حبقوق األوروبيني يف اجلزائر املستقلة، حيث وافق الوفد 

، كما أا قبلت أن تبقى اجلزائر خالل املرحلة اجلزائري مع حتديد اختيار إحدى اجلنسيتني ورفضت اجلنسية املزدوجة
االنتقالية حتت السيادة الفرنسية، لكن مع ختويل اهليئة التنفيذية املؤقتة صالحيات  تنظيم اإلدارة، حفظ األمن وإعداد 

ولية، مع قبول االستفتاء، أما بالنسبة للتعاون االقتصادي فإن الدولة اجلزائرية هي وحدها املخولة منح االمتيازات البرت 
  4.تطبيق القانون البرتويل احلايل

   : مفاوضات إيفيان الثانية .4

، ضم الوفد اجلزائري كل 1962مارس  18إىل  07تعد هذه املرحلة أخر حلقة من املفاوضات اليت امتدت من 
ري من كرمي بلقاسم، خلضر بن طوبال، سعد دحلب، حممد الصديق بن حيي، الطيب بوحلروف، رضا مالك، الصغ

وجون بروقلي ) Robert Brono(مصطفاي ومصطفى بن عودة، أما الوفد الفرنسي فضم لويس جوكس، روبري برونو 
)(Jean Broglie ومت خالهلا تزكية ما مت االتفاق عليه يف حمادثات لريوس السرية ،)Lerousse ( واالتفاق على النقاط

 من بطرابلس املنعقدة دورته يف باإلمجاع اجلزائرية للثورة الوطين السعليها  صوت اليت "ايفيان" اتفاقيات انتهتالعالقة، و 
 يوسف بن احلكومة رئيس أمر 1962 مارس 18 يوم االتفاقيات هذه على التوقيع وبعد ، 1962 فيفري 27 إىل22
 ، اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة باسم:(( خطابه يف جاء تونس ومما إذاعة أمواج على النار إطالق بوقف خدة بن

 احلكومة باسم أمر ، عشرة الساعة الثانية على 1962 مارس 19 من ابتداء اجلزائرية للثورة الوطين الس وبتفويض من
 املسلحة واالشتباكات العسكرية العمليات بوقف املكافحة الوطين جيش التحرير قوات كل اجلزائرية للجمهورية املؤقتة

  6 .وبذلك طويت صفحة اإلستعمار الفرنسي يف اجلزائر.  5)) الوطين الرتاب على جمموع

                                                           

  .80، املرجع السابق، ص ..1962مارس إىل سبتمرب  19عمار مالح، املرحلة االنتقالية للثورة اجلزائرية من    1
  .80، ص نفسهاملرجع   2
  .57، ص 1971مسوحي فوق العادة، منشورات عويدات، بريوت، : شارل ديغول، مذكرات األمل، ترمجة  3
  .80- 79، املرجع السابق، ص ص ..1962مارس إىل سبتمرب  19ئرية من عمار مالح، املرحلة االنتقالية للثورة اجلزا  4
  38 ص السابق، املصدر ايفيان، اتفاقيات ، خدة بن يوسف بن  5
  ".لويس جوس"وممثل احلكومة الفرنسية " كرمي بلقاسم"  GPRAبني ممثل  النار إطالقوقف  إمضاء):  33(امللحق رقم   6



 معركتها يف انتصرت أا بوضوح يسجل أن ميكنه اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة لعمل الدارس إن
 اموعة وسط يف بارزة ملكانة واحتالهلا العامل دول من كبري عدد قبل من ا االعرتاف فبعد والسياسية، الدبلوماسية

 من الثورية املواثيق عليها أصرت اليت املبادئ ظل يف اجلزائر استقالل حتقيق إىل تتوصل أن استطاعت اآلسيوية اإلفريقية
 عملها أن غري ، اجلزائري الشعب ووحدة الكاملة والسيادة الوطين الرتاب وحدة وهي الصومام، وميثاق نوفمرب أول بيان
 للثورة الالزم السالح توفري من تتمكن مل حيث كبرية صعوبات عرف العسكري الصعيد على وخاصة الداخل حنو

 على انقلبت اليت العامة األركان قيادة رأسها وعلى أنشأا اليت املختلفة التنظيمية األطر رغم وذلك املطلوبة، بالكمية
  .تشكيلها قرار وفق هلا تابعة هيئة أا من الرغم على ملعارضتها وتوجهت احلكومة

III. دراسة لمحتوى اتفاقية ايفيان:  

سعت فرنسا خالل املفاوضات اخلروج بأقل األضرار واحلفاظ على كرامتها وصيانة هيبتها ومكانتها، أما 
األمور األساسية واجلوهرية، ومرن فيما هو ثانوي ومفرق بني ما هو دائم بالطرف اجلزائري اتسم باحلزم واليقظة فيما خيص 

  :ومتثلت بنود اتفاقية ايفيان على النحو التايل 1.وما هو مؤقت وآين
 .تسليم فرنسا بتطبيق تقرير املصري مع السيادة اجلزائرية الكاملة على الرتاب الوطين �
 1بسبب نشاطهم الوطين قبل وبعد  السياسينياالفراج عن مجيع اجلزائريني املنفيني واألسرى واملعتقلني  �

 .قية وقف إطالق النارخالل عشرون يوما من اتفا 1954نوفمرب 
أشهر،  6يف مدة أقصاها  على إعداد االنتخابات اخلاصة بتقرير املصري إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة تشرف �

تبقى يف وحتافظ على األمن العام وتسري الشؤون العامة املختلفة يف الفرتة االنتقالية بدل اإلدارة الفرنسية، 
 2.إجراء االنتخابات مالسلطة لغاية يو 

 .استفتاء يف مجيع واليات القطر اجلزائري البالغ عددها مخسة عشر والية ىجير  �
حلل املنازعات اليت تربز خالل الفرتة ) متساوية األعضاء(تشكل حمكمة من قضاة مسلمني وقضاة أوروبيني  �

 .االنتقالية
 حمكمة العدل حتل املنازعات بالطرق السلمية، ويف حالة عدم االتفاق تستطيع كل دولة االلتجاء إىل �

 .الدولية
 .ل التام للدولة اجلزائرية أو االستقالل والتعاون بني اجلزائر وفرنساالخيتار اجلزائريون بني االستق �
حيتفظ األوروبيون جبنسيتهم ويتعني عليهم االختيار بني اجلنسية اجلزائرية أو الفرنسية خالل ثالث سنوات  �

 .القادمة
ينية لألوروبيني واحملافظة على مؤسسام الدينية، وضمان حرية املعتقدات احرتام اخلصوصيات الثقافية والد �

 وإقامة الشعائر املسيحية واليهودية، وكذا حرمة أماكن العبادة

                                                           

  .142سعد دحلب، املهمة املنجزة، املصدر السابق، ص   1
  .241، املصدر السابق، ص ...حممد حريب، جبهة التحرير الوطين  2



 حيتفظ األوروبيون بأمالكهم يف اجلزائر،حيق لألوروبيني استخدام لغتهم يف التعامل مع السلطات اجلزائرية و  �
، كما يتم وضع نظام خاص يف املدن ذات حيصلون على تعويض من اجلزائروإذا وقع تأميم هلذه األمالك 

 .احلجم األورويب الغالب
استخدام اللغة الفرنسية يف احلياة السياسية واإلدارية والقضائية، حترر النصوص الرمسية باللغة العربية واللغة  �

 .الفرنسية
والتقين ، حيث تتعهد الدولة اجلزائرية الناشئة باحرتام مبادئ  االتفاق على املبادئ العامة للتعاون االقتصادي �

الليربالية االقتصادية وصيانة مصاحل الرأمسالية الفرنسية، مع مطالبة بتحديد حجم املساعدات الفرنسية، لكن 
 . هذه األخرية جعلتها ورقة مساومة، وربطتها مبدى قدرة اجلزائر على احرتام االتفاقيات املربمة

االستفتاء  نسحاب اجليش الفرنسي من اجلزائر بعد إجراءمجيع العمليات العسكرية بالقطر اجلزائري باإاء  �
 .شهر من تاريخ االستفتاء 12ألف جندي يف مدة  80اخلاص بتقرير املصري، وتقليص تعداده إىل 

 .1االحتفاظ بالقواعد العسكرية بالصحراء من بينها قاعدة عني عاقر للتجارب الذرية �
 .2قابلة للتجديد باتفاق البلدين 15مح اجلزائر لفرنسا باستخدام قاعدة املرسى الكبري ملدة مخسة عشر تس �

تعترب املفاوضات اجلزائرية الفرنسية امتحان صعب النتزاع احلقوق الضائعة واحملافظة عليها، هلذا كان املفاوض 
سنوات من الكفاح املرير  7مار االستيطاين، وسنة من االستع 130اجلزائري أمام رهنات كبرية متثلت أساسا يف 

السرتجاع السيادة الوطنية وإعادة بعث الدولة اجلزائرية املستقلة، وأمام تعنت الطرف الفرنسي الذي استسلم لألمر ولكن 
ليس بأي مثن، حيث سعى للحصول على مكتسبات اقتصادية وعسكرية متكنه من حفاظ ماء الوجه، والبحث عن 

  . من احملافظة على امتيازاته االستعمارية  آليات متكنه
تتجلى الثقافة السياسية لرجاالت الثورة اجلزائرية واملمثلني يف أعضاء احلكومة املؤقتة، حيث كانوا صارمني فيما 

يت نصت خيص املبادئ األساسية للدولة اجلزائرية، واملتمثلة يف اسرتجاع السيادة الوطنية ووحدة األمة والرتاب اجلزائري، ال
عليها كل مواثيق الثورة اجلزائرية، بينما كانت مرنة يف األمور القانونية والوقتية ، وذا مكنها من كتابة عهد جديد للدولة 

  .اجلزائرية املستقلة، والسماح هلا بولوج العصر احلايل يف ظل خريطة التشكيالت السياسية اجلديدة
، وبثمن يض، رغم بقاء جزيئات 3ن قيود اتفاقيات ايفيان إتباعامتكنت الدولة اجلزائرية املستقلة التخلص م

  .   فضالا ، لكنها ال تؤثر على النسيج االجتماعي للشعب اجلزائري، املتحصن بانتماءاته احلضارية ومبكتسباته الثورية

IV.  المفاوضات اتفاقيات –دراسة المجلس الوطني للثورة الجزائرية لعمل الحكومة المؤقتة-  

                                                           

دأ على مضض، مع العلم أن ذلك كان كانت احلكومة املؤقتة اجلزائرية تعلم أن فرنسا تريد االحتفاظ بالقواعد العسكرية ملواصلة جتارا الذرية والفضائية، لذلك قبلت املب   1
صاحل بلحاج، تاريخ الثورة : ينظر. جلمهورية اجلزائرية املستقلة فيما بعدمنافيا لسياسة ومبادئ عدم االحنياز اليت تتبناها احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية واليت تنتهجها ا

  . 412اجلزائرية، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، ص 
نور الدين . 291-290سعد دحلب، املهمة املنجزة، املصدر السابق، ص ص :  كذلك ينظر. 241، املصدر السابق، ص ...حممد حريب، جبهة التحرير الوطين  2

  .350-349ش، مواقف بن يوسف بن خدة، املرجع السابق، ص صحارو 
Redah Malek, l’Algérie à Evian op.cit, pp 193-194.  

والوحدات  1966، واملناجم سنة 1963بداية سنة ) خاصة األراضي(يقول بن خدة يف هذا الصدد، بأنه بعد عشرة سنوات من االستقالل مت تأميم أمالك املعمرين   3
ور الدين حاروش، مواقف بن ن: ينظر. 1968واملرسى الكبري سنة  1967، واسرتجاع القواعد اجلوية الصحراوية سنة 1971، واملنشآت البرتولية سنة 1968 الصناعية

  .353يوسف بن خدة النضالية والسياسية، املرجع السابق، ص 



املرة األوىل حني كانت االتفاقيات مازالت مسوّدة قابلة  ،ناقش الس الوطين للثورة نتيجة املفاوضات مرتنيلقد 
وكانت بعض فقراا، وخاصة ما كان يتعّلق منها مبواقع اجليوش وحتركاا أثناء الفرتة االنتقالية، موضوع خالف . للتفاوض

مصادقة الس على مسوّدة االتفاقيات، مع الوعد بإعادة التفاوض يف وقد أصّرت احلكومة على طلب . وخماوف حقيقية
وأعتقد أّن احلكومة ارتكبت خطأ سياسيا ونفسيا بإصرارها على طلب املصادقة على مسوّدة ما  ،النقاط موضوع اخلالف

  .زالت قابلة للتفاوض، جعل أعضاء القيادة العامة للجيش يصّوتون برفض هذه املصادقة

خالل مؤمتر طرابلس املنعقد ما بني  لس، مرة ثانية، هذه االتفاقيات يف صيغتها النهائية بعد إمضائهامث ناقش ا
مبا يف ذلك السجناء اخلمسة الذين أرسلوا إىل ، 2وقف إطالق النار باإلمجاع 1وصادق على الئحة فيفري، 27إىل  22

، ما عدى أعضاء هيئة األركان  3لصاحل االتفاقياتفيفري وكلوه فيها للتصويت بامسهم  15بن خدة رسالة بتاريخ 
ف واإلجراءات اليت جيب األهدا تحتّددو   ،)ناصر(والرائد خمتار بوعزام  4)بومدين، قايد أمحد، علي منجلي(الثالثة 

  5.اختاذها، بعد االستقالل، ملعاجلة املآخذ على هذه االتفاقيات وجتاوزها

 ،6)1962جوان  6- ماي  27(ه الصادر يف مؤمتر طرابلسبرناجمالس الوطين للثورة من خالل اعترب 
جند اتفاقية  أننا إال .7مل يعرف التاريخ مثيال هلا اإلبادةاتفاقيات ايفيان انتصار سياسي ال مرد له فقد وضع حد حلرب 

سا واجلزائر ولكن هدا ايفيان وضعت مقابل االستقالل قيود التبعية االقتصادية والثقافية وتطبيق سياسة التعاون بني فرن
استعمارية فقد حتول النظام االستعماري الفرنسي الذي كان ذوا طبيعة  التعاون كان مبثابة نظام استعماري جديد

 واإلسرتاتيجيةاملصاحل االقتصادية  أهميسعى للمحافظة بأشكال جديدة على  مقنع، استعمار إىلاستغاللية استيطانية 
المهمة العاجلة لجبهة التحرير ((:من هده السياسة اجلديدة لفرنسا احلذربرنامج طرابلس انه جيب  وأوصىلفرنسا 

                                                           

  .59-56املصدر السابق، ص ص ... بن يوسف بن خدة، اتفاقيات ايفيان،  1
2  Rédha Malek, l’Algérie à Evian , op.cit, p223.  .  

بن يوسف بن خدة، شهادات ومواقف، دار النعمان للنشر والطباعة والتوزيع، . 55و ص  37، املصدر السابق، ص ...بن يوسف بن خدة، اتفاقيات ايفيان: كذلك  ينظر
 . 146، ص 2004اجلزائر، 

  .مصادقة واعرتاف  السجناء اخلمس باتفاقيات ايفيان):  32(  امللحق رقم  3

وة لبنود اتفاقيات ايفيان حسب شريف بلقاسم اىل القيود املتمثلة يف عودة جيش التحرير إىل الثكنات واستبداله جبيش بديل واملتمثل يف الق األركانيعود سبب رفض هيئة   4
لتنفيذي الذي كان يضم فرنسيني، زائد على ذلك احتفاظ اجليش الفرنسي بالقواعد العسكرية واملطارات وابقاء السيطرة الفرنسية احمللية، باإلضافة إىل الشرطة  والوالة واجلهاز ا

وسف بن خدة، املرجع نور الدين حاروش، مواقف بن ي: ينظر. سنة، والقبول ذه األمور يعين يف رأي هيئة األركان إفراغ الثورة من حمتواها 15على قاعدة املرسى الكبري ملدة 
  .351السابق، ص 

. ملدافع الوحيد عن التطلعات الوطنيةويرى حممد حريب أن هيئة األركان كانت تريد االستفادة من تنازالت احلكومة املؤقتة يف املفاوضات لوضعها على كرسي االام والظهور كا
جبهة التحرير الوطين األسطورة والسراب، املصدر : حممد حريب: ينظر. ملؤيد من طرف هيئة االركانوستتواىل الصراعات بينهم دون توقف حىت استالم السلطة من بن بلة ا

  .240السابق، ص 
  .236، املصدر السابق، ص ...حممد حريب، جبهة التحرير الوطين 5
نقد االستعمار وسياسته  : هدا امليثاق على ثالث مبادئ أساسية وهي رئيس فدرالية فرنسا وقام"عمر بوداود"و'"علي كايف"ونائبه "حممد بن صديق حيىي"ترأس مؤمتر طرابلس  6
رسم املستقبل السياسي للجزائر، فوثيقة طرابلس  حسب رابح لونيسي صاغتها فئة حمدودة يف صراع سياسي حاد بني خمتلف القوى من اجل  –حتليل خصائص األمة اجلزائرية-

رضا  –عبد املالك متام  –حممد حريب  –مصطفى لشرف  –ي حتكمت فيه موازين القوى،  والذي صاغوا برنامج طرابلس هم السيطرة على دواليب احلكم بعد االستقالل والذ
 رابح: ينظر. نص الوثيقة حسب رابح لونيسي مل يعرب عن قيم اتمع وطموحاته بل جاء معرب عن مصاحل ضيقة للطبقة اليت تستعد للسيطرة على احلكم. امحد بن بلة -مالك

  .141ص ,2012, دار كوكب العلوم، اجلزائر, 2ط,دراسات حول إيديولوجية وتاريخ الثورة اجلزائرية , لونيسي
7 C.A.N. : Micro fiche N° : C055: Procès verbal de la quatrième session de( C.N.R.A) à Tripolis du 27 

/05/1962 au 07/06/1962. 



وقد قام ، )) القتال إيقافالوطني هي القضاء بجميع الوسائل على االستعمار في شكله الذي ما يزال باديا بعد 
جنده تناول : فمثالاحللول له  إجيادليله وحماولة كل بند من بنود اتفاقيات ايفيان وحت  إىلبالتطرق  أعضاء الس الوطين

واملنشآت النووية وعلى اجلزائر يف  لفرنسا الحتفاظها بقاعدة املرسى الكبري واملطارات العسكرية أعطيتاالمتيازات اليت 
  )1(استكمال وحدا وسيادا الوطنية التملص من هده البنود تدرجييا  إطار

يقول العريب الزبريي يف  ،عربت عن تنازالت كبرية قبل ا ممثلو احلكومة املؤقتةرأى البعض أن اتفاقية ايفيان فقد 
ربطت  أخرىفيان بقدر ما كانت انتصار سياسي باسترجاعها للسيادة الوطنية فمن جهة اي تفاقيةا إن(( :هدا الصدد

فرنسية  أرضاالجزائر  تأبق((: يف هذا الشأن بأاشريط  األمنييذكر  كماحيث   ، 2))البالد بقيود التبعية االقتصادية
 اقتصاديا وثقافيا رغم زوال الوجود السياسي منها ولذا عملت على رسم صورة للدولة الجزائرية المتطورة كما

  .)3()) تريدها فرنسا وتتمناها واعتبارها بمثابة استعمار جديد للبالد

ونقائصها اليت ركزت على الكفاح  وأخطائها احلكومة املؤقتة اجلزائريةيف مسار نقد ذايت  إىل الس الوطينتعرض 
الرتبية  إمهالخاصة اجلانب االقتصادي واالجتماعي وحىت الفكري وبالتايل  األخرىاجلوانب  وأمهلتمن اجل االستقالل 

  .السياسية واالجتماعية للفرد اجلزائري والرتكيز على الرتبية الثورية

  :واخللفيات اليت نتجت عنها هده النقائص تتمثل فيما يلي األسبابومن 

  .األريافجهل املؤهالت الثورية العميقة للشعب يف - ا      

ألسس  الحكومة المؤقتة الجزائريةرغم محاربة (( عمل احلكومة املؤقتةيف بعض جوانب  اإلقطاعيةاملظاهر -ب     

السياسية وتجسد ذلك في وجود زعماء  اإلقطاعيةلم تهتم بمحاربة  نهاأ إالاالجتماعية واالقتصادية  اإلقطاعية

  .))السياسية والمواطنين بصفة عامة األوساطتربية ديمقراطية بين  أوانعدام ثقافة  إلىسلطويين ويرجع هدا 

  ))وجود قطيعة بين القمة والقاعدة الشعبية((انفصال القيادة عن اجلماهري - ج       

بتأكيد ان  احلكومة املؤقتة اجلزائريةبرنامج طرابلس نقده وحتليله لنقائص الس الوطين للثورة من خالل وينهي 

  4.ناضجة ومنسجمة مع الواقع الوطين ومجاهري الشعب إيديولوجيةانه من غري  أثبتتجتربة سبع سنوات ونصف 

   

                                                           

  .1979,وزارة االعالم والثقافة ، اجلزائر). 1962جوان  6-ماي  27(برنامج طرابلس): 1962- 1954(النصوص األساسية جلبهة التحرير الوطين  1
  .329ص , 2000, اجلزائر: دار هومة, 2ج,)1992- 1942(تاريخ اجلزائر املعاصر ,حممد العريب الزبريي  2
  .111ص, 1998, اجلزائر:ديوان املطبوعات اجلامعية ,)1962- 1919(ربة احلركة الوطنية التعددية احلزبية يف جت,االمني شريط   3
  .1979,وزارة االعالم والثقافة ، اجلزائر). 1962جوان  6-ماي  27(برنامج طرابلس): 1962- 1954(النصوص األساسية جلبهة التحرير الوطين  4



 محطات من عمل الحكومة المؤقتة الجزائرية :خامسا

I.  ديغولمواجهة سياسة  
 حيث دورها، تفعيل إىل باملبادرة احلكومة املؤقتة على املفروضة واالستحقاقات االستعمارية سارعت املناورات

 التحاق على التحرير جبهة ضربته الذي احلجز رفع خالله وتقرر 1958 سبتمرب20  يوم األول اجتماعها عقدت
  .1احلكومة ا تقوم مبادرة أول هذه فكانت 1956 ماي 19 إضراب إثر باجلامعة الطلبة

 يف االستفتاء سؤال جاء فقد ،اجلزائري الشعب على 1958 سبتمرب26 استفتاء  مشروع "ديغول اجلنرال"  طرح
 بني األخرى اإلفريقية الشعوب خريت بينما ،" وال؟أ الدستور على توافق هل" بصيغه الفرنسية األقاليم كباقي اجلزائر

وتعترب حمطة مهمة يف موجة التحرر يف إفريقيا، حيث شرعت فرنسا يف .  2الفرنسية اموعة يف البقاء أو االستقالل
  . تصفية استعماراا من أجل التفرغ لالحتفاظ باجلزائر

 لن الشعب إن(( :هفي قال عباس فرحاتها رئيس هصدر املؤقتة هذا املشروع من خالل بيان أ احلكومة واجهت 
 والشعب فرنسا، ليست والجزائر واالستقالل، السيادة في الجزائر بحق االعتراف يتم أن إلى السالح يلقي

إن االستفتاء حول الدستور الفرنسي الذي بدا اليوم يف : (( وأشار إىل االستفتاء قائال .3))..فرنسيا ليس الجزائري
  4)). اجلزائر هو ضغط ال حيتمل على شعب يكافح يف سبيل استقالل

، اليت حاول ديغول إجهاض الثورة التحريرية "سلم الشجعان"اجلزائرية مؤامرة اعرتضت احلكومة املؤقتة كما 
نظرا لشساعة مناطق نفوذها  ،5بتقسيم صفوف الثورة مبواجهتها من الداخل، عن طريق االتصال بقيادة الوالية الرابعة 

متكنت القوات الفرنسية من اخرتاق صفوفها عن طريق زرع ، حيث  يوشراسة املعارك ا، فضال عن موقعها االسرتاتيج
البحث عن حماورين ، عن طريق اخلارج عن  الداخل  فصلهي  الفرنسية  السلطة  مساعي،  وكانت 6خاليا جتسسية ا

 7 "جيب التفاوض مع الواليات، وبالتايل إقصاء احلكومة املؤقتة" :أنهيؤكد ديغول  حيثمن الداخل 

 إليقاف طريقان هناك"  بأن الوطنية اجلمعية أمام  اآلخر  هو  الوزراء رئيس  ريبدو  صرح ميشالكما 
 أما. "اخلارجية  اهليئة مع ذلك على اتفق ما حالة يف العام القتال توقيف أو الداخل يف املقاتلني مع ريقط القتال، 

                                                           

   .404 ص املصدر نفسه، ،3املدين، حياة كفاح، ج توفيق أمحد 1
  .213  ص السابق، املرجع، ...مؤمتر الصومام ، حلسن حممد أزغيدي  2
  .214 ،ص املرجع نفسه   3
  .213 ص السابق، املرجع، ...مؤمتر الصومام ، حلسن حممد أزغيدي  4
  هم صاحل زعموم قائد الوالية الرابعة ونوابة حممد بونعامة واألخضر بوشامة  5
ودف آنذاك إىل تدمري خاليا اجليش واجلبهة، ويضيف أن الوالية الرابعة تلقت  1957و 1956صايكي بأن تاريخ تأسيسها يعود إىل ما بني يكشف أحد قادا النقيب   6

 أما مصطفى بن عمر، وهو .)البلويت( العدو لصاحل تعمل حامية تسمى جتسس شبكة بوجود ختربها )( COM مراسلة من قيادة العلميات احلربية 1957تلقت سنة 
كشف عن وجود اتصاالت بني مسؤولني حمليني جلبهة   )قائد الوالية الرابعة( اآلخر من إطارات الرابعة، فيذكر يف مذكراته أن بن الشريف وخالل اجتماع ترأسه سي حممد بوڤرة

ربيع األول  16ميالدي املوافق لـ  2016ديسمرب  15يس جريدة الشروق اخلم: ينظر .بالوالية الرابعة 1956التحريري الوطين واجليش الفرنسي يف منطقة العمارية سنة 
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  والية قائد بالداخل، القادة احد انضمام اىل الوصول من متكنا إذا(( صرح ديغول إن قال جهته من جاكني العقيد
 1.))  وجمموعته عباس فرحات سنفشل مثال،

 :وهي الصلح لتحقيق الشروط من جمموعة بتحديد جاء فقد الشجعان سلم فكرة على املؤقتة احلكومة رد وأما
 املصري تقرير حق وتطبيق االستعمار بنهاية واالعرتاف الشعب ممثلة ألا اجلزائرية للجمهورية املؤقتة للحكومة التوجه

 . 2النار إيقاف اخلطة يتم إعالن هذه أساس اجلزائري، على للشعب

 العسكرية العمليات جلنة هي تأسيس الثورة لتعزيز املؤقتة احلكومة اختذا اليت امليدانية اإلجراءات ومن
(C.O.M) وهو السياق نفس يف آخر قرار كما اُختذ ، العسكرية العمليات وتسيري والتسليح التموين مهامها ، ومن 

  . 3شهر أقصاه أجل يف الداخل إىل باحلدود املرابطة العسكرية الوحدات إدخال

املتمثل يف تقسيم اجلزائر على أساس  1959سبتمرب  26أما رد احلكومة املؤقتة على إعالن ديغول ملشروعه 
إن الذاتية القومية :"1958سبتمرب  28فجاء من خالل بياا يف عرقي وأثين ، وفصل الصحراء عن باقي الرتاب الوطين، 

اليت تكوا اجلزائر والوحدة االجتماعية لشعبها هي عناصر موضوعية وجوهرية، وهلذا فمن الوهم تطبيق تقرير املصري 
ودينية، وزيادة على بكيفية ال تقر حسابا هلذه احلقائق أو دف إىل متزيق هذه الذاتية وجتزئتها إىل جمموعات عنصرية 

ذلك فإن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية تؤكد على وحدة الرتاب الوطين، وتعرب عن عزمية الشعب اجلزائري اليت ال 
   4"تقهر، يف معارضة كل حماولة تقسيم

عم أما فيما خيص اعرتاف ديغول حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، كانت مناورة من أجل استقطاب الد
الدويل هلا، خاصة بعد قرار االمم املتحدة بأن حتل املشكلة اجلزائرية حال دميقراطيا سلميا، فكان رد فعل احلكومة املؤقتة 

إنه من السخرية التفكري يف جتزئة بالدنا : "الذي جاء فيه 1960فرباير  29من خالل تصريح رئيسها فرحات عباس يف 
ة أن مثل هذه احللول ال سبيل إىل قبوهلا، إن الشعب اجلزائري ال يسعه إال أن وتقسيمها حسب مجاعات، جنسية أو ديني

يرفضها، وأن اجلزائر قد حافظت حتت نري االستعمال على شخصيتها ووحدا الرتابية إننا لن نقبل بأن متزق يف وقت 
  .5"الذي تدعي فيه لتقرير مصريها حبرية

II. ةالنشاط السياسي والدبلوماسي للحكومة المؤقت 

إىل إحياء مآثر تارخينا وشخصيتنا الوطنية، باسرتجاع السيادة  للجمهورية اجلزائرية سعى أعضاء احلكومة املؤقتة

 نشاط ، عن طريقالوطنية وبعث الدولة اجلزائرية اليت غيبها االستعمار االستيطاين الفرنسي مدة تزيد عن قرن وثالثني سنة

قائم على اهتمام الرأي العام، ويتيح هلا توسيع دائرة حتالفاا،  خاصة بعد أول موجة من االعرتافات أتاحت  دبلوماسي

وإمساع  هلا ما يشبه االعرتاف الدويل مما دفعها إىل مضاعفة االتصاالت، ومن إرسال البعثات إىل خمتلف أحناء العامل،
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من أجل اإلسهام يف ترقية القضية اجلزائرية على  واالجتماعات الدولية،صوت اجلزائر احملاربة يف الندوات، واملؤمترات، 

تجنيد أكثر للدول العربية واإلسالمية والكتلة األفروآسيوية واملعسكر الشرقي يف صفها، وضمان ،  ب 1الصعيد الدويل

ف األطلسي الذي كان يدعم الدعم املادي والدبلوماسي، وحتييد يف نفس الوقت املعسكر الغريب واملتمثل أساسا يف احلل

  2.املوقف الفرنسي

واملتمثلة أساسا يف املسطرة،  إسرتاتيجية احلكومة املؤقتةوالدولية قسما هاما من  3احتلت األبعاد الدبلوماسية 

 سياسية اخلارجية لشارل ديغول، واستعادة املبادرة منه وتدارك الصعوبات اليت كانت تعاين منها الثورة داخلياالمواجهة 

بسط تأثريها تدرجييا على اال ب ،سعي إىل حتطيم املؤسسات االستعمارية القائمةوال بتحقيق انتصارات دبلوماسية،

، والعمل على وقف قمع إعادة بعث للدولة اجلزائرية كشخص من أشخاص القانون الدويل ، والعمل علىالدويل

وضع عواصم الدول أمام حتدي االعرتاف ا إن ، و 4ة واملساواةاالستعمار واملطالبة باحلقوق األساسية لإلنسان وهي احلري

عدم وجود  يدعيتكذيب ادعاءات ديغول الذي كان من أجل  توفري أداة شرعية ورمسية مع فرنسا، و عاجال أو أجال

 .حكومة متثل الشعب اجلزائري للتفاوض معها
5   

الشيوعي بزعامة االحتاد السوفيايت واملعسكر الرأمسايل اإليديولوجي بني املعسكرين متيز الوضع الدويل بالصراع  

وبروز الكتلة االفروآسيوية يف املعادلة السياسية اليت هيمنت عليها احلرب الباردة،  بزعامة الواليات املتحدة األمريكية،

عن ذلك تبعية  رجدون أن ين ،الصراع الذي مييزه الوضع الدويل  هذا الستفادة منل احلكومة املؤقتة اجلزائرية فسعت

لمعسكرين، أي االستفادة من الدعم املادي والدبلوماسي للدول االشرتاكية مع احملافظة على استقاللية القرار لاجلزائر 

ليس مبدأ : (( ، ما يلي"احلياد سياستنا الثابتة: "وأكدت يف هذا الصدد ااهد يف مقال هلا بعنوان 6.السياسي اجلزائري

ه ثورتنا وجعلته حكومتنا الوطنية أساسا ثابتا يف سياستها اخلارجية موقفا سلبيا من املشاكل العاملية، احلياد الذي نادت ب

بل هو التعبري الصادق السليم عن أماين شعبنا وكل الشعوب الناشئة يف اختيار طريقها اخلاص الذي ليس من احملتم أن 

إننا مستعدون للتحالف مع :((ن قادة الثورة أكدوا يف قوهلمويذكر سليمان الشيخ أ. 7))يكون هو طريق الشرق أو الغرب

جيب علينا أن نسهر بصورة منتظمة :((ولكن يف نفس الوقت يؤكدون)) مع الشيطان للقضاء على االستعمار الفرنسي
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، وذا سهرت احلكومة املؤقتة يف عملها 1 ))على االحتفاظ باستقالل الثورة اجلزائرية، بصورة ال ميسها فيه أحد بأذى

  . الدبلوماسي على سالمة خياراا وتصوراا واستقالهلا بتنويع حلفائها

  مع المغرب العربي .1

 وسعتوهذا واضح من خالل مواثيق الثورة،  احلكومة املؤقتة طاقات كبرية من أجل بناء صرح مغاريب سخرت
أميانا منها بضرورة و وتعلقاً منها مبا نص عليه مؤمتر طنجة ح أملغاريب منذ قمة إىل تدارك الفرص الضائعة اليت توفرت للصر 

ألا كانت ترى أن استقالل كل من تونس واملغرب ال يكتمل إال باستقالل اجلزائر، فكانت  ،الكفاح املغاريباستمرار 
بوادر الدبلوماسية للحكومة املؤقتة إنطالقا من إقليمها اجلهوي ومتثلت أساسا، يف مواجهة حماوالت اجلاهدة للسلطات 

أقطار املغرب العريب، بدأ بالصفقة التجارية اليت الفرنسية يف تسميم األجواء على الثورة التحريرية من خالل عزهلا على 
واملتمثلة يف النفط اجلزائري، حيث رفضته ليبيا بشدة وأبقت على دعمها  1957عرضتها فرنسا على ليبيا يف أواخر 

كل إن حل القضية اجلزائرية أصبح ضرورة ملحة الستقرار االمن والسالم يف  : "املعنوي واملادي للثورة اجلزائرية وصرحت
كما أن ليبيا بالنسبة للثورة التحريرية تعد اخلزان الرئيسي لألسلحة ، حيث تعترب املنفذ الوحيد . 2..."املغرب العريب

  3.لدخول من اجلهة الشرقية

وهذا ما دفع باحلكومة املؤقتة لدعم هذا اجلسر من التضامن والتعاون، حيث كثفت من عملها الدبلوماسي، 
د احلميد يضم كل من فرحات عباس ، كرمي بلقاسم، عب 1959فيفري عام  14رمسي يف وذلك من خالل توجه وفد 
، أين ألقى رئيس احلكومة  4)مدير رئيس احلكومة املؤقتة(، وإبراهيم مزهودي )وزير املعارف(ين بوصوف، وأمحد توفيق املد

ليبية يف دعم القضية اجلزائرية احلكومة املؤقتة فرحات عباس خطابا للشعب اللييب مشيدا بالدور الذي تلعبه احلكومة ال
  .5وشاكر يف نفس الوقت الشعب اللييب على التفافه وتضامنه مع الشعب اجلزائري

وذا أصبحت ليبيا قبلة للسياسيني اجلزائريني الذين كثفوا من نشاطام السياسية والدبلوماسية، إذ وفرت 
لدورة الثالثة للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية يف ديسمرب من عام احلكومة الليبية الظروف األمنية واملالية من أجل انعقاد ا

والذي يعد من أهم املؤمترات الوطنية ومنعرج حاسم يف مسار الثورة  1961أوت  27، وأعقبه املؤمتر الرابع يف 1959
ىل جتديد الطاقم احلكومي اجلزائرية، ألنه عاجل مسائل اخلاصة بالصراع بني هيئة األركان واحلكومة املؤقتة، والذي أفضى إ

برئاسة بن يوسف بن خدة، كما عاجل املؤمتر القاعدة التفاوضية مع الطرف الفرنسي واملبنية على أساس حق الشعب يف 
والذي درس تطورات املفاوضات الثنائية  1962فرباير  27و  22مث انعقد مؤمتر آخر يف  6.االستقالل ويف تقرير مصريه
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وختاما انعقد مؤمتر طرابلس ما بني . 1االستفتاء، كما تناول البعد املستقبلي للجزائر املستقلةالثنائية مع فرنسا وعاجل قضية 
الذي حظره أعضاء من احلكومة املؤقتة وأعضاء فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا وكذلك القيادة  1962ماي  31إىل  25

ني اخلمس الذين مت إطالق سراحهم، والذي هيئ العامة جليش التحرير إىل جانب قادة الواليات الستة، وقادة التارخي
  2 .األرضية األساسية اليت ستبىن عليها الدولة اجلزائر املستقلة 

ميكن القول أن ليبيا كانت الرئة السياسية اليت كانت تتنفس منها الثورة التحريرية، وترمجت حبق القناعة بضرورة 
  . اللغة واملصري املشرتكالوحدة والتضامن انطالقا من وحدة التاريخ الدين و 

وبالتوازي وحبكم اجلوار اجلغرايف شكل كل من تونس واملغرب موقعا اسرتاتيجيا حيويا للعمل الدبلوماسي 
للحكومة املؤقتة اجلزائرية، أين عمدت احلكومة اجلزائرية على عزل تونس واملغرب عن فرنسا، حيث مارست  حكومات 

التحريرية، كل الضغوطات عليهما من أجل جزأرة احلرب، بالتلويح بإعادة استعمارمها يف يف فرتة الثورة  3اجلمهورية الرابعة
حالة بقائهما يف مساندة الثورة اجلزائرية، خاصة بعدما رأت التقارب الذي حدث يف مؤمتر طنجة بني تونس واملغرب 

بنية على أساس احرتام استقالل ملساعدة الثورة التحريرية، لكن مع جميء ديغول عمل على إقامة عالقات جديدة م
  .  ، كما قام باحياء مشكلة احلدود بإنشاء جلان مشرتكة لتسويتها4البلدين قانونيا وعمليا

تعاملت احلكومة املؤقتة بكل حنكة وبصرية مع املستجدات اليت طرأت على مواقف كل من تونس واملغرب 
احلدود بكل روية، حيث رأت أن هناك مطامع مغربية وتونسية فتعاملت مع قضية . األقصى يف دعمهما للقضية اجلزائرية

توسعية على حساب األقاليم اجلزائرية، خاصة بعد اكتشاف البرتول يف اجلزائر، فتدخلت الدبلوماسية اجلزائرية بكل قوة 
املشاكل  من أجل وقف املفاوضات اليت كانت بني فرنسا وتونس واملغرب حول احلدود، وتأكيد بصفة قطعية أن تسوية

احلدودية ال يكون إال مع احلكومة اجلزائرية املستقلة، وذا طرحت تأجيل تسوية املشاكل احلدودية وترسيمها إىل ما بعد 
   5.حتقيق اجلزائر استقالهلا التام
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64-65.  
فيفري  5إىل  1954من نوفمرب " بيري مانديس فرانس"حكومة : شهدت فرنسا أزمة دستورية وسياسية بسبب الثورة اجلزائرية، حيث توال سقوط احلكومات املتعاقبة بدأٌ من  3

، اتسمت عهدا مبعاداة الكولون )1956جانفي -1955فيفري 'حكومة ادغار فور " . جاك سوستيل"، اليت سعت لعسكرة اجلزائر وعزل الثورة واعتماد مشروع 1955
أفريل  21- 1956جانفي (ي الثورة وعدم قدرا على إطفاء هليبها، حكومة غي مويل ، باإلضافة إىل تنام1947املتطرفني ملشروعها اإلصالحي املستوحى من دستور 

سبتمرب  30-1957أفريل (حكومة بورجيس مونوري . قامت بالقرصنة اجلوية يف حق القياديني اخلمس، وحل أول قناة للمفاوضات السرية مع جبهة التحرير الوطين) 1957
حكومة فيليكس غيار . ي وإعدامه وإرغام جلنة التنسيق والتنفيذ مغادرة الرتاب الوطين ، لكنها تكبدت خسائر كبرية مادية وبشرية القاء القبض على العريب بن مهيد) 1957

امت ) 1958ماي –أفريل (حكومة بيري بلينمالن . سقطت نتيجة اهلزائم املتكررة للقوات الفرنسية، وتعثر ديبلوماسية فرنسا يف اخلارج) 1958أفريل -1957نوفمرب (
 13والكولون حركة متردية يف " ماسو وسالن"ديبلوماسية، كانت فرنسا على رمال متحركة، حيث قاد غالة العسكريني بقيادة اجلنرالني " ديان بيان فو"حكومته بالتحضري لـ 

املركز الوطين للدراسات والبحث يف حركة : ينظر. مهورية اخلامسة، أسفرت على سقوط احلكومة وجميء اجلنرال ديغول إىل السلطة والذي ستنتقل مبوجبه إىل اجل1958ماي 
  .1954الوطنية وثورة أول نوفمرب 

  .195، ص 2010، دار احلكمة للنشر، اجلزائر، )دراسة حتليلية تقييمية(معمر العايب، مؤمتر طنجة املغاريب   4 
5 Mohmed Harbi, les archives de la révolution, op.cit, p 433. 



أما فيما خيص سعي تونس واملغرب إىل احتواء الثورة اجلزائرية وإبعادها على التأثري القومي العريب، حيث طلب 
الوفد التونسي من جبهة التحرير الوطين على ضرورة استشارا خبصوص تشكيلة طاقم احلكومة املؤقتة، وهذا من أجل 

،  اعتمدت 2لساعي إىل إبعاد النفوذ الناصري على ثورة التحرير اجلزائريةا1خلق تيار قريب من التوجهات النظام البورقييب
ونس واملغرب باحلفاظ على التوازن يف تعاملها وعالقاا مع الدولتني وعدم سياسة احلكومة املؤقتة على حتييد حكوميت ت

وهذا ما ذكره يف هذا الشأن  وزير الداخلية خلضر بن طوبال . ترك اال لبورقيبة ليتصرف بالثورة كما لو كان وصيا عليها
اجهة توجه دويل غريب، جيب أن نكون حذرين، ألننا بصدد مو : ((، حيث قال1959أكتوبر  03يف اجتماع يوم 

  .3...))وبورقيبة يعد فيه جمرد حلقة، دف أن يكون احلل غربيا

وتعرضت احلكومة املؤقتة إىل مشكلة تواجد جيش احلدود على أراضي التونسية واملغربية، حيث أثارت احلكومة 
التونسية ختوفها من ذلك، حيث اعتربت التواجد العسكري جليش التحرير الوطين على أراضيها خطر على أمنها، 

رير اجلزائري، وهذا ما دفعها إىل التضييق عليه خصوصا أن عدد القوات التونسية أقل ثالث مرات من تعداد جيش التح
إن وضعيتنا ((: مبصادرة ملخازن األسلحة التابعة له، حيث صرح كرمي بلقاسم وزير القوات املسلحة يف احلكومة املؤقتة

الرتاب العسكرية جد مرتدية، فالضغوط التونسية مل يسبق هلا مثيل، فمنذ ستة أشهر مل يعد مبقدورنا إدخال االسلحة إىل 
التونسيون يريدون لعب دون الوسيط بالضغط علينا مبساعدة ...التونسي، إم يريدون معرفة تعدادنا، وحىت م نأكله

لذلك قررت  ،ومن هنا تبني أن هناك مؤامرة من طرف القوى الكربى هدفها القبول بأنصاف احللول. 4))كينيياألمر 
س بأن أولوية النضال الذي تتطلبه املصلحة املشرتكة مرهون بدعم على احلكومة اجلزائرية مصارحة بورقيبة وحممد اخلام

  . الصعيد العسكري، وتعبئة اجلماهري املغاربية ضد العدو املشرتك

رغم هذه اخلالفات إال أن دول وشعوب املغرب الغريب أبقت على دعمها للثورة التحريرية، حيث أيدت 
زائري يف تقرير مصريه، حيث صرح الرئيس التونسي احلبيب بورقيبة اتفاقيات ايفيان الذي ينص على حق الشعب اجل

إنه ليوم عظيم يف التاريخ العريب، هذا الذي أعلن فيه وقف إطالق النار بعد كفاح بطويل مرير دام أكثر من : (( قائال
الثاين فصرح عقب ، أما امللك املغريب احلسن 5))سبع سنوات ونصف خاضها الشعب اجلزائري على قوى الظلم والطغيان

أنه ليوم أمتىن أن يكون والدنا املأسوف عليه قد عاشه بصفة خاصة ألنه : (( عقب االعالن عن وقف إطالق النار قائال
، وذا اكتمل صرح املغرب العريب على األقل على مستوى 6...))يفتح الباب يف وجه التطور التارخيي للمغرب العريب

  .االستقالل القطري

  بي والعالم اإلسالميمع المشرق العر  .2
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  139-138لسابق، ص ص عمر بوضرية، النشاط السياسي، املرجع ا  2
  .143- 142، ص ص نفسهاملرجع   3
  .141-140عمر بوضربة، النشاط السياسي، املرجع السابق، ص ص   4
  .17، ص 1962جريدة ااهد، عدد خاص، مارس   5
  .357بق، ص ر الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة، املرجع الساو ن: ينظر كذلك. 17، ص 1962جريدة ااهد، عدد خاص، مارس   6



سعت احلكومة املؤقتة اجلزائرية إىل تعزيز عالقتها مع العامل العريب واإلسالمي، بفتح الطريق لالعرتاف ا 
  1.واحلصول على الدعم لتدويل القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية، وتسهيل عمليات اإلمداد والتموين باملال والسالح

بالنسبة للحكومة اجلزائرية املؤقتة، امتداد طبيعي للبعد الديين للشعب اجلزائري واملتمثل يف ميثل العامل اإلسالمي 

االنتماء إىل األمة احملمدية، هلذا كان نشاط الدبلوماسي مع الفضاء اإلسالمي من أجل احلصول على الدعم املادي 

ول اإلسالمية الغري العربية مثل إندونيسيا وأفغانستان واملعنوي وكذا تقوية القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية، وكان لد

وباكستان وتركيا وإيران األثر االجيايب يف التعجيل يف حتقيق مصري الشعب اجلزائري وانعتاقه من االستعمار الفرنسي 

  2.الغاشم

الطريق إلرساء  مهدت حيث ،بكثافة يف املشرق العريب احلكومة املؤقتة اجلزائريةبدأ العمل الدبلوماسي ملمثلي 

بعيد عن االستعمار  يدمبادئ حرية تقرير املصري والقضاء على االستعمار يف إطار حتقيق الوحدة العربية وبناء نظام جد

التقليدي، حيث شكلت حرب التحرير اجلزائرية حافزا قويا معربا عن موقف دويل فعال مساند لبقية حركات التحرر، إذ 

بأن الوطن العريب هو  احلكومة املؤقتة اجلزائريةطوة أمامية للتحرر والوحدة العربية، تؤكد أن الثورة اجلزائرية تصنف كخ

   .3اإلطار الطبيعي والعمق االسرتاتيجي واحلضاري للثورة اجلزائرية

فالوطن العريب كان السند األساسي ماديا ومعنويا للثورة اجلزائرية لدرجة أا سهلت للوفود اجلزائرية سواء من 

جئني أو العاملني والناشطني سياسيا وفتحت هلم الطريق من أجل ممارسة النشاط السياسي والعسكري يف تراا وعلى الال

أرضها واألمر األهم أا أعطت هلم مكانة وحصانة دبلوماسية رغم التوتر املوجود مع الدول الكربى إزاء هذا التصرف، 

ة اجلزائرية بعيدا عن العمل والقيادة يف الرتاب اجلزائري وهو ما ساهم ومن هنا بدأت تنتشر قواعد ومراكز مدعمة للثور 

وكان له األثر البارز يف إرساء معامل االستقالل وأعطى للثورة بعدا جديدا متكنه من إدارة النشاط اخلارجي واألعمال 

صبو إليه واملتمثل أساسا يف ما كنت تاخلارجية ولكن خارج احلدود اجلزائرية والذي مل يلبث طويال حىت حقق للجزائر 

    4 .االستقالل

بعد أن قطعت الثورة اجلزائرية أشواطا كبرية من خالل نضال الشعب اجلزائري وكفاحه من أجل اسرتجاع 

استقالله املغتصب، كان لزاما احلكومة اجلزائرية املؤقتة تكثيف نشاطها السياسي والدبلوماسي، وكانت مصر العربية هي 

مبا أا كانت أول مقر هلا، ومتثل عمل احلكومة يف هذه الفرتة أساسا على مسألة املفاوضات، حيث قام الوجه األوىل 

توفيق املدين بإجراء مشاورات مع الرئيس املصري مجال عبد الناصر حول عملية املفاوضات وقد زكى الرئيس املصري هذه 
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ستقالل الالمشروط للشعب اجلزائري، حيث خالل اخلطوة مؤكدا على ضرورة أن تفضي املفاوضات إىل حل يضمن اال

طالبه بأن تفضي املفاوضات إىل حل يضمن للجزائريني " كريستان بينومع"لقاء عبد الناصر مع وزير خارجية فرنسا 

حقوقهم الكاملة يف السيادة على أرضهم وأن تكون جبهة التحرير املمثل الوحيد والشرعي للجزائريني، وذا كانت مصر 

 19د القوي يف تطور مسار املفاوضات بني احلكومة املؤقتة اجلزائرية وفرنسا والذي أفضى إىل وقف إطالق النار قي السن

   1. 1962مارس 

كما سعت احلكومة املؤقتة اجلزائرية إىل تدعيم تدفق اإلمدادات العسكرية من طرف املصريني عن طريق البحر، 

 تنقطع، كما كانت القاهرة مركزا لتدريب اجلزائريني على حرب العصابات مث باإلضافة إىل اإلمدادات عرب الرب اليت مل

إيفادهم بعد ذلك إىل اجلزائر لاللتحاق بالثورة، بذلك أسهمت  مصر يف الضغط على فرنسا من أجل االعرتاف حبتمية 

إن احلرب اجلزائرية باتت (( :حيث أكدت صحيفة ااهد 2.الثورة اجلزائرية، وعلى ضرورة إاء الوجود االستعماري ا

موضوع اهتمام دول أخرى فإخواننا املغاربة والتونسيني وسكان البالد العربية مل يفتئوا يف مساعدتنا مساعدة فعالة فقد 

  .3))صار موثق فرنسا أمام الرأي العام الدويل موقفا حرجا

خياراا وتصوراا واستقالهلا، حيث  تمدت احلكومة املؤقتة يف عملها الدبلوماسي مع مصر على سالمة اع

كانت مصر تريد التدخل يف خيارات تشكيل احلكومة املؤقتة اجلزائرية، باعرتاضها على رئيسها فرحات عباس، ومسامهتها 

الفعلية يف ما يسمى مؤامرة لعمروري، كل هذا دفع باحلكومة املؤقتة إىل نقل مقر احلكومة إىل تونس، واالكتفاء باملكتب 

ويذكر كرمي بلقاسم وزير خارجية لثاين حكومة مؤقتة  4.ركزي لوزارة الشؤون اخلارجية الذي بقي مقره يف القاهرةامل

   5.للجمهورية اجلزائرية أن العمل الدبلوماسي مع مصر افتقد للحيوية املطلوبة
فيان، فقد صرح مجال عبد لكن أشكال الدعم واملساندة املصرية للثورة اجلزائرية مل تنقطع إىل غاية اتفاقيات اي

هو ال ... إن قرار وقف القتال الذي انتظرناه طويال يفتح الطريق للتقارب بني فرنسا والثورة العربية: "الناصر باملناسبة 

    6))يعين اية الكفاح بل بدايته احلقيقية ألن عودة السلم يشكل أعظم مسؤولية لألمم الثائرة

العراق، السعودية، الكويت، سوريا، : سهرت احلكومة املؤقتة على رعاية عالقتها مع الدول العربية، خاصة منها

األردن، فلسطني، لبنان، وهذا سواء من خالل العمل الدبلوماسي معها على انفراد، أو من خالل اجلامعة العربية، 

مثل أساسا يف ختصيص منح املالية،  شحنات األسلحة وسعت على احلصول على الدعم املادي واملعنوي قوي، واملت
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جليش التحرير، وختصيص مناصب للطلبة اجلزائريني يف اجلامعات والكليات العسكرية، باإلضافة إىل الدعم الدبلوماسي، 

رات حيث سعت احلكومة املؤقتة اجلزائرية عند الدول العربية إىل تدويل القضية العربية بفضل تصويته لصاحلها يف دو 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واملسامهة يف إعداد اللوائح املقرتحة للتصويت والسعي لدول املعسكر االشرتاكي لالعرتاف 

باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية واعتبار التواجد االستعماري الفرنسي يف اجلزائر يعرض السلم واألمن الدوليني إىل 

      .1اخلطر

  :املؤقتة يف عالقاا مع الدول العربية على انتهاج سياسة قائمة علىعمدت احلكومة 

  .الشؤون الداخلية للدول العربية عدم التدخل يف  - 

  .ما خيص الصراعات العربية العربيةاختاذ موقف احلياد يف  - 

  .احلذر من سياسة التحالفات اليت أقامتها الدول العربية يف إطار انتشار مد القومية العربية  - 

  .الرتكيز على ضمان استمرارية الدعم املادي واملعنوي العريب للقضية اجلزائرية وترقيته باستمرار - 

دة األمريكية، لكسب تأييد االرتكاز على احلضور الدبلوماسي العريب يف أوروبا الغربية والواليات املتح - 

ومساندة املنظمات والشخصيات الفاعلة، والتأثري على الرأي العام للضغط على احلكومات الغربية، وبالتايل احلصول منها 

    2.على مواقف أقل عدائية للثورة، وعزل فرنسا عن حلفائها

زائرية، أيدت حكومات وشعوب بلدان وحىت تكتمل حلقات الدعم العريب للثورة اجلزائرية وللحكومة املؤقتة اجل

الوطن العريب واإلسالمي اتفاقيات بني الطرف اجلزائري والفرنسي، واعتربت وقف إطالق النار انتصارا للشعب اجلزائري 

  3.واألمة العربية على السواء نظرا خلصوصية هذه احلرب وطابعها الديين

  باتجاه دول إفريقيا .3

قامت احلكومة املؤقتة بنشاط دبلوماسي كثيف باجتاه إفريقيا، معتمدة على املصاحل املتماثلة واملبنية أساسا على 
حركة مقاومة االستعمار وحتقيق احلرية والكرامة، كما ساهم النشاط الدبلوماسي هلا يف املؤمترات اإلفريقية يف توسيع جمال 

للدفاع عن قضية اجلزائر املكافحة، أين أصبحت هيئة األمم منربا جلبهة التحرير  تدخالت املبعوثني اجلزائريني يف اخلارج
آسيوية واجلامعة العربية، حيث متكنت جبهة التحرير الوطين من قبل يف املشاركة من –الوطين عرب ممثلي الدول األفرو 

، هذا املؤمتر رسخ املبادئ الكربى ملؤمتر  1958جانفي  01يف مؤمتر القاهرة من ديسمرب إىل " ملني دباغني"خالل ممثلها 
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استقالل اجلزائر وفسح ((: ها باإلمجاع عن، ولعبت فيه اجلزائر دورا هاما ، أين نصت الئحته املصوت عن1955باندونغ 
  .1))اال للتفاوض مع جبهة التحرير الوطين

جبهة التحرير الوطين يف مؤمتر أكرا  من) أمحد بومنجل، فرونز فانون وشوقي مصطفاي( وفد  كما شارك
دمت فيه الثورة اجلزائرية  ، وكان مبناسبة احتفال غانا بالذكرى األوىل الستقالهلا، وق1958أفريل  15و 08بني ) غانا(

كمثال للتدعيم واالقتداء، أين صوت املشاركون فيه لصاحل حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، وأوصوا ببذل كل 
اجلهود املمكنة من أجل مساعدة الشعب اجلزائري وتشكيل جمموعة إفريقية ضمن هيئة األمم املتحدة، من أجل توحيد 

لوطين، كما دعت كل من غانا وغينيا وليبرييا واثيوبيا، فرنسا إىل اإلسراع بعقد مفاوضات مع العمل لصاحل جبهة التحرير ا
احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية املمثل الشرعي عن إرادة الشعب اجلزائري بغية حتقيق االستقالل وإيقاف إطالق 

   .2النار
ي اإلفريقي، وبدأت تلعب دورا هاما يف امللتقيات ساعد مؤمتر أكرا احلكومة املؤقتة يف ولوج املسرح السياس

إىل   04من ) ليربيا(نروفيا و إىل مؤمتر مبرئاسة حممد يزيد انضم وفد احلكومة اجلزائرية املؤقتة واملؤمترات اإلفريقية، حيث 

ة املستقلة ، أين رفرف العلم اجلزائري إىل جانب رايات البلدان االفريقيوكامل العضوية ، كعضو رمسي1959أوت  08

وبرهن على . 3، فحقت بذلك انتصارا على الصعيد الدبلوماسي ورسخت فعالية الدبلوماسية للجزائر املكافحة)9(التسع 

بتاريخ ) Le monde(أثر املتصاعد جلبهة التحرير ولقيادا التنفيذية يف املسرح االفريقي، حيث علقت جريدة لومند 

ن يف وسع احلكومة املؤقتة أن تتباهى بنجاحني، أحدمها من نظام سياسي، هو إ:(( يف هذا الصدد بقوهلا 11/7/1959

قبوهلا داخل اجتماع الدورة كعضو كامل احلق، واالعرتاف الرمسي بدرجة أو بأخرى، بأن احلكومة املؤقتة للجمهورية 

نظام رمزي، ويتعلق بقبول احلكومة اجلزائرية تصبح منذ اآلن جزءا من الدول االفريقية املستقلة، أما االمر الثاين فهو من 

  . 4))الليربية أن خيفق العلم اجلزائري غدة أيام فوق مبىن برملان مونروفيا

من احلكومة  5املتحدة، حيث شارك وفد األممألمهية أصواا يف  إفريقياكثفت احلكومة املؤقتة جهودها حنو 
، 1960 جوان 24-14يف الفرتة ما بني ) إثيوبيا(املستقلة املنعقد يف أديس أبابا  إفريقيااملؤقتة يف املؤمتر الثالث لدول 

إال أن كسب تضامن .  6والذي أقر بانسحاب كل العناصر اإلفريقية الداخلة مع اجليش الفرنسي يف حرب اجلزائر
واملسماة اموعة الفرنسية، ومساعدة اموعة اإلفريقية ليس باألمر السهل، بسبب وجود دول تدور يف الفلك الفرنسي 
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واحلريصة على مصاحل فرنسا، ستعمل جاهدة على الضغط على احلكومة املؤقتة للجلوس على طاولة املفاوضات املتعطلة 
 مفاوضات فشل مسؤولية املؤقتة احلكومة حتميل "ديغول"، حيث أراد  1أشهر مثانية ملدة Meulin بعد لقاء موالن

كما سامهت اموعة الفرنسية إىل حد كبري يف إسقاط القرار األفريقي األسيوي . 2 الدويل العام الرأي أمام" موالن"
 الفرتة هذه وخالل.  3املالئم للحكومة املؤقتة املتمثل يف مطالبتها األمم املتحدة باإلشراف على االستفتاء يف اجلزائر

اليت أظهرت روح الكفاح  ملناطق احلضرية للجزائر،ا يف1960 ديسمرب 11 يوم عارمة شعبية انتفاضة اجلزائر شهدت
أقنعت  والقدرات النضالية للجماهري اجلزائر، حيث بلغ صداها إىل األمم املتحدة وستؤثر تأثريا كبريا يف مندوبيها، كما

 جيدي لن العسكري احلل حماولة فرض وأن املفاوضات إىل هو العودة اجلزائرية للقضية الوحيد السلطات الفرنسية بأن احلل
   .4نفعا

أراد ديغول حتييد الصحراء  وقاعدة املرسى الكبري عن باقي ) لقاء لوسارن بسويسرا(خالل مراحل التفاوض 
الرتاب اجلزائري، مما دفع احلكومة املؤقتة اجلزائرية إىل استعمال كل وسائل الضغط سواء على املستوى الداخلي أو 

ملناقشة  1961ول التقسيمي، فجاء مؤمتر الشعوب اإلفريقية يف القاهرة يف مارس اخلارجي من أجل إحباط مشروع ديغ
ممثل احلكومة املؤقتة بشدة عن قضية وحدة الرتاب اجلزائري، وذا الشأن، " بومنجل"قضية فصل الصحراء، حيث دافع 

  .5))جزء مكمل للرتاب الوطين اجلزائريالتدعيم ملوقف احلكومة املؤقتة اجلزائرية املتعلق بالصحراء ك((قرر مؤمتر القاهرة 

ساعدت شخصية فرانز فانون يف تنمية العمل الدبلوماسي للحكومة املؤقتة يف أدغال إفريقيا ، فمنذ أن عني 
ممثال دائما للحكومة املؤقتة يف أكرا، فقد بذل جمهودا  كبري  ونشاطا سياسيا عنيفا، ميتد  إىل   1960بدء  من مارس 
م مبهمة استطالعية  خطرة يف مشايل مايل، من أجل إنشاء قاعدة 1960دفيل، قام خالل صيف كوناكري وليوبول

 ةتسمح بإيصال أسلحة تصل إىل طريق الصحراء اجلزائرية، فمهمته كانت فتح اجلبهة اجلنوبية، ومن باماكو تنقل األسلح
قصى الشمال أي إىل اجلزائر القارية، حيث والذخائر، باإلضافة إىل التسلل لكل مناطق إفريقيا من أقصى اجلنوب إىل أ

  .6حيب احلصول على أقنية كبري لإلحبار عليها يف الصحراء

مجيع الطرق من اجلهة اجلنوبية هو السيطرة على حيث كان اهلدف من إنشاء قواعد حدودية للثورة اجلزائرية 
من ساحل العاج و وتذليل طرق املواصالت الصعبة وجتتمع  بذلك وفود على أرض جزائرية من مايل  والسنغال وغانا، 

والتغلب على الصعب املستحيل وإطالق قارة بكاملها يف هجوم على آخر  ،على احلصن االستعماريضوا والغابون وليق
  .7االستعماري معاقل التواجد
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إن شعوبنا الناهضة اليوم أكثر عددا من فيالقة االستعمار مهما كانت : (( قي هذا الصددوأكدت ااهد 
يتسع علينا حنن ميدان املعركة بقدر ما تضيق املناورة بالنسبة –قوا، كل ما يستطيع أن يقهرنا به هو تشتيت صفوفنا 

  .1)) معركتنا ضده وحدهوعلى ذلك فالشرط األساسي إلجهازنا عليه إجهازا أخريا هو أن تصري - إليه

إن كفاح اجلزائر : ((جاء فيه"  جوانب من عاملية الثورة اجلزائرية"وأضافت ااهد من خالل مقال بعنوان 
املسلح قد دفع اجلماهري يف أكثر من وطن إفريقي إىل التفكري يف سلوك طريق الثورة املسلحة، فإن أسلوب التفاوض الذي 

للمسؤولني يف أكثر من وطن إفريقي، أن التفاوض الصحيح ال ميكن أن يستند إىل الفراغ،  سلكته الثورة اجلزائرية كشف
  .2))وال بد من كفاح مجاهريي من تيار ثوري

الستقالهلا من وذا كان للبعد اإلفريقي للثورة اجلزائرية دور كبري يف إعادة بعث الدولة اجلزائرية باسرتجاعها 
لسباقة يف تأيدها التفاقيات ايفيان واعتربا انتصارا عظيما إلفريقيا كلها واعتربت االستعمار الفرنسي، حيث كانت ا

  .الثورة اجلزائرية منوذجا للنضال والكفاح ضد االستعمار واالمربيالية الغربية 

 باتجاه المعسكر االشتراكي ودول عدم االنحياز .4
ها هو : ((من خالل إصداراا قائلة االحنيازحتدثت صحيفة ااهد عن موقف الدول االشرتاكية ودول عدم 

الذي طاملا طلبت منه فرنسا كلمة تأييد ولو صغرية، يرفض رفضا باتا يف بالغ  -رئيس يوغسالفيا– جوزيف بروز تيتو
مشرتك التنازل عن مثله األعلى الذي يرتكز على مقاومة االستعباد ولقد وقفت روسيا نفس املوقف حينما حاولت فرنسا 

  . 3))عها مبشروعية شن احلرب السرتجاع املستعمراتإقنا

أثريت قضية الشعب اجلزائري خالل اجتماع املؤمتر الثالث املناهض لالستعمار لدول البحر املتوسط والشرق 
 06إىل  01، كما دعم رؤساء الدول واحلكومات غري املنحازة  يف مؤمترها املنعقد من )يوغسالفيا(األوسط يف بلغراد 

، أين مت االعرتاف 4، وجهات نظر احلكومة املؤقتة اجلزائرية املشاركة يف املؤمتر برئيسها بن يوسف بن خدة1961 سبتمرب
االعرتاف الرمسي ا من طرف يوغسالفيا والباكستان وكمبوديا واالفغانستان وغانا، وهذا أعطى ثقل ودعم للحكومة 

     5.ةاملؤقتة يف املسرح الدويل وخاصة من طرف الدول الغري املنحاز 

إن اجلبهة املناهضة : (( فتقول 6آسيو من خالل حركة عدم االحنياز وحتدثت ااهد عن حركة التضامن األفرو
، لن تتوقف عن جهودها قبل أن حيصل الشعب اجلزائري، 1957وتعززت يف  1955جلأت، واليت تألقت يف باندونغ 

   .7))ومجيع الشعوب املناضلة من أجل حريتها عن أهدافها كاملة 
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أمام النشاط الديبلوماسي لوفود  أبواب القارة اآلسيوية فتحت مشاركة جبهة التحرير الوطين يف مؤمتر باندونغ
 ، الصنياهلند ،نشاء مكاتب هلا بأهم دول املنطقة حيث شكلت كل من أندونيسياإاجلبهة باملنطقة، حيث سارعت إىل 

فبالنسبة ، قوى هامة يف الكتلة اآلفروآسيوية كما تعترب ،الدول احملورية يف النشاط الديبلوماسي للجبهة يف املنطقة األسيوية
للشعبني ) اإلسالم(فتبنت مواقف اجيابية جتاه الثورة اجلزائرية، وهذا لعاملني اثنني أوهلما االنتماء الديين املشرتك إلندونيسيا 

تحت بذلك ف، )االحتالل الربيطاين واهلولندي الندونيسيا(االندونيسي واجلزائري، وثانيا التجربة االستعمارية للبلدين 
، كما قدمت جاكرتاالدعائي واإلعالمي جلبهة التحرير من خالل السماح هلا بإنشاء مكتب هلا بالعاصمة أبواا للنشاط 

 27اهلبات واملساعدات لالجئني اجلزائريني، وكانت من أوائل الدول اليت اعرتفت باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف 
مناسبة دولية وقوف اندونيسيا جبانب حرب التحرير اجلزائرية يف كل " أمحد سوكارنو"كما أكد الرئيس   ،1958سبتمرب 

وعمل دبلوماسيا من أجل تعبئة الرأي العام العاملي شعوبا وحكومات من أجل تدويل القضية اجلزائرية وحتمية اسرتجاع 
إذن فيجب ..من الواضح أن الشعب اجلزائري يريد االستقالل، هذه حقيقة ال يتطرق إليها الشك: (( اجلزائر سيادا

وجيب أن يكون موضوع االستفتاء هو االستقالل، فهذه القضية قد ...تنظيم استفتاء باجلزائر حتت رقابة االمم املتحدة
  . 1))سويت بالدماء والدموع، ومن املؤكد أن اجلزائر املستقلة ستتحقق

زيارة لرئيسها السيد فرحات وبرغم الضغوط والتهديدات الفرنسية هلا مل ترتاجع عن اعرتافها ا وعن برجمة 
، بل وأكدت دعمها وموقفها املبدئي الصارم مبنحها هبة مالية ثانية بعد تلك اليت منحتها 1959عباس إليها يف خريف 

  . 19582دوالر يف مارس ) 500.000(مخس مائة ألف : للثورة و املقدرة بـ
السياسة اخلارجية للحكومة األندلسية، هذا ما يؤكده وذا أصبحت القضية اجلزائرية من القضايا اجلوهرية يف 

إن الصراع املذهيب يف نظري ليس هو : (( الذي جاء فيه ما يلي 1961تصريح رئيسها أمحد سوكارنو يف مؤمتر بلغراد 
ؤمتر إن على امل...املشكل احلقيقي يف الظرف الراهن، إن املشكل جيب أن يكون حرا يف اختيار مصريه وطريقته يف احلياة

أن ينادي بوثق احلروب االستعمارية اليت تدور رحاها يف اجلزائر وفورا، وجيب أن نطالب بتحديد أجل ى يتجاوز عامني 
  3)).لتصفية أشكال االستعمار يف بالدنا

وانطالقا من أندونيسيا عمل السيد خلضر إبراهيمي مسؤول مكتب جاكارتا على توسيع جماالت اتصاالته  
ة مثل ماليزيا اليت وعدت ممثل اجلزائر بالتدخل لدى حكومات الفلبني واليابان بقصد تسهيل نشاط اجلبهة بالدول ااور 

كما مت تشييد مكتب البعثة الدبلوماسية للحكومة املؤقتة   . 4ما، واحلصول منها على مواقف مؤيدة يف األمم املتحدة
، هذا املكتب كان له نشاط واتصاالت مع 1958من أوت  يف طوكويو بداية" عبد الرمحان كيوان"اجلزائرية برئاسة 

مت تكوين  1960ففي أكتوبر .. وتايالند) كموبديا الالوس والفيتنام الشمالية(الفلبني وكوريا الشمالية واهلند الصينية 
عبد املالك بن "تلمها ، الذي بعث برقية إىل احلكومة املؤقتة، اس"طوكوتو كيتامور"اجلمعية اليابانية لتأييد اجلزائر برئاسة 

اعانة الشعب اجلزائري جبميع الوسائل للحصول على : ((...رئيس البعثة الدبلوماسية أنذاك، جاء فيها" حبيلس
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ولقد شعرنا بصدمة لتعنت اجلانب الفرنسي الذي رفض التفاوض معكم، ولكننا مقتنعون بأن كفاحكم ...استقالله
ولكي نتدارك تأخرنا يف مساندتكم قررنا ... الكم سوف يتوج بالنصر حتماالبطويل وتأييد العامل لكم وعطفه على نض

  .1 ...))تكوين مجعية تعمل على تزويدكم جبميع الوسائل وختدم قضيتكم داخل الشعب الياباين

وخبصوص اهلند فقد دعمت القضية اجلزائرية بفضل زعيمها جواهر الل رو الذي عرف بتضامنه مع حركات 
شريف "والسيد  "توفيق بوعنورة"حيث استطاع  1958التحرر العاملية، وسيتطور دعم اهلند للثورة التحريرية بدءا من سنة 

هذا املسعى بنجاح خالل دورة حزب املؤمتر احلاكم الذي أن يفتحا مكتبا جلبهة التحرير يف نيودهلي، و سيكلل  "قالل
، حيث متكن ممثل اجلبهة من االلتقاء عدة مرات مع مسؤولني سامني يف وزارة اخلارجية 1959جرت أشغاله يف جانفي 

اجلزائريني، مؤسس االحتاد العام للعمال  "عيسات ايدير"اهلندية، وسيتعزز موقف اهلند تزامنا مع اغتيال النقايب اجلزائري 
كما اختذ السيد شريف قالل من اهلند مركزا لنسج اتصاالت مع . 1959حيث شهدت حركة احتجاجات يف أوت 

  . 2زعماء العامل الثالث الذين كانوا يفدون إليها

تعترب مجهورية الصني الشعبية من أوائل الدول االشرتاكية اليت سارعت إىل مساندة الثورة اجلزائرية واالعرتاف  
، مث مبادرا بتقدمي دعوة رمسية لزيارا، وهو ما أتاح للوفد اجلزائري، 1958باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية سنة 

فرصة التحادث . 1958خالل شهري نوفمرب و ديسمرب  "مود شريفحم"و "بن يوسف بن خدة"التشكل من السيدين 
، وعند تقييمها ألمهية 3مع الزعيم الصيين ماوتسي تونغ، و قد أعطت هذه الزيارة دفعا قويا للعالقات اجلزائرية الصينية

  .4"طورا جديدا يف تاريخ عالقاتنا الدولية مع اخلارج"احلدث اعتربت جريدة ااهد الزيارة 

زيارة البعثة العسكرية اجلزائرية إىل الصني بقيادة كاتب الدولة عمر أو صديق، و اليت تشكلت من تسعة مث 
مارس  30ضباط، و هي زيارة جاءت تلبية لدعوة رمسية باسم احلكومة الصينية من نائب رئيس احلكومة وزير الدفاع يوم 

 وجيشها وشعبها يف احلرب الثورية اليت خاضها ، ودامت أسبوعني كاملني، درست خالهلا جتارب قادة الصني1959
الشعب الصيين ضد االستعمار وإمكانية االستفادة من خربات القادة الصينيني وجتارم يف تطوير الكفاح الثوري اجلزائري 

   5.ضد االستعمار الفرنسي

برفقة توفيق املدين مبناسبة العيد السنوي العاشر للثورة  جاءت الزيارة الثانية للسيد بن يوسف بن خدة مث
  . 6لضبط حاجيات جيش التحرير الوطين وطرق التموين و اإلمداد،  1959يف أكتوبر  الصينية
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تة لتضاعف الدعم الصيين بعد قهذا التطور يف العالقات الصينية اجلزائرية ستجسده زيارة رئيس احلكومة املؤ 
مليار فرنك، كما سامهت الصني يف تكوين إطارات عسكرية  25ساعدات لالجئني مبا قيمته ذلك يف شكل أسلحة و م

  . 1جزائرية

، مع 1960أكتوبر  6و 29كما قام فرحات عباس رئيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية بزيارة إىل بكني ما بني 
مكتب الرئاسة، وبو منجل مدير الشؤون  وفد هام مؤلف من بن طوبال وزير الداخلية يف احلكومة املؤقتة، وبن حيي مدير

السياسي لوزارة اإلعالم واألمني خان مدير الشؤون السياسية لوزارة الداخلية، أين متكن من إقامة بعثة دائمة يف عاصمة 
   2.اجلمهورية الشعبية الصينية بطلب من هذه االخرية

إن تركيز ديبلوماسية الثورة على كسب الدعم الصيين إمنا يندرج ضمن السعي للحصول على أصدقاء أقوياء 
وتتمتع حبق الفيتو بالس األمن التابع هليئة األمم يقفون إىل جانب الثورة اجلزائرية، فالصني الشعبية قوة بشرية هائلة 

تصارعتني يف حرب اجلزائر على صعيد الدعم الدويل، ففرنسا تتلقى دعما ، وحتقيقا لنوع من التوازن بني القوتني املاملتحدة
ال مشروطا من قبل دول حلف الشمال األطلسي، لذلك فقد عدت احلكومة املؤقتة مسألة املراهنة على قوة الصني مبثابة 

الذي عرب عنه السيد حممد احلل الذي سيجعل الغرب يعيد كل حساباته و يلجأ إىل التسوية السلمية خوفا مما هو أسوأ، و 
   .ملني دباغني باحلرب العلمية

القت اتفاقيات ايفيان تأييدا ودعما كبريين على الصعيد الدويل خاصة يف صفوف املعسكر الشرقي ودول عدم 
خدة االحنياز، إذ عرب الرئيس اليوغساليف جوزيف بروز تيتو من خالل برقية بعثها إىل رئيس احلكومة املؤقتة بن يوسف بن 

سيفضي هذا االتفاق إىل تعاون ودي بني الشعب اجلزائري والشعب الفرنسي، وسيكون عامال قويا : (( ...جاء فيها
لتحقيق السالم والتطور السلمي اهلادف إىل حتقيق تطلعات شعوب افريفيا، ومسامهة عظيمة يف اقرار السالم والتسوية 

، أما فيدال كاسرتو الرئيس الكويب فتابع باهتمام بالغ مراحل املفاوضات،  3))السلمية املتنازع عليها يف العامل بصفة عامة
وعرب عن تضامن الشعب الكويب مع نظريه اجلزائري، وأن كوبا دائما مع الكفاح ضد االستعمار واالمربيالية العاملية وأن 

ير األول الصيين فقدم دعمه الوز ) Chou En-Lai(أما شون الي . 4انتصار اجلزائر على هذه القوى هو انتصار كوبا
  .5))أن التكتيك الذي اتبع اجلزائريون خالل املفاوضات صائب: "من خالل تضرح له قال فيه

االحتاد السوفيايت، الذي كان يدعوا إىل  وباألخصأما البعد الدبلوماسي للحكومة املؤقتة اجتاه الكتلة الشرقية 
حق الشعوب املستعمر بتقرير مصريها بنفسها ، لكن موقف االحتاد السوفيايت من القضية اجلزائرية اتسم يف البداية مبراعاة 

منح  ، ورغم هذااألمريكيةالنظرة الفرنسية اليت تعترب كحليف ضمين من خالل منظور انفصال أوروبا الغربية عن الزعامة 
آسيوي  -دعما عسكريا هاما للثورة اجلزائرية وزاد من هذا الدعم عقب املؤمتر األفرو  1957االحتاد السوفيايت يف سنة 
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وأدوية لالجئني اجلزائريني وعناية باجلرحى ومنح  وأغذية، األسلحة: املنعقد يف القاهرة، حيث متثلت املساعدات يف 
، كما إىل السلطة، خفف دعمه الذي أصبح أكثر سرية "غولدي"وبعد عودة اجلنرال  غري أنه،.. دراسية للطالب اجلزائريني

غول على ديلتشجيع  1960 أكتوبر إال معباحلكومة املؤقتة للثورة اجلزائرية  1رفض االحتاد السوفيايت وأتباعه االعرتاف
وبالعكس، اعرتفت الصني والبلدان  .االنسحاب من احللف األطلسي ورمبا انشغاال منه مبصاحل احلزب الشيوعي الفرنسي

الشيوعية ااورة هلا باحلكومة املؤقتة بسرعة واقرتحت على الثورة اجلزائرية مساعدة اقتصادية وعسكرية غري حمدودة وغري 
تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ويوغسالفيا باالعرتاف باحلكومة املؤقتة للجمهورية قامت كل من ، 1961يف إبريل إذ . مشروطة
على احلذو حذوها، بعد فشل مؤمتر القمة يف باريس والعودة إىل  "خروتشيف"ذلك ما شجع على ما يبدو  .اجلزائرية

حيث استغلت احلكومة املؤقتة فرصة زيارة خروتشوف إىل باريس وقدمت . 1960يف منتصف سنة " احلرب الباردة"
أوديسا (اجلزائريني اندين يف أواخر احلرب العاملية األوىل رسالة إىل السكريتري األول للحزب الشيوعي تذكره فيها مبوقف 

جتاه القوات البلشوفية ، ورفضهم مهامجة اجليش الثوري الروسي رغم أوامر الضباط الفرنسيني، والذي أدى إىل ) 1919
، 2حدود بولونياقمعهم من طرف السلطة الفرنسية، بينما كان ديغول خالل تلك الفرتة حياول إفناء اجليش األمحر على 

وانتهت الرسالة مبطالبة رئيس جملس الوزراء السوفيايت بعدم توفري أي جهد حلمل احلكومة الفرنسية على حل املشكلة 
  3. اجلزائرية يف إطار احرتام حق الشعوب بتقرير مصريها بنفسها 

ومحلها على االعرتاف  وذا متكنت احلكومة املؤقتة من جلب املعسكر الشرقي إىل صفها والضغط على فرنسا
للشعب اجلزائري حبقه يف تقرير مصريه واحلصول على استقالله، وكذلك إرغام املعسكر الغريب ومحله كذلك على تعديل 

موقفه جتاه القضية اجلزائرية، خاصة وأن مالمح االنفراج الدويل بدأت تطفوا إىل السطح بني املعسكرين مما سيدفع 
واالستعمارية يف البالد األسيوية واإلفريقية، ولئن كان على احلرب الباردة أن تتوقف فذلك  باضغاف القبضة االمربيالية

  4.لكي تفسح اال لتنافس سلمي واسع بني الشعوب األكثر منوا ملصلحة الشعوب األقل حظا 

  باتجاه المعسكر الغربي .5
سياسته لتقزمي الثورة اجلزائرية أمام " ديغول"واجهت دبلوماسية احلكومة املؤقتة اجلزائرية جبهتني متثلت األوىل يف 

اليت كان هلا مواقف ...) بريطانيا، أملانيا الغربية، الدمنارك، كندا، ايطاليا( الرأي العام الدويل، وثانيا دول احللف األطلسي
يف اختاذ على رئسهم الواليات املتحدة األمريكية اليت مل تتهاون  "الفيتو"صاحبة حق وكذلك دول ، منسجمة مع فرنسا 

إىل توسيع نشاطها السياسي  احلكومة املؤقتة أي قرار ميس بفرنسا وبسمعتها فيما خيص الثورة اجلزائرية، وهلذا سعت
قف مناهضة لسياسة من خالل املنظمات الغري حكومية ومجعيات إنسانية اليت تبىن موا والدبلوماسي عند دول الغربية،

احلكومات، مثل ما قامت به حركات شعبية وشخصيات وطنية يسارية يف بريطانيا اليت أدانت تأييد بريطانيا لفرنسا يف 
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حرا ضد الشعب اجلزائري،  كما سامهت املظاهرات اليت قامت يف فيلندا من السماح لعدة منظمات انسانية  بتقدمي 
 . 1اجلزائرينيمساعدات طبية ومادية لالجئيني 

كما ركز نشاط مكتب نيويورك العمل على كسب تأييد النقابات العمالية والطالبية وبعض الشخصيات، 
جون  "التحدث مع السناتور  2"عبد القادر شندريل"للتأثري على الرأي العام األمريكي، ومتكن ممثل احلكومة املؤقتة 

وهي حمطة حامسة ساهم فيها السناتور  ، ي حق تقرير مصريهيف ما خيص منح الشعب اجلزائر  1960يف أوت " كينيدي
كما حضر شندريل   .األمريكي كينيدي، الذي رافع لعدالة القضية وتقرير املصري، تاركا فرنسا تغرق يف تناقضاا وعزلتها

، أين طرح رؤية احلكومة املؤقتة اجلزائرية حول مسألة برتول 1959املؤمتر العاملي اخلامس للبرتول ما بني ماي وجوان 
أين رفع العلم اجلزائري ألول مرة يف  15/04/1959الصحراء اجلزائرية، كما ساهم يف االحتفال بيوم إفريقيا يف 

  .3الواليات املتحدة األمريكية

لصاحل ، تتدخل داخل املعسكر الغريب  قوة ثالثة ال يستهان ا متكنت احلكومة املؤقتة اجلزائرية من خلق
، تتمثل يف الضمري اإلنساين الذي ال خيلو منه مكان وال زمان، والدليل على ذلك موقف النخبة املثقفة القضية اجلزائرية

اجلزائرية، فبني منحاز إىل صف الظامل وواقف إىل جانب املظلوم،  الفرنسية اليت تضاربت آراؤها ومواقفها حيال الثورة
انتصر هذا األخري يف مقاومة نوازع الشر وتبين مبدأ التعبري عن فطرة اخلري الكامنة يف ذاته، وحرك وخز الضمري العديد 

اخل فرنسا ضد القمع فوقفوا جبانب اجلزائريني يف مظاهرات د4.منهم ممن استفاقوا من روح التسلط على املستضعفني
  .5العنصري واالضطهاد االستعماري الفرنسي للشعب اجلزائري

وقد انتظم مثقفون وعمال ورجال دين وفنانون وجامعيون، وآخرون من خمتلف الطبقات االجتماعية وشىت 
شبكة «ه اسم التيارات اإليديولوجية الفرنسية للتعبري عن قناعام املناهضة لالستعمار، يف إطار تكتل أطلق علي

، »األزمنة املعاصرة«الذي كان يدير جملة  "جون بول سارتر"املدعومة معنويا من قبل الفيلسوف الوجودي  6»جونسون
                                                           

  م .200، املرجع السابق، ص ...امساعيل دبش، السياسة العربية واملواقف الدولية  1
هم آيت أمحد وحممد يزيد، وكان له دور   األساسنيجلبهة التحرير الوطين هناك، الذي كان صانعوه  اإلعالمياملكتب  إىلعبد القادر شندريل،كان مقيما يف نيويورك انضم   2

تبحث يف املشكلة  Free Algeriaمن التأييد اخلارجي وعزل السلطة االستعمارية على املسرح الدويل، وأسس جملة باللغة االجنليزية بعنوان  األعلىكبري يف كسب احلد 
  . 527و ص  504، املرجع السابق، ص ...سليمان الشيخ، اجلزائر حتمل السالح: ينظر. اجلزائرية

  .170-169، املرجع السابق، ص ...ؤقتةعمر بوضربة، النشاط الدبلوماسي للحكومة امل  3
، 5981يومية وطنية جزائرية إخبارية، العدد  ،المساء، "أصدقاء الثورة اجلزائرية السند اآلخر للقضية: منهم فرنسيون وأوروبيون ومناضلون من خمتلف دول العامل "أ ،.مجيلة  4
  .2014نوفمرب  10
  .200، املرجع السابق، ص ...امساعيل دبش، السياسة العربية واملواقف الدولية  5
، الذي ألف مع زوجته  «Temps Modernes»  فيلسوف ومدير جملة Francic Jeansonمن طرف فرانسيس جونسون  1957أسست هذه الشبكة  سنة    6

إىل الطبقة  -أغلبهم من جنسية فرنسية  -»جونسون«وينتمي أفراد شبكة   .1955عام » L’Algérie Hors la loi اجلزائر خارج القانون«كتاب؛   (Colette)كوليت
، "جولييت غريكو"، "كاترين صوفاج"، باإلضافة إىل "بيار بريي"و" سارج رجيياين"املثقفة ومن جناح اليسار الدميقراطي اختذوا مواقف مشرفة ضد بالدهم فرنسا ، من بينهم 

، داين   (Jean Marie Boeghin) ، الصحفي جون ماري جوق هن (Jack Berthelet) "جاك بارتيالت". "سيمون دي بوفوار"و" ورج أرنوج"، "فرانسواز ساغان"
 Simone) "سيمون بلومان"،  (Robert Bunnaud) "غوبار بانيو"، أستاذ التاريخ  (Etienne Balo) "إيتيان بالو"، أستاذ الفلسفة (Denis Berger) برجي

Blumen) ، هالن قينات"و" (Helenne Ghenat)  ،"هنري كرييال" (Henri Curiel) ،مصري اجلنسية(Michel Raptis) املدعو Pablo ... حيث اختلفوا ،
الرببرية االستعمارية ن مع السلطة الفرنسية فيما تقوم به منذ حرب إبادة ضد شعب أعزل واحتالل غري مشروع ألرض ليست أرضهم، ويرتجم نشاط الشبكة رأيا سياسيا م

ال يشاطرونه خبصوص ما حيدث يف  الفرنسية املسلطة على اجلزائر، وموقفا لتعرية تناقضات النظام االستعماري الذي واصل تضييق اخلناق على الدميقراطيني الفرنسيني الذين
وشكلت احملاكمة اليت جرت سنة  .اإلبادة والتعذيب املمارسة ضد الشعب اجلزائري وكانت الشبكة حتوز على وثائق تدين النظام االستعماري الفرنسي وتفضح وسائل.. اجلزائر



وتضم العديد من الفنانني والكتاب، كانت نشاطات اموعة متعددة تشمل كتابة ونشر وتوزيع املنشورات، إضافة إىل 
، »جونسون«، مثل مناضلون من شبكة 1960سبتمرب  5املزورة لفائدة ااهدين، ويف نقل األموال واملخابئ واألوراق 

فرنسيا أمام حمكمة عسكرية، وكان مخسة من هؤالء املناضلني فارين، من بينهم فرانسيس  17جزائريني و 6منهم 
والعلم واجلامعة، مثقف منهم شخصيات من عامل الفن واالستعراض  121جونسون الذي حكم عليه غيابيا، حيث وقع 

وفرونسواز ساغان، مارغريت دورا، ماندوز، فرانسوا ماسبري » احلركة السريالية«على غرار سارتر، أندري بروتون من 
، داعني الشباب اند إىل رفض محل السالح ضد الشعب اجلزائري »حق العصيان يف حرب اجلزائر«وغريهم، بيانا حول 

 .لى تقرير مصريه عرب الكفاح املسلحالذي عقد العزم سنوات من قبل، ع
1  

من حتويل احملاكمة إىل منرب » Les porteurs de valises حاملي احلقائب« 2وخالل احملاكمة متكن حمامو
ملناهضة االستعمار وإدانة أعمال التعذيب ومعارضتهم للمغامرة االستعمارية والوسائل اهلمجية اليت رافقتها، ومن خالل 

ظهر احملاكمة للرأي العام بوجود أكثر من ثالثة آالف جندي رفضوا االخنراط يف حرب ال اسم هلا، ، ت»121بيان الـ«
مناضال بعشر سنوات سجنا، تأكد لفرنسا  14ومن خالل هذه احملاكمة اليت اختتمت يف الفاتح أكتوبر باحلكم على 

  3. يةبأكملها أن فئة من الفرنسيني يقدمون املساعدة للجزائريني لدوافع سياس

لالعرتاف حبق الشعب اجلزائري يف  الرأمسالية حتييد فرنسا وإرغام هذه الدول إىل سعت احلكومة املؤقتة اجلزائرية
إننا ال نعطي ملثل هذه املساعي : (( أوردت ااهد عن الدول األوروبية. تقرير مصريه، معتمدة على مواثيق األمم املتحدة

وهذه املواقف أكثر من قيمتها، وال نرى فيها إال أدلة على التطور السياسي والدبلوماسي الذي هو من أهداف منهج 
اخلاصة بعزل فرنسا يف امليدان الدبلوماسي لكن هذا ال مينعنا من أن نستبني ما تطوي عليه هذه املواقف اجلديدة ثورتنا 

  .4))من انتباه وتبصر أصبحنا يضيئان القضية اجلزائرية يف نظر العامل كله وحىت عند حلفاء فرنسا وأعواا التقليديني

  :باتجاه هيئة األمم المتحدة .6
سجاال كبريا بني أروقتها، حيث وضعت فرنسا ومن ورائها الدول  هيئة األمم املتحدة زائرية يفعرفت القضية اجل

الغربية كل ثقلها من أجل إحباط أي حماولة إلدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
، ويف املقابل فإن جبهة التحرير الوطين مدعمة 1955متحججة بأا قضية فرنسية داخلية، وهذا منذ دورا العاشرة عام 

من طرف املنظمة األفرو آسيوية والدول العربية املنتمية إليها، سعت إىل مناقشة القضية اجلزائرية وإعطاء أمهية حلق تقرير 
لك يعد ديدا املصري غري املعرتف به، وتطبيق حق تقرير الذي يعد من مبادئ هيئة األمم املتحدة، كما أن عدم إدراج ذ

                                                                                                                                                                                                 

الفرنسي حالة احلرب حلاملي احلقائب األعضاء يف شبكة الدعم اللوجيستيكي حلزب جبهة التحرير الوطين إحدى الشرارات اليت أحيت الضمائر، مؤكدة للرأي العام  1960
حممد حريب، جبهة التحرير : ينظر. ، واقتناعا منهم بأن الكفاح املسلح كان اخليار الوحيد الستقالل اجلزائر1954الساعات األوىل لنوفمرب  اليت حاولت فرنسا التسرت عليها منذ

اء الثورة اجلزائرية السند أصدق: منهم فرنسيون وأوروبيون ومناضلون من خمتلف دول العامل "أ ،.مجيلة: ينظر كذلك. 232، املصدر السابق، ص ..الوطين االسطورة والواقع
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بادينتار وجيزال حاليمي الذين كان بعضهم من جمموعة حمامي جبهة التحرير الوطين، املؤطرين حول مراد  هيئة الدفاع املكونة من احملامني جاك فارجيس، رولون دوما، روبار  2
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أكتوبر  01للسلم واألمن الدوليني، ومتكنت صالبة موقف الكتلة االفرو أسيوية من تسجيل الرمسي للقضية اجلزائرية يف 
صوتا، وامتناع دولتني،  لكن بعد ) 27(صوتا مقابل معارضة سبع وعشرين ) 28(بأغلبية مثاين وعشرين  1955

األمريكية بشطب القضية وطلب اهلند بتأجيلها، أدى باجلمعية العامة يف انسحاب الوفد الفرنسي ومطالب بعض الدول 
  .1إىل إرجاء القضية إىل دورة أخرى واالحتفاظ حبق طرحها يف الدورات املقبلة 1956سبتمرب  22

، حيث 1961بقيت القضية اجلزائرية تعرض على هيئة األمم املتحدة كل سنة وملدة سبع سنوات حىت عام 
، متكنت فرنسا من عرقلتها مبساعدة كل من الواليات املتحدة وانكلرتا ومن يدور 1956رة احلادية عشر طرحت يف الدو 

يف فلكها، لكن أحرزت جبهة التحرير الوطين انتصارا دبلوماسيا جديد متثل يف تسجيل القضية اجلزائرية يف جدول أعمال 
مصر، اململكة العربية، العراق، واألردن ، (مثانية دول عربية  اجلمعية العامة وهذا بناءا على طلب دولة أفرو آسيوية منها

لكن أحجمت هيئة األمم املتحدة . 2)برمانيا، سيالن والفلبني(إىل جانب ثالث دول آسيوية ) ليبيا، سوريا، اليمن، لبنان
موقفها إذ مل تقم رير الوطين الناطق الرمسي جلبهة التح د استنكرت ااهدعن حتمل مسؤولياا اجتاه القضية اجلزائرية، وق

إن األمم املتحدة مل تقم بواجبها كامال فهي مرة أخرى قد اكتفت بتأكيد املبادئ : (( بواجبها كما متليه مبادئها فتقول
   .3))ولكنها أحجمت عن حتمل مسؤوليتها الكاملة يف إذاقة السياسة االستعمارية املتوحشة

يف هذه املرحلة من نشاطها الدبلوماسي الكبري يف إبطال إدعاءات  لرجاالت الثورةجتلت الثقافة السياسة 
الفرنسية اعتبار املشكل اجلزائري قضية داخلية، حيث عمل وفد جبهة التحرير الوطين يف هيئة األمم املتحدة بالرد على 

ه، وأن الشعب اجلزائري كامال ادعاءات الفرنسية مما جاء فيه أن طبيعة الثورة اجلزائرية مردها طبيعة االستعمار يف حد ذات
ال ميت بأي صلة لالستعمار الفرنسي، وأن املوجة االستعمارية يف القرن التاسع عشر كانت ذات طابع دويل يف مناهجها 

ووسائلها وامربيالية يف مضامينها،، ويف النصف الثاين من القرن العشرين عمد االستعمار على ترسيخ تواجده باالعتماد 
: الدولية الناشئة كهيئة األمم املتحدة، وقد عربت جريدة املقاومة املسعى الدبلوماسي اجلزائري بقوهلا على املؤسسات

عمل داخلي يف امليدان السياسي والعسكري وعمل خارجي، جعل املشكلة اجلزائرية حقيقة واضحة أمام دول العامل "
  .4"مجيع القوة واملوارد الوطنيةوشعوبه وبتأييد حلفائها الطبيعيني وهذا عمل شاق يتطلب تعبئة 

دولة أفرو آسيوية، بسبب حالة  18، من طرف 1957مت طرح القضية من جديد يف الدورة احلادية عشر 
القلق واالضطرابات والنزاع السائد يف اجلزائر واليت تسبب كثريا من اآلالم ودد العالقات بني األمم واعرتافا حبق الشعب 

وقد وافقت اجلمعية العامة بعد مساعها إىل مجيع بيانات اليت . ري طبقا لنص ميثاق األمم املتحدةاجلزائري يف تقرير املص
أدىل ا املندوبون إىل مناقشة القضية اجلزائرية، معربة على أملها يف روح التعاون للوصول إىل حل سلمي دميقراطي 

    5.بواسطة الوسائل املناسبة وطبقا ملبادئ األمم املتحدة
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هذا القرار جتاهل متاما االعرتاف الضمين بأن للجزائر كيانا دوليا قائما بذاته وحرص على عدم ذكر طريف لكن 
النزاع وحىت كلمة املفاوضات حفاظا على مسعة فرنسا االستعمارية، ومع ذلك فإن جبهة التحرير الوطين متكنت من أن 

ها الدبلوماسي إىل التعامل مع مبادئ األمم املتحدة تأخذ حيز كبري على مستوى الدويل، كما متكنت من خالل نشاط
بكل موضوعية وتتماشى وروح احللول السلمية العادلة والدميقراطية املسجلة يف مبادئ هيئة األمم املتحدة، وعربت ااهد 

هلا ميثاقا يربز جيب على األمم املتحدة أن تشعر بقيمة مسؤوليتها أمام هذه املعركة وأن تتذكر أن : ((عن ذلك بـقوهلا 
وجودها، وهو إنصاف الدميقراطية والسلم والعدل احلقيقي، إن الشعب اجلزائري يريد أن يعرف أن العامل يقف إىل جانبه 
يف معركته العادلة، وأن فرنسا يف حاجة ألن تعرف بصراحة أن العامل ال يقر اإلجرام االستعماري، وال يشجعه، ولو كان 

 الفرنسيني املدلسة، هذا ما ننتظره من االمم املتحدة يف هذا االمتحان، ونرجو هلا خملصني أن مقنعا بألفاظ االشرتاكيني
  1...))تنجح فيه

ساعد تشكيل احلكومة اجلزائرية املؤقتة يف إعادة بعث النشاط الدبلوماسي،  كما أن االعرتاف ا من عديد 
افل الدولية وخاصة على مستوى هيئة األمم املتحدة، حيث الدول، أعطى دفعا قويا ملسار تدويل القضية اجلزائر يف احمل

   2. صادف ميالدها الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة لألمم املتحدة

، وأثبت احلل النهائي للقضية اجلزائرية أن عامل الوقت كان 1958بقي دور األمم املتحدة هزيال حىت عام 
عمر الثورة ازداد معه التأييد العاملي لقضايا مشال إفريقيا بشكل عام والثورة  دائًما لصاحل الثورة اجلزائرية، وكلما امتد

تغيري يف  أين جند، 3 1958فيفري  8يف " ساقية سيدي يوسف"اجلزائرية بشكل خاص، وقد حصل على إثر قنبلة 
اجلزائرية، وأصبح املؤيدون  أين امتنع عن التصويت وهو ما يعد جناحا للقضيةاملوقف األمريكي املؤيد للسياسة الفرنسية، 

نظرا ملا قامت به فرنسا من نقل جيوش من أوربا إىل ، 4التقليديون لفرنسا يبتعدون شيئا فشيئا عن األطروحات الفرنسية
وبتأزم الوضع يف قارة إفريقيا عامة والقضية اجلزائرية .اجلزائر، وكان القلق األمريكي العتباره إضعافًا للحلف األطلسي

دهور النفوذ العريب بصفة عامة، ظهر التغيري الطارئ على الرأي األمريكي الذي له صدى كبري يف هيئة األمم خاصة، وت
املتحدة ويف مصلحة تطور القضية اجلزائرية وميكن اعتبار هذه الظروف الدولية املمهدة لربوز القضية اجلزائرية مرة أخرى 

  .تحدةوبتطورات جديدة وبأكثر فعالية يف هيئة األمم امل

استمر الفرنسيون يف مناورام وحرم العدوانية ضد الشعب اجلزائري، واستغلوا املهلة اليت منحتها إياهم األمم 
املتحدة ال للبحث عن حل سلمي عادل للقضية، ولكن حملاولة حلها عسكريًا قبل جميء الدورة الثالثة عشر، وذلك 

خاصة يف جانبها ستعمارية، لكن رغم ذلك فشلت فرنسا يف سياستها، بتعميم حرب اإلبادة وتطبيق أبشع املمارسات اال
 9يف  وجاءت الدورة الثالثة عشر لألمم املتحدةاالغرائي واملتمثل أساسا يف مشروع قسنطينة، مث فكرة سلم الشجعان، 

: ب هذه اموعةومما جاء يف طل . 5ونوقشت القضية اجلزائرية وكان ذلك بطلب الكتلة األفروأسيوية ،1958ديسمرب 
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أن احلرب ظلت مستمرة يف اجلزائر دون هوادة فتسبب يف تزايد اخلسائر واألرواح البشرية، وليس هناك أية بادرة لوجود "
حل يتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة عالئم تثري القلق ظهرت يف األشهر األخرية تدل على أن الوضعية قد 

  1".قد اجتازت احلدود اجلزائرية ازدادت خطورة، ألن احلوادث

دولة مشروع اقرتاح يشري إىل حق  17وبالفعل نوقشت القضية اجلزائرية من طرف اللجنة السياسية كما قدمت 
اجلزائريني يف االستقالل وإىل استعداد احلكومة املؤقتة للدخول يف مفاوضات مع احلكومة الفرنسية، لكن فرنسا مل تتقدم 

ل حاولت عرقلة السري العادي للمداوالت، بانسحاا من املناقشات وعدم املشاركة حني عرضت ، ببأية خطوة جديدة
واستمرت احلرب يف اجلزائر ومتت عملية التصويت من طرف اللجنة السياسية على املشروع األساسي وأقر  ،2القضية

عند عرض هذا القرار على  عضوا عن التصويت، ولكن18صوتا مع امتناع  18صوتا مقابل  35للمشروع بأغلبية 
دولة من بينها الواليات املتحدة األمريكية، رفضت  28امتنعت عن التصويت  يتحصل على أغلبية الكتلتنيمل اجلمعية 
وهكذا ومل حيصل املشروع على أغلبية الثلثني املطلوبة،  ،الدول اليت وافقت على املشروع  35دولة، أما  18املوافقة 

  3 .عشر دون قرار خرجت الدورة الثالثة

وقد استطاع الوفد اجلزائري يف األمم املتحدة، وخالل دورا الثالثة عشر أن حيقق األهداف اليت كانت قد 
، وجتلى ذلك على مستوى األمم املتحدة رمستها احلكومة املؤقتة، ومن بينها االعرتاف ا ولو ضمنًيا يف املؤسسة العاملية

فمنذ تأليف احلكومة : "، وهو ما يعرب عنه حممد جباوي بقوله4الدبلوماسي ملمثلي احلكومة املؤقتةيف استعادة االعتبار 
املؤقتةـ مل يعد يف وسع الوزراء اجلزائريني املشرتكني بدورات األمم املتحدة، أن يتخذوا وضعا دبلوماسيا مستعارا، 

قتة، بل أصبح ينظر إليهم من قبل السكرتارية العامة باندماجهم يف وفد عريب، كما كان جيري قبل تشكيل احلكومة املؤ 
وترد للوزراء ...هليئة األمم املتحدة، بوصفهم مدعوي وفود صديقة وذه الصورة تضع األمم املتحدة حدا للوضع الزائف

  .5"اجلزائريني صفتهم

يف املشاركة بصفته " عبد القادر شاندريل"ساعدت هذه املكانة مندوب اجلزائر الدائم لدى األمم املتحدة  
عضوا كامل احلقوق يف عدة هيئات تابعة ألمم املتحدة، فاحلكومة املؤقتة اجلزائرية أصبحت ممثلة يف كتلة الدول األفرو 

وذا سعت احلكومة املؤقتة يف أروقة هيئة . 6أسيوية والعربية واللجنة اإلفريقية للتنسيق بيد الدول اإلفريقية املستقلة حديثا
العرتاف حبق الشعب اجلزائري يف االستقالل ووجوب التفاوض بني الطرفني وبذلك مل جتد فرنسا من بني تحدة لاألمم امل

دولة اليت تساندها يف سياستها االستعمارية، وعندما وجد اجلنرال ديغول نفسه مرغما على االعرتاف  18دولة إال  52
سبتمرب  16صري يف عدة تصرحيات صدرت عنه، كان أوهلا تصريح حبق اجلزائر يف استقالهلا، مع فكرة التفاوض وتقرير امل

إذا قدر يل اهللا احلياة فإنين ألزم نفسي بأن أسأل اجلزائريني ماذا يريدون يف النهاية، :" حيث جاء بيانه كما يلي  1959
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ضع سند قانوين لسياسته لكن خلفيات هذا البيان تتمثل يف و  .1"وأن أطلب من الفرنسيني أن يؤيدوا ما خيتاره اجلزائريون
اجتاه اجلزائر أمام الرأي العام العاملي، وهو احرتامه ملبدأ الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه كما نصت عليه املواثيق والشرائع 

األممية، وهذا لالنفالت من املضايقات اخلارجية خاصة من اموعة األفرو آسيوية واالشرتاكية، والدليل على ذلك أن 
  2. يعرتف بعد جببهة التحرير الوطين أو احلكومة املؤقتة كمفاوض ميثل الشعب اجلزائريديغول مل

تشوبه الكثري من املناورات والعراقيل رغم اعرتاف ديغول حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه إال أنه بقي 
دولة من الكتلة االفرو أسيوية من خالل الدورة الرابعة عشر لطرح مشروع قرار ) 22(مما دفع باثنان وعشرون ، 3والقيود

يعرتف حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، ويدعو الطرفني إىل الدخول يف مفاوضات لوقف  1959ديسمرب  03يوم 
لذلك تدخل املندوب الباكستاين بالنيابة ية الثلثني املطلوبة، اطالق النار وتقرير املصري، ولكن املشروع مل حيصل على أغلب

يستعجل الطرفني املعنيني للدخول يف ديسمرب،  12يوم  "قرارا معدال "وعرض ) دولة 22(عن الكتلة األفروأسيوية 
ومل حيصل . "حمادثات لتقرير البدء يف تنفيذ حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه مبا يف ذلك شروط وقف إطالق النار

، وذلك بالرغم من أن عن التصويت 20وامتناع  صوتا 22صوتا ضد  39وحصل على املشروع على أغلبية الثلثني ، 
الواليات املتحدة األمريكية مل تكن راغبة يف استثارة عداء ديغول هلذا القرار، فقد أعطت صوا ضد القرار وهو نفس 

ال حيق "وقاطعت فرنسا االجتماع بالطبع ألا ال تزال مشكلة بزعمها ) ريطانياب(املوقف الذي عربت عنه اململكة املتحدة 
   4".للهيئة الدولية التعرض ملشكلة فرنسا من شؤوا الداخلية

، قلبت بعض الوفود ونتيجة أعمال الكولسة ومناورات الفرنسيةديسمرب  12أثناء انعقاد اجلمعية العامة يف   
ة بعد أن كانت موافقة وكذلك فعلت أسرتاليا، األكوادور، اهلندوس، الووس، إذ انتقلت رأيها فأصبحت الربغواي معارض

اليت كانت غائبة أثناء دورة النداء لتعطي صوتا آخر " نيكاراغو"من االمتناع عن التصويت إىل الرفض بينما ظهرت دولة 
رنسا مع جمموعة من أصدقاءها واستنكر اجلزائريون بالرفض، وهلذا هزم القرار ملا أمساه الوفد الفرنسي إسرتاتيجية وتعاون ف

وهم يشعرون باملرارة، هذه النتيجة اليت جاءت بسبب مناورات وضعف احللف األطلسي الذي وقع حازًما على طلب 
  5.فرنسا من أي قرار لصرف النظر عن مضمونه وحمتواه

املرة حماصًرا، ومل جيد بني يديه احللف األطلسي حيث وجد نفسه هذه  عوما يالحظ من هذه الدورة هو تصد 
لكن هذا الوضع مل يستمر طويال  . ما يدافع به على املوقف الفرنسي الذي مل يعد قادرًا على التهرب من مسؤولياته

  6.حيث ستواجه هذه القرارات رد فعل دبلوماسي مؤيد للقضية اجلزائرية
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وراءها احللف األطلسي على الدبلوماسية اجلزائرية،  لقد أثرت القرارات احفة واملراوغات السياسية اليت كان
وزادا عزما على مواصلة املطالبة باحلقوق املشروعة واالعتماد على الشعب اجلزائري، يف حني واصلت فرنسا حرا 
لفرتة الشرسة، وضاعفت من خمططاا االستعمارية والعسكرية والسياسية اهلادفة إىل إبقاء اجلزائر فرنسية حيث شهدت ا

أن الذين سبقوه مل حيضنوا احلرب  " :اتساع رقعة احلرب واشتداد أوتارها حيث قال ديغول" 1960 – 1959"ما بني 
عدة مشاريع سياسية وعسكرية   ، فظهرت عدة مشاريع لتقسيم اجلزائر وكلها باءت بالفشل إضافة إىل ظهور"كما ينبغي

يف أن فرنسا وحدها هي اليت تقرتح  تمتثل Melun موالن، كما وضع عدة عراقيل أمام مفاوضات 1كمشروع شال
احلل وما على اجلزائريني إال أن يقبلوا، كما حّدد الطرف الفرنسي شروط اللقاء والتفاوض بكيفية انفرادية وهذا ما رفضه 

لسياسة خبصوص حق ويبدو أن احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية تفطنت ملراوغات حتول ا ،2ممثال احلكومة اجلزائرية
 22تقرير املصري وتطبيقه، ألجل ذلك سعت إىل تدويل هذا املسعى وذلك من خالل تقدمي مذّكرة إىل هيئة األمم يف 

  3.، تدعوها إىل اإلشراف على عملية االستفتاء اخلاص حبفظ تقرير املصري للشعب اجلزائري1960أوت 

عامة هليئة األمم املتحدة بعد الطلب الذي تقدمت به أدرجت القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية ال
وذلك  15اخلامسة عشر إىل السكرتارية العامة هليئة األمم إلدراج القضية اجلزائرية يف دورا " دولة إفريقية أسيوية 25"

احلاضرة ، وكان ذلك يف غياب الوفد الفرنسي، ومتيزت هذه اجللسات بتدخل العديد من الوفود 1960جويلية  20يوم 
 16أعربوا فيها عن ارتياحهم لقبول حق تقرير املصري من قبل الطرفني املتحاربني الذي أعلنه اجلنرال ديغول بتصريح 

، فكانت الفقرة الرابعة اليت تطالب األمم املتحدة باإلشراف على االستفتاء يف اجلزائر أُدخل عليها تعديل 1959سبتمرب
شراف على االستفتاء يف اجلزائر، فإنه مل ينقصها سوى صوت واحد للحصول على جديد يدعوا األمم املتحدة إىل اإل

   4.أغلبية الثلثني

إن اجلمعية العامة ملا كان الطرفان اجلزائري والفرنسي قد اتفقا على قبول مبدأ تقرير : "وأصبح نصها كاآليت 
  :املصري تقرر ما يلي 

  .هحق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه واستقالل - 1

  .احلاجة املاسة إلجياد ضمانات وتنفيذها على أساس احرتام وحدة الرتاب اجلزائري - 2

  .إن اجلمعية العامة هي املسؤولة على تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة - 3

  5 .صوتا، وقد امتنعت مثانية وفود 27صوتا ضد  68وحتصل هذا املشروع املعدل على أغلبية 
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على مساندة القضية نصرًا كبريًا للثورة اجلزائرية إذ أن األمم املتحدة تبنت ذا يعترب تصويت األمم املتحدة 
التصويت كثريًا من املبادئ اليت تكافح ثورتنا من أجلها، واعرتفت حبق الشعب اجلزائري يف االستقالل، ونادت بوجوب 

األمم املتحدة للحكومة الفرنسية اليت تريد جتزئة  احملافظة على الوحدة الرتابية للقطر اجلزائري، وهذا يعد إنذارًا رمسًيا من
الرتاب اجلزائري وفصل املناطق الغنية عن بقية القطر اجلزائري وإبقاءها حتت السيطرة األوربية واحلكومة الفرنسية بصورة 

 تطبيًقا سلمًيا مباشرة كما أن األمم املتحدة ذا التصويت تعرتف بضرورة توفري الضمانات الكافية لتطبيق تقرير املصري
  1 .ومبسؤوليتها يف ذلك

، اليت قامت ا 1960ديسمرب 11كانت هذه احلوادث البارزة يف هذه الفرتة من اجلهة األوىل، مظاهرات 
إطارات جيش التحرير الوطين وجبهة التحرير الوطين إذ خرج الشعب اجلزائري يف أغلب املدن اجلزائرية كاجلزائر، وهران، 

ليدة، تبسة، بسكرة، جباية يف مسريات منتظمة ضمن قسنطينة، عنابة، باتنة، سطيف، تلمسان، سيدي بلعباس، الب
عشرات اآلالف من اجلزائريني رجاًال ونساًء وشيوًخا وشبانًا حاملني األعالم اجلزائرية والالفتات، وأثناء املظاهرات اصطدم 

، 1960ديسمرب 10- 9العدو بكل وحداته وشرائحه فرتاجع عن موقفه الذي أظهر فيه العداء للجنرال ديغول يوم 
ووحد صفوفه املتكونة من وحدات اجليش واملليشيات املدنية ليواجهوا املظاهرات السلمية ، وأثناء مظاهرام كانوا يسعون 

بكل الوسائل إلشراكهم فيها وقاموا جبملة من األعمال التعسفية اليت أدت إىل إشتباكات بني اجلزائر من جهة أخرى، 
  2 .واالشتباكات بالفرق والدوريات العسكرية دامواالصطوقد زاد من إذكاء هذه األعمال 

وقد قامت وسائل اإلعالم بدور هام يف نقل املظاهرات بكل حقائقها وواقعية ونزاهة، الشيء الذي أدى إىل 
التعريف والتشهري عاملًيا بالوضع السياسي والعسكري يف اجلزائر، وهو ما يزيل الشك من موقف وصمود الشعب اجلزائري 

  3 .وتصميمه على خوض املعركة التحريرية حتت قيادة جبهة التحرير الوطينيف جدته 

ونظرًا هلذا الضغط اإلعالمي فإن بعض اجلمعيات املناهضة لالستعمار أصدرت الوثيقة املشهورة اليت شارك 
ائس ما شخصية فرنسية، وقد استنكر رجال الكن 121 واليت أمضاها 1960سبتمرب  05 فيها رجال الفكر واألدب يف 

جيري يف اجلزائر، وطالبوا احلكومة الفرنسية بفتح ملف اجلزائر والشروع يف املفاوضات مع قادة جبهة التحرير الوطين 
  4 .إليقاف احلرب يف اجلزائر، ووضع االنتهاكات املستمرة يف حق املواطنني

إن االحتاد : " بيانا جاء فيه كما شدد االحتاد الوطين لطلبة فرنسا على ضرورة استمرار املفاوضات، حيث أذاع
الوطين لطلبة فرنسا، يؤكد من جديد أن املفاوضات مع احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية والوصول ذه املفاوضات إىل 

  .5"هدفها املنشود هو وحده الكفيل بوضع حد هلذه الوضعية الدامية
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ضت على مشروع اجلنرال ديغول عن القوة الثالثة، إن هذه االنتفاضة الشعبية كذبت هذه األقاويل واألوهام وق
وعن اعتقاد السلطة االستعمارية، وعن مظاهرات األوربيني، وقد خرجت احلكومة اجلزائرية منتصرة قوية معززة اجلانب، 

وهلذا حاولت جبهة التحرير الوطين من خالل هذه الدورة أن حتصل على تدخل األمم املتحدة يف اإلشراف على 
اء حول تقرير املصري يف اجلزائر و رغم هذا فإن اجلمعية العامة مل تستجب لطلب احلكومة بإجراء استفتاء حتت االستفت

  1 .إشرافها، فإن قراراا املشار إليه يعترب نصرًا للقضية يف احملافل الدولية

من أهم الدورات بالنسبة للقضية اجلزائرية، ألا  ) 1961ديسمبر  –نوفمبر ( تعترب الدورة السادسة عشر 
، وحمادثات 1961جوان  13متيزت بسري املشكلة اجلزائرية إىل حلها النهائي، خاصة بعد إخفاق مفاوضات إيفيان 

ونتيجة للتطور الذي  . بسبب االختالفات حول مشكلة الصحراء 1961جويلية  29 –20يف " Lugrinلوقران "
لدولية بالنسبة للقضية اجلزائرية، والذي رأيناه يف الدورات األخرية فإن الدعم الدويل واالنتصار زاد حدث على الساحة ا

بعد  . من االهتمام بالقضية اجلزائرية ألجل التوصل إىل حل ائي هلا، ألا تشكل خطرًا على األمن والسالم العامليني
ا ضد جيش التحرير الوطين، سعت اإلدارة الفرنسية لتطبيق  فشل القوات االستعمارية يف عملية التمشيط اليت قامت

  2 .سلسلة إصالحات مل تزد عن أا كانت شكلية سرعان ما فشلت أمام تصاعد العمل الفدائي يف املدن والقرى

توفرت من جديد الشروط املناسبة للعودة إىل املفاوضات، وأصبح االهتمام كله يدور حول املناقشات بني 
حلكومة الفرنسية ومندويب احلكومة املؤقتة وبذلك كان طلب إدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية مبعوثي ا

دولة أفرو أسيوية اليت أكدت على عودة اهليئة ملناقشة القضية ألن املفاوضات بني الطرفني  42العامة قد جاء من طرف 
  .مل تؤد إىل نتيجة مثمرة

ها للجمعية العامة بقرارها املّتخذ يف الدورة اخلامسة عشر، والذي يعرتف حبالة وقد ذّكرت اموعة يف طلب
احلرب يف اجلزائر اليت دد السلم واألمن الدوليني ووافقت اجلمعية العامة على إدراج القضية اجلزائرية يف جدول أعماهلا 

  .وإحالتها على اللجنة السياسية األوىل ملناقشتها

 14ة يف دورا هذه على دراسة ومناقشة كل تفاصيل القضية اجلزائرية ليوم وبذلك أكدت هذه اللجن
، ومتت املصادقة على الالئحة دون النقاش حوهلا بسبب اخلطوات اليت قطعتها القضية اجلزائرية والتطورات 1961ديسمرب

من أجل تطبيق حق تقرير اليت حدثت يف الفرنسي وقد تضمنت هذه الالئحة املقدمة الدعوة إىل استئناف املفاوضات 
إن ممثلي الدورة اإلفريقية األسيوية بعد أن عربوا عن أنفسهم أمام : "املصري وحصوله على استقالله الكامل وهذا نصها

استمرار احلرب يف اجلزائر، والحظوا عزم الطرفني املعنيني باألمر، والبحث عن حل تفاوضي سلمي على قاعدة حق 
املصري ويف االستقالل، فإم يدعون احلكومة الفرنسية املؤقتة الستئناف التفاوض من أجل حق الشعب اجلزائري يف تقرير 

وعلى هذا األساس فإن اجلمعية العامة  .تقرير املصري واالستقالل وذلك يف نطاق احرتام وحدة وسالمة الوطن اجلزائري
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زائري على تقرير مصريه مع احرتام وحدة تدعوا الطرفني إىل استئناف املفاوضات اليت دف إىل حصول الشعب اجل
  .1"ياجلزائر وسالمة الوطن 

أثناء بدأ مناقشة هذا القرار يف اللجنة السياسية والتصويت عليه، ظهر هناك نوع من التحيز من بعض الدول 
نهم من يرى إىل فرنسا، ولكل واحد من هذه الوفود أسبابه، فمنهم من ال يقبل بكلمة احلكومة اجلزائرية املؤقتة، وم

مادامت رغبة الطرفني قد متت على البدء يف املفاوضات فإنه ال حاجة للتصويت على مثل هذا القرار، وكما رأى طرف 
آخر بأن هذا القرار يتناقض مع وجهة نظر فرنسا وأنه اقتصر على الدعوة إىل استئناف املفاوضات، ونتيجة هلذه املواقف 

  .التحيز إىل فرنسا وإىل الدول االستعماريةنستطيع أن نلمس نية هذه الدول يف 

وذه ، صوتا عن التصويت  37صوتا وامتناع  62وافقت أخريًا اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة بأغلبية 
النتيجة اعترب القرار املعلن عنه، والذي صوتت عليه األغلبية مبثابة نصر للقضية اجلزائرية، ألنه اعرتاف للشعب اجلزائري 

حبقه يف تقريره مصريه وسيادته ووحدته الرتابية، وكذلك اعرتاف األمم املتحدة بالصفة الدولية للحكومة اجلزائرية املؤقتة وأن 
 2 .القضية اجلزائرية هي قضية استعمار ألا دد السلم واألمن الدوليني وهي تشغل بال األمم املتحدة

جلزائرية كانت تدعوا إىل التفاوض، أي اختارت الطريقة نستنتج من خالل كل ذلك أن احلكومة املؤقتة ا
السلمية، أما الكفاح املسلح فلم يكن إال وسيلة لتدعيم موقفها السياسي على عكس ذلك ما نلمسه يف السياسة 

 سياسة اإلصالحات يف اجلزائر اليت ختدم القضية وحقه يف وإتباعالفرنسية اليت تدعوا دائًما إىل التصعيد العسكري، 
أسيوية اليت تبنت القضية اجلزائرية وعملت على إدراجها ومناقشتها  االستقالل، إضافة إىل الدور الذي لعبته الكتلة األفرو

  .يف جلسات هيئة األمم املتحدة

االعرتاف حبق الشعب اجلزائري يف  من خاللهذه العوامل جمتمعة سامهت يف تفعيل دبلوماسية احلكومة املؤقتة 
طرح قضية االستعمار يف العامل جلمعية األمم  سببا يف تكونالقضية اجلزائرية مما  جعل ت رعاية أممية، تقرير مصريه حت

 .وسهلت للدول اإلفريقية أن تنال استقالهلا

III. الوسائط الدبلوماسية 
  :المنظمات .1

جبهة التحرير الوطين  متكنت دبلوماسية احلكومة املؤقتة اجلزائرية من خالل استخدامها للمنظمات املنبثقة من
من استغالل املنظمات الغري حكومية والتظاهرات الدولية ذات الصبغة الثقافية واإلنسانية ...) النقابيةالطالبية، النسائية و (

، للتعريف بعدالة القضية اجلزائرية، حيث نشطوا على املستوى اخلارجي من خالل األوساط ...والرياضية وإعالمية 
  .صول على الدعم السياسي واملساعدات املاديةالدبلوماسية للح
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  دعم االتحاد العام للعمال الجزائريين 1- 1

سعى كل من االحتاد الطالب واحتاد العمال بالتعريف حبقيقة حركة التحرير اجلزائرية، والدفاع عن مواقف 
كما    UGTAيف املؤمتر التأسيس للـ )  غينيا(يف كوناكري 1959احلكومة املؤقتة اجلزائرية، حيث شارك يف جانفي 

، كما اخنرط يف أوساط النقابات الغربية، حيث نشط االحتاد العام للعمال 1حضر يف القاهرة يف مؤمتر النقابات العربية
املتأثر بالنقابات األمريكية، يف كسب تأييد الطبقة ) CISL(اجلزائريني من خالل انتسابه لالحتاد الدويل للنقابات احلرّة 

ايب األمريكي الضخم بعدالة القضية اجلزائرية، قائد االحتاد النق" ايرفني برون"العمالية يف الكتلة الغربية، ومتكن من إقناع 
واختذ هذا االحتاد يف عدة مرات مواقف مؤيدة الستقالل اجلزائر وأدانا العمل القمعي الذي تقوم به فرنسا، والدعم الذي 

لكل املنظمات النقابية لألعضاء  14/9/1960،كما  وجه احتاد العمال  يوم  2تتلقاه هذه من حلف األطلسي
ني يف احللف، رسالة تضع فيها الطبقة العاملة أمام مسؤولياا، وطلبت منها أن تعرب عن تضامنها مع الطبقة الداخل

فلقد حرصنا دوما على فصل عمل احلكومات عن موقف : (( العاملة اجلزائرية، وتأييدها يف حرا التحريرية، جاء فيها
 من احلرب الفظيعة، أن نستمر يف الدعوة إىل التضامن الشعوب والعمال، ولكنه مل يعد من املمكن، بعد ست سنني

،كما استطاع االحتاد 3))العمايل الذي مل يعد يعرف كيف يعرب عن نفسه، يف مثل حالة اجلزائر بأعمال مشخصة وناجعة
  . العام للعمال اجلزائري التقرب من النقابات ذات التوجه الشيوعي من أجل إمساع صوت اجلزائر احملاربة 

  )UGEMA( ندعم اتحاد العام الطلبة المسلمين الجزائريي 1-2

، عن توجهات الثورة واحلكومة )UGEMA( وبنفس اإلسرتاجتية دافع احتاد العام الطلبة املسلمني اجلزائريني
يف كل خالل احلضور  كسب االعرتاف الدويل من  من أجل املؤقتة باالنتساب إىل املنظمة العاملية السائرة يف فلك الغريب،

حيث لقي الدعم من املنظمة الطالبية  عن مصاحل الثورة وأهدافها ؛  الفعاليات العاملية لشرح قضية شعبهم ، والدفاع
بقراراا املؤيدة الستقالل اجلزائر، وتقدميها منحا دراسية للطالب اجلزائريني ويف نفي  USNSAللطالب األمريكية الـــــ 

، حيث )UIE(يف االحتاد الدويل للطالب " العضو املشرتك"اكية حيث كان يتمتع بوضع املسعى اجته حنو البلدان االشرت 
يف عدد كبري من االجتماعات واملؤمترات الدولية، مضخمة بذلك ) UGEMA(وشارك  4.  لقى نفس الدعم والتأييد

، كما شارك يف  1958رب يف بكني يف سبتم )UIE(عمل احلكومة املؤقتة الدبلوماسي، من بينها املؤمتر اخلامس للـ 
ديسمرب يف الندوة العاملية السادسة للطالب أين افتك االعرتاف به وقبول عضويته  10إىل  7ما بني ) سريالنكا(كولومبو

ويف ليما باملؤمتر الدويل ) 1959فيفري  8-2(يف املنظمة العاملية الشرقية، ويف القاهرة باملؤمتر األول لشبيبة أسيا وإفريقيا 
ذا بل راح ا يكثف جهوده لدى االحتاديات  )UGEMA( ومل يكتفي، )فيفري 25-15(للطالب الثاين 

، أمريكا ، ويف العواصم العربية ، شارحا القضية  سويسرا، هولندا ، أملانيا، إيطاليا الصني :العاملية يف كل من الطالبية
حيث متكن احتاد الطالب من احلصول من االحتاد 5. الدول والعواصم وكسب تعاطفها ومساندا اجلزائرية يف هذه
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كل احلكومات اليت تقدم الدعم للسياسية الكولونيالية ((املنعقد يف سويسرا على تبين قرار يدين ) CIE(الطاليب العاملي 
الفرنسية، وال سيما حكومات البالد الداخلة يف حلف االطلسي، اليت تسمح بأن يستخدم عوا العسكري واملادي 

   .1))رنسا، يف متابغة احلرب يف اجلزائرلف
  دعم المرأة لنشاط الحكومة المؤقتة الجزائرية 1-3

املرأة بالنسبة للثورة اجلزائرية الوعاء الذي يضمن االستمرارية، فقد كانت دائًما على موعد مع التاريخ تعترب 
املقاومات الشعبية لالستعمار الفرنسي وخالل ثورة فناضلت بعنف وقاومت بشجاعة نادرة إىل جانب أخيها الرجل أثناء 

م ايدة، فكانت بذلك مسامهة املرأة اجلزائرية من أهم اجنازات الثورة اليت متكنت من إدماجها يف 1954نوفمرب 
  .دواليبها، بعد أن عانت من فرتة عزلة أملتها عليها القوانني الرجعية اليت فرضها املستعمر

ليت قدمتها املرأة لصاحل القضية اجلزائرية خارج البالد متثليها للمرأة اجلزائرية حيث أخذ احتاد من األعمال اهلامة ا
النساء اجلزائريات على عاتقه مهمة التعريف بالنضال املشروع الذي خيوضه الشعب اجلزائري يف األوساط النسائية العاملية 

ئية اجلهوية والعاملية وقمن بدور فعال يف الدعاية للثورة ، وهذا وقد شاركت عضوات االحتاد يف العديد من املؤمترات النسا
ما أدى بعدد كبري من النساء األجنبيات إىل التعاطف مع الثورة اجلزائرية والدعاية هلا وفضح املمارسات االستعمارية 

  2.وكذلك مجع التربعات واإلعانات ملنكويب حرب التحرير واألجنيب منها

، ذلك الدور الذي لعبته يف التعريف بالقضية اجلزائرية عرب العديد من الزيارات من أهم نشاطات املرأة
  : واملشاركات الدولية، أمهها

بتضحيات  3م ، نشطت فروع احتادات اجلزائر يف تعريف النساء األلبانيات1958مارس  27يف  :ألبانيا-
وكفاح املرأة اجلزائرية يف عدة اجتماعات من خالل نداء وجهته نساء جزائريات فيما خيص إاء احلرب باجلزائر واحتجت 

نساؤنا بكل صرامة على أساليب التعذيب وطالنب بإجياد حل سلمي للقضية اجلزائرية يقضي و ينصف حقوق الشعب 
مبساعدة   1958كتاتيب لصاحل الطفولة اجلزائرية يف شهر جانفي املاضي   اجلزائري ، كما قامت نساء ألبانيا بافتتاح

 .4االحتادات الصناعية األلبانية

م وجه املؤمتر الدويل الرابع لالحتاد النسائي الدميقراطي دعوة إىل 1958جوان  5إىل  1من   :مؤتمر فينيا-
ا املؤمتر الصورة احلقيقية عن املرأة اجلزائرية اليت تعمل يف اجلزائر ااهدة ، ومتكن وفد من النساء اجلزائريات أن تعطي هذ

وأن الرتحيب الذي قوبل به وفد النساء اجلزائريات يف هذا املؤمتر يشهد بالشهرة اليت تتمتع ا الثورة . الكفاح التحريري
متثل التضحية من أجل االستقالل الوطين الوطنية اجلزائرية يف آفاق واسعة كما يشهد بالقيمة اليت حتتلها املرأة اجلزائرية اليت 

قطراً وقد دعيت ممثل الوفد اجلزائري إىل أن تصبح عضواً يف جملس الرئاسة وقد تعرض املؤمتر  81، وقد حضر املؤمتر وفود 
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يردد  1"مجيلة بوحريد"للقضية اجلزائرية وكان أغلب التقارير املقدمة من طرف الوفد تشيع باجلرائم االستعمارية وكان اسم 
إن مجيع بلدان : "كما قدمت ممثلة اجلزائر تقريرا مفصال عما تعانيه املرأة اجلزائرية وجاء فيه  . دائماً على ألسن املتكلمات

العامل اليت تم بقضية السالم بالدرجة األوىل تبدي قلقها الستمرار احلرب يف اجلزائر وازدياد خطورا، فشعوب آسيا 
رة وطنجة نددت خبطورة حرب يف اجلزائر على السالم العاملي، وكان من النتائج املنطقية ملواقفهم وإفريقيا يف مؤمتر القاه

هذا هو تأييدهم للشعب اجلزائري يف نضاله فبإسم النساء اجلزائريات الاليت يناضلن ويتأملن ويطمحن إىل املستقبل من 
ك أناشد نشاء وأمهات العامل أمجع لكي يكون السعادة والشرف، وباسم أولئك اللوايت يسقطن شيهدات يف املعار 

تضامنهن العملي لفائدة حرية اجلزائر واستقالهلا أكثر قوة وفاعلية، وأناشدهن بصوت متأمل لفائدة مئات األالف من 
  ".الالجئني من النسوة واألطفال والشيوخ الفارين من هول احلروب

  :باجلزائر جاء فيها ولقد صادق املؤمتر يف بيانه اخلتامي على الئحة خاصة

 .التأييد الكلي رستقالل اجلزائر �
 .التصامن العملي مع املرأة اجلزائرية �
 .التنديد بالفضائح واجلرائم الفرنسية �
  2.الوعد بالزيادة يف اإلعانة املادية لالجئني اجلزائريني خاصة األطفال �

فعالة وإجيابية ، ففي مؤمتر كانت مشاركة الوفد اجلزائري : م1960جانفي  21- 13باماكو -مؤتمر مالي-
باماكو صادق مكتب اجلامعة الدميقراطية العاملية للنساءعلى الئحة اجلزائر تضمنت مساندة املؤمتر للكفاح البطويل الذي 

 :خيوضه الشعب اجلزائري من أجل حترير وطنه

تحقيق تقرير التأكيد على مطالب الشعب واحلكومة املؤقتة الرامية إىل حتصيل الضمانات الضرورية ل �
 .املصري

مناداة مجيع اإلفريقيات ليحملن رجاهلن وأبنائهن يف صفوف جيش االحتالل الفرنسي على أن يبذلن  �
 .جهودهن حىت تسحب حكومتهن مواطنيها من حرب اجلزائر

شاركت النساء اجلزائريات يف تشيكوسلوفاكيا يف إطار التعريف بالقضية  :م1960تشيكوسلوفاكيا ماي -
 .ة وكسب تعاطف البلدان االشرتاكيةاجلزائري

، حيث ساعدت على  املؤمتر األفروآسياوي بالقاهرةشاركت املرأة اجلزائرية يف :م1961جانفي )القاهرة(مصر -
تصوير الوضع حقيقي للمرأة اجلزائرية ومعاناا من العنف االستعماري، مما زاد من تعاطف هذه الدول مع القضية 

 . اجلزائرية

حيث شارك وفد النساء اجلزائريات يف املؤمتر اخلامس للنساء ألبانيات وحضني  ):م1961تيرانا (ألبانيا -
 .وانتهزن الفرصة ليطلنب منه اعرتافاً باحلكومة اجلزائرية املؤقتة" أنور خوجة"مبقابلة 
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البلشفية ، للثورة  41حضي الوفد اجلزائري باستقبال بالسفارة الروسية مبناسبة الذكرى  :المعسكر الشرقي- 
ومتكنت النساء اجلزائريات من طرح القضية . تشيكوسلوفاكيا غا بر ب السياسي يف م حضور اجتماعات املكت1959يف و 

  . اجلزائرية وحق الشعب اجلزائري يف احلرية واالستقالل

مثلما كان هناك مظاهرات نسوية قامت ا نساء غري جزائريات جند ملتقيات نسوية عاجلت القضية اجلزائرية    
م افتتح املؤمتر الثاين لالحتاد 1960أوت  13دون حضور وفد جزائري منها املؤمتر الثاين لالحتاد النسائي التونسي يف 

من الشخصيات الرمسية من  مهورية التونسية وحبضور عدد كبريرئيس اجل احلبيب بورقيبةالقومي النسائي حتت إشراف 
اليت منحت لالحتاد النسائي اجلزائري مبلغ ألفي دينار تونسي، وقد صادق املؤمتر على عدة لوائح " عائشة"بينهم األمرية 

  : منها الالئحة اخلاصة باجلزائر

عشرات اآلالف من األبرياء وإعدام  يشهر بأعمال فرنسا اإلجرامية من تشريد آالف العائالت وتقتيل- 
   .ااهدين األبطال

ناشد هذا املؤمتر الضمري العاملي وهيئة األمم املتحدة بأن تضع حداً هلذه املأساة البشرية، وأكد أنه يوجد حل - 
  1.للقضية اجلزائرية سوى باالعرتاف حبريتها واستقالهلا

ال مع النساء الفرنسيات وتعريفهن بالوجه احلقيقي للثورة ، أوليت هلا مهمة االتصأما عن اجلزائريات بفرنسا
اجلزائرية واألهداف اليت ترمي إليها، وعلى هذا األساس عملت فيدرالية جبهة التحرير على إرسال تنظيم قوي ومتماسك 

مشاركتها يف فقد قمن بعدة جتمعات نذكر منها على سبيل املثال للمرأة املهاجرة وتوسيع قدرا يف اال السياسي، 
م، وقد لوحظ وجود العديد من الفرنسيات املتزوجات من اجلزائريني يف املظاهرات وحيملن 1961أكتوبر  17مظاهرات 

وحدها أما عن " روان"امرأة يف  25الفتات تطالب بإطالق سراح أزوجهن، وقد أسفرت هذه املظاهرات عن اعتقال 
طفًال واصطحبتهم إىل مراكز  1189امرأة و 513باعتقال *فرنسيةاحلصيلة اإلمجالية فقدرت حسب أحد اجلرائد ال

أكتوبر يوم جتمع النساء اجلزائريات أمام مراكز  20قررت قيادة احتادية جبهة التحرير الوطين بأن يكون يوم كما   .الشرطة
   2.اعتقال أزواجهن

حيث قامت " ليون"اجلزائريني يف مدينة نوفمرب تضمانًا مع السجناء  9كما تظاهرت النساء اجلزائريات يوم 
الفتات كتبت عليها  8وهن حيملن " سان بول"من النساء اجلزائريات مع أبنائهن بالتجمهر أمام سجن  400حوايل 

  3 .شعارات أطلقوا أزوجنا املعتقلني
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  دعم رجال الفن 4- 1

املسرح الفن إحدى الوسائل املعتمدة من طرف احلكومة اجلزائرية يف التعريف بالقضية اجلزائرية، وكان يعترب  
حني اندلعت  1954قاطرة الثورة اجلزائرية، حيث بدأ مهد لثورة عارمة بدأت تظهر يف األفق ، واستمر نشاطه حىت سنة 

وهلذا اضطر املسرح أن يلجأ إىل اخلارج للقيام برسالته النضالية الثورة ، ويف هذه الفرتة لقي املسرح ضغطا وتضييقا كبريين، 
يف  1958إىل  1955كانت الفرتة األوىل من   ،وقد مر املسرح يف املهجر بفرتتني من حيث نوعية النضال السياسي   .

أثري يف مسار الثورة الت أما الفرتة اليت كانت يف فرنسا مل تعرف كثري من   ،بتونس  1962إىل  1958فرنسا ، والثانية من 
أما يف تونس فقد   ،املسرحي املرتبط بالعمل السياسي   بسبب الضغوط االستعمارية اليت كانت ال تسمح بالنشاط

فكان مبثابة املنرب الذي كان يعلو منه . دعمت احلكومة املؤقتة عمل املسرح على تعميق الكفاح النضايل ضد االستعمار
بتونس  1958ة بيد كل فنان مسرحي بعد أن تأسست الفرقة الفنية الوطنية يف شهر أفريل صوت اجلزائر وحتول إىل بندقي

قد وجهت نداءات إىل مجيع الفنانني اجلزائريني لتكوين فرقة فنية ترد  1957وكانت جبهة التحرير الوطين يف شهر نوفمرب 
نتاج املسرحي املرحلة اخلالدة من تاريخ املسرح ومن اإل. على املزاعم الفرنسية والربهنة أن اجلزائر ال يربطها أي رابط 

) اخلالدون ( لعبد احلليم رايس ، و) أوالد القصبة(وهي عبارة عن لوحات من كفاح الشعب ، ) النور(اجلزائري مسرحية 
  .1 ، وكان مصطفى كاتب هو الكتب املسرحيتني األخريتني ، وأخرج املسرحيات األربع) دم األحرار( و

  الرياضي لنشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة الجزائريةدعم  5- 1  

من هواة كرة القدم وأعضاء يف  19572تكون فريق جبهة التحرير الوطين يف عام على املستوى الرياضي  أما  
  :فرق متفاوتة املستوى تابعة لبعض األندية اجلزائرية وكان اهلدف من تكوين هذا الفريق 

  .ية يف األوساط الشبابية العربية واجلماهري الواسعة عموما ـ التعريف بالقضية اجلزائر  1

  .ـ مجع التربعات لفائدة الثورة  2

وكان مرفوقا ببعض قادة الثورة يف . وقد زار الفريق العديد من الدول العربية ، مثل ليبيا والعراق ، السعودية     
  .أوعمران اعمر مقدمتهم العقيد 

                                                           

  .22- 21.ص بوعالم رمضاين ، املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر ، املكتبة الشعبية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، بدون تاريخ ، ص  1
العبا، من خرية األمساء اجلزائرية اليت كانت تنشط يف األندية احمللية واألوروبية،  32، حيث كان يضم يف صفوفه 1958أفريل  13تأسس فريق جبهة التحرير الوطين يف   2

ري ، حيث وجد أنه من الضرو 1957وكان صاحب فكرة التأسيس هو املرحوم حممد بومزراق، والذي استمد فكرته بعد مشاركته يف مهرجان الشباب العاملي مبوسكو لسنة 
ق، إال مبساعدة زميله املرحوم، حممد عالم، إنشاء منتخب وطين ميثل اجلزائر املستقلة عن فرنسا، ويقوم بدور التعريف بالقضية الوطنية يف احملافل العاملية، ومل جتسد فكرة بومزرا

 .زامر، حيث شغل دور مسؤول العتادوالذي كان يعد املسؤول السياسي يف فريق جبهة التحرير الوطين، وانضم إليهما فيما بعد سالمي 

رة القدم داخل الوطن وخارجه، من وبعد أن اتفق كل من بومزراق وعالم على خطوات إنشاء وتأسيس فريق جبهة التحرير الوطين، شرعا يف استدعاء أبرز الالعبني اجلزائريني لك
ومن .االتصال م بالفكرة، والتحقوا بتونس، أين مت إطالق أول منتخب جزائري يف كرة القدم خالل رسائل وبرقيات، أو االتصال م عن طريق مقربني، وقد وافق جل من مت

لة الفرنسية لكرة القدم، آنذاك، وكانا بني أبرز األمساء اليت سجلت حضورها بتونس، جند الثنائي رشيد خملويف والراحل مصطفى زيتوين، والذين يعتربان من جنوم الصفوة يف البطو 
 .، لكنهما قررا ترك املونديال، ومحل القميص اجلزائري، عوض قميص املستعمر1958العناصر املدعوة للمشاركة بقميص املنتخب الفرنسي يف كأس العامل  ضمن قائمة
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نوا ينشطون يف األندية الفرنسية قد تركوا أنديتهم ولبوا نداء الثورة يف تكوين وكان بعض الالعبني الذين كا    
صدى إعالميا كبريا يف . فريق حتت لواء جبهة التحرير مثل رشيد خملويف ، وبوبكر ، وبن تيفور ، وزيتوين وغريهم 

  .األوساط الفرنسية ، الشبانية منها على اخلصوص 

كما قام جبوالت يف بلدان أوربا   ،لراحل بومزراق يف نطاق املغرب العريب بدأ الفريق نشاطه حتت إدارة ا    
  1.الشرقية والصني ، وقد كسب هذا الفريق حمبة هواة هذه اللعبة يف تلك الدول

ساعدت هذه النشطات ملختلف املنظمات اجلزائرية يف إحداث شرخ يف انسجام الكتلة الغربية، احلليفة 
االستعمارية، كما ساعدت على تنمية السمعة الدولية للحكومة املؤقتة اجلزائرية، ومكنتها من حتقيق الطبيعية لفرنسا 

، وهذا ما حتقق يف الدورة جناحات دبلوماسية يف خمتلف اهليئات الدولية، وكسب عدة أصوات لصاحل القضية اجلزائرية
الالئحة اليت تنص على استئناف املفاوضات اليت  املصادقة علىاخلامسة عشر والسادسة عشر لألمم املتحدة، حيث مت 

 نصرًا كبريًا للثورة اجلزائرية ، وهذا يعد2دف إىل حصول الشعب اجلزائري على تقرير مصريه مع احرتام وحدة اجلزائر
ئ اليت تكافح ثورتنا إذ أن األمم املتحدة تبنت ذا التصويت كثريًا من املباد املمثلة يف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية،

من أجلها، واعرتفت حبق الشعب اجلزائري يف االستقالل، ونادت بوجوب احملافظة على الوحدة الرتابية للقطر اجلزائري، 
وهذا يعد إنذارًا رمسًيا من األمم املتحدة للحكومة الفرنسية اليت تريد جتزئة الرتاب اجلزائري وفصل املناطق الغنية عن بقية 

ائري وإبقاءها حتت السيطرة األوربية واحلكومة الفرنسية بصورة مباشرة كما أن األمم املتحدة ذا التصويت القطر اجلز 
   3.تعرتف بضرورة توفري الضمانات الكافية لتطبيق تقرير املصري تطبيًقا سلمًيا ومبسؤوليتها يف ذلك

مبثابة نصر للقضية اجلزائرية، ألنه اعرتاف  وذه النتيجة اعترب القرار املعلن عنه، والذي صوتت عليه األغلبية
للشعب اجلزائري حبقه يف تقريره مصريه وسيادته ووحدته الرتابية، وكذلك اعرتاف األمم املتحدة بالصفة الدولية للحكومة 

 4.مم املتحدةاجلزائرية املؤقتة وأن القضية اجلزائرية هي قضية استعمار ألا دد السلم واألمن الدوليني وهي تشغل بال األ
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  :تدعيم الهياكل الدعائية واإلعالمية .2

عند اندالع الثورة التحريرية املسلحة مل يكن رجال الثورة ميلكون أجهزة ووسائل اإلعالم والدعاية، بل كانوا 
 اليت تناقلت خرب تفجري الثورة على الرغم من التحريف) الصحف، اإلذاعة(يعتمدون يف ذلك على وسائل إعالم العدو 

أدركت مبوجبه الثورة أن الوعي بالذات والوعي بالوطن هو الضمان  .1والتزييف للحقائق اليت كانت متارسه هذه الوسائل
إىل خلق آلة إعالمية موجهة أوال إىل  مسؤويل جبهة التحرير الوطينالوحيد الستمرارية الثورة وحتقيق النصر، مما دفع 

املشاركة يف الثورة، مث إىل الشعب الفرنسي والرأي العام العريب واإلفريقي  الشعب اجلزائري لتوعيته وحتميله مسؤولية
 منالبداية  والعاملي، من أجل التضامن مع القضية اجلزائرية وعدالتها وحق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، فكانت

ري، صدى الصحراء، تطبع نشرة اجلبل، النهضة، حرب العصابات، صدى التيط بيان أول نوفمرب، :إصدار نشريات مثل
من طرف جمموعة  ،1955خالل سنة "املقاومة اجلزائرية"دار صحيفة بالوسائل التقليدية، متيزت هذه الفرتة كذلك بإص

إن هذه الطبعات الثالث  ، والثانية مت إصدارها يف تطوان املغرب أما الثالثة بتونس، يف باريس  ، إحداها من املناضلني
اهد"مث توقفت صحيفة املقاومة لتحل حملها  .ا الدعائي وكذلك طريقة حتريرهاكانت ختتلف يف أسلوبداية من  "ا

يف دهليز مدينة اجلزائر، وبعد تفطن " الّرونيو"سرا، وطبعت أعداد السنة األوىل على آلة " ااهد"ولدت  ،1956جوان 
هلا، فاضطرت الصحيفة للصدور يف اخلارج سلطات االحتالل ملدى تأثريها، قامت بإلقاء القبض على عدد من عّما

على أساس منفصلتني  1957، وتوىل رضا مالك مسؤولية هذه الصحيفة ابتداءا من شهر جويلية )املغرب مث تونس(
على أساس التوجيه اإلعالمي داخليا بالنسبة للدول العربية خيتلف عن  1957واحد بالعربية والثانية بالفرنسية منذ سنة 

وقد تركزت املادة اإلعالمية جلريدة ااهد على أربعة حماور رئيسية و ،  2عالمي ألوروبا والرأي العام العامليالتوجيه اإل
  :هي

   الدفاع و التعبري عن أفكار جبهة التحرير الوطين −
  . أصالة الشعب اجلزائري إبراز −
  . العمل على تدويل القضية اجلزائرية −
  . العام احمللي و العامليفضح أساليب و دعاية العدو أمام الرأي  −

  .للشبيبة " الشباب اجلزائري " للعمال ، و" العامل اجلزائري " كما أصدرت املنظمات اجلماهريية صحفها مثل 

، بارزا يف حتريك املشاعر والتعبئة اجلماهريية الذي يعد أداة  السمعي كما اهتمت جبهة التحرير الوطين باإلعالم
ينطلق من " صوت اجلزائر " ، يف حني كان  1956ابتداء من سنة " احلرة املكافحة اجلزائر  إذاعة" حيث أنشأت 

   .وتقريبا من كل البلدان العربية 1955تونس واملغرب والقاهرة ودمشق منذ منتصف سنة  إذاعات

لقد كانت إذاعة صوت العرب بالقاهرة أول حمطة أعلنت عن ميالد جبهة التحرير الوطين، و بشرت بالنصر 
   .املبني، ودعت إىل اللحاق بركب املقاتلني، منددة بالقاعدين واملرتددين
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بدأ يف اجلزائر اليوم الكفاح العظيم من "  1954نوفمرب  1وقد جاء فيها على الساعة السادسة مساء من يوم 
على الساعة  9541نوفمرب  01املوافق ل  1374أجل احلرية ، العربية واالسالم ، اليوم اخلامس من شهر ربيع األول 

اليوم أعلنت خنبة قوية من أطفال أحرار من اجلزائر العصيان من . الواحدة صباحا ، بدأت اجلزائر يف عيش عيشة كرمية 
و قد أعطيت بعدها نظرة عامة حول األحداث  ".أجل احلرية اجلزائرية ضد اإلمربيالية الفرنسية اجلائرة يف افريقيا الشمالية 

، مث فتحت مكاتب أخرى يف  1955وكان أول مكتب إعالمي فتح يف القاهرة سنة  .ه بوضيافوفق ما كان ميدها ب
ن وطرابلس ، أما تونس واملغرب فقد فتح ما مكاتب بعد اعربية ، يف دمشق وبريوت وجدة وعمبعض البلدان ال
1956.1استقالهلما سنة 

     

وذه املناسبة وزعت مناشري تعلم املواطنني ، 1956ديسمرب  16تأسست إذاعة اجلزائر احلرة املكافحة يف 
بإنشاء إذاعة وطنية جزائرية يف قلب اجلزائر ، حددت فيها ساعات االستماع و طول موجات البث وعرب صوا غري 

نسية، تكشفها وسائل املراقبة الفر  الثورية سرية متنقلة عرب احلدود املغربية حىت ال اإلذاعةكانت هذه  .احملدد املكان جغرافيا
املخصص أساسا حلاجيات عسكرية، باإلضافة إىل ميكروفون ومسجل وجهاز  إرسالهي عبارة عن شاحنة ا جهاز و 

   .1959جويلية  12، مث أعيد بعثها من جديد يف  1957توقفت يف سبتمرب . لقراءة االسطوانات ، ومولد كهربائي 

إذاعة اجلزائر " الل براجمها اليت تبدأها بالعبارة التالية كانت إذاعة اجلزائر احلرة املكافحة تعمل باستمرار من خ
   : على حتقيق األهداف التالية." احلرة املكافحة صوت جبهة التحرير الوطين و جيش التحرير خياطبكم من قلب اجلزائر 

   .رفع معنويات جنود جيش التحرير الوطين و حتفزهم على مواجهة العدو بقوة •

   .اجلزائريني و تالمحهم و تقوية إميام بالنصراستطاعت مشل  •

لعبت دورا رئيسيا يف جتنيد أعداد كبرية من الشعب اجلزائري للوقوف اىل جانب ثورته و مؤازرا ماديا و  •
  .بشريا للقضاء على االستعمار

الوطين و الرتويج  نقل بالغات الثورة و خمتلف أحناء اجلزائر كلها و التعريف بانتصارات قوات جيش التحرير •
   .هلا لدى الرأي العام الوطين و الدويل

إمساع صوت الشعب اجلزائري إىل الرأي العام الدويل بصفة عامة و العريب بصفة خاصة و حتريك مشاعره و  •
   .اقناعه بعدالة القضية اجلزائرية ، و ارتفع نتيجة لذلك أصدقاء الثورة

2سانية اليت كان ميارسها االستعمار الفرنسي ضد شعب أعزلالالإن اإلجراميةالتنديد بالعمليات  •
 .   
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وكانت يف البداية حمطة ضعيفة ال يتعدى  1956ديسمرب  29أما التلفزة فلم تبدأ يف البث يف اجلزائر سوى يف 
بوضع جهاز إرسال يف جبال الشريعة قرب  1960نطاقها اجلزائر العاصمة ، وقد جرى توسيع جمال تغطيتها من سنة 

  .1البليدة وتبعها كذلك فتح حمطة جهوية يف مدينة وهران ، واستخدمت اللغتني الفرنسية والعربية يف براجمها

دأبت احلكومة املؤقتة اجلزائرية ممثلة يف وزارة األخبار برئاسة حممد يزيد، إىل فتح فضاء إعالمي يدعم اجلهود 
وجريدة ااهد لسان حال جبهة التحرير الوطين، والناطق  ،2البالدالدبلوماسية، فباإلضافة إىل الشبكة اإلعالمية داخل 

 من للجمهوريةاحلكومة املؤقتة  الرمسي باسم الثورة اجلزائرية، ودورها الكبري يف توعية والتعبئة الشعبية والسياسية، استطاعت

م، اليت ارتبطت مع وكاالت األنباء العاملية، خاصة وكالة أنباء  1961سنة  بتونس 3 "وكالة األنباء الجزائرية" : تأسيس
 ندا لرتسانةالشرق األوسط، لنقل نشرة أخبار يومية مدعمة خبدمة مصورة، مما مكن اإلعالم اجلزائري من الوقوف 

ودعائي قوي يزخر مبئات  جهاز إعالميمتكنت احلكومة املؤقتة اجلزائرية من خلق و  ،4اإلعالمية االستعمارية وحلفائها 
اإلطارات ذات اجلاهزية للعمل يف الصحافة واإلذاعة واملواصالت السلكية والالسلكية، وغريها من امليادين احلساسة 
  .5املرتبطة بالسيادة الوطنية، كاألمن الداخلي واخلارجي للدولة اجلزائرية، وشبكات اإلرسال واالستقبال والشفرة والرموز 

 1956 الذي مت فتحه يف جلبهة التحرير يف نيويورك " املكتب اإلعالمي"ومة املؤقتة اجلزائرية كما عززت احلك
الذي يعد قاعدة هامة للعمل الدبلوماسي باجتاه األمم املتحدة، وللعمل السياسي جتاه الرأي العام االمريكي، حيث   ،

كثف وفد احلكومة املؤقتة اتصاالا من خالل مكتب االعالم بالصحافة واملقابالت واملؤمترات الصحفية ، فزاد اهتمام 
  .6 الرأي العام األمريكي باملشكلة اجلزائرية

يف جاكرتا ونيودهلي  كما دعمت احلكومة املؤقتة اجلزائرية مكاتب االعالم يف اخلارج حيث عززت تواجدها
 احلكومة املؤقتةبراغ ، موسكو ، بكني ، بلغراد ، ويف أمريكا الالتينية فتحت : مثليف الدول االشرتاكية و  ،وكراتشي

ايات الفرنسية أمام الرأي العام األوريب وفتحت مكاتب إعالمية ومتكنت من حتدي الدع. مكاتبها يف الربازيل واألرجنتني 
  1958.7يف لندن واستكهومل وروما وبون وجنيف خالل سنة 
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، فبعد حصلت بعض الدول  1958نشاطها فيها بعد مؤمتر أكرا عام  احلكومة املؤقتةويف إفريقيا بدأت 
ويف شرق إفريقيا حيث ظلت معظم دوله . اإلفريقية استقالهلا بادرت إىل فتح مكاتب إعالمية يف كل من أكرا ، ومباكو

  1 .بإرسال بعثات دعائية إىل كينيا وأوغندا وتنجانيقااحلكومة املؤقتة خاضعة لالستعمار اكتفت 

ويف ) . بعثة جبهة التحرير( ا الدول اليت مل تعرتف باحلكومة املؤقتة فكانت ا مكاتب إعالم حتت اسم أم
الدول اليت مل توافق على فتح مكاتب إعالم رمسية للثورة اجلزائرية، فقد كانت الثورة تقوم بنشاطها اإلعالمي فيها من 

  2.خالل سفارات الدول العربية

وم بتوزيع ااهد والنشرات والتصرحيات الرمسية، وتشرف على إعداد التعليقات اليت وكانت مكاتب اإلعالم تق
تذاع يف اإلذاعة ، وتتلقى األخبار العسكرية وتقوم بتوزيعها على الصحف احمللية ، وتقوم بإعداد نشرة يومية عن تطورات 

  .القضية اجلزائرية وتوزيعها على الصحف والسفارات 

أعد ستة   م 1959بإنشاء قسم خاص بالسينما سنة  "يزيد حممد"اليت يشرف عليها  اهتمت وزارة األخبار
، ويصور نضال أفراد ق اجلنود الفرنسيني للقرى واملدنعن املعارك ، وأعمال حر كانت مواضيعها تتكلم   أفالم وثائقية،

نال ، سم بعض الشركات العامليةاب ومت توزيعها على حمطات تلفزيونية، اتمع اجلزائري مبختلف شرائحه ضد االستعمار
أملانيا الشرقية، وسهر القسم اخلاص بالتصوير بطبع ب ليبزيغمهرجان م جائزة  1960يف نوفمرب " جزائرنا" :أوهلا باسم

صور وتوزيعها، كما ساهم قسم األسطوانات يف إنتاج واحد وعشرين أسطوانة لتسجيل األناشيد واملوسيقى واخلطب 
   . 3واحملاضرات واألمسيات الشعرية 

 ملؤقتة من خالل املشاركةللثقافة السياسية ألعضاء احلكومة ا هكذا حقق البعد اإلعالمي الصورة املتكاملة
مع مأساة الشعب اجلزائري  محاس الشعوبها تعاطف و وسائل اإلعالم والدعاية واالتصال العاملية، وانتزعوالتواصل مع 

، وذا متكنت احلكومة اجلزائرية على إرغام لعاملية بعدالة القضية اجلزائرية، واقتناع الدول واملنظمات اوحقه يف تقرير مصريه
  . االستعمارية للجلوس على طاولة املفاوضات اإلدارة

  مكاتب الحكومة المؤقتة الجزائرية .3

لعبت مكاتب اإلعالم اخلارجي جلبهة التحرير الوطين دورا فاعال يف إيصال صوت الثورة ، كما هو شأن 
أخرى  مكاتب ، ليليه فتح1955مكتب القاهرة ، الذي يُعد أول املكاتب اإلعالمية اليت بادرت اجلبهة بفتحه عام 

أما تونس واملغرب فقد مت افتتاح مكاتب ما مباشرة بعد . دمشق، بريوت و عمان: لإلعالم يف باقي الدول العربية مثل 
  . 1956استقالهلما عام 
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افتتحت اجلبهة مكتبها اإلعالمي بنيويورك ، مما ساهم يف إعطاء دفع للثورة التحريرية، و   1956ويف مارس 
افتتحت مكاتب إعالمية جديدة يف  1956ويف أفريل وماي من سنة  ،ظرا لقربه من مقر األمم املتحدةكان ذا أمهية ، ن

، فتحت اجلبهة مكاتب إعالم جديدة يف عواصم الدول 1957ويف غضون عام  ،كل من جاكرتا ، نيودهلي و كراتشي
ة مثل الربازيل و األرجنتني ، يف حني مل تبدأ االشرتاكية مثل براغ ، موسكو ، بكني و بلغراد ، و حىت يف أمريكا الالتيني

، بفتح مكاتب إعالمية يف كل من لندن، 1958جبهة التحرير الوطين نشاطها اإلعالمي يف أوروبا إال يف أوائل عام 
، بفتح مكاتب بأكرا  1958أما يف إفريقيا فقد بدأت اجلبهة نشاطها الدعائي فيها عام . استكهومل ، روما، بون وجنيف

  .1كوناكري و باماكو ، يف الوقت الذي اكتفت بإرسال بعثات دعائية إىل كينيا و أوغنداو  
، ختضع لوزير الشؤون 2إىل خلق شبكة من املبعوثني 1960عمدت احلكومة املؤقتة اجلزائرية بداية من فيفري 

إيصال صوت اجلزائر إىل مجيع أقطاب اخلارجية،  وتعتمد يف الدول اليت اعرتفت باحلكومة املؤقتة اجلزائرية، تساهم يف 

العامل من أقصى آسيا إىل أقصى أمريكا، كان رؤساء هذه البعثات يتمتعون عمليا بسائر امتيازات املبعوث الدبلوماسي، 

رغم أم ليسوا سفراء باملعىن احلقيقي، إال أن املقر الذي تقيم فيه البعثة على سطحه العلم اجلزائري، وله احلرمة 

   3.اسية اليت يتمتع االدبلوم

دفعا قويا مع تويل كرمي بلقاسم الشؤون اخلارجية، حيث أعاد تنظيم وزارته يف اجتاه  يعرف العمل الدبلوماس

عقلنة أفضل، وجنع عملي أكرب، حيث أحاط نفسه مبجموعة غنية الكفاءة، حيث اختار سعد دحلب كسكرتري عام مبا 

مساعدين مها احملامي مربوك بلحسني وحممد صديق بن حيي أحد قادة احتاد العام  ميتاز به من الفنون الديبلوماسية، مع

تسمح مبعرفة أكمل للمشكالت الدولية،  كما قام بإنشاء أربعة أقسام كبرية، )UGEMA(للطالب املسلمني اجلزائريني 

. إفريقيا وآسيا ؛ العامل العريب االشرتاكية؛الدول  ؛أمريكاو  أوروبا:تتمثل هذه األقسام يف كل منويئة أفضل مللفاا، 

ومن بني الشخصيات البارزة يف الساحة . 4وستتشكل النواة األساسية للجهاز الدبلوماسي للدولة اجلزائرية املقبلة

فرحات عباس، بن يوسف بن خدة، حممد يزيد، عبد احلميد مهري، أمني : الدبلوماسية للحكومة املؤقتة جند كل من

كل هؤالء . 5...محد توفيق املدين، عبد الرمحان كيوان، أمحد فرنسيس، حممد بن حيي وحممد إبراهيمي وآخروندباغني، أ

سامهوا يف رسم خطوط القوة يف السياسة اخلارجية للحكومة املؤقتة، واملتمثلة أساسا يف كسب احلد األعلى من التأييد 

    .اخلارجي وعزل السلطة االستعمارية على املسرح الدويل
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ورث أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية مفاهيم املقاومة والنضال ضد االستعمار يف اجلزائر بشقيه العسكري 

والسياسي، وعملوا على نقل الواقع اجلزائري دوليا، دف اسرتجاع السيادة الوطنية واسرتجاع شخصية الشعب اجلزائري، 

 ثالث اجتاهات كما يوضحها حممد يزيد وزير األخبار يف احلكومة واعتمدت سياسة احلكومة املؤقتة على املستوى الدويل

املصاحل املتماثلة، (،  ومساها بـ "اجلزائر حتمل السالح أو زمن اليقني"، ويشاركه فيها سليمان الشيخ يف كتابه  1املؤقتة

  2).واملصاحل املتكاملة واملصاحل املتصارعة

تتمثل املصاحل املتماثلة أو املتشاة يف دول العامل الثالث، اليت حتررت أو مازالت تقبع حتت نري االستعمار،  

) الشرقية والغربية(واليت حتمل نفس املعركة التحررية ضد االستعمار واالمربيالية، والشعور املشرتك باحلياد ضد الكتلتني 

، مث خالل املؤمترات 1955رح العاملي،  وتبلور املفهوم احليادي يف مؤمتر باندونغ اللتان تتقسمان مراكز التقرير على املس

  . األسيوية- األفرو

أما االجتاه الثاين ميثل احللقة التوافقية أو املتكاملة، وتشمل الدول اإلسالمية والعربية حبكم االنتماءات التارخيية 

  .ر هي امتداد جغرايف للعامل العريب واالسالمي املشرتكة، الوحدة واملصري املشرتك، وحبكم أن اجلزائ

أما اال الثالث ميثل حلقة التغاير أو التضارب وتشمل اموعة الغربية املمثلة يف احللف االطلسي، اليت  

 تدعم االستعمار الفرنسي لضرب الثورة اجلزائرية، وتبين يف نفس الوقت أسس االستعمار اجلديد واالمربيالية، هلذا تصدت

احلكومة املؤقتة هلا من خالل وفودها وبعثاا عرب عواصم العامل املختلفة، والعمل على إقناع هذه الدول يف حق الشعب 

اجلزائري يف تقرير مصريه ونيل استقالله، واستغالل بعض صور التناقض والتنافس داخل املعسكر الغريب، من أجل أبعادها 

،  أما 3االضرار مبصاحلها يف مشال افريقيا مه هلذه األخرية يوشك أن يؤدي علىعن فرنسا وإقناعها بان الدعم الذي تقد

فيما خيص التعاون احلكومة املؤقتة اجلزائرية مع الدول الغربية يظل خاضعا ملقتضيات االستقالل الوطين، ووثيق الصلة 

ن الصراع اإليديولوجي الدائر بني املعسكرين بعيد ع 4.بالنضال املعادي لالمربيالية، ومندرج وفق التعاون واملصاحل املشرتكة

الغريب بزعامة الواليات املتحدة األمريكية واملعسكر الشرقي بزعامة االحتاد السوفيايت، هذا األخري يعترب من قبل احلكومة 

، رغم ذلك املؤقتة أثناء حرا السياسية والدبلوماسية حليف موضوعي ملا حيمله من دعم مادي ومعنوي للقضية اجلزائرية

  . فان احلكومة املؤقتة غري معنية ذا الصراع، وتقف على نفس املسافة بينهما

تتمثل مميزات وخصائص الدولية للحكومة املؤقتة ، بأن عمل أعضاؤها من خالل تنشئتهم السياسية وتنامي 

س فقط على مستوى الشعب ثقافتهم السياسية إىل حتقيق القيم اإلنسانية وتطبيق قوانني احرتام حقوق اإلنسان لي
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اجلزائري، بل على مستوى العاملي وخاصة على مستوى الشعوب املستعمرة، وهذا ما جنده من خالل التأكيد على 

مع مجيع األمم اليت تتبىن حق الشعوب يف تقرير مصريها، " إطار ميثاق األمم املتحدة"تعاطف احلكومة املؤقتة اجلزائرية يف 

املظاهر الثقافة السياسية جند البعد  ومنالقانون الدويل واملتمثل يف توفري السلم واألمن الدوليني، ودعمها ملبدأ أساسي يف 

فكانت  ، اإلنسان حلقوق 20/06/1960يف  جنيف اتفاقية على توقيعها املتمثل يف املؤقتة احلكومة لعمل اإلنساين

  .  1مستقلة تكون أن دون االتفاقية هذه على وقعت اليت الوحيدة احلكومة

يقضي باطالق  04/10/1958كما عملت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية على إصدار مرسوم بتاريخ   

سراح أسرى احلرب بال قيد أو شرط، وذا جسدت املبادئ السامية يف تعاملها مع األسرى الفرنسيني، كما عرفتهم 

ستعمارية اليت تصور ااهدين كمجرمني وسفاحني وتشويه كفاح حبقيقة الثورة حىت تتالشى عن أعينهم غشاوة الدعاية اال

  .2الشعب اجلزائري من أجل استعادة سيادته
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  :خالصة 

اجلزائري  بوضع وتنفيذ السياسيات العامة يف اتمعمسح ، داخليا وخارجياتفاعل أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية 
كان فيه فالنمط األول   ، إىل النمط املتكامل اتمع من النمط املفتت، حيث مكنتهم ثقافتهم السياسية من نقل الفيت

سلبيني يف توجهام السياسية  حنو النظام السياسي الكولونيايل، وحنو دورهم يف اتمع وكذلك حنو  اجلزائرينيأغلبية 
التأثري يف النظام السياسي كما أم حبيث ال يشعر اجلزائريني بأم قادرون على ) الكولونالسلطة االستعمارية و (األخرين 

أما النمط  يشعرون باالغرتاب يف وطنهم وال يثقون يف اآلخرين فهو ما جيعلهم غري متعاونني معهم ألم غربيني عنهم،
 الثاين ومن خالل التعبئة الشعبية والتفاف الشعب اجلزائري حول ثورته وحكومته املؤقتة، أصبح مبوجبه اجلزائريني اجيابيني
يف توجهام السياسية حنو حكومتهم املؤقتة، حبيث أصبحوا مدركني بأم قادرون على التأثري يف النظام السياسي، كما 
أن هلم كفاءة وفعالية عالية وهم على استعداد للتعاون مع ما يطرحه الطاقم احلكومي من أجل املصلحة العامة للشعب 

تة اجلزائرية من تنسيق وتكامل جهودها مع جهود أفراد اتمع اجلزائري والعمل وذا متكن أعضاء احلكومة املؤق. اجلزائري
سويا من أجل حتقيق التطور والرفاهية للمجتمع يف إطار اجلزائر املستقلة واحلرة، وهذا التفاعل استبعد يف مضمونه 

بية، وال يعرفون الغايات واألهداف املواطنني الذين ال يشاركون جبهودهم لكوم غري واعني ويغلب عليهم اخلمول والسل
من السياسات العامة اليت تسعى السلطة التنفيذية إىل حتقيقها، وهؤالء يدخلون ضمن الثقافة السياسية الرعوية الضيقة 
وهي ثقافة تقف حاجزا أمام حتقيق األهداف الثورة التحريرية، هذه األخرية اليت حتتاج إىل مواطنني مشاركني ويتحلون 

ارمي : "ملواطنة، ويدركون بأن إرادة الثورة تبدأ منهم وأم هم جوهر الثورة وحمورها، هلذا قال العريب بن املهيديبروح ا
  ".  بالثورة إىل الشارع حيتضنها الشعب

الوعي بقضية الثورة : هلذا عمد رجاالت الثورة على طرح ثالث عناصر أساسية يف املشاركة يف الثورة، أوالها
  .الوعي باألساليب واألدوات املصاحبة بضرورة التغيري: نيا الوعي بضرورة القضاء على االستعمار، وثالثاوأبعادها، ثا

إن املشاركة املواطنني يف العملية التحررية ال ميكن دفعها قدما مامل تظهر أيديولوجيا واقعية نابعة من ظروف الواقع 
ب فيه الوضوح الفكري ووضوح اهلدف، وهلذا فإن النجاح قادرة على مجع املواطنني وحشدهم يف الوقت الذي يتطل

املشاركة يف الثورة يتطلب موقعا إجيابيا من قبل احلكومة املؤقتة ودعما منها بوقوف أمام كافة املعوقات اليت حتول دون 
وهو ما جعل حتقيق االستقالل، ألن هذه احلكومة ليست على وعي كامل بكافة االجتاهات والبدائل وقدرا احملدودة، 

  .جهودها تستدعي جهود ومشاركة القطاعات العريضة من أفراد اتمع

لعبت احلكومة املؤقتة اجلزائرية دورا هاما يف التنشئة السياسية ورفع مستوى الوعي السياسي لدى أفراد اتمع 
لدى أفراد اتمع، من  اجلزائري، من خالل التعبئة والتثقيف السياسي لدى أعضائها سامهت يف رفع مستوى الوعي

خالل دجمهم يف العمل الثوري الذي يعد هدفا ووسيلة يف نفس الوقت، أين بنو اسرتاتيجية يتم من خالهلا تدريب 
املواطنني على األسلوب الثوري، ويف التعرف على احلاجات واملشكالت وكيفية حلها، وبالتايل تنمية قدرام على 

اسرتاتيجية لتعديل السلوك، فعن طريق املشاركة يف خمتلف التنظيمات واملؤسسات الثورية االعتماد على أنفسهم، كما تعد 



يتغري السلوك الفردي ويتحول إىل سلوك تنظيمي يتفق مع القيم واملعايري اليت يضعها هذا التنظيم، ويتطلبها مع األعضاء 
  .مع تلك القيم واملعايرياملنتمني إليه فهو يتطلب من الفرد املشارك أن يعدل من سلوكه ويتفق 

 سلسلة الثقافة السياسية لدى أعضائها، فخالل تبولر وتنمية احلكومة نستطيع أن نسجل من خالل عمل  
االجتاهات واملشارب السياسية، حيث جند الليربايل،  على الوقوف أمكننا عقدا احلكومة اليت االجتماعات واملداوالت

البعد احلضاري والقيم الوطنية كانت موجودة من خالل خمتلف أطوار نشاط احلكومة،   واالشرتاكي وحىت االسالمي، وأن 
 بقوة الباءات الثالث استئثار من الرغم على احلكومة أعضاء بني سائدة اآلراء كانت وإبداء والنقاش التعبري كما أن حرية

 لإلرادة العميق اجلزائرية هو متثيلها احلكومة الثقافة السياسية لدى على الدالة املظاهر ومن ، القرار صنع عند التأثري
 باملظاهرات املفاوضني دعم إىل دعته فيها اليت للنداءات اجلزائري الشعب ، وهذا ما نستشفه من خالل استجابة الشعبية

املظاهر  ومن بباريس، 1961أكتوبر  17و ،1961 ديسمرب والفاتح نوفمرب 11 مظاهرات يف احلال عليه كان كما
 ، اإلنسان حلقوق جنيف اتفاقية على توقيعها املتمثل يف املؤقتة احلكومة الثقافة السياسية جند البعد االنساين لعمل

  .  1)53(مستقلة  تكون أن دون االتفاقية هذه على وقعت اليت الوحيدة فكانت احلكومة

للثقافة السياسية، حيث نسجل انتصاراا أعطى عمل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بعد إقليمي وعاملي 
يف املعركة الدبلوماسية والسياسية، فبعد االعرتاف ا من قبل عدد كبري من دول العامل واحتالهلا ملكانة بارزة يف وسط 

دة اموعة اإلفريقية اآلسيوية، استطاعت أن تتوصل إىل حتقيق استقالل اجلزائر يف ظل املبادئ والسيادة الكاملة ووح
الشعب اجلزائري، غري أن عملها حنو الداخل وخاصة على الصعيد العسكري عرف صعوبات كبرية حيث مل تتمكن من 
توفري السالح الالزم للثورة بالكمية املطلوبة، وذلك رغم األطر التنظيمية املختلفة اليت أنشأا وعلى رأسها قيادة األركان 

 وذا ميكننا .ملعارضتها على الرغم من أا هيئة تابعة هلا وفق  قرار تشكيلهاالعامة اليت انقلبت على احلكومة وتوجهت 
 أربع اليت دامت مسريا رسخت القيم واالجتاهات السياسية واالجتماعية للشعب اجلزائري عرب املؤقتة احلكومة أن القول

  .اجلزائري  احلرية واالستقالل للشعب حتقق أن الصعبة، واستطاعت الثورة ظروف رغم سنوات

ميكن القول أن الثقافة السياسية ألعضاء احلكومة املؤقتة أخذت منعرج جديد، متثل يف الصراع على مستوى القمة 
ويشكل لدى األفراد جمموعة من القناعات وتغييب القاعدة الشعبية وهذا ما سيخلق فجوة بني احلاكم واحملكوم ، 

اخلالف ما بينها وبني رمسية وغري الرمسية، وهذا ما سيلقي بضالله يف  خبصوص أدوار النظام السياسي بشىت مؤسساته ال
  . 1962أزمة صائفة العامة وانعكاساته فيما يسمى ب األركانهيئة 

ويبقى أن نقول أن الفكر السياسي اجلزائري يف الفرتة االستعمارية عامة ويف فرتة الثورة خاصة يبقى خصبا 
خالل التوجه السياسي الذي عرضه مفجري الثورة على الساحة اجلزائرية ومتمثل يف بشكل استثنائي، ميكن أن حندده من 

اليت دف يف األساس إىل التخلص من . توحيد الصفوف يف بوثقة واحدة هي جبهة التحرير الوطين املمثل الشرعي للثورة
  .االستعمار الفرنسي
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  . الوطنية الثقافة يف التحريرية



  ن خدةالثقافة السياسية عند فرحات عباس وبن يوسف ب: الفصل الرابع

  وبن يوسف بن خدة جذور الثقافة السياسية عند فرحات عباس: أوال

  وبن يوسف بن خدة دور الحركة والوطنية في تنمية الثقافة السياسية عند فرحات عباس: ثانيا

 فرحات عباس وبن يوسف بن خدةتنمية وتحديث الثقافة السياسية عند في  الثورة الجزائرية  دور: ثالثا

  اإلنتاج الفكري لكل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدةنماذج من : رابعا

   



  الثقافة السياسية عند فرحات عباس وبن يوسف بن خدة: الفصل الرابع

متثل الثقافة السياسية فرعا من الثقافة العامة للمجتمع، وهي تتضمن أنساقا متعددة وخمتلفة من الثقافات 
واملهن، وهي عموما متثل حمصلة تفاعل اخلربة التارخيية والوضع اجلغرايف واملعتقدات السياسية حبسب األجيال والبيئات 

  1.الدينية والظروف االقتصادية االجتماعية لبلد ما

عرف العصر الذي ولد فيه فرحات عباس وبن يوسف بن خدة سيطرت االستعمار الفرنسي على كامل الرتاب 
 يستطع ملبية، نتيجة سكوت اجلزائريني ظاهريا وتركهم لسالحهم الذي الوطين اجلزائري، ومخد صوت املقاومة الشع

مضاهاة الرتسانة العسكرية الفرنسية، وتفشى الظلم والقهر واالستبداد نتيجة السياسية االستعمارية اليت قضت على 
اسية للجزائر، وإبادة األخضر واليابس، من سلب األراضي واألموال وتشتيت القبائل دف تفتيت البنية االجتماعية األس

مجاعية وجري قسري وممنهج، وحماربة جمموع القيم االجتماعية من الدين اإلسالمي واللغة العربية والتاريخ والعادات 
والتقاليد وتشويه الثقافة والعمل على القضاء على الشخصية اجلزائرية عن طريق جمموعة من اإلجراءات القانونية التعسفية، 

زوايا وتوجيهها حسب مصلحتها والتضييق على املدارس القرآنية وسجن الفقهاء أو قتلهم وحرق الكتب وكذا حتييد ال
  .الدينية

عرف الوضع السياسي اجلزائري بعد احلرب العاملية األوىل تشكل تيارات سياسية وفكرية متعددة ومتباينة يف 
خالل تصوراا السياسية ورؤيتها للمسألة الوطنية   ثقافتها السياسية، وكذا منطلقاا األيديولوجية، وهذا يتضح من

الشيوعية، االندماجية، اإلسالمية أو : تتجلى لنا من خالل إفرازات احلركة الوطنيةومشروعها االجتماعي والثقايف ، و 
حىت  من خالل خمتلف هذه املؤسساتكل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وهكذا تدرج   .2القومية الوطنية 

وفق توجهاته انتهاج النضال السياسي كل واحد منهما   جمموعة قيم اجتماعية وسياسية ورصيد معريف استطاع مهلأصبح 
   .قناعاتهوطموحاته  و 

وبن يوسف بن   فرحات عباس لبيئة العام جمموعها املناخ يف االقتصاديةو  االجتماعيةو  السياسية شكلت األوضاع
من خالل ، السياسي لفكرهم احملركة األفكار إبرازو ثقافتهم السياسية  حتديد يف كبري بقدر وسامهت، فيهانشآ  ة اليتدخ

جمموعة القيم والعادات والتقاليد والتعابري اللغوية والفكرية الذي أنتجها اتمع اجلزائري يف إطار االنتماء العريب اإلسالمي 
ومدى تأثريها على منظومة   لغربية ومضموا الثقايف،املشروع االستعماري الغريب واملنظومة ااألمازيغي، وكذا من خالل  

الفرنسية كوسط سوسيو ثقايف وتأثريها على الشرائح االجتماعية وتغلغلها يف تركيبة اتمع إلعادة إنتاج  ةالقيم أي السياس
إفرازات احلركة  توجهات السياسية اليت تتجلى لنا من خاللباإلضافة إىل ال. 3جمتمع يفكر بعقلية املدرسة األوروبية

من خالله  وارصيد معريف استطاع محىت أصبح هلمن خالهلا بن يوسف بن خدة وفرحات عباس تدرج  أين ،4الوطنية
   .حديثةمستقلة  انتهاج سبيل النضال السياسي والكفاح املسلح من أجل حتقيق اهلدف املنشود وهو قيام دولة جزائرية

                                                           
1 Ghassan Salamé, démocraties sans démocrates, fayard, Paris, 1994, PP 106 -107. 
2  Sahli (Cherif Mohamed), Décoloniser l’histoire,op.cit, PP 95-96.   
3  Mustapha Lachraf Abdelkader, Histoire: Culture et Société, op.cit, p45.    

  .1986اخلالق عبد اهللا، التبعية والتبعية السياسية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، عبد : وينظر كذلك
4 Sahli (Cherif Mohamed), Décoloniser l’histoire,op.cit, PP 95-96.   



  وبن يوسف بن خدة ت عباسجذور الثقافة السياسية عند فرحا: أوال

تعترب شخصية فرحات عباس من أبرز الشخصيات تاريخ اجلزائر املعاصر، أثارت الكثري من الدراسات 
واألطروحات، وهذا من خالل نضاله وتطور فكره السياسي، كأحد النخب املفرنسة يف احلركة الوطنية ودوره بعد انضمامه 

اندماجيا متنكرا للهوية الوطنية، والبعض اآلخر ال ينفي عنه وطنيته املعتدلة، هذا إىل الثورة التحريرية، وهناك من اعتربه 
االختالف هو الذي جعل هذه الشخصية تلقى الكثري من اجلدل، وكان هذا أكثر شيء جذبين لدراسة هذه الشخصية 

  .من خالل ثقافته السياسية

ت السياسية اليت كان هلا األثر الواضح يف مسار االندماجي من أبرز التيارا - يعد التيار اإلصالحي العلماين
احلركة الوطنية وهذا من خالل أطروحاا الفكرية املنافية لقيم ومقومات اتمع اجلزائري من جهة، ومن جهة أخرى 

  .نشاطها السياسي والتنظيمي أثناء تلك الفرتة

وذات التوجه الليربايل اليت زاوجت بني األصالة ميثل فرحات عباس رؤية جيل من النخبة املتأثرة بالثقافة الفرنسية 
واالرتباط باجلذور وبني ثقافة الغرب اليت خلقت قناعات سياسية حول املفاهيم احملددة لعالقة اجلزائر كوطن بالدولة 

  . اليت حددت خصوصيته والعوامل املوجهة له ومكانته يف احلركة الوطنية. االستعمارية

د ألوهام االندماج والتمثل، وهذا ما تبني لفرحات عباس حيث خابت آماله ح 1945ماي  08ستضع جمازر 
يف فرنسا الدميقراطية، فتطور فرحات عباس وأصبح أكثر راديكالية يف مطالبه وهذا من خالل حركة أحباب البيان واحلرية، 

ومن خالل معاجلة الثقافة حىت إذا جاءت الثورة، وبعد تردد ويأس يف إمكانية التعايش مع االستعمار التحق ا، 
  .السياسية لفرحات عباس سنتاول مساره الصعب بكل حتوالته وإخفاقاته

يعد من أبرز الشخصيات الوطنية الفاعلة يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية، وميثل رؤية فبن يوسف بن خدة أما 
ري، فكان خيارهم تبين التوجه االستقاليل الذي أفرز قناعات املثقفني اجلزائريني الذين آمنوا بالـأمة اجلزائرية وبالوطن اجلزائ

مؤكدة لقيم جلزائر كوطن بالدولة االستعمارية، باالعتماد على أطروحات فكرية سياسية حول املفاهيم احملددة لعالقة ا
للمسألة الوطنية  ومقومات اتمع اجلزائري اليت أعطاها ثقل يف األوساط اجلزائرية وحدد تصوراا السياسية ورؤيتها

، ملرجع األساسي للعمل السياسي لدى بن يوسف بن خدةفأصبح التيار االستقاليل ا. ومشروعها االجتماعي والثقايف
كما شهد املسار السياسي والثوري لنب خدة . اإلطار الذي حدد األهداف والرؤى وبرر املواقف واملمارسات لديهو 

مرحلة االنتقال من العمل السياسي السلمي إىل العمل املسلح واليت عرفت بأزمة مرحلتني مفصليتني ، األوىل متمثلة يف 
حركة انتصار احلريات الدميقراطية، والثانية يف مرحلة االنتقال من اجلزائرية الفرنسية إىل اجلزائر املستقلة أو ما يسمى بأزمة 

حركة انتصار للحريات الدميقراطية، أو ، كما تقلد عدة مسؤوليات وأوكلت إليه عدة مهام من خالل 1962صائفة 
أين اتضحت قدرته على القيادة والتأطري والتنظيم وبأداء داخل جبهة التحرير الوطين واحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، 

هذا الثراء الوجودي الفعلي هو الذي  إن  ،رغبة يف السلطة أو وبدون أية خلفية إيديولوجية أو حسابات سياسة،احرتايف 
   .جعل هذه الشخصية تلقى الكثري من اجلدل

I.  التنشئة األسرية واالجتماعية  



 بعملية التنشئة االجتماعيةاليت قامت أوىل املؤسسات االجتماعية والرمسية  األسرة والتنظيمات احمللية متثل

  .على أساس املواجهة الشخصية واملباشرةترتكز هذه اجلماعات و ، بن يوسف بن خدةفرحات عباس و لدى  لسياسيةوا

، وخاصة يف جمتمعنا الذي مازال يسوده نسق العائلة املمتدة، يف التنشئة السياسية األسرة املرجعية األوىلتعترب 
رحلة تصبح يتم من خالله صقل الطفل وإعداده لعملية التحصيل املقصود يف املدرسة، وأي هفوة تقرتف يف هذه امل أين

اإلدارة (مع السلطة  بذرة لالضطراب واالحنراف، إن األسرة، وإن كانت الوسط األول الذي تتم من خالله عملية التطبيع
، فإن الطفل ال يتلقى تقاليد اتمع وقيمه وعاداته ومعايريه تلقيًا حمايدًا كما يتوهم البعض، فهو ينتقي )االستعمارية

ال يشاركه فيها أحد، وهذا هو سر التغاير بني األجيال، فال ميكن أبدًا أن تنتقل األنساق ويصوغ ما تلقاه وفق فردية 
، كما أن اجلماعة نفسها ال  1الثقافية واالجتماعية انتقاًال آلياً من جيل إىل جيل، إال إذا حتجرت التنظيمات االجتماعية

تماعي والثقايف فحسب، بل إا تصل األفراد بواسطة تقتصر على جمرد نقل الثقافة، أي أا ليست ممرًا للرتاث االج
رالف "شبكة من العالقات وتوزيع األدوار وحتديد املكانة والوضعية االجتماعية وتزودهم مبقاييس للحكم أو ما يسميه 

خلص من مبركب القيم واالجتاهات اليت تصبح يف ما بعد مناذج للوالء واالنتماء حبيث يعجز الفرد عادة عن الت "لينتون
.وقوانينها خشية النبذ واحلرمان تأثرياا

2   

  عند فرحات عباس  . أ
يعد السياق االجتماعي والثقايف وكذا االجتاهات والقيم السائدة يف اتمع احمللي والوسط العائلي لفرحات عباس 

باإلضافة إىل تغذيه من  فرحات عباس،من أهم التصورات واملعتقدات والقيم السياسية اليت ستتشكل لدى الطفل 
التقلبات السياسة االستعمارية الفرنسية  والتحوالت اليت سيعرفها الشعب اجلزائري من خالل احلركة الوطنية والثورة 
اجلزائرية، زائد التطورات الدولية اليت عرفها عصره كلها عوامل تأثري وتأثر ستفرزها شخصيته، وهذا ما يعرف باالقرتاب 

  .وتداعيتها على ثقافته السياسية اعي للتنشئة السياسيةالنفسي واالجتم

 عافر تنتمي اىل قبيلة بين  صغرية أسرة فالحية من1899 أوت  24 اخلميس يوم )3(عباس املكي فرحات ولد
 على وهي مرتكزة قسنطينة، لعمالة والتابعة املتوسط، البحر األبيض على املختلطة املطلة الطاهري لبلدية التابعة اجلبلية

جده أمحد عباس حضر نزول الفرنسيني باجلزائر واحتالهلم هلا، واشرتك يف مقاومة جيش االستعماري  .والتقاليد األصالة
وقتل األبرياء وب  1852الذي غزى املنطقة وأحرق القرى والدواوير عام   St.Arnaud" سان أرنو"بقيادة 

من جديد ضد اجليش الفرنسي من خالل مقاومة الشيخ احلاج مما دفع جد فرحات عباس من محل السالح . )4(الثروات
، إذ كانت كل قبائل منطقة التل يف الشرق اجلزائري معنية ذه االنتفاضة 1871حممد املقراين والشيخ احلداد يف عام 
 ممتلكات الفرنسية  حجز السلطات قررت واحلداد، املقراين مقاومة ، ومع هزمية)5(ومن بينها دوار جد فرحات عباس

                                                           

  .ينظر إىل مفهوم التنظيم االجتماعي يف مدخل الرسالة  1
عية، اجلزائر، د، املهام احلضارية للمدرسة واجلامعة اجلزائرية، مسامهة يف حتليل وتقييم نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي، ديوان املطبوعات اجلام ،حممد العريب ولد خليفة  2

  .وما بعدها 41: ت،  ص
  نسخة من شهادة امليالد فرحات عباس: ) 03(  نظر امللحق رقمي 3

4 Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre, op.cit,pp : 160-161. 
5 Charles Robert Ageron, Politiques colonial au Maghreb,France:P.U.F,1972,pp..219- 220. 



 الغابات واألراضي فرنسا صادرت عالية  كما مالية غرمات دفع ، مع )1(هكتار ألف  500بـ واملقدرة الثائرة القبائل
 على إرتكزتاليت  الفرنسية السياسة نمعائلة فرحات عباس  عانت وذا .)2(املعمرين على ووزعت للزراعة، الصاحلة

 جملس قانون ظهور مع خاصة اتمع، بىن وتفكيك القبلي، العقاري النظام على والقضاء األراضي، على اإلستيالء
 وجتزئة تقسيم جواز مبدأ علىعلى القضاء  نص الذي 1963سنة  Senatus consult(3( يسمى ما أو األعيان
 جده أصبحوذا . 4املال بعض لقاء للمستعمرين عنها التخلي ميكن اليت الفردية امللكية لتكوين وأشار ،العامة األراضي

 واملستندة الرأمسايل التوجه ذي الفرنسية الثقافية للقيم وفقا تسري األرض أصبحت وهكذا، األرض يف بسيط فالح جمرد
 الصفة نزع هذا عن وإجنر الفردية، امللكية اجلزائري اتمع يف بالتايل فنشأت  .اإلنتاج لوسائل اخلاصة امللكية على

 للفالحني الفردية امللكية فحررت .إحنالهلا وإىل يف الوسط اجلزائري القائمة الضعيفة االقتصادية العالقات عن اإلجتماعية
 ذلك اجلزائري اتمع يعد فلم أخرى، بعالقات الفراغ هذا ميأل أن وبدون ، القبلية االجتماعية العالقات من اجلزائريني

عائالت صغرية منفكة ومتحررة من الروابط االجتماعية السابقة، وأمام سلطة سياسية  عن عبارة أصبح بل اهلرمي، الكل
  5.وقوة عسكرية تابعني هلا، غريبة عنهم من حيث الدين واللغة والقيم والعدالة والتعليم واالقتصاد

 احلالة يف هلتسجيل "عباس " العائلة لقب جده اختار م 1881 يف اجلزائر يف املدين التسجيل نظام إقرار ومع
 جده اختيار وأسباب "Bendaoui " "داوي ابن " وهو قبل من به عرفت اللقب الذي بدل للعائلة لقبا ليكون املدنية

  6.عباس الثاين لفرحات اجلد اسم إىل يعود فهو اللقب هلذا

 ينصت فكان الليلة سهرام يف وحبكاياا "علي بنت معزة عاشورة" بأمه جدا مرتبطا عباس فرحات الطفل كان

 تربط و عمران، بين قبيلة خاضتها اليت واملعارك منطقتها إىل الفرنسيني دخول عن له حتكي ا فكانت ومتعلقا كثريا، إليها

7.واليهود النصارى مثل يطبقوه ومل دينهم أمهلوا ألم للمسلمني اهللا من  بعقاب ذلك
باإلضافة إىل اتصاف أمه بالتسامح  

تتأمل ألالم الضعفاء وحمبة للفقراء تقدم هلم األكل واللباس واملال، هذا أثر يف تنشئة بالتسامح والكرم، حيث كانت 
  .فرحات عباس ويف مساره النضايل ويف ثقافته السياسية 

                                                           

  . 38 الذكر،ص السابق ، املرجع1939- 1919 احلربني  بني ما اجلزائرية الوطنية احلركة يف بفرنسا اجلزائرين ، دور املهاجرين زوزو احلميد عبد 1
  Charles Robert Ageron, Politiques coloniales au: نظري. هكتار) ألف 100(األراضي القبائل احملجوزة مبائة ألف "  روبري أجرون"ويقدر 

Maghreb,op.cit.,p.282.  
2Ibid, p :282. 

 باتمع االنتقال يف اإلرادة عن ويعرب متغري امللكية .مكان القبيلة الدوار يف وتشكيل الفردية امللكية تكوين  Senatus consult ""األعيان  جملس قانون إستهدف  3

 وشراء ببيع املتعلقة والعراقيل العقبات أزلت هذا ويف االقتصادية الرأمسالية، للقوانني واخلضوع الدخول وبالتايل بقيمها، الرأمسالية مرحلة إىل ما قبل الرأمسالية مرحلة من اجلزائري

 وانفصال الفردية، امللكية خلق بعد إذ األول، عن فيرتتب الثاين وأما اهلدف .الرأمسايل للنظام اإلقتصادي النشاط آليات وأدخلت اإلستيطان، عملية بتوسعيسمح  العقار بشكل

 عملية يسهل بشكل القبائل تفتيت منه والغرض بالدوار، يف إطار ما يسمى السابقة التقليدية الروابط من املتحررين األفراد من عدد جتميع األمر إعادة اقتضىالقبيلة،  عن الفرد

 Pierre Bourdieu,Sociologie de: نظري. خصبة جد على األراضي األوروبيني حصول وتسهيل املستوطنات وشراء األرض، وإقامة بيع

l'Algerie,France:P.U.F.,1963,p.63.  
 والنشر للطباعة دار احلداثة:اهللا، لبنان عبد جوزيف :، ترمجة1960 -1830 واإلجتماعي اإلقتصادي التفكيك سياسة :اجلزائر يف اإلستعمار الفرنسي عدي، اهلواري  4

  .61،ص  1983 والتوزيع،
  .61، املرجع السابق، ص ...اجلزائر يف اإلستعمار الفرنسي عدي، اهلواري  5

6Benjamin Stora, Zakya Daoud, , op.cit,. p p : 162-163 
7Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre ,op.cit. p :162. 



 متواضعة اإلسالم لشعائر مطبقة حمافظة أمه كانت،  ديهل اإلسالمية املبادئ ترسيخ يف عباس فرحات أسرةسامهت 

 موت بعد سنوات ثالث أي 1948 سنة توفيت ،1أجلهم حبياا من ألن تضحي ومستعدة نفسها من أكثر أوالدها حتب

 جرمية، اإلسالمي الدين إمهال أنالطفل فرحات تعاليم الدين اإلسالمي، حيث كان يرى  ذهن يف سختر وذا  .زوجها

: حيث يقول يف هذا الصدد.،اإلسالمي الدين عن ودفاعه وتقديره عن احرتامه يوما يتخل مل فلذلك اهللا عليها يعاقب
 يف أثر باهللا وإمياا تواضعها و له أمه حب وأن 2))أن اإلسالم سيبقى الغداء واحملرك األساسي للمقاومة اجلزائرية((

3.العمل على حتسني أوضاعهم وإسعادهمو  الفقراء، وحب التواضع فتعلم منها كثريا، نفسيته
 

ويتعلمون  بعضهم، مع ويتسابقون معهم يلعب األطفال، من أترابه خيالط صغره يف عباس فرحات الطفل كان
املنطقة، وكان يقول  هلذه زيارته عند بالسعادة يشعر فكان حياته، طوال ذهنه يف مغروسة بقيت العوامل وهذه املصارعة ،

 وحيام طبيعتهم البسيطة، من مستمدة فبساطتهم عقوهلم، السياسة تفسد مل بسطاء أناس بلقاء كثريا يسعد بأنه كان

  4.املتواضعة

 فرنسي فرنك 150 مقابل اليوم يف ساعة 15 بن أمحد عباس، جمرد أجري يف مزرعة يعمل السعيد والده كان
 متكن من عمار األكرب ذكور، االبن ومخسة بنات، من سبعالكبرية املتكونة  لعائلته بتوفري املعيشة خالهلا تكفل ، ،5قدمي
 باريس جبامعة طالبا كان محيد الثالث وأخوه املختلطة الطاهري ببلدية مساعدا كاتبا فكان أمحد أما ،6 قايد منصب تويل

يف  مهنيا تكوينا تلقى الصاحل حممد الرابع وأخوه خطري مرض بسبب والعشرين اخلامسة سن يف تويف فرع احلقوق باريس
 7 .الفالحة

 ومالكا جيجل بلدية يف عاما مستشارا كان فرنسي رجل سياسي على والده السعيد تعرف 1880 سنة يف

 معه، صداقة إقامة من والده متكن  (Dasnière de Figie) "دي فيجي دانيار"امسه  عباس فرحات دوار يف ملزرعة

 وظيفة من مكنته العالقة وهذه زراعية، أراضي ا  واشرتى مجع أموال من متكن األبقار، جتارة يف معا واشرتكا

 والده رأس مسقط وهي السلطات الكاملة 9) القادر عبد بلدية األمري حاليا (أوال  سرتاسبورغ  بلدية يف 8)caïd(قايد

                                                           
1 Benjamin Stora, Zakya Daoud, op.cit, p p : 19 - 20 
2 Ferhat Abbas, le jeune algérien, op.cit, p :19. 
3 Ibid, p20. 
4 Ibid, p p : 162-163 
5. Ibid, p.161. 
6  Amar Naron, Ferhat Abbas, oŭ les chemins de la souveraineté, op.cit, p : 27 
7 Jacques Bouveresse, Les délégations financières Algériennes 1898 -1945, t 2, ed, université de Nancy  П. France, 
1979, p : 897 

 القدمية النخب سابقا تشكل كانت واليت والباشاغات، القياد الوسيطية الفئة وتشمل هذه ، اجلزائريني السكان وبني بينها وسيطية فئات اإلستعمار الفرنسي خلق وقد  8

فتمت  املستعمر، خدمة يف الوسيطية الفئة هذه وأصبحت .العامة والسكينة بتوفري األمن والنظام مسح طبيعيا، تأطريا وشكلوا بالقبائل كثريا املرتبطني املرابطني، والنبالء، وبعض
 أبنائهم املدارس ودخول كالثروة، سياسية ملوارد إمتالكهم بفضل اإلستعماري، النظام جدد يف ظل مرتقني أصبحوا وهؤالء.،احملرومي واجلزائريني اجلديدة النخبة هذه بني القطيعة

  .الفرنكفونية بالثقافة والتشبع الفرنسية، باللغة والتكلم الفرنسية
 بلدية وأصبحت  10/17/4/1872رقم  باجلزائر العام احلاكم من بقرار وذلك األلزاس سرتاسبورغ، اسم عاصمة أخذت 1875احملتلون يف حدود  أسسها اليت البلدة هذه  9

 واللورين األلزاس من عائلة 15 بينهم من من فرنسا جاؤوا عائلة 36 ل ومنحت زراعية وحدة 65 إىل قسمت هكتارا 3555 مساحتها 1873 سنة يف كاملة السلطات بلدية

 زراعة يف ختتص األوىل بالدرجة زراعية بلدية وهي وغريهم، أسبانيا و إيطاليا من 16 و فرنسيا 145 ساكنا بينهم 1710 إىل 1901 سنة سكاا وصل جزائرية عائلة  44و

  .Yves Courriere, L’heure des colonels…, op.cit, 146  :أنظر . والبغال األحصنة و واملاعز واألغنام األبقار وتربية احلبوب والكروم
9. Yves Courriere, L’heure des colonels…, op.cit, 146. 



 الطاهري بلدية يف سيار بين دوار إىل والده فنقل الكاملة، ذات السلطات البلديات يف القياد وجود مينع القانون كنل  .1وأمه

امليس  أحجار منطقة إىل والده نقل املنطقة، تلك يف آخر وبني قايد بينهم خالف وقوع بسبب ولكن ، املختلطة الطاهري
 مث شرفيا آغا منصب إىل ترقى أن إىل فيها وبقى 1889 سنة يف وذلك املختلطة، الطاهري لبلدية دائما التابعة) بوعفرون(

وسام ،  )chevalier(1918الفارس سنة وسام  منها 2عّدة أومسة السعيد قد نال ، 1928 سنة التقاعد على  أحيل
أصبح إبنه عّمار  1927ويف ،)commandeur(  1931وسام القائد سنة ، )officier ( 1925الّضابط سنة 

  .3قايد للطاهري مكان أبيه

  بن يوسف بن خدةعند   . ب
 4 1920فرباير  23يف سنة من ميالد فرحات عباس، بالتحديد  21بعد ولد فبن يوسف بن خدة أما 

من " عبد العزيز بن شيخ حمي الدين بن خدة"وعائلة معروفة بالصالح والتقوى،  والده ، من أسرة حمافظة،  5 بالربواقية
األمري عبد "، يلتقي نسبهم مع نسب 7كما أن جده كان أيضا قاضيا مشهورا بالربواقية  ،6وكان قاضيا 1884مواليد 
حنيفة "، وأمه 8"علي بن أيب طالب ساللة"، الذي يعود نسبه إىل أهل البيت " قادة بلمختار"يف جدهم املشرتك " القادر

فنجد عبد احلليم البكر، احلسني، إبراهيم، : ، من أسرة حمافظة، كان بن يوسف ثالث بني إخوته الستة"حنيفة ديكاي"
  .، وقد اختار له أبوه اسم الويل الصاحل سيدي بن يوسف صاحب مليانة9حممد وبنت واحدة تسمى صليحة

وكذا االجتاهات والقيم  الطفل بن يوسف بن خدة، فيه عالذي ترىب وترعر تتضح طبيعة الوسط الثقايف والفكري 
السائدة يف اتمع احمللي والوسط العائلي لنب يوسف بن خدة، من أهم التصورات واملعتقدات والقيم السياسية اليت 

، حافظ  10يج املدرسة الثعالبيةأديبا ومثقفا بالثقافتني العربية والفرنسية، خر " عبد العزيز"كان والده   ، حيثستتشكل لديه
باملدية سنة "  sous préfet"لكتاب اهللا، تقلد عدة مسؤوليات سامية من بينها خوجة عند نائب عامل العمالة 

إىل الربواقية بقي فيها  1916، لينتقل بعدها سنة 1914، مث قاضيا مبدينة القل التابعة لعمالة قسنطينة سنة 1913

                                                           
1. Ibid. 

  السعيد عّدة والد فرحات عباساألومسة اليت ناهلا  ):05( امللحق رقم   2

3 Ferhat Abbas, autopsie d’une guerre ,op.cit, p: 161. 
  .98السابق ، ص رجع ، امل...حممد عباس، رواد الوطنية : كذلك  ينظر.601، ص املصدر السابق، 1954بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمرب   4
  .كلم جنوب والية املدية، يف قلب األراضي الريفية الوعرة، واليت تكثر فيها األشجار املثمرة نتيجة خصبة أراضيه  30تبعد الربواقية  حوايل   5
مسعودة حيياوي مرابط، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري،  : دراسة تارخيية، حتت إشراف) 1962-1954(اجلودي خبوش، دور بن يوسف بن خدة يف الثورة التحريرية   6

  .19، ص 2007-2006، )يوسف بن خدة(كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة اجلزائر 
  .91، ص ، املرجع السابقالنضالية والسياسية(وسف بن خدة نور الدين حاروش، مواقف بن ي  7
  .19، ص املرجع السابقاجلودي خبوش،   8
  .املرجع نفسه  9

تعد ثالث مدرسة أنشأا فرنسا يف كل . 1850، رغم أن مرسوم إنشائها صدر منذ سنة 1904سنة ) شارل جونار(فتحت املدرسة الثعالبية يف عهد احلاكم الفرنسي   10
دف اىل ختريج عدول وقضاة يف قانون األحوال ، كانت "عبد الرمحان الثعاليب"من تلمسان وقسنطينة واجلزائر العاصمة، هذه األخرية كان مقرهها احلي القصبة بقرب ضريح 

دّرس فيها .اىل اللغة الفرنسية والعكس الشخصية اإلسالمية يف مسألة الزواج واملرياث والطالق الذي بقي معموال به يف سنوات االحتالل، وكذلك ختريج مرتمجني من اللغة العربية
نور الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة :ينظر، "حممد ابن أيب شنب"، "عبد احلميد بن مساية" "سعيدالشيخ ال"، "الشخ عبد القادر ااوي: "علماء أجالء مثل

  .91، ص ، املرجع السابق)النضالية والسياسية(



عاد إىل عمالة قسنطينة، لكن  1929إىل مازونة بعمالة وهران وبعدها إىل شرشال، ويف سنة مدة سبع سنني، مث انتقل 
  . 1أدركته املنية عن عمر ال يتجاوز السن اخلامسة واألربعني 

واليت كانت له  تعد التنشئة االجتماعية اليت ترغرع فيها بن خدة هي اليت جعلت متسكه باخللق اإلسالمي
  2. وكانت له سندا فكريا وإيديولوجيا جتسد مع مرور الوقت سالح رافقه خالل حياته

 3، وتوىل أخوه األكرب عبد احلليم)11(أصبح الطفل بن يوسف بن خدة يتيما وهو يف سن احلادية عشر 
، وحتمل مجيع املصاريف 4مسؤولية العائلة، حيث يذكر بن يوسف أن أخاه ضحى حبياته من أجل إعانتهم وتربيتهم

    5.اليت كان بن يوسف يف أمس احلاجة إليهاالدراسية 

II.  األوضاع االقتصادية 
  عند فرحات عباس.أ

جيجل ،  لسهل املقابلة البابور جبال سلسلة حواف على تقع وفقرية معزولة جبلية منطقة يف عباس فرحات ولد
 الكثافة قليلة وهي بين سيار، لقبيلة سكانه ينتمي منها الشمايل واجلزء عافر، بين لقبيلة ينتمونن هذه املنطقة سكا

 زراعة يف خاصة يتمثل مردود ضعيف ذو املعاشي الفالحي النشاطا سكا وميارس جبيجل، اجلرداء املناطق كبقية السكانية

    .6األبقار والقليل من والدجاج املاعز، وتربية والثوم، والبصل، والشعري، والتني، الزيتون، أشجار

 فالفالحة املتوسط، األبيض البحر منطقة يف زراعيا إنتاج األكثر الدول منقبيل االحتالل الفرنسي  تعترب اجلزائر
 كانتإذ   مبسامهتها يف التجارة الدولية أخرى جهة من التصدير وعلى جهة، من اإلكتفاء حتقيق على قائمة كانت اجلزائرية

 اإلمكانيات حمدود كان اجلزائري والفالحفرنسا،  خاصة األوروبية للدول  سنويا تصدره مبا، احلبوب تصدير يف رائدة

 زراعته فكانت النبيذ كروم أما .والعنب احلمضيات بالزراعات مرتبطا كان وتفكريه الصناعية، اآلالت وخاصة املادية،

 االجتماعية بالقيم وذا فإن العجلة االقتصادية كانت مرتبطة  ،املسكرات من باعتباره النبيذ حيرم اإلسالم لكون منعدمة،

    .7اجلزائري للمجتمع والدينية

                                                           

  .19، ص املرجع السابقاجلودي خبوش،   1
،  وهي حركة 1989تاح السياسي الذي عرفته اجلزائر من خالل دستور بعد االنف 1990ماي  21يف " حركة األمة"يتضح توجه بن خدة اإلسالمي من خالل إنشائه  لـ  2

التمسك : واليت تدعو إىل قيام دولة جزائرية دميقراطية اجتماعية ذات سيادة يف إطار املبادئ اإلسالمية،  واملقصود ا 1954سياسية كانت تدعو إىل التشبث بقيم أول نوفمرب 
اشرتاكيا  الرجوع إىل الدميقراطية يف االختيارات الشعبية، إضافة إىل حتقيق العدالة االجتماعية، ويرى بن خدة أن اجتاه احلركة ال ميكن أن يكونبالقيم الوطنية والثقافية واحلرية، و 

يف توحيد التيار اإلسالمي منددة يف وال رأمساليا بل إسالميا،  كما أسس مع شيخ أمحد سحنون وعبد الرمحن كيوان هيئة التضامن اإلسالمي اجلزائري واليت كانت تصب كذلك 
. 375-372بن يوسف بن خدة، شهادات ومواقف، املصدر السابق، ص ص : ينظر. واخلرق اخلطري حلقوق اإلنسان . -من وجه نظرهم– 1992نفس الوقت من انقالب 

   .143، ص ، املرجع السابق ..نور الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة النضالية :: ينظر كذلك
 confédérationالكونفدرالية العامة االحتادية للشغل يف حوار يل معه عرب اهلاتف أن عمه عبد احلليم كان من نشطاء ) جنل بن يوسف بن خدة(يذكر  سليم بن خدة   3

général du travail وهي ذات توجه شيوعي ثوري جيمع بني املطالب املهنية االجتماعية واملطالب الثورية ضد اهليمنة الكولونيالية.  
  91، ص ، املرجع السابق..نور الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة   4
  .20، ص املرجع السابقاجلودي خبوش،   5

6 Benjamin Stora, Zakya Daoud, , op.cit, p p : 18 – 19 
  .117-115،ص ص  1985 للكتاب، الوطنية املؤسسة:اجلزائر باجلزائر، الزراعة يف التقليدي القطاع لول،به حسن بلقاسم حممد  7



عمد االستعمار الفرنسي بعد توطيد أقدامه يف اجلزائر على القضاء على املقومات االقتصادية للشعب 
املورد الرئيسي والوحيد للعيش   اجلزائري، حيث سخر إمكانياته هلدم العناصر األساسية لإلنتاج الزراعي الذي يعترب

بالنسبة للجزائري، بانتهاجه سياسة مصادرة األراضي اليت اكتست أشكاال خمتلفة من خالل جمموعة من اإلجراءات 
، مرورا  بقانون 1830سبتمرب  08والقوانني اجلائرة، بداية من مصادرة أراضي الدولة بضم أراضي الوقف مبوجب قرار 

الذي يسمح ببيع األراضي املشاعة يف املزاد العلين، زيادة على مصادرة األراضي  1863ة  السناتوس كوسنلت لسن
، اللذان يسمحان بإقامة امللكيات الفردية داخل 1887وقانون  1873واألمالك العقارية اجلزائرية مبقتضى قانون وارين 

بوسط وشرق  1871ثورة املقراين واحلداد  أشهر عمليات احلجز اليت متت بعد. 1امللكية اجلماعية للقبائل واألعراش
هكتار للمستوطنني  100000، أين قدم أكثر من -كما أشرنا سابقا-البالد واليت مست عائلة فرحات عباس 

  . 2القادمني من منطقة األلزاس واللورين

ما بني  وذا أوجدت السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر نظام اإلقطاعي حبوزة  الكولون ،  حيث
 %7هكتار من أخصب األراضي ، ومل يعد ميلك اجلزائريون سوى  2700000متت مصادرة أكثر  1840-1950

قنطار يف اهلكتار، هذا مرده إىل ضعف  5، مردودها ضئيل ال يتجاوز 3من أراضي الساحل وكلها أراضي وعرة وجبلية
، 1897، 1892 ‘1867ات متكررة ، نتج عنها جماع4خيةاإلمكانيات املادية والتقنية اضافة الرتباطها بالظروف املنا

، أدت إىل احنالل فئة الفالحني وإنتاج فئة جديدة   5وأزمات اجتماعية يف أوساط اجلزائريني 1920، 1917، 1905
جديدة  أعظمها من أنصاف البدو تعمل يف مزارع الفالحني كخماسني وفالحني مومسني وعمال مأجورين، وزيادة ظهور 

أكثريتهم نزحوا من القبائل احملاربة والغنية حنو املدن ) العامل اليومي(ة جديدة تسمى الربوليتاري طبقة اجتماعي
، وامتهنوا مهن صغرية جديدة  7املدن وعلى أطراف مزارع الكولون ، وأنشأو بيوت قصديرة على حافة6الصناعية

. 8...وأئمة الثانويات، يف داخليني ومراقبني إداريني، وأعوان احلديدي، والنقل، ...كالقهوجي والبواب واحلمال واالسكايف
ذا مت تغري تركيبة البدو والريف والقضاء على الثقافة الفالحية بتعزيز احلياة احلضرية والتمدن ، وهذا زيادة إىل . 8...وأئمة

  .اجلزائري إىل إحالل اقتصاد الرأمسايل الذي ميلك قواعده املعمر مكان االقتصاد احمللي التقليدي الذي كان يسري عليه 

تعترب التحوالت االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر مع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، األرضية اليت 
شكلت التصور السياسي والبعد اإليديولوجي لدى فرحات عباس، فمن هذا الواقع استلهم جتاربه الثقافية والسياسية واليت 

خالل خمتلف أطوار نضاله السياسي، مركزا على حتسني أوضاع الفالحني بإدخال تبلورت يف شكل حركة مطلبية من 
إصالحات حقيقية وعاجلة لتغيري معامل الريف اجلزائري باالهتمام بالبنية التحتية واخلدماتية كاملدارس واملستشقيات وكذا 

                                                           

  .124، ص ، املرجع السابق..1954- 1900اجلياليل صاري، حمفوظ قداش، املقاومة السياسية   1
  .34، صاملرجع السابق، 1954-1830حيي بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية   2
  .40، ص 2007اجلامعية، اجلزائر  املطبوعات ديوان ،"1939- 1914  "احلربني  بني فرنسا إىل للهجرة السياسي الدور زوزو، احلميد عبد  3

4 C.R Ageron, les Algériens musulmans et la France 1871-1919, presses universitaires de France, Paris, 1968, p :794. 
  :ينظر كذلك. 40، املرجع السابق ص ...حيي بوعزيز،  سياسة التسلط  5

 Docteur Morand, Episode de L’épidémie de 1866 (et considération qui en découlent sur contagion et les quarantaines ), 
extrait du bulletin de la société de médecine d’Alger, 1er semestre 1867. Imprimante Duclaux, rue du commerce, Alger, 
p :25.                         
6 Ferhat Abbas, Le jeune algérien, op.cit, p p : 29 - 31 
7 C.R Ageron, les Algériens musulmans et la France, op.cit,1167 
8 Ibid, p : 1167. 



وتوفري اإلمكانيات من أجل حتسني حتسني أوضاع الفالحني بإرجاع األراضي املسلوبة منهم وبتخفيف الضرائب عليهم، 
  .1مردودهم الزراعي

 ومنذ احلب ويبادلونين أحبهم الناس هؤالء ((  :قائال  ويشري فرحات عباس من خالل كتاباته عن هذه الفئة 

 ،الوحيد حلمي حمرتمة سياسية لكل األمسى اهلدف فهو الفالحني هؤالء ترقية يف مرة ألول فكرت السياسة عامل دخويل
كما يروي لنا فرحات عباس أهم املعامل املأسوية .  2))تهجريد ويقرا جيدا يأكل أن بعد سريره يف ينام الفالح أرى أن كان

املأسوية اليت شاهدها يف طفولته واملتمثلة يف عملية مجع الضرائب على الفالحني اجلزائريني الفقراء املعدمني الغري قادرين 
 منتصف يف يأتون عندما الضرائب جباة القرآنية املدرسة يف طفل وأنا جيدا أتذكر كنت((  :يقول حيثعلى تسديدها، 

 وبني بيننا واضح فرق إنه أيام عشرة حوايل بيتنا يف ميكثون كانوا الضرائب جلمع ) الطاهري ( املختلطة البلدية من سبتمرب
 ضرائبهم، دفع يستطيعون ال كانوا الذين الفقراء الفالحون بعيين، رأيته مأساوي مشهد ولكنه مشهد، هناك الفرنسيني،
 فيجبونين العقاب؟ هذا ملاذا :الدوار أعيان أسأل اخللف، إىل أيديهم وتربط رؤوسهم، تعرى حيث للعقاب يتعرضون

 وقد إلزعاجهم، الذباب ليتجمع رؤوسهم فوق اللنب ويسفك يقيدهم، كان مقراين القايد قاسيا، ليس والدك إن :بقوهلم
 شيء هذا فقط، ثالثة أو فرنكان ينقصهم حيث لتحريرهم، الفالحني هلؤالء ألدفعها أمي من األموال سرقة إىل توصلت

 )) كثريا يل مؤمل
3 

 .  

وهنا نشري إىل موقفه من والده السعيد، حيث كان يعارض تصرفاته اجتاه الفالحني، وكذا خدمته الالمشروطة 
 كان بل الفالحني، وضعية حتسني إىل الداعني العظماء الرجال هؤالء طراز من يكن مل إنه((  :والده عن ويقوللالحتالل، 

   .4 )) فالحيه وضعية إطالقا مه وال كثريا، به يفتخر أمحر برنوسا يرتدي أراضي مالك جمرد

من خالل هذا التصادم بني فكر ورؤية فرحات عباس ووالده السعيد، يبني خمزون االجتماعي الذي سيرتسخ 
 فرحات ويصفيف الثقافة السياسية لدى فرحات عباس، حيث كان دائم الصلة بينه وبني املنطقة والفالحني البسطاء، 

 األرض إىل مقوسة وظهورهم حقوقهم، سلبت الذين ةالعام من أنا  " :بقوله إليها ينتمي اليت االجتماعية فئته عباس

  .5"املنبوذين وسط منبوذ أنا ...الرثة والثياب باجلراح مغطاة املفقود اخلبز عن تبحث

يتبني من خالل خملفات السياسة االستعمارية اليت عايشها فرحات عباس يف طفولته ستصطدم ال حمالة مع 
ا بعد التحاقه باملدرسة الفرنسية، وكذا تنشئته األسرية اليت ستخلق لديه مناعة فلسفة احلق والعدل واحلرية اليت سيتشبع 

للشعب  واالقتصادية ضد كل ما يصب من أفكار كولونيالية تريد طمس كل ما له صلة بالقيم االجتماعية والثقافية
رنسية ولكن مرتبطة بأصالة اجلزائري، وذا ستتشكل لدى الشاب فرحات عباس ثقافة السياسية متشبعة بالثقافة الف

إن ثقافتنا مل تفصلنا عن شعبنا بل بقي فكرنا دائما عالقا :(( ومبادئ وقيم الشعب اجلزائري، إذ يقول يف هذا الصدد

                                                           
1 Ben jamin stora, zakya daoud , ,op.cit  ,p:46 

  .128، صاملصدر السابق، االستعمار ليل : عباس فرحات  2
3  Benjamin Stora, Zakya Daoud, op.cit, p p : 26-27 

  .23-22 :ص ، املرجع السابق عباس، فرحات القادر، عبد محيد 4
5 Ferhat Abbas , éditorial de L ’ entente Franco - Musulmane, N. 32, du 15 Mai 1937. 



إين : ((...، كما كان يتقاسم أنني ووجع الفالح اجلزئري البسيط إذ يردف قائال1))الصقا بأولئك الذين بقوا وراء القافلة
 منه جعل الذيو  عباس فرحات الذي الزم الفكري، هذا التزاوج 2...))فأنا أنت وأنت أنا ! أيها األخ العزيز أتأمل ألملك،

 طيلة يرتبع أن رفعته واليت املستجدة، األوضاع مع التكيف على لقدرته نظرا منازع بدون التارخيية املراحل كل رجل

 ومتفتحة متساحمة جزائرية دولة إقامة يف نظرته معتدل كزعيم ية،اجلزائر  احلركة الوطنية مسرح على واألربعينيات الثالثينات

 الكولونيالية بعقدة اصطدم الطموح هذا لكن واألوروبيني األهايل املسلمني بني متييز دون السكانية الفئات مجيع فيها تعيش

 اإلدارة من اعرتاف على للحصول يسعى عباس فرحات ظل الدرب هذا احللم،وعلى هذا أمام عثرة عقبة كانت اليت

 الطروحات هذه مثل يرفضون ظلوا الذين املعمرين مع والواجبات احلقوق يف متساوين كمواطنني باألهايل االستعمارية

، مما سيدفعه الحقا اىل االلتحاق بصفوف القوة الثورية املتمثلة يف جبهة التحرير الوطين بعد انقطاع السبل يف واألفكار
      3.خالل اخليار السلمي حتقيق املطالب من

  عند بن يوسف بن خدة  . ب
اليت عرفها بن يوسف بن خدة مل ختتلف كثريا على األوضاع االقتصادية اليت عرفها  الوضعية اإلقتصاديةأما 

تكثر فيها األشجار املثمرة نتيجة خصبة ، مدينة ريفيةحيث نشأ يف  فرحات عباس، بل كانت متشاة حلد كبري،
رغم أن بعضها مل يكن مستغال من طرف أصحاا ...كان ممنوعا منعا باتا بيع أي قطعة أرض للجزائريني   أراضيها،  أين 

من املعمرين، بل كانوا يشغلون فيها اجلزائريون، كخماسني لديهم، يف حني كان املستوطنني، أصحاب هذه األرض، 
بالربواقية، ألن عقيدة املستوطن مبنية على "ملشهورة ا"مقهى برونفال "يضيعون أوقام يف لعب الورق واجللوس يوميا يف 

حب السيطرة وتطبيق قانون الغالب على املغلوب، كانت مسة احملتلني منذ القدمي، وهلذا لن نشاهد مزايا اإلنسان الفاتح 
  4.املتميز بالفضيلة

لسكان اجلزائريني، وذلك كما بلغ حقد املعمرين يف هذه املدينة إىل حد الدفع جبزارين بعدم بيع اللحم إىل ا
حيث كانت متعود على ... :((بإيعاز من رئيس بلدية الربواقية، يذكر يف هذا الصدد عبد الرمحن فارس هذه الواقعة قائال

تلقينا أمرا منذ يومني من رئيس البلدية :اقتناء اللحم من أحد اجلزارين ، فبدخويل عليه بدا حمرجا، فدنا مين ومهس يف أين 
بارغو "استقبله ((: ، اجته عبد الرمحن فارس صوب البلدية، يقول آين راي غولد زيغر5))ولوية للزبائن األوروبينيبإعطاء األ

مل أكن أعلم أن العريب : "رئيس البلدية، املزارع وصاحب حمطة للعالج باملياه املعدنية مهامجا إياه" Pergaudبارغو "
للمعمريني كان دائما يثري الشغب والفنت ضد املسلمني لكوم  لذلك الوسط االجتماعي. 6))...بإمكانه أن يعني موثقا

لكوم بدون رقابة وال تقع عليهم عقوبات، وقد أعطاهم هذا الشعور بأم أصحاب حق طبيعي يف تقرير القانون 
ز بانتزاع األرض وإخضاع الشعب، يقول أندري ماندو  1830بعد أن دمروا الدولة اجلزائرية . والنظام الذي يسريون عليه
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سامهوا يف منو بارز لعقلية العنصر األورويب الذي أصبح السيد املطلق واملهندس واملبدع واملالك الوحيد للجزائر، حيث 
   .1أصبح يزيد من تطابقه مع البلد بقدر ما يستبعد فيه الساكن األصليني

فاإلنتاج الفالحي ضعيف بسبب ، تدهورةأوضاع  اقتصادية ماجلزائر أثناء احلرب العاملية األوىل كما عرفت 
اجلفاف واملخزون نفذ وكان احملصول يوجه إىل تونس وعلى اخلصوص لوزارة احلرب، مما أدى إىل زيادة سعر القمح 

فرنك ، ففي رسالة بعثها احلاكم العام إىل احلاكم الفرنسي بفرنسا  60و 50آنذاك، حيث وصل سعر القنطار إىل 
وبادرت فرنسا إىل إلغاء احلقوق اجلمركية فاكتسحتها اللحوم " إن األهايل جياع:" ان قائالوصف فيها احلالة املزرية للسك

  .3عامل جزائري إىل العمل يف اجليش الفرنسي 78000، كما جلبت 2امدة املستوردة من أمريكا اجلنوبية

احلبوب وقطع كما كانت األسواق العامة مغلقة خاصة باملناطق اليت حدثت فيها ثورات وتوقف حصاد  
وإىل جانب هذا التدهور الذي عاىن منه اتمع اجلزائري جراء القمع الفرنسي، حيث زجت حبوايل ربع مليون  احللفاء،

من الشباب اجلزائري الذين يعيلون أسرهم، يف رحى احلرب العاملية األوىل منهم مثانون ألف أحلقتم بقطاع الصناعة 
كما جندت ما ال يقل عن األربعمائة ألف حملاربة األملان ،  زراعة لتمويل جبهات احلربواملناجم ومعامل البارود وقطاع ال

    4.مات منهم حسب ما ذكره توفيق املدين ما يزيد عن الثمانني ألف من خرية أبناء اجلزائر

فرنسا كاهل الشعب اجلزائري بدفع الضرائب وبالتايل هناك الكثري من األبناء اجلزائريني الذين وجدوا يف  أثقلت
التجنيد خالصا من حالتهم االقتصادية التعسفية اليت أدت إىل البؤس والشقاء فقد أكدت املصادر التارخيية أن اغلب 

ليت يعيشوا خالل احلرب فكم من مزارع حرقت،وكم من عمال اجلزائريني كانوا ميوتون جوعا نظرا للحالة االقتصادية ا
وزراعيني قتلوا ، وكم من أراضي بزرعها أحرقت كل ذلك جعل من احلالة االقتصادية يف فرتة احلرب العاملية األوىل مرتدية 

البؤس واحلرمان واجلوع  ، وزاد يف تدهور القدرة الشرائية لدى األهايل اجلزائريني ومما زاد يف سوء األحوال وانتشارجدا 
  . 5واملوت

بصورة كبرية، فانتقال الصناعة الفرنسية إىل تنفيذ ) فرنسا(كما تناقصت االتصاالت االقتصادية مع املرتو بول 
الطلبيات العسكرية جعلها ال تستطيع تزويد املستعمرات ببضائعها، كما كانت املواصالت البحرية مشغولة بالدرجة 

وات والشحنات العسكرية، باإلضافة إىل أن النقل حبرا أصبح غري آمن يف ظروف تبعية االقتصاد األوىل بإيصال الق
  .6اجلزائري التامة باالقتصاد الفرنسي

والبنية التحتية مدمرة، باإلضافة إىل   فرنسا منهكة عسكريا واقتصاديا،بعد اية احلرب العاملية األوىل خرجت 
أكثر من مليون ونصف مليون قتيل، ومليونني ومثان مائة جريح، وحملو هذه اآلثار وإعادة اخلسائر البشرية اليت متثلت يف 
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، اليت كان شعبها يف 1بناء اقتصادها عمدت فرنسا على استغالل إمكانيات وخريات مستعمراا  من بينها اجلزائر
سلبا هذه السياسة االقتصادية ت فانعكساألساس يعيش على هامش احلضارة والتمدن، يعاين الفقر والتخلف احلضاري، 

فقد تباطأت وترية احلياة االقتصادية فيها بسبب احلرب ، وتعود أسباب الركود أساسا   ،على احلياة االقتصادية يف اجلزائر
إىل نقص شديد ليس فقط يف البضائع الصناعية، بل ويف اخلدمات املستوردة أيضا مما كان له أثر وخيم على املواصالت 

صناعة والزراعة، فاالرتفاع السريع يف األسعار والنقص يف البذور واليد العاملة وصعوبة املواصالت كللت مسرية وعلى ال
وبالتايل فاآلثار  ، 3وارتفاع اجلباية الضريبية على األهايل اجلزائرينيحالة التضخم وزاد على ذلك  .2الزراعة يف اجلزائر آنذاك

  : انت وخيمة متثلت أساسا يفكاالقتصادية على اتمع اجلزائري  

 .السطو على أقوات املواطنني �
 .اإلمعان يف حتصيل الضرائب والتعويضات اجلائرة �
 .تناقض اإلنتاج بفعل التجنيد �
 . %30غالء األسعار حىت بلغت زيادا أحيانا نسبة  �
 .اخنفاض مستويات الدخل مما أدى إىل استشراء البؤس واخلصاصة �
 .4وتسخريها خلدمة املصاحل الفرنسية أثناء احلرب وبعدهاب املواد األولية  �

عرفت هذه الفرتة من حياة بن يوسف بن خدة الذكرى احتفاالت املئوية لإلحتالل الفرنسي للجزائر، أين جتلت 
ت فيها غطرسة وجربوت الكيان االستعماري واملمثل يف اإلدارة الفرنسية واللويب الكولونيايل، إذ رفعت أثنائه شعارا

والتفوق الفرنسي املسيحي والعداوة املستحكمة للصليب على " اجلزائر فرنسية"املناهضة للعروبة واإلسالم والتأكيد على 
معتربين أن وجودهم باجلزائر أقدم من التواجد العريب اإلسالمي، ألن فرنسا وريثة روما وما الكنيسة الكاثوليكية  ،5اهلالل

جغرافيا :((يف أنه ةمستندين على مربرات من املدرسة التارخيية االستعماري'' قديس أوغسطنيال''إال استمرار لرجلها املفكر 
ا الفرتة استمرار للفرتة الرومانية املسيحية وم ي يف اجلزائر هوفرنساد ألوروبا، والوجود الوسياسيا مشال إفريقيا استمرار وامتد

وعلماء  عمد املؤرخون كما .6))ي عند اإلنسان اجلزائريقصور ذايت وعجز عرقاإلسالمية إال نفق مظلم، كما يرون 
ال تارخيية للجزائر عربية : بإنتاج األطالس األثرية واملتاحف وكتب التاريخ، تصب كلها يف مصب واحد وهو 7اآلثار

مكتوبة عن  إسالمية؛ اإلحلاح على الالوجود التارخيي لكينونة ثقافية وسياسية جزائرية سابقة للغزو، مستغلني غياب آثار
حيث يذكر يف هذا الصدد سعد  ، 8والضعف االنسجام العريب اإلسالمي والوعي الوحدوي يف تلك الفرتة" وطين"ماض 

إن زاوية اهتمام هؤالء املؤرخني باآلداب احمللية والتاريخ املغاريب ومنابع الثقافة احمللية بشكل عام مل يكن إال من : (( اهللا
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ضمن امليثولوجيا احمللية، أو الثقافات  اإلسالميخ على تلك الدراسات، ومن مث تصنيف الرتاث زاوية تطبيق مناهج التاري
واعتربوه نوعا من التقاليد املوروثة والفلكور وكذلك اعترب معظمهم الفتح  اإلسالمالبائدة مبعىن وقوفهم موقفا مشبوها من 

مع تشويه الرموز  اإلسالمكان مشال إفريقيا الذين وحدهم االسالمي غزوا، وركزوا على أحداث معينة لزرع التفرقة بني س
  . 1))الوطنية من شخصيات فذة باعتبارهم متعصبني وبرابرة

ق على حرية الصحافة واملدارس العربية يباإلضافة لالعتداءات الصارخة على احلريات األساسية والتضي 
قيم سائدة يف الوسط االجتماعي االستعماري، أثرت ، أفرزت هذه االحتفاالت 2اإلسالمية وحماربة القضاء اإلسالمي

على التنشئة االجتماعية والسياسية لدى الطفل بن يوسف بن خدة، حيث توسعت لديه املشاعر املبكرة املناهضة 
لالستعمار، إذ ترمست أمام عينه الصورة البشعة لالستعمار الفرنسي يف تعامله بقسوة واستبداد، وأيضا عن حياة الفقر 

  .بؤس الذي يعيشها الشعب اجلزائري، بينما أبناء احملتلني وهم الغرباء عن الوطن يتمتعون بكل خريااوال

  

III. البنية الثقافية والعلمية لفرحات عباس وبن يوسف بن خدة  
  عند فرحات عباس  . أ

املكون الفكري والسياسي عند شخصية فرحات عباس الشاب، نتيجة منحى ثقايف وعلمي تشكل 
خاضع يف البداية إىل الرؤية األبوية اليت كانت ترى لزوم دخول االبن للمدرسة الفرنسية واالحتكاك باتمع 

باإلضافة إىل  "مساواة -عدالة -حرية" 1789الفرنسي، فتشبع الطفل فرحات عباس مببادئ الثورة الفرنسية 
للثقافة الفرنسية، قصد حمددة وصورة مثلى   وفق أهدافما كانت متليه عليه  املدرسة الفرنسية الالئكية 

املدجمة اليت بنتها باستخدام الوسائل البيداغوجية ملغية بذلك وجود األمة اجلزائرية وبعدها التحكم بالشخصية 
، وبذلك انعدم الفضاء الثقايف اجلزائري 3وسعي إىل نشر املسيحيةالعريب واإلسالمي بإحياء أجماد روما القدمية 

الذي مت السطو عليه وإفراغه من حمتواه طوال الوجود الفرنسي يف اجلزائر، مما خلق اصطدام بني البنية الثقافية 
اري،  والعلمية لفرحات عباس وبني إفرازات الواقع اجلزائري الذي يعيش صراع البقاء يف ظل الوجود االستعم
  .  من هنا كان لزاما معرفة البنية الثقافية والعلمية لشخصية فرحات عباس وتأثريها يف تكوين ثقافته السياسية

تعترب فرتة اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من أهم احملطات يف حتول البنية الثقافية يف اجلزائر، 
اجلزائرية من خالل سياسة التجهيل اليت فرضتها اإلدارة الفرنسية عن طريق حيث قام املستعمر بتجفيف املنابع الثقافية 

جمموعة من اإلجراءات والقوانني اجلائرة، سعت كلها يف هدم مؤسسات التعليمية والثقافية كاملساجد والزوايا واملدارس 
بيلة وإفراغ ثقلها االجتماعي برتسيخ القضاء على القمبصادرة األراضي و  القرآنية باإلضافة إىل تقطيع األواصر االجتماعية
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، هذا زيادة أفول الثراء الثقايف املتمثل يف املواسم الوطنية عقلية الفرد على حساب اجلماعة من أجل التمكن والسيطرة 
  .1والدينية والتاريخ واللغة العربية واليت إما اختفت وإما اضطهدت 

 والثقافة العربية فاللغة ه،بلغت واملدارس الكتب لفقدان نتيجة مباضيه االتصال تدرجييااجلزائري املثقف فقد 
 ذلك عن وجنم صوره، أبسط يف ولو العلمي، التطور ومسايرة التعبري حرية من ومنعها الفرنسي االحتالل حاصرها اجلزائرية
 تدرس  وتركها الفرنسية، اللغة منافسة عن العربية اللغة وإبعاد التجهيل، لسياسية كنتيجة الثقايف امليدان يف فادحة أضرار
    .2.واليت مت تقليص عددها ودورها والزوايا الكتاتيب يف وتعليمها األساسية املبادئ على مقتصرة تراثية كثقافة

يغلب على فئة الشباب اجلزائري الذين ولدوا يف عهد النظام املدين لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر والذي أصبح 
، أي أن أغلبيتهم ولدوا يف حالة السلم والفقر واجلهل 1872-1871تزامنت مع انتفاضة املقراين بيد الكولون، اليت 

واملرض، أكثر هذه الفئة الشبانية ريفية، تقطعت أواصرها االجتماعية فتميز تفكريها باألحادية وقلة الشعور باموعة، 
دم القدرة على رفع راية املقاومة الشعبية املسلحة يضاف إىل ذلك ضعف املستوى التعليمي، وضعف املدخول اليومي، وع

من جديد، وسيطرة أصحاب الطرقية على عقول هؤالء بنشر اخلرفات واألساطري، واخلضوع املطلق للقضاء والقدر 
وذا ساد اسرتخاء وهدوء نسيب للشعب اجلزائري يف مطلع القرن العشرين يف حماربته للوجود . مبفهومه السليب

فكان من الصعب على النخبة املثقفة نشر أفكارهم داخل هذا اتمع املتقوقع على نفسه والرافض ألي . االستعماري
 .فكر ال يتماشى مع فكره املتحجر، فكان أمام املثقف خصمني االحتالل واجلهل

3  

ا الطبوغرافية بأا منطقة فالحية منعزلة فطبيعته) منطقة الطاهري(تعرف املنطقة اليت ترعرع فيها فرحات عباس 
مغلقة، تتميز كغريها من املناطق الداخلية بفقرها الثقايف، وعدم وجود مدارس أو جامعات كربى ا، أو نوادي ثقافية 

 على قويا كان املنطقة حتدي ألن طفرة يعترب املنطقة هذه يف عباس فرحات ظهور إنتثري الفضاء الثقايف لدى الشباب، 
  .4األجنيب ومواجهة اليومي م قو  على احلصول كيفية يف مههم أصبح الذين جيجل سكان

إن املكانة االجتماعية اليت ارتقى إليها والد فرحات عباس حيث تقلد منصب قايد، هي اليت مكنت الطفل 
 فرحات من متابعة دراسته حىت خترجه من اجلامعة كصيديل، أدخله والده يف البداية إىل املدرسة القرآنية أين متكن الطفل

فرحات من تعلم اللغة العربية، وحفظ بعض آيات القرآن الكرمي، كما  تعرف على قرائنه من األطفال واحتك ما  
حيث كان ميشي حافية القدمني، فلم تكن لديه عقدة االستعالء ، بل تعلم على شيخه معلم  وعاش ظروفهما القاسية

مث يف سن العاشرة أدخله . 5يد الضعيف والصرب وحتمل املشاقالتواضع واحرتام الناس واألخذ ب" حممد بوكفروس"القرآن 
، أين أعجب الطفل فرحات كثريا ا وكان شغوفا لتعلم اللغة الفرنسية، وبعد 6أبوه إىل املدرسة االبتدائية الفرنسية األهلية
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يف أكثر األحيان كنت " :سنتني التحق باملدرسة الفرنسية مبدينة جيجل أين أثبت تفوقه يف التحصيل املعريف حيث يقول

  .1"أحصل على الرتبة األوىل يف االختبار يف الفرنسية
يف سن و . بأثرها املادي والالمادي كما اكتشف الطفل فرحات عباس يف مدينة جيجل ثقل الثقافة والتاريخ

باالختالط بزمالئه ، أين استفاد من النظام الداخلي الذي مكنه اىل املتوسطة بسكيكدةالسادسة عشر انتقل  للدراسة 
األوروبيني وأطفال القياد، حيث كانوا حيلمون بوظائف إدارية حتقق هلم أحالمهم ورقيهم االجتماعي، وتبعدهم على 

احتقارها للجماهري : " الظروف القاسية اليت يعيشها أقرام من األهايل اجلزائريني، وقد وصفهم عبد العزيز مزيان قائال
جتمع بني سعة .. واإلميان باملعتقد البريوقراطي والتكنوقراطي.. االجتماعي والتوجه حنو أوروبا  الشعبية، وعبادة الرتقي

، على عكس فرحات عباس الذي كان يريد انقاد شعبه 2"احلال املادية املعروفة وبني النفوذ االجتماعي مع هيبة التعليم
  . 3ثقافيةمن الضياع وإعادة االعتبار له بتحسني أوضاعه االجتماعية وال

 ،فكره االجتماعي والسياسي تكوين يف كبري دور ويف سن الثامنة عشر انتقل إىل ثانوية قسنطينة اليت كان هلا
 يف أو فرنسا يف سواء احلر الفكر على اإلطالعك ،لديه من قبل معروفة تكن مل معارف اكتساب من له مسحت فقد

 الفرنسية، الثورة ومبادئوكذا إفرازات عصر األنوار  أوروبا، يف انتشرت اليت القومية األفكار وعلى العامل، من أخرى مناطق
   4.األوربيني  بوضعية ويقارنونه شعبهم، يعيشها اليت املأساوية الوضعية حول يتناقشون مع زمالئه الطلبة أصبحف

، بل كانوا - على عكس بن يوسف بن خدة–مل يشاهد فرحات عباس على أساتذته التوجه العنصري 
حريصني على التحصيل العلمي واملعريف للطلبة سواء املسلمني أو األوروبيني، وكان هلم األثر يف تكوين رصيده الثقايف 

كان جل أساتذتنا : (( املتشبع بالفكر الليربايل وفلسفة األنوار وقيم اجلمهورية، وهذا ما يذكره يف كتابه ليل االستعمار
ومدرسينا يؤمنون بالمبادئ الجمهورية والديمقراطية إيمانا تاما، عرفت كثيرا من دعاة المدرسة الفرنسية ومبشري 
العلم، إن حبهم لتالمذتهم المسلمين وإخالصهم لتعليمه ال يساويهما إال حرصهم على التقارب بين الجزائريين 

ة سكيكدة أو في كلية الجزائر، لم أشاهد أي عنصرية وفرنسا، وأنا شخصيا أينما زاولت دراستي، سواء في ثانوي
 للسخرية تعرضه حادثة أورد، لكن على خالف األساتذة كان الطلبة األوروبيني أكثر عنصرية حيث  5))في أساتذتي

 فرحات يا فرنسا ال لو " :له قائال أورويب طالب منه سخر حيث األوروبيني، الطلبة بعض من قليلة جمموعة طرف من
 ميلك جدي كان لوطين الفرنسيني غزو قبل "  :بقوله عباس فرحات عليه فرد ".دوارك يف للماعز راعيا لكنت عباس
 جاء الذي هو الفقر أليس مالطا؟ يف آباؤك ميلك كان ماذا يل تقول أن تستطيع هل وأنت .احليوانات من وقطيعا أرضا
  .6"   اجلزائر  إىل بك
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 العسكرية اخلدمة ألداء الدراسة عن وتوقف البكالوريا، شهادة فرحات عباس على حتصل 1921 سنة يف
 تكن اجليش ، تقلد رتبة رقيب وهي أعلى رتبة متنح لألهايل اجلزائريني،مل يف سنوات ثالث وبقي مبدينة عنابة اإلجبارية

ز يف نفسية فرحات عباس مما ع 1.الثقايف املستوى يف نفس األهايل مع يتساوون الذين للفرنسيني متنح اليت الرتبة نفس هي
 اهليئة يف والصيدلة الطب طلبة جتنيد: "، إذ ندد ذا التمييز العنصري والظلم املتعسف املسلط من طرف االحتالل قائال

    2."الفرنسيني مثل لكفاءم مساوية رتبتهم العسكرية تكون أن جيب باجليش، الصحية

الثانوي واملرحلة اخلدمة العسكرية، على شخصية فرحات عباس وعلى أثرت هاتني املرحلتني املتمثلة يف مرحلة 
تبلور ثقافته السياسية، إذ سترتجم من خالل نضاله السياسي ومطالبته باالندماج واملساواة يف احلقوق والواجبات مع 

   .حله النضاليةوكذا مسامهاته الفكرية اليت تشمل تصوراته ملختلف القضايا التارخيية والسياسية ملرا.األوربيني

الصيدلة، أين فتحت له آفاقا واسعة، من  فرع العاصمة اجلزائر التحق فرحات عباس جبامعة 1923 سنة يف
بسبب  جزائريني مسلمني طالب مثانية سوى الفرع هذا يف يكن مسجال خالل الدراسة ومن خالل نشاطه الطاليب، ومل

إىل جانب  .3أورويب طالب  2000و مسلما طالبا 50 سوى اجلامعة يف يكن ملو  .التضييق من طرف اإلدارة الفرنسية
ختصصه يف الصيدلة ، كان مهتم بالدراسات التارخيية واإلنسانية اليت يرى فيها احملرك األساسي لوعي الشعوب وحتررهم، 

من خالل الكتب  فكثريا ما كان يرتدد على كلية اآلداب والتاريخ أين اطلع باخلصوص على تاريخ مشال إفريقيا، ولكن
) Gautier" (غوتييه"و) G.Marçais" (مارسييه: "التارخيية الفرنسية، ومؤرخي االحتالل املتحيزون لالحتالل مثل

، 4الذين شوهوا تاريخ اجلزائر واعتربوا الوجود العريب اإلسالمي يف اجلزائر احتالال، كما وصفوا العرب بالعصابات إسالمية
 les siècles) القرون املظلمة يف تاريخ املغرب(خ الفرنسي غوتيه، صاحب ، واستشهد فرحات عباس باملؤر 4إسالمية

obscurs du Maghreb وبعد اثىن عشر قرنا من الغزو العريب للمغرب :(( من خالل كتابه تشريح حرب يؤكد ذلك
بينما مييعون االحتالل الفرنسي بتمجيد الرسالة احلضارية اليت حتملها فرنسا يف  5))تعرب بنسبة كبرية واعتنق اإلسالم بقوة

  6.يف املنطقة كما يعظمون التواجد الروماين قبل ذلك لتربير وجودهم يف اجلزائر

" إفريقيا الالتينية"، لدعاة " الشاب اجلزائري"تصدى فرحات عباس من خالل مقالته اليت مجعها يف كتابه  
 Les races" (االستعمار واالسالم: األعراق السامية: "املعمرين يف اجلزائر وفرنسا، ورأى من خالل مقالهوأنصارها من 

supérieurs : Colonisation et islamisation( أن ماضي اجلزائر يف امتداده العريب واإلسالمي ينطوي على ،
يف العصر الوسيط، وتوقف عند العصر الروماين  خمزون ثقايف وعلمي وعلى تقاليد، وكان أفضل إجناز حضاري سامهت به

يف اجلزائر، حيث اقتصرت مظاهر احلضارة على بعض املدن، والفئة احلاكمة واملرّفهة اليت حكمت منطقة الشمال 
ومل يكن هذا النظام قائما على سياسة استيعاب بقية األفراد من األهايل اإلفريقيني، يف إطار سياسي واجتماعي، .اإلفريقي

ل كان كل شيء يصب يف روما األوروبية، إىل أن جاءت رسالة اإلسالم إىل ربوع جنوب البحر املتوسط، واضطلع ا ب
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رجال مل يكن حيدوهم ما حدا الرومان، بل استوطنوا البالد كأحد أفرادها، ويستشهد فرحات عباس باملؤرخ واملستشرق 
): العامل اجلديد لإلسالم( The New World of Islamصاحب كتاب  )L.Stoddard(الفرنسي لوثروب ستودار 

فمن جانبهم، كان العرب يعرفون كيف جيمعون سيطرم ويوحدوا، فلم يكونوا برابرة متعطشني للدماء، ومل يكن مههم "
 بل على العكس من ذلك متاما، فالعرب جنس ُوِهب مشائل، فهم يقّدرون. الوحيد اللهث وراء الغنائم والنهب والتدمري

وفور وصوهلم إىل مشال إفريقيا اختلطوا بأهاليهم، وكان رائدهم اإلميان . التعليم وحيّبونه، وحيرتمون احلضارات القدمية
بالعقيدة الواحدة اليت استوعبت املنهزمني واملنتصريني يف بوتقة واحدة، جنمت عنها حضارة جديدة، وهي حضارة الغرب 

اإلغريقية والرومانية والفارسية، بفضل جّدية العرب وعبقرية اإلسالم : دميةاإلسالمي اليت أعادت بعث الثقافات الق
  .  1"وروحه

كانت املدن اإلسالمية مراكز كربى للمساواة االجتماعية، ومبنزلة البوثقة اليت : " يردف يف نفس املقال قائال
الذي قام به شيوخ املدارس، فقد انصهرت فيها مجيع فئات اتمع، أجانب وأهايل، وخصوصا ذلك العمل اجلبار 

ترّسخت قاعدة سلوك يف حضارة اإلسالم مؤداها أن البلد املفتوح يرسم فيه التعليم كأوىل األولويات وما جيب أن يربر 
فالتعليم الذي تقرر يف هذه البلدان هو تعليم عام، مبعىن أنه يصل إىل الشعب كله من دون متييز . وجود الفاحتني أنفسهم

ليلتف الطلبة حوله يف حلقة علمية، وإذا ما انتهوا من عنده، صاروا إىل بلد آخر، ) حمله(واملعلم يفتح . بقاتبني الط
قرطبة، فاس، تلمسان، تونس، القاهرة، دمشق، املدينة : وهكذا دواليك، حبيث يرتددون على مجيع جامعات االمرباطورية

ع لغتهم العربية اجلميلة، هم الذين صاروا مخرية الروح اإلسالمية وموطنها وعليه، فإن هؤالء الطلبة الذين تواصلوا م. املنورة
الفكري، وأصبح اإلنسان الرببري يشعر ألول مرّة بوجود حياة وطنية، وأنه يستطيع أن ميثل حياته يف اإلسالم، وأنه ليس 

  . 2"غريبا عنه، بل له نصيبه يف تراث اإلسالم الفكري واألخالقي

ورأي فرحات عباس من خالل هذا املقال يف احلضارة العربية واإلسالمية املبنية على تقبل يتضح جليا موقف 
وهذه حقيقة . اآلخر وتعمل على استيعابه ليتبىن قيمها ومبادئها بدون إكراه، كما حتفظ له حقوقه قبل أن تلزمه بواجباته

ث مل حيرم الفاحتون سكان القبائل الرببر من تارخيية فرضت نفسها على وعي كل من اكتشف حضارة اإلسالم وتراثه، حي
شريعتهم العرفية، بل أضافوا إليها قواعد سلوك تستند إىل عقيدة اإلسالم اليت أُدغمت يف عادات الشعوب وتقاليدها 

هلذا كانت عالقة اإلنسان اجلزائري باإلسالم عالقة عقيدة ومعامالت، تتوفر على ُحلمة . وطريقة تفكريها ومنط حياا
التماسك اليت تتحّني الفرصة لتستأنف دورة حضارية وسياسية جديدة، فالقاعدة الصلبة هلده احلضارة يف رأي فرحات 

وهكذا، فإن اإلميان يف جانبه احلضاري غري قابل للحوض فيه .3"ما تنطوي عليه سريرة وقلب اإلنسان"عباس تتطابق مع 
ن ديانته، فال ميكن معاتبة املسلمني على إميام، حيث يرى فرحات والنيل منه، إذ هو حق راسخ ومالزم للفرد مهما تك

عباس أن العقلية الكولونيالية اليت اختزلت الدين اإلسالمي يف مظاهر التعصب والتخلف، ورأت أنه معاد للحداثة يف 
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أىب التعصب وتتسع للتسامح تعبرياا السياسية واالقتصادية والفكرية، ال تساعد يف العيش يف إطار الدولة املدنية اليت ت
   1.والعيش معا

شارل "و" شارل أندري جوليان: "يثين فرحات عباس يف نفس الوقت على موضوعية بعض املؤرخني أمثال
  .  2اللذان كتبا مبوضوعية عن تاريخ مشال إفريقيا" روبري أجريون

  3.األدمغة بغزو األرض غزو إمتام االستعمارية ميثلاجلزائريني بالنسبة لفرنسا  تعليم هذا ما يدفعنا إىل القول أن 
 متثل الدرع الواقي البقاء جزائر فرنسية ولفرضحسب أبو القاسم سعد اهللا من املدرسة الفرنسية  املتخرجة الفئات وهذه

تلك اليت  إن اجلزائري يؤمن بفرنسا،: "وهذا ما يؤكده فرحات عباس يف تلك الفرتة   .4اجلزائري اتمع على سيطرا
، ال يفكر املثقفون املسلمني أبدا يف ضرب فرنسا ... 1789تأثرت بأفكار فالسفة القرن التاسع عشر، فرنسا مبادئ 

بينما يرى حمفوظ قداش أن هذه الفئة متثل مبادرات فردية معزولة جلماعة من املثقفني متتاز بقدر من الثقافة .5"باخلنجر
  .6 شة مسألة التجنيس ومتثيل املسلمني يف االس النيابية داخل اجلزائر وفرنساالسياسية، ختول هلا احلق يف مناق

" شاتو بريان: "استمد فرحات عباس كذلك ثقافته الواسعة من األدباء الفرنسيني من عصر التنوير أمثال
)Chateaubriand (الذي يروي فيها خروج آخر ملوك املسلمني من  7صاحب املغامرات األخرية البن سراج

الذي كان يدافع عن ) Voltaire" (فولتري"ولـ ) Diderot" (ديدرو"وقرأ كذلك لـلفيلسوف .14928غرناطة سنة 
" فرانس اناتول"و) Balzac" (بلزاك"، كما قرأ كذلك لـ 9احلرية وينبذ سياسة القهر، ويعترب من منظري عصر التنوير

)France anatole (تعاليم املساواة " جون جاك روسو"كما منحه . 10صاحب كتاب البؤساء" فيكتور هيجو"و
األوىل و دربه على التفكري السياسي املنظم، هؤالء األدباء هم الذين صنعوا فكر فرحات عباس، وكانوا هلم دور كبري يف 

ا إىل اجلانب االنساين وينبذان الظلم والعنف بناء أفكاره وتوجيه سياسته خالل مرحلة نضاله، ألن كتابام متيل كثري 
تستهوي فرحات عباس ، إذ كان ينظر " تروتسكي"أو " لينني"أو " كارل ماركس"وباملقابل مل تكن ألفكار . واالستبداد

  .بكراهية إىل هؤالء الشيوعيني أصحاب النظريات املعادية للكرامة االنسانية حسب رأيه

ية وطروحاا يف تكوين جيل جديد فرانكفوين متشبع باملبادئ الالئكية يعمل راهنات املدرسة الفرنساملرغم 
فإا مل تستطع اخرتاق التواصل الِقيمي الذي كان ينقله األجداد واآلباء لألبناء ، 11على خدمة السياسية االستعمارية

رغم خصية فرحات عباس، و وهذا ينعكس على ش .واألحفاد، وكانت ثقافته الذاتية حمصنة يف وجه كل ثقافة مفروضة
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هذه الثقافة الفرنسية الواسعة اليت حتلى ا ، إال أن جذوره اإلسالمية العميقة املغروسة يف أرض ونفوس اجلزائريني منعته 
من الدوبان الكلي يف الثقافة الفرنسية، بل جابه التطرف الكولونيايل بكشف عوراته، استنادا ملبادئ الدميقراطية املستمدة 

ثورة الفرنسية، كما واجه انتقادات الذعة ملؤرخي االحتالل املتحيزون للظلم، وذا فإن االزدواجية اليت حيملها فكر من ال
  .  فرحات عباس سرتافقه يف خمتلف حمطاته النضالية والسياسة

حامال لدبلوم صيديل من  1931ومهما يكن فإن الوسط الطاليب واحمليط اجلامعي الذي خترج منه سنة 
، كان له األثر يف التنشئة السياسية لفرحات عباس، حيث متيز من بني أقرانه بسرعة البداهة وحضور 1الدرجة األوىل

ومتكن يف فرتة وجيزة يف تكريس العمل  ، 2احلجة والتفوق الدراسي، مما أهله أن يكون أحد أبرز نشطاء السياسيني
ى فضح الثقافة الكولونيالية املبنية على العبودية واالحتقار، إىل جانب العمل النقايب، حيث جاهد نفسه عل السياسي

فكان طموح الطالب عباس هو التأسيس ملرحلة يكون اتمع اجلزائري متجانس خايل من العبودية والعنصرية، معتمدا يف 
   3.وقوانني اجلمهورية 1789ذلك على الوجه املشرق  للثقافة الفرنسية ومبادئ ثورة 

  ن خدةعند بن يوسف ب  . ب
 ةللتنشئ الثاين الشكل اليت تعد  املدرسة جتسدت البنية الثقافية والعلمية لنب يوسف بن خدة، أوال من خالل

 كما،  واألسرة املنزل مناخ عن منقطعةألا  واالتصال، التفاعل من جديدة أنواعا وطرقا من خالهلا تعلم واليت ،السياسية
 مثل ،لديه الوضوح يف العامة املفاهيم بعض وتبدأ بكرة،امل هشاعر م تزيد وتوسع اليت واملعلومات احملتوى املدرسة أعطت

 تؤدي املدرسة أن "، " Talcot Parsonsبارسونز   تالكوت"  يرى، حيث )4( .اإلنتخاب وحق األمة واحلرية مفهوم

 على الفرد  تنشئة وعلى اإلجتماعي، التماسك جتسد اليت بالقيم يتمسك وجعله الطفل إعداد تتمثل يف أساسية وظيفة

  . )5( "بالوسط واملتعلقة اتمع يف السائدة القيم

 فيه يتم مدرسي واسع، وسط إىل حمدود عائلي وسط من اإلنتقال يعين املدرسة إىل "بن يوسف" الطفل ذهاب

، وعلى املسافة اليت يقطعها من األسرة حىت املدرسة أي الوسط االجتماعيواألثر ،  الدراسة وبزمالء باملعلمني اإلحتكاك
األول الذي ال تنمحي آثاره » اخلتم«وتشمل هذه املسافة عملية التطبيع باعتبارها  :" حممد العريب ولد خليفةرأي 

)6("وطريقة الطفل يف تلقي مؤثرات البيئة
كل هذا سيتجلى من خالل تتبع املسار الدراسي لنب يوسف بن خدة وتبعات   .

  .  وتبعات ذلك على صقل شخصيته وتوجهاته السياسية

من عمره، حيث حفظ ما تيسر له ) 03(بن يوسف بن خدة أوال مبدرسة املسجد وهو يف سن الثالثة  التحق
باملدرسة االبتدائية الفرنسية بالربواقية أين ) 06(السادسة من سور القرآن الكرمي، وأجبديات اللغة العربية، ليلتحق يف سن 

هذا النجاح مكنه من . أظهر تفوقا ومتكن من نيل الشاهدة االبتدائية باالقتدار رغم وفاة والده يف سن مبكر من عمره 

                                                           
1 Benjamin Stora, Zakya Daoud, op.cit, p : 29 
2 Ibid ,p :42-43 
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 ، إذ التحق )13(ره التدرج يف املستويات التعليمية حيث تنقل إىل مرحلة املتوسط مث الثانوي يف سن الثالثة عشر من عم
يقدم باللغة الفرنسية وفق نظام  كان الربنامج  ،1مبدينة البليدة -االستعمارية–)حالياابن رشد "(DU VERIER"بثانوية 

على  بن يوسف تعرف  ، ويف فرتة الثانوي2علماين ال يعري أدىن اهتمام مبا ميت بصلة إىل احلقائق اجلزائرية وتارخيها وثقافتها
، وكلهم سيكونون من رواد "أحممد يزيد"و "علي بومنجل"، "عبان رمضان"، "سعد دحلب"، "دباغني األمني"كل من 

من خالل  5، رد عليه سعد دحلب4"ضد فرنسا تشحذأنتم خناجر : "الذي وصفهم مدير الثانوية قائال .3احلركة الوطنية
، مما 6اليت مت نشره على صفحاا ،)vous êtes des poignards !" (أنتم خناجر:"خالل جريدة األمة مبقال بعنوان

على خالف فرحات عباس الذي مما زاد هذا يف شجاعة ومحاس وقوة زمالئه، وتبلورت أفكارهم السياسة يف سن مبكر، 
األوروبيني وأبناء القياد، حيث كانوا مل حيظى بزمالء من هذا الطراز ومتشبعني بالتوجه االستقاليل، بل كان غالبيتهم من 

صول على وظائف إدارية حتقق هلم أحالمهم ورقيهم االجتماعي، وتبعدهم على الظروف القاسية اليت يتسارعون يف احل
    .يعيشها أقرام من األهايل اجلزائريني، يف املقابل كانوا بعيدين كل البعد عن الطرح االستقاليل للجزائر

، أين 7حتالل الفرنسي للجزائرعرفت هذه الفرتة من حياة بن يوسف بن خدة الذكرى احتفاالت املئوية لال
جتلت فيها غطرسة وجربوت الكيان االستعماري واملمثل يف اإلدارة الفرنسية واللويب الكولونيايل، إذ رفعت أثنائه شعارات 

والتفوق الفرنسي املسيحي والعداوة املستحكمة للصليب على " اجلزائر فرنسية"املناهضة للعروبة واإلسالم والتأكيد على 
  .9معتربين أن وجودهم باجلزائر أقدم من التواجد العريب اإلسالمي، ألن فرنسا وريثة روما، 8لاهلال

على التنشئة  بشكل مباشر أفرزت هذه االحتفاالت قيم سائدة يف الوسط االجتماعي االستعماري، أثرت
االجتماعية والسياسية لدى الطفل بن يوسف بن خدة، حيث توسعت لديه املشاعر املبكرة املناهضة لالستعمار، إذ 
ترمست أمام عينه الصورة البشعة لالستعمار الفرنسي يف تعامله بقسوة واستبداد، وأيضا عن حياة الفقر والبؤس الذي 

  .حملتلني وهم الغرباء عن الوطن يتمتعون بكل خرياايعيشها الشعب اجلزائري، بينما أبناء ا

على  - وما غّدا هذا التوجه كذلك هو الوسط املدرسي، حيث عاىن التلميذ بن يوسف من التمييز العنصري 
حيث كانت تفرض اإلدارة الفرنسية عليهم ارتداء مالبس خاصة م متيزهم عن  ،- خالف ما عرفه فرحات عباس

ويطلق عليهم اسم األهايل  10)الشاشية(كان املسلمني جيربون على لبس ) الربنيطة(يلبس األوروبيني األوروبني، فبينما 
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أن العالقة ((: آين راي غولد زيغر قائالحيث تذكر يف هذا الصدد  .1لداللة على الطبقة الدونية يف اتمع الكولونياي 
... ال نقول العنصرية هي أساس هذا النظام االستعماري بينهما ما كانت متساوية بأي حال من األحوال، فاألبوية لكي

اعتقادا منهم بأم خلقوا ليكونوا سادة وليكون غريهم عبيد وأن أية حماولة . 2))ال أحد كان يناقش تفوق األوروبيني
  .3لتبديل هذه الفروق هي عملية تستهدف نشر الفوضى

ريف بإعطائهم العالمات االقصائية يف خمتلف املواد، باإلضافة إىل عملية التضييق يف التحصيل العلمي واملع
، إذ جند يف دفعة بن 4بغرض حرمام من مواصلة الدراسة، وما يثبت ذلك هو عدد األهايل امللتحقني باملدرسة الفرنسية

  5.تلميذ أورويب) 30(جزائريني من بني ثالثني ) 4(يوسف بن خدة أربع 

اإلدارة الفرنسية والكولون، إال أننا جند متسك بن خدة هو ورفاقه  رغم األسلوب العنصري املستعمل من طرف
بالقيم االجتماعية اجلزائرية، إذ عربوا عنها من خالل سلوكام اليومية داخل الثانوية، حيث كانوا يصومون رمضان 

الوسط الفرنسي ودراستهم  ويتبادلوا احلديث باللهجة اجلزائرية، ويعربون عن انتمائهم لعروبتهم وإسالمهم رغم وجودهم يف
رفاقه داخل اإلقامة الداخلية بالثانوية شيخ من املدية امسه  حيث صرح بن يوسف بن خدة أن من بني 6.باللغة الفرنسية

َوَال تـَرَْكُنوا � :من سورة هودالكرمية  بتذكريهم باآلية،  لالستعماروامليل كان حيثهم على عدم ركون " احلسني سليماين"
  .7 � الِذيَن ظََلُموا فـََتَمسُكُم الناُر َوَما َلُكم من ُدوِن اللِه ِمْن َأْولَِياَء ثُم َال تُنَصُرونَ ِإَلى 

، وكان يأمل يف متابعة دراسته يف جامع على شهادة الباكالوريا 1943سنة  حتصل بن يوسف بن خدة
على دبلوم  1951حيث حتصل يف سنة  ،الصيدلة باجلزائرالزيتونة، لكن الظروف دفعته لإللتحاق بكلية الطب فرع 

   . 8الصيدلة

  وبن يوسف بن خدة دور الحركة والوطنية في تنمية الثقافة السياسية عند فرحات عباس: ثانيا

تعترب التنشئة السياسية موضوعا أساسيا من موضوعات علم االجتماع، إذ أن مجيع اتمعات اإلنسانية تعتمد 
يف متاسكها وتطورها على ما يتوفر لديها من فهم مشرتك للقيم والعادات اليت تسود اتمع، وال ميكن لإلنسان أن يصل 

إليه عن طريق عملية طويلة وممتدة منذ الوالدة وحىت حيتل مكانه،  إىل هذا الفهم املشرتك جمرد والدته، وميكنه أن يصل
وهكذا فقد ارتبطت .وليشتغل دورا معينا يف نظام اجتماعي معني، فالعملية تقرتب من االكتساب أكثر من شيء آخر

سية ،ولذلك التنشئة السياسية بالعملية االجتماعية ،واليت ميكن أن تكون وسيلة إلحداث تغيريات اجتماعية أو سيا
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الفرد من خالل هذه الوسائل مبعلومات اليت تساعده على اكتساب ثقافة سياسية  إمدادفالتنشئة السياسية هي عملية 
إا تعين "معينة، تشكل لديه وعيا سياسيا يهيئه للمشاركة يف العملية السياسية مستقبال، ليستطيع أن يتناسق يف جمتمعه، 

لفرد من خالهلا توجهاته السياسية اخلاصة ومعارفه ومشاعره وتقييماته لبيئته وحميطه ببساطة العمليات اليت يكتسب ا
تعد ذا املفهوم احلركة الوطنية اجلزائرية الوعاء احلقيقي اليت من خالله تبلورت ومنت الثقافة السياسية لكل . 1"السياسي

 . رجاالت الثورة ومن بينهم فرحات عباس وبن يوسف بن خدة

I. لسياسية عند فرحات عباسالتنشئة ا:  
 :تأثره بحركة األمير خالد .1

رائد احلركة  عرفت اجلزائر مع مطلع القرن العشرين نشاطا سياسيا قادته مجاعة النخبة، وكان األمري خالد
الوطنية، محل مشروع متكامل جيمع األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية، أمهها حتقيق املساواة بني اجلزائريني 

الرمز السياسي للعديد  مثل، وبذلك 2والفرنسيني مع احلفاظ على األحوال الشخصية اإلسالمية يف ظل املواطنة الفرنسية
إىل ازدياد الوعي واحلماس لدى النخبة اجلزائرية  حركته السياسية، حيث أدت يف تلك الفرتة من الشباب اجلزائري املثقف

ياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ومن هذه النخبة فرحات عباس الذي اليت كانت تؤمن بإمكانية لعب دور يف احل
، وكثري ما 4كان يقرأ بانتظام جريدة اإلقدام   .3خالد تأثر بشخصية ومواقف األمرياستهوته السياسة قبل ممارستها حيث 

السياسي رغم قصر مدته، وكان يرى فرحات عباس أن نشاط األمري خالد  .5ما كان يتفق مع برنامج حركة األمري خالد
فرحات هناك من يرى أن و . 6ترك أثر إجيايب يف صفوف جيله، وساهم يف ترقية مستوى السياسي للجزائريني بصفة عامة

عباس من خالل نضاله السياسي واالجتماعي، تبىن نفس الرؤى الذي كان األمري خالد يسري عليها ويعتربون فرحات 
، إذ جند مطالبه باالصالح والتحرر 7يدي األمري خالد نتيجة االعتقال والنفي مث الوفاةعباس حامل العلم الذي سقط من 

والتحرر االجتماعي وإلغاء التفاوت الطبقي هي استمرارية ملطالب األمري خالد، وذا مثلت الثقافة السياسية لألمري خالد 
  .إحدى التوازنات يف تشكيل الثقافة السياسية لدى فرحات عباس الشاب

 :حركة كمال أتاتوركتأثره ب .2

إن التحوالت اليت عرفها العامل بعد اية احلرب العاملية األوىل كان هلا صدى يف أوساط النخبة اجلزائرية، حيث  
النقاط األربع عشرة للرئيس ويلسون، خاصة مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها، : كانوا يناقشون خمتلف املواضيع منها

با من جديد  باسرتجاع بولونيا وتشيكوسلوفاكيا استقالهلما، وحترير بالد البلقان، وقيام وكذلك ما خيص رسم خريطة أور 
روسيا الشيوعية، وتأسيس عصبة األمم، واالنتداب الربيطاين والفرنسي على املشرق العريب، وإنشاء حزب الدستور 
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ياسي لدى جيل فرحات عباس، التونسي وحرب الريف وملحمة األمري عبد الكرمي، كلها مواضيع أهلمت احلس الس
ودفعته إىل دخول معرتك النضال السياسي، سواء عن طريق خمتلف النوادي واجلمعيات أو عن طريق األحزاب 

     1.السياسية

كامل "ومن بني التحوالت اليت عرفها العامل هو سقوط اإلمرباطورية العثمانية، وتأسيس تركيا احلديثة على يد 
الب فرحات عباس به وكان مصدر إهلام يف مواقفه السياسية املنتقدة للنظام االستعماري، حيث  ، حيث تأثر الط"أتاتورك

، إذ كان جيمع "كمال بن سراج"كان يكتب يف جريدة االقدام وجرائد الشبان اجلزائريني حتت اسم مستعار ومركب وهو 
رر الرتك من جيوش االحتالل، ورائد بني شخصيتني مسلمتني متناقضتني، فاسم كمال يرمز إىل كمال أتاتورك ، حم

 1924التجربة الالئكية فيها، إذ قام بتوقيف العمل بالشريعة االسالمية بعدما قضى على نظام اخلالفة االسالمية سنة 
إذ يذكر حبيب بورقيبة يف هذا . 2وأسس الدولة الرتكية احلديثة دف االلتحاق بركب احلضارة الغربية يف تلك الفرتة

التي كانت في الواقع " الخالفة العثمانية"أول عمل قام به أتاتورك بعد استالمه مقاليد الحكم وهو إلغاء : "الصدد
إسما بدون مسّمى، بالرغم مما كانت ترمز إليه، كأداة جمع شتات المسلمين، ثم أعلن عن قيام النظام 

اليت يرتأسها، كاستجابة للتحدي الذي فرضه ، وكان لكمال أتاتوترك مشروع جمتمع ورؤية مستقبلية للدولة 3"الجمهوري
ميالدي، وجاء مشروعه كتجسيد  18صدام الغرب املسيحي يف طوره االستعماري مع الشرق اإلسالمي منذ اية القرن 

م، بالرغم من سياسة 1908للنزعة القومية يف اإلمرباطورية العثمانية واليت ازدهرت يف تركيا مع ثورة االحتاد والرتقي عام 
، فاستمد فرحات عباس مرجعيته الفكرية والسياسية منه  4العثمنة واألسلمنة اليت حاول السلطان عبد احلميد تطبيقها

وأخذه قدوة من أجل حترير شعبه من العبودية والقهر الكولون ومواكبة التطور يف إطار دولة القانون اليت تكفلها مبادئ 
عن ملكه وهرب  فيمثل آخر حكام املسلمني يف اآلندلس الذي مل يدافع" ابن السراج"أما االسم الثاين .  الثورة الفرنسية

، فمن خالل اختياره هلاتني الشخصيتني، يوجه فرحات عباس رسالة 5إىل املغرب منتكس الرأس باكيا على أطالل ملكه
مفادها أن هناك طريقني للشعب اجلزائري ال ثالثة هلما إما النهوض ضد العبودية واالضطهاد الكولونيايل بأخذ النموذج 

الذي ميثله ابن السراج، فكان جيدف فرحات عباس طوال حياته السياسية من أجل  الرتكي، وأما اخلضوع واالستسالم
  . حتقيق التحرر من قبضت الكولون يف البداية مث من االستعمار الفرنسي فيما بعد 

فداع صوت فرحات عباس من خالل مقاالته بني الشبان اجلزائريني وأصبح يتقلد مناصب خمتلفة ويؤثر يف 
عية والسياسية اليت عرفتها اجلزائر يف فرتة العشرينات والثالثينات من القرن املاضي، هذه املكانة وصل التحوالت االجتما

إليها نتيجة شخصيته القوية وقدرته الكبرية على اادلة واالقناع وثقافته الفرنسية الواسعة اليت أنارت له طريق النضال 
  .6ني وفضح سياسة نظام االحتالل السياسي مركزا على إرجاع احلقوق الضائعة للمسلم
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،  قريب منهم من خالل جمموع 1فكان بذلك فرحات عباس قريب من الفرنسيني وبعيد عنهم يف نفس الوقت
املدخالت من املكون والرصيد الثقايف ورؤيته املستقبلية للجزائر الفرنسية من خالل مطالبه االندماجية، وبعيد عنهم من 

لكولونيالية، أي عدم قدرة فرنسا على فرض مبادئ الثورة الفرنسية والدميقراطية وقوانني خالل املخرجات السلطوية ا
اجلمهورية على أوربيي اجلزائر ، وترك األمور يف يد الكولون يعتوا فسادا ويشوهوا صورة فرنسا احلاملة للواء احلرية واملساواة 

ازات املخرجات السلطوية الكولونيالية هي اليت خلقت وإفر   - الثقافة الفرنسية–والعدل،فكانت مجلة هذه املدخالت 
نتيجتها الطبيعية هي وجود جمموعة من االجتاهات واملدارك ومعايري للقيم  إزدواجية فكرية لدى فرحات عباس، كانت

، )اجلزائروالسلطة احلاكمة يف  -الكولون(واألحاسيس جتاه هذا النظام الكولونيايل وأدواره املختلفة وشاغلي هذه األدوار 
تقدم لنا خطوات أولية يف فهم كيفية تكوين االجتاهات والسلوكات اليت مما سيعطينا نظرة على عملية التنشئة السياسية 

  2 .يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية فرحات عباس من خالل خمتلف أطواره النضالية  السياسية لدى

  :نشاطه كطالب .3
يعد املكون الفكري واإليديولوجي للتنظيمات الطالبية أحد أهم املكونات الثقافة السياسية املطروحة يف احلركة 

البعد احلضاري للشعب خماض عسري يف إعادة إحياء الوطنية والثورة اجلزائرية، حيث محلت احلركة الطالبية يف مسريا 
  .3اجلزائري رغم اختالف يف مشارب تنظيماا

عباس حياته السياسية صغريا عندما كان طالبا يف مرحلة الدراسة اجلامعية، انتخب رئيسا جلمعية فرحات بدأ 
، إذ أعطى هلا  بعد سياسي بعدما كانت تم فقط بانشغاالت الطلبة 1926الطلبة املسلمني جلامعة اجلزائر سنة 

 وقد اجلزائريني املسلمني الطلبة تضم كانت وسياسية ثقافية هيئة هي الطالبية فاحلركة": بقوله وصفهم فقداالجتماعية، 
كما جعلها تتفاعل مع خمتلف فئات اتمع من خالل احلفاالت األسبوعية واملناسبات الدينية  .4"الطلبة جبمعية أمساها

ه جمتمعه، بقدر ما يكون اإلنسان مستطيعا بقدر ما جيب عليه جتا: "، ففي تذكريه للطلبة املتخرجني من اجلامعة يقول5
إن الطالب املسلمني جيب عليهم الكثري من العمل لصاحل جمتمعهم خصوصا أم تشربوا الثقافة الفرنسية فعليهم أن 

وذا جند فرحات عباس يف هذه الفرتة يتطلع دائما إىل وطن داخل فرنسا، من خالل املطالبة بالتحرر . 6"يعملوا كثريا
صادي للجزائريني املسلمني ولكن حتت عباءة فرنسا الدميقراطية ال فرنسا االستعمارية السياسي والثقايف واالجتماعي واالقت

  .  

جملس االحتاد الوطين للطلبة نائبا لرئيس  1930استمر بروز فرحات عباس يف الساحة الطالبية بتعينه يف أفريل 
مث توىل رئاستها يف )1927- 1926( 7كما كان نائب رئيس جلمعية الطلبة املسلمني لشمال افريقيا  الفرانكفونيني، 
لسان حال مجعية طلبة مشال إفريقيا ) Ettelmidh(جريدة التلميذ متكن من خالل . 19318-1927الفرتة ما بني 
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من طرح أفكاره وتصوراته السياسية ذات التوجه االندماجي، فهو مل يكن يرى يف تلك الفرتة وضعا آخر للجزائر خارج 
قابل كان يناضل من أجل مكافحة العنصرية الكولونيالية من خالل تفعيل أفكار الثورة الفرنسية اإلطار الفرنسي،  ويف امل

إن ما يفسر إصرار جيلي، وإصرار األجيال السابقة لنا على : "الداعية للعدل واملساواة واإلخاء، إذ يقول يف هذا الصدد
ى القضاء على فرنسا الظاملة، اعتقدنا أننا حنتاج فقط إلنارة االلتجاء إىل فرنسا اجلمهورية الليربالية رجاء أن تساعدنا عل

  .1" األوىل لتضع حد للمآسي اليت خلفتها فرنسا احملتلة

، مث انتقل إىل سطيف أين تزامن عمله احلر  1931خترج من الكلية املختلطة للصيدلة والطب باجلزائر عام 
هدفها نشر األخوة بني األعضاء ومجع األهايل اجلزائريني،  ةتأسيسه جلمعية خرييكصيديل بنشاطه االجتماعي، من خالل 

ذا متكن دخول معرتك السياسية، إذ شارك يف االنتخابات البلدية . إذ أوجد صالت بني عامة األهايل وبرجوازية املدن
ول ودشن ادبه ليصبح مساعد الدكتور بن جلومن مؤسسي رابطة النواب، . واجلهوية واملالية، وأصبح نائبا فيها مجيعا

الذي تطرق من ، 1931يف سنة  )  Le jeune Algérien الشاب اجلزائري(  تأليفه لكتابالنضايل امللتزم من خالل 
  . خالله إىل الروح املسلمة والشخصية اجلزائرية

ومتكن الطالب فرحات عباس مع مرور الوقت وتطور األحداث من التموقع يف مركز التأثري االجتماعي، وتزايد 
اليت تعترب من أصول ....) الصحافة، األحزاب، املؤمترت، امللتقيات، التجمعات(نشاطه يف كل الوسائل والوسائط املتاحة 

وعملية تفعيل دوره يف الساحة السياسية واملسامهة يف تكوين وعي شعيب يساعد على حتقيق مطالبه . الثقافة السياسية
  .السياسية واالجتماعية  

  حاد النواب المسلمين الجزائرييننشاطه من خالل ات .4
حيث يذكر أسباب خوضه  ،2احتاد النواب املسلمني اجلزائرينيدخل فرحات عباس ميدان السياسة من بوابة 

أن احملن اليت يعيشها وطننا هي اليت دفعتين إىل املعركة السياسية، فلو أن فرنسا كانت وجدت : ((املعرتك السياسي قائال
املطروحة عندنا لكنت بدون شك أفضل أن أفلح حديقيت، ولكن كيف ميكن أن تعيش لنفسك حلوال عادلة للمشاكل 

  .3))بينما الشدة والضيق ينهكان إخوانك والظلم الذي يضرم يكاد يكون مسرحيات يومية

حيث سعى إىل البحث  شرعية متثيل اجلزائريني والنطق بامسهم،فرحات عباس من خالل نشاطه احلزيب اكتسب 
 يف إطار املساواة وحسب القوانني الفرنسية ويف فلك احلضارة األوروبية،" باألهايل املسلمني"ام اجتماعي الئق عن نظ

ومببادئها يف احلرية واألخوة واملساواة، وقد  1789حيث كان فرحات عباس متأثرا سياسيا وثقافيا بفرنسا خاصة بثورة 
ملبادئ خلالصه من واقعه االستعماري، وبذلك ظل مضمون برناجمه اختذ مهمة الوصول بالشعب اجلزائري إىل مثل تلك ا

                                                                                                                                                                                                 

 .53،  ص  السابق املرجععبد اهللا محادي ،  ينظر كذلك
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، واحدا تقريبا، بالرغم من 1944،  مرورا حبزب البيان 1 1946وحىت االحتاد الدميقراطي للبيان  1927السياسي منذ 
  .1944التطور النسيب الذي شهده خاصة من خالل جتمع البيان واحلرية 

جمموع القيم ك السياسي، أغفل جانب مهم يتمثل أساسا يف لكن فرحات عباس خالل خوضه للمعرت 
تأصل من وجود األمة اجلزائرية من خالل  حيث تعثر يف بدايته عندمااالجتماعية ومقومات الشخصية الوطنية اجلزائرية، 

ها وأخرجتها من كان ينظر إىل اجلزائر كجزء من فرنسا، وهي اليت أعطتها امسها، وبينت حدود  إذ ، "فرنسا هي أنا"مقاله 
  2.وبالتايل فإن فرحات عباس كان بعيد عن االجتاه االستقاليل جهلها ووحشيتها،

مناظرة كانت بينه وبني أمحد توفيق املدين، حيث  ترتمجها دوافع تبين هذه األفكار من طرف فرحات عباس 
األحرار، وتشريد بقايا الشعب، فتفكري إن فرنسا ملكت البالد بقوة السالح وقتل الدافعني : ((قائاليذكر فرحات عباس 

الطبقة املتنورة باجلزائر هو غري تفكري الطبقة املتنورة التونسية، حنن هنا ال نستطيع إطالقا حماربة فرنسا إال بواسطة قوانينها، 
بالقيم  فضح االستعمار وبيان أساليبه واستهتاره: األوىل: وداخل إطاراا، فكفاحنا يرتكز على دعامتني أساسيتني

اإلنسانية، وإبالغ الرأي العام العاملي والفرنسي ما يقاسيه هذا الشعب املسكني من آالم مل يتحملها شعب قبله ونرجو 
حلجة والربهان على تطبيق قوانينها اليت تقول بأن اجلزائر قطعة من اإرغام فرنسا ب: أن ال يتحملها شعب بعد، والثانية

ونا، وذلك مبوجب إلغاء كل القوانني االستثنائية اخلاصة باألهايل وجيب إعطاؤنا كل حقوق فرنسا، وأن اجلزائري فرنسي قان
املواطنة الفرنسية، وبذلك نصبح سعداء مثل بقية املواطنني الفرنسيني، ال حيف وال ظلم وال إرهاق، ونشارك على بساط 

  .)) اريسالتساوي يف كل االس البلدية والعمالية واملالية وجملس األمة يف ب

أنا معك يف املرحلة األوىل من غري احرتاز، أما يف املرحلة الثانية فال : (( يرد عليه أمحد توفيق املدين بقوله
مرتبطة ارتباطا عضويا مع .... أكتمك أنين على عكس نظريتك، أنا أتصور اجلزائر حرة مستقلة دولة إسالمية عربية 

  ))البالد العربيةتونس واملغرب األقصى وثيقة الصلة ببقية 

أقول لك بصراحة مع احرتام رأيك إنين رجل واقعي ال ألسري مع اخليال، وال : (( فأجابه فرحات عباس قائال
أتتبع الطرق املسدودة، ولست مؤمنا إطالقا بوجود شعب جزائري تواق للحرية واالستقالل وليست لنا أجماد تارخيية 

  )).نا وماضيناتفيدنا من وراء الدهور او تربط بني حاضر 

إنك تعلمت يف فرنسا أو يف مدارسها باجلزائر، ومل تقرأ إال كتبها املدلسة، ومل تطلع : ((فرد عليه توفيق املدين
إال على آداا السخيفة اإلباحية، ومل ختتلط إال برجاهلا الذين احتلوا أرضك، وامتهنوا أهلك، واستعبدوا شعبك، اجلزائر 

وإنك إن ... خيها احلافل، ورجاهلا األبطال البواسل، وقد عطرت الدنيا بذكر جهادها ايدأمة قائمة الذات، هلا تار 
ناديت بالفرنسية والتفرنس والذوبان يف بوتقة الغالب وهو أمر من احملال حتقيقه، فإنك لن تسري طويال وستجد نفسك 

  . 3...))ىل غري هدفومن التف حولك من شبان هذه احلركة وحيدين تعملون لغري غاية وتسريون إ

                                                           

  .يف الفصل الثاين من هذه الرسالة  اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتادينظر العنصر اخلاص ب  1
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 :1936جوان  07مشاركة فرحات عباس في المؤتمر اإلسالمي  .5
، وتبنت مشروع موريس 1برئاسة ليون بلوم 1936جوان  1استلمت اجلبهة الشعبية السلطة يف فرنسا يف 

  :يف كانت تدور أهم مطالبه   الذي  2فيوليت

  .إحلاق اجلزائر بفرنسا وإدماجها فيها- 1 

  .ألفا 20إعطاء حق االنتخاب جلماعة خاصة من اجلزائريني ال يزيد عددهم على  - 2 

 3.منح اجلنسية الفرنسية هلم مع احتفاظهم بأحواهلم الشخصية اإلسالمية - 3

احتاد املنتخبني املسلمني : "التالية األحزاب اجلزائريةكل من مجعية العلماء املسلمني و   استجاب هلذا املشروع
واألعضاء اجلزائريون يف احلزب الشيوعي، وغاب التيار " األعضاء اجلزائريون يف احلزب االشرتاكي الفرنسي"و" اجلزائريني

حيث دعت هذه التيارات إىل عقد مؤمتر جيمع قادة األمة على اختالف  ،4املتمثل يف جنم مشال افريقيا االستقاليل
بالفعل و مشارم السياسية من أجل االتفاق على احلد األدىن من املطالب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

نتخبني املسلمني ممثال عن احتاد امل الذي شارك فيه فرحات عباس  1936جوان  07انعقد  املؤمتر اإلسالمي يف 
، 5"أن اجلزائر مرتبطة بفرنسا ارتباطا وثيقا، وليس من العدل أال تعطى حقها يف احليلة: "اجلزائريني، ومحل املؤمتر شعار

  :ونص على جمموعة من املطالب منها

  .إلغاء مجيع القوانني االستثنائية اليت ال تطبق إال على املسلمني- 1

اجلزائرية  ذف كل اإلجراءات اخلاصة، إلغاء النيابات املالية والوالية العامةاالرتباط املطلق بفرنسا مع ح- 2
  .ونظام البلديات املختلطة

مع إعادة تنظيم اإلدارة الشرعية اإلسالمية على كيفية  االسالمية احملافظة على احلالة الشخصية اجلزائرية- 3
ومفهومه  منطوقهوتطبيق كل قوانينه املقررة حسب  معقولة تتفق وقانون الفكر اإلسالمي مع فصل الدين عن الدولة،

واسرتجاع كل املؤسسات الدينية إىل اتمع املسلم الذي ميكن له وحده أن يتصرف فيها ويستغلها بواسطة اجلمعيات 
  .الدينية اليت تؤسس بصفة قانونية

  .وروبينيالتعليم االجباري للبنني والبنات وجعل التعليم مشرتكا بني اجلزائريني واأل- 4

  .الزيادة يف معاهد الصحة من مستشفيات ومستوصفات- 5

  .االقالع عن انتزاع ملكية األرض من اجلزائريني وإلغاء قانون الغابات - 6
                                                           

 ,Mohamed Tiab: ينظر.  1950، تويف سنة 1937-1936، مث رئيسا للجبهة الشعبية من 1919سياسي فرنسي، ذو توجه اشرتاكي، كان نائبا يف الربملان عام   1
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  1 .توحيد هيئة الناخبني يف سائر االنتخابات، والنيابة يف جملس األمة الفرنسي- 7

فكرة االندماج الوسيلة الوحيدة لرفاهية اتمع  فرحات عباس عن هذا املشروع أمام مصايل احلاج واعتربدافع 
  2.وإلخراجه مما هو فيه من معاناة

املشاركة يف  التيارات السلطة االستعمارية ملطالب وأمال لكن نتيجة ضغط اللويب الكولونيايل، مل تستجب
يف باريس مشروع بلوم فيوليت  حيث أفشلت احلكومة الشعبية ،  "احتاد النواب املسلمني اجلزائريني"املؤمتر ومن بينها 

هذا املوقف  ، تاإلصالحا هذه من جزء على ولو للحصول باريس حنو اجلزائرية للوفود الكثيفة التنقالت رغم،  1936
لكن مل يؤثر على اجتاه النخبة العام  ويف  ،ها الثقة في يف أوساط اجلزائريني وفقدوااستياء من السلطات الفرنسية خلف 

 النواب ديدات فشل بعد خاصة السياسية احلياة يف اجلماهري دور أمهية فرحات عباس أدرك ، حيثعباستوجه فرحات 
أن املشكل اليوم هو تضافر النتائج احملققة :" بقي ينشط يف هذا اإلطار حيث أكد و ،  اإلصالحات حتقيق يف باالستقالة

ذلك ال ميكن أن يكون إال يف إطار حزب سياسي يكون هدفه  نوتعميمها على كل اجلزائريني لتحقيق تقدم أخر، وإ
 يف يفكرعباس  فرحات فبدأ.  3"حماربة االمربيالية والدفاع عن حقوق اإلنسان، وليس هدفه وضع إيديولوجية جديدة

 عام تأسس الذي الشعب وحزب م،1936 عام تأسس الذي اجلزائري، الشيوعي احلزب غرار على سياسي حزب إنشاء
 .4"اجلزائري الشعيب االحتاد " اسم حتت حزب م 1938 جويلية أواخر يف أنشأ وبالفعل ،م 1937

 : 5"اتحاد الشعب الجزائري" تأسيس فرحات عباس  .6
بعد اخلالف الذي جرى بني بن جلول وفرحات عباس حول كيفية وضع هياكل جديدة للحزب النخبة 

بالشعب ومن أجل "الذي كان شعاره  ، 6"احتاد الشعب اجلزائري "بتأسيس 1938 سبتمرباجلزائرية، قام عباس يف شهر 
خلص أهدافه يف تكوين مجهورية ، كما سعى هذا التنظيم إىل متثيل املسلمني يف هيآت وجمالس منتخبة، "أجل الشعب

  : تتمحور حول ما يلي 8وكانت مطالبه  7 .جزائرية تكون جزءا من اجلمهورية الفرنسية

 .حمظوظية الطائفية واملنشأ واجلنسنظام مساواة حيث تنعدم  −
 .نظام اقتصادي حيقق العيش واحلياة الفضلى للجميع −
 9جزائر تكون مقاطعة فرنسية حقيقية مثلها مثل املقطعات الفرنسية يف أم الوطن −
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ما ميكن أن نستشفه يف هذه املرحلة من حياة فرحات عباس السياسية، أنه ما زال يتبىن التوجه االندماجي، مع 
ضال السلمي من أجل حتقيق املساواة يف احلريات األساسية والعدالة االجتماعية، دون اخلوض يف املفاهيم الرائجة يف الن

  1.تلك املرحلة واليت كان يتزعمها مصايل احلاج وخاصة الدعوة لالستقالل الوطين وتكوين برملان جزائري

 :1954-1939فرحات عباس ما بين لنشاط السياسي ال .7

 8 يف اجلزائر يف احللفاء نزول غاية إىلباجلزائر   السياسي العمل إاء إىل الثانية العاملية احلرب اندالعأدى 
املمثل الشخصي للرئيس  إىل 1942 ديسمرب 20 يفقدم ، فتجدد العمل السياسي لفرحات عباس، حيث 1942 نوفمرب

 املسلمني املنتخبني طرف من موقعة رسالةيف فرنسا،  اجلديدة السلطات باإلضافة إىل" موريف"األمريكي روزفلت السيد 

 اجلزائري الشعب متكني ،احللفاء طلبها اليت للمسامهة يف تعبئة الشعب اجلزائري لالشرتاك يف اجلهد احلريب كشرط طلبت

 أي تلق ومل اعتبار بأي حتض مل"  –صاحبها يقول كما -  الرسالة لكن واحلرية، الذاتية اإلرادة من األدىن احلد من

 .2"جواب

كل من ممثال الواليات املتحدة واجنلرتا، الذين مل اكتفيا   إىل 1942 ديسمرب 22 يف وتوجيهها تعديلها بعد وحىت
 اجلزائري الوفد مع مناقشة يف الدخول رفضكان موقفه جاف، " جريو اجلنرال" فرنسا ممثل باستالمها دون الرد عليها، أم

 يف 1943 فيفري 3 اجتماع لعقد دافعا كان التجاهل هذا 3.السياسة يف ليتناقش ال ليحارب اجلزائر إىل جاء أنه بدعوى
 وثيقة إصدار على واتفقوا اجلزائرية، السياسية التشكيالت كل عن ممثلني وضم اجلزائر، مبدينة بومنجل احملامي مكتب

  الذي،  4 "اجلزائري الشعب بيان" فكان عباس، فرحات إىل حتريرها وأسندوا اجلزائري، الشعب مطالب تتضمن جديدة
 طرف من شعب استغالل" باعتباره لالستعمار حادا نقدا تضمن ،5"اجلزائر يف مواجهة الصراع االستعماري"كان عنوانه 

 بدون األخرى عن الواحدة متباينتني بقيتا املسلمة والكتلة األوروبية الكتلة ألن " اإلدماج باستحالة واعرتافا ،"آخر شعب

 رمسية، كلغة العربية باللغة كاالعرتاف أخرى مطالب إىل إضافة املصري، تقرير حق مبدأ تطبيق إىل ودعوة " مشرتكة مشاعر

 .6على اختالف انتماءام احلزبية السياسيني املعتقلني مجيع  سراح وإطالق

 "بريوتون"املمثلة يف الوايل العام اجلديد  الفرنسية للسلطات الوثيقة هذه تسليم جرى ، 1943 مارس 31 ويف
 10يف  جديدة وثيقة حترير إىل أدى مما ،7عمل خطة تقدمي أصحاا من وطالبت ، املبدأ حيث من بقبوهلا تظاهرت اليت

 متعلق فصل ، فصلني على واحتوت اليت سلمت للجنرال ديغول،" البيان مكمل" عليها أطلق ،1943جوان 

 جملس يضعه خاص دستور هلا مستقلة، دولة اجلزائر تصبح أن"  ومفادها احلرب بعد إجنازها يتم آجلة بإصالحات
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  الذايت االستقالل فكرة يف ويتلخص فورية، بإصالحات متعلق وفصل "اجلزائريني كل طرف من منتخب جزائري تأسيسي
.1 

 كما القدمي، اجلزائر دستور يف تعديل ألي الشديد بالرفض متيز ديغول اجلنرال موقف أن إال البيان مرونة ورغم
 فاتصل وجهودهم، صفوفهم توحيد إىل اجلزائريون توجه وعندها املوقف نفس  "كاترو " اجلنرال اجلزائر يف ممثله أبدى

 السياسية، واألحزاب االجتاهات خمتلف من أفرادا تضم جامعة، سياسة حلركة للتأسيس املنظمات مبختلف عباس فرحات
 . 2واحلرية البيان أحباب جتمع تأسس 1944 مارس 14 ويف ، االستعمار مشكلة حلل تصورا متلك لكنها

 :فيها جاء اليت الرابعة املادة "واحلرية البيان أحباب " حلركة األساسي القانون يف وردت اليت املواد أهم ومن
 مناوئة جديدة فرنسية مجهورية مع فيدرالية بروابط مرتابطة مستقلة مجهورية وتأسيس ، جزائرية دولة إنشاء فكرة ترويج

 يف التعايش ورغبة ، املساواة شعور وبث واملسيحيني واملسلمني اإلسرائيليني اجلزائريني يف التضامن روح وخلق لالستعمار،
 كبريا مجاهرييا إقباال احلركة هذه لقيت وقد،"3أمة كل تكوين أساس " رأينا حسب هي اليت الروح تلك ، والضراء السراء
 ، االخنراط بطاقة على وحصوهلم واحلرية البيان أحباب " حركة يف اخنراطهم مبجرد أنه الناس ببعض االعتقاد وصل حيث

 يف تفكري كل لسحق م 1945 ماي مؤامرة تدبري إىل االستعمارية السلطات دفع ما وهو االستقالل على سيحصلون
 استعمال رفضه بعد البيان جتمع من عباس فرحات أنسحب الشعب حزب لعناصر الكبري التواجد وبفعل االستقالل

  .الشعب حزب أنصار قبل من العنف

بني فرحات عباس والتيار االستقاليل  1945و 1944جتدر االشارة أن خالف طرأ خالل الفرتة ما بني 
املمثل يف المني دباغني وزمالئه من بينهم بن يوسف بن خدة، حيث نسب فرحات عباس إليه فكرة تأسيس أحباب 

مع أحباب البيان منفصل عن بيان فرحات ، لكن دباغني اعترب جت1943البيان واحلرية، واعتربها امتدادا لبيان فيفري 
، معلال ذلك إىل اختالف برامج الوثيقتني، وكذا األطراف املشاركة فيها، حيث صدرت وثيقة 1943عباس يف فيفري 

فيفري من طرف فرحات عباس، أما جتمع أحباب البيان صدر من عدة أطراف وهم حزب الشعب، مجعية العلماء 
: (( ، حيث قال1949اخلالف بني دباغني وفرحات عباس، تصريح دباغني يف سنة  وفرحات عباس، وما يؤكذ جتدر

وسيلقي هذا اخلالف . 4))لقد أسست أحباب البيان فأخذه مين عباس وأسست حركة االنتصار أخذها من مصايل
  .بظالله خالل الثورة التحريرية، خاصة أثناء تأسيس احلكومة املؤقتة اجلزائرية األوىل

 النهج انتهج البورجوازية الطبقة إىل وينتمي الفرنسية املدارس يف تعلم الذي رحات عباس،ف فإن وهكذا
 الفرنسي اتمع يف بدجمهم األهايل أوضاع لتحسني الثالثينيات خالل اجلزائر يف إصالحات بإجراء فطالب اإلصالحي

 الفردية سواء املختلفة مساعيهم فشل إىل أدى الكولون مع االستعمارية اإلدارة حتالف ولكن ، فرنسيني مسلمني ليكونوا
 نظام يف فرنسا مع متحد وبرملان جزائرية حكومة بتأسيس املطالبة إىله دفع مما الوطنية، احلركة أطراف بقية مع املشرتكة أو

                                                           

   174 .ص ،املصدر السابق  االستعمار، ليل ، عباس فرحات .: ينظر. 196ص ، ، املرجع السابق.. اجلزائر تاريخ يف ودراسات قضايا ، قنان مجال  1
  .45 ص السابق، املرجع ، شريط األمني 2
  .201 ص السابق، املرجع ، العلوي الطيب حممد 3
  .227، املصدر السابق، ص ...بن يوسف بن خدة، شهادات ومواقف  4



 حزبا عباس فرحات ليؤسس االحتادية تفككت حيث ، الثانية العاملية احلرب اية حىت االستعماري النظام ورفض فيدرايل
 املعهودة القدمية الطرق اية تركنا لقد " : اجلزائر حترير مفهوم فيه أوضح، 1اجلزائري للبيان الدميقراطي االحتاد هو جديدا
 شعب، انفصال وال جديد سيد وال اندماج ال واحلرية، املساواة أعين " اجلزائري الوطن " جادة " الكربى اجلادة لنسلك

 باالشرتاك األديب الفكر جتدد بذلك ومواصال والعلمية الصناعية جتهيزاته وينجز واالجتماعي الدميقراطي بتثقيفه يقوم فيت
 أمت يف والتعبري الصورة مها تلكم الكبرية الفرنسية الدميقراطية تقودها املولد وحديثة شابة دميقراطية متحررة، كبرية دولة مع

  ،2 "اجلزائري اجلديد أجل من حلركتنا وضوحها

 إىل واملنضمة الذايت، االستقالل ذات اجلمهورية إىل اإلدماج من ورفاقه عباس فرحات فكر حتول يتأكد وذا
 صوت والذي باجلزائر اخلاص 1947 سبتمرب 20 قانون تضمنها اليت السياسية اإلصالحات ولكن الفرنسي، االحتاد

 باب ليغلق املعتدلني أو منهم الراديكاليني اجلزائريني ملطلب خمالفا ،كان 1947 أوت 27 يوم الفرنسي الربملان عليه
 عباس فرحات إقناع من رمضان عبان متكن حيث . مصراعيه على العنف طريق ويفتح ، السلمي الشرعي العمل

 عباس فرحات بالتحاق وانتهت، 3 1955  ماي شهر منذ بدأت الرجلني بني اتصاالت إثر الثورة إىل باالنضمام
  . م 1956 أفريل شهر خالل القاهرة يف الوطين التحرير جبهة بوفد فرنسيس أمحد والدكتور

II. التنشئة السياسية عند بن يوسف بن خدة  
  :كطالبنشاطه   .1

تعد الثقافة السياسية نتاجا طبيعيا للتنشئة االجتماعية والتنشئة السياسية ، فإن جمموع االجتاهات واملدارك 
اليت اكتسبها بن يوسف بن خدة مكنته من إختاذ موقف مبكر اجتاه النظام ومعايري للقيم واالجتاهات واألحاسيس 

خول النضال السياسي وهو تلميذ يف الثانوية، حيث تشبع بالفكر الوطين مبكرا من خالل الكولونيايل، ودفعته إىل د
حيث شكل  لسان حال جنم مشال إفريقيا،  4"ريدة األمةجل" وتتبعه، )البليدة فرع(دائم مبناضلي جنم مشال إفريقيا ه الاّتصال

نواة صغرية بدأت نشاطها بتوزيع أعداد من " عبان رمضان"و" أمحد يزيد" ؛"األمني دباغني"؛" سعد دحلب"هو وزمالئه 
أن يف إحدى األيام اكتشف مدير الثانوية : "يف صفوف الطلبة، ويف هذا الصدد يذكر بن يوسف بن خدة"جريدة األمة"

حزب الشعب اجلزائري عن طريق توزيع أعداد من جريدة األمة على أن جمموعة من الطلبة ينشطون سرا يف صفوف 
الطلبة، فدخل إليهم يف إحدى احلصص وقال هلم كالما جارحا مل يستطع أحد نسيانه، حيث وصفهم بالسكاكني 

  .5"احلادة اليت تطعن يوما بعد يوم جسد الدولة الفرنسية

  تأثيرات الحرب العالمية الثانية .2
                                                           

  . 116ينظر العنصر اخلاص باالحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري يف الفصل الثاين من هذه الرسالة، ابتداء من ص   1
  86 ص السابق، املرجع : قداش حمفوظ ، صاري اجلياليل  2
  .72- 71 ص ،ص 2003 الشهاب ،منشورات احلقيقة أجل من مرافعة رمضان القادر، عبان عبد محيد  3
، رغم أن تأسيسها كان مستقل عن النجم خوفا من مصادرا ، إال أا تعرب عن توجهات وسياسات التيار االستقاليل، كان 1830يف آخر سنة " األمة" أنشئت جريدة  4

يًعا " فها اآلية الكرمية من أكرب أدوارها توعية اجلماهري يف فرتة الثالثينات  من خالل حقها يف الكرامة واحلرية واإلنعثاق من خمالب االستعمار، وكرمز هلد َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللِه مجَِ
عمار "و" حممد ربوح"و" كحال أرزقي"و" بلقاسم راجف"الذي أصبح رئيس حتريرها مث " عمار عيماش"وقد ضاعت أكثر أعدادها األوىل، ومن حمرريها جند "  ۚ◌ َوَال تـََفرُقوا 

  .  53، ص 1982ر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائ1939-1919حممد قنانش، احلركة االستقاللية يف اجلزائر ما بني : ينظر إىل. وغريهم" خيدر
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خدة سن العشرين، ظهرت أحداث وتطورات على الساحة الدولية واحمللية، أمهها مع بلوغ بن يوسف بن 
 الزحف أمام كامال ايارا فجأة فرنسا اارت عندما ، 1940ربيع أواخر وبالضبط الثانية العاملية احلرب بداية جتلت يف 

 وأثبت ،"تقهر ال اليت فرنسا أسطورة"  وحطم بالعظمة، ادعاءاا فّند مما أسابيع، مخسة من أكثر تصمد مل إذ ، النازي
 نفسيا، التحرر على ساعدته حيث إجيابيا اجلزائري الشعب على اهلزمية وقع كان. 1عن مقاومة األملان وعجزها هشاشتها

 تلك تعد فلم فرنسا إىل نظرته وغريت .2التاريخ هذا حىت اجلماعية إرادته تشل كانت اليت الرهبة عقدة من بتخليصه وذلك

 .3 وتنهزم تنتصر عادية دولة جمرد بل تزعم، كما للعادة اخلارقة القوة

 ، عليها كانت اليت املزرية احلالة هذه من الرغم علىعلى السياسة الفرنسية يف اجلزائر أي تغيري ، يطرأ مل
وحلق  بل اشتدت واتسعت وطأا لتشمل خمتلف جماالت احلياة اجلزائرية، املفعول، سارية ظلت االستثنائية فالقوانني
 عن صحافته ومنعت، 1939 سبتمرب 26 يف حبله قرار صدر قد كان الذي الشعب حزب سيماال الوطنية، احلركة بتيارات

 يف منه خرج أن بعد ، 1939 أكتوبر 04 يف السجن إىل احلاج مصايل زعيمه وأعيد مسؤوليه، من العديد وأعتقل الصدور،
 حبقهم وتصدر ، العسكرية احملكمة أمام مناضال وعشرين سبعة مع 1941 مارس 17 يف وسيمثل ، 1939 أوت 27

 161.000 قدرها وغرامة نفي سنة 560 و سجن، سنة 114 و شاقة، أعمال سنة 123 جمموعها بلغ قاسية، أحكامٌ 

  .4فرنك

 من وصنع الشعبية األوساط يف انتشارا زاده حيث عكسيا،حزب الشعب اجلزائري  على القمع هذا تأثري كان

 حتيا" الشعب حزب بشعارات اجلزائر مدينة جدران امتألت ،1941أفريل  ففي ...احلياة قيد على وهو أسطورة مصايل

والقصائد  األغاين من العديد وظهرت ..."للجزائريني اجلزائر" ،"الشعب حزب حييا" ،"مصايل سراح أطلقوا" ،"احلرية
شخصية مصايل احلاج، حيث كان يرددون هذه األغاين تالميذ  متجدساندت الدعاية الوطنية و  اليت الشعبيةواألشعار 

    5 ...املدارس والكشافة اإلسالمية والرياضيون الشباب

تشكلت  اجلديدة، العناصر وهيكلة القمع فكفكها اليتإحياء خاليا حزب الشعب اجلزائري  عملية انطلقت
 أكتوبر ابتداء من  احلزب بقيادة وسيضطلع ،6...أمحد مزغنة، حسني األحول، مكري حسني : هيئة إدارة جديدة منها

الذي جيمع بني اإلميان الراسخ بالعمل الوطين املنظم والثقافة السياسية  ،7"دباغني ملني "يدعى الطب يف طالب 1942
 املتمرس و اخلوف عقدة من واملتخلص املرتفع الثقايف السقف ذي الوطين الشباب من جديد جيل طليعة نسيكوّ املتينة، 
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استلهموا خصائص النضال السياسي وإمكاناته من واقع التجربة اجلزائرية يف صلته  اخلفاء، يف والعمل السر يف التنظيم على
ائر الفعلية واملتمثلة يف االنعتاق والتحرر من باالستعمار الفرنسي، الذي كان األرضية المتالك الوعي الكايف حبقائق اجلز 

  1.قبضة االستعمارية

يف كونه متحصل على مستوى علمي وقادم من  )قاعدة عمالية( عن جيل الوطنيني الروادهذا اجليل خيتلف 
،  2هو أحد هؤالء املناضلني الراديكاليني املثقفني ، بن يوسف بن خدةأوساط اجتماعية برجوازية حضرية نشأت يف املدن

فكان بذلك منوذجا لعودة الفئات املثقفة والربجوازية الوطنية للفضاء الثوري والنضايل، بعد سنوات من التيه يف حماوالت 
  .االندماج يف املنظومة الكولونيالية

  انضمام بن خدة ونشاطه في حزب الشعب الجزائري .3

، واخنراط بن لدى الفرد السياسية الثقافةيب واملنظمات االجتماعية من أهم التأثريات يف يعترب الوعاء احلز 
يوسف بن خدة يف سن مبكر يف حزب الشعب اجلزائري ويف مرحلة حالكة من احلركة الوطنية، أين عرفت تقلبات 

أثرت الرصيد الثقايف والفكري حيث محلت يف طياا البعد الثوري مبضمون سياسي،  وتطورات يف مطالب هذه األخرية، 
إعادة مما سيجعله من خالل ثقافته السياسية يصبح أحد ركائز التوجه االستقاليل بعد  ،ودعمت ركائز البعد الوطين لديه

  .1946احلركة الوطنية اجلزائرية سنة بعث 

ملني دباغني سنة اليت أسسها " منظمة الشبيبة اجلزائرية"بدأ بن يوسف بن خدة نشاطه السياسي من خالل 
والذين مل  الشعب اجلزائري،مما جعله واحدا من عناصر النخبة اجلزائرية املثقفة الذين انضموا إىل احلزب   1942،3

  4. يتجاوزوا عشرين عنصرا على أكثر تقدير

 إذ ،اجلزائر يف 1942 نوفمرب 8 يف التحالف القوات إنزاليصادف انضمام بن خدة إىل حزب الشعب اجلزائري 

 حبياة ينادون أصبحوا الذين الكولون انتهازية فضح كما ،الفرنسية االستعمارية للقوة البالغ الضعف عن أخرى مرة كشف

 نفوس يف األمل بعث اجلديد الوضع هذا، 5الفاشسيت فيشي نظام يف منهم املائة يف  80 انتظم قد وكان،  واحللفاء أمريكا

6روزفلت فرانكلني فخالل لقاء احللفاء، قادة تصرحيات ذلك وشجعت اجلزائريني،
7ونستون تشرشل 

  احرتام على أكدا 
 تضمن الذي  1941 أوت 12 األطلسي ميثاق وإصدار ،"اجلديد العهد يف والصغرية منها الكبرية الشعوب مجيع حقوق"

حيرتمون حق كل الشعوب يف " مؤكدا بأم  ،8مصريها تقرير يف الشعوب مجيع حبق صرحيا اعرتافا والرابعة الثالثة فقرته يف
اختيار شكل احلكومة اليت سيعيش يف ظلها، ويرغبون يف استعادة احلقوق السيدة واملمارسة احلرة للحكومة لكل من حرم 
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 مما ،"2الشعوب ومساواة اإلنسان حبرية باملناداة أمجع العامل تغمر وواشنطن وموسكو لندن إذاعات" وكانت ،1"منها بالقوة

  .3 "الوطين النضال تصاعد" إىل أدى مما

يشري بن يوسف بن خدة يف حوار له مع حمفوظ قداش أن بعد حتطم األسطورة الفرنسية، الكثري من القادة 
 طرح إىل )فعاليات األهلية(تيارات احلركة الوطنية  دفع، مما 4اجلزائريني كان يفضلون التعامل مع األمريكيني على الفرنسيني

   .5ا املتغىن املبادئ من االستفادة يف وحقه اجلزائري الشعب قضية طرح

يف املقابل أخذ شباب من حزب الشعب اجلزائري على عاتقهم االتصال مع األمريكيني ومتكنوا من ذلك من 
لكن خرجوا مبفادها تعزيز التنظيم السري والظهور بوصفهم ناطقني حقيقيني باسم الشعب ". موريف"خالل االتصال ب

  6.ياجلزائر 

 1943سنة  هقاالتحوقبل  7يف البكالورياه بعد جناحعرفت حياة بن يوسف بن خدة منعرج جديد، حيث و 
ضد التجنيد برفض زج اجلزائريني يف أتون والتحريض السجن بتهمة الدعاية دخل  ،8بكلية الطب فرع الصيدلة باجلزائر

من بينهم ملني دباغني والشيخ احلسني (حيث شارك بن خدة رفقة زمالئه من منظمة الشبيبة اجلزائرية  .حرب ال ختصهم
يف محلة دعائية يف البليدة يدعون الشباب اجلزائري بعدم االلتحاق بصفوف اجليش الفرنسي، خاصة بعدما ) سليماين

الفارين من "بتهمة ما عرف آنذاك ب 9أشهر 8ال ملدة مما كلفه اعتقازدادت وترية التجنيد منذ نزول احللفاء باجلزائر ،
، كما أصدرت نفس "DST" "مصاحل أمن اإلقليم"أين يذكر بن خدة أنه تعرض لعذاب شديد يف مقرات  ."اجلندية

املصاحل أمرا يقضي بتجنيده يف صفوف اجليش الفرنسي رغما عنه، لكنه اضطر إىل تقدمي رشوة ألحد اجلنود الفرنسيني 
عفاءه من أداء اخلدمة العسكرية وهذا فعال ما حدث إذ أطلق صراحه بعدما انتهت فرتة عقوبته يف اية شهر مقابل إ
  1943.10أكتوبر 

حاكما عاما  Catrouxالسلطة يف فرنسا احلرة، وتعيني اجلنرال كاترو  De gauleتزامن ذلك بتويل ديغول 
مت فرض اإلقامة اجلربية على زعماء احلركة الوطنية على رأسهم ، ورفض فكرة استقالل اجلزائر قطعيا، بل 11على اجلزائر
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وأثناء زيارته للجزائر ألقى ديغول خطابا أعلن فيه فكرة تطور اجلزائر ضمن املنظومة الفرنسية، وقد .  1فرحات عباس
دد كل من ، ومت رفضه تقريبا من جل التيارات السياسية اجلزائرية، حيث ن2 1944مارس  7عرف فيما بعد مبرسوم 

فرحات عباس والشيخ اإلبراهيمي هلذا األمر ورفضاه، أما بالنسبة حلزب الشعب الذي ال يزال نشاطه حمظورا ولكن تأثريه 
، أما الشيوعيني فقد 3يف الساحة الوطنية ما زال قويا، فقد أعلن مصايل احلاج الذي ال زال يف املنفى رفضه هلذا املرسوم

أنه يساند منح األهايل احلقوق السياسية ودعا إىل ضرورة أن يدخل يف نطاق احلقوق ب" عمار أوزقان"صرح ممثلهم 
  4املوظفون والعمال ومجيع فئات الشعب حىت ميكن الدخول يف نطاق املنظومة الفرنسية

 انتقل بن يوسف بن خدة بعد االفراج عنه إىل مدينة اجلزائر ملتابعة دراسته اجلامعية، وأثناء ذلك عاود االتصال
بلمني دباغني، هذا األخري وبعد مشاركته يف احلياة السياسية العامة كمسؤول أول عن حزب الشعب اجلزائري،، أدرك أنه 

بل عليه القيام بذلك مع آخرين يف احلركة الوطنية،أراد إحياء مبادرة حزب  ال يستطيع االنفراد بالفعل الوطين وحده،
يدة مع ممثلي مجعية العلماء وفرحات عباس وابن جلول، كللت هذه ، حيث شرع يف اتصاالت عد5الشعب اجلزائري 

  .19446يف أفريل " أحباب البيان واحلرية"املشاورات بالنجاح ومت تأسيس 
جبهة موحدة، وكانت هناك موجة من الدعاية انطلقت منذ  اجلهود مبذولة لتنسيق العمل وتكوين كانت 

أسفرت عنه املطالبة بإلغاء  وقد انعقد مؤمتر ألحباب البيان. البيان الناس إىل التحمس ملطالب تدعوا 1945جانفي 
مصايل  يف اجلنوب وجعل اللغة العربية لغة رمسية، مث املطالبة بإطالق سراح نظام البلديات املختلطة واحلكم العسكري

توقيفه عن طريق اللجان اليت تنظر إىل اإلصالح، وكان  وقد أدى هذا النشاط الوطين إىل ختوف الفرنسيني وحاولوا.احلاج
يؤمنون بضرورة القضاء على  بلدهم قد أدى إىل كتمان غضبهم وظلوا يتحينون الفرص باجلزائريني وكانوا انشغاهلم بتحرير

   7.احلركة الوطنية
من االحتكاك باحلركة الوطنية ومناضيلها، حيث  كان حيضر رفقة دباغني  ومتكن بن يوسف بن خدة

االجتماعات العديدة اليت ينظمها أعضاء املكتب السياسي ألحباب البيان، مما أكسبه خربة وجتربة أوسع، وكذلك تعرفه 
ايل، أمحد مزغنة على أبرز القادة يف حزب الشعب اجلزائري، كأمحد طالب، أمحد بودة، شوقي مصطفاي احلاج شرش

فرتمست معامل الثقافة السياسية لنب يوسف بن خدة من خالل املشاركة السياسية، ومن . 8وغريهم.... حسني إصالح 
  . خالل توليه ملختلف املسؤوليات اليت أسندت اليه، وهذا ما سيتضح من خالل نشاطه يف أواخر احلرب العاملية الثانية
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حيث استغل  ،1945احلركة الوطنية يف تنظيم مظاهرات يف أول ماي بن يوسف بن خدة مع زعماء  شارك
تكون وسيلة حزب الشعب اجلزائري فرصة عيد العمال، من أجل استقطاب اجلماهري والتفافه حول مطالب احلزب، و 

، 1لوطنيةأمال مجاهري الشعب احلزائري يف تغيري جذري بفضل النزعة ابإظهار قوة احلركة الوطنية و  ضغط على الفرنسيني
بإطالق سراح مصايل احلاج، واستقالل اجلزائر  حيث نزل آالف املتظاهرين ونادوااملظاهرات كل القطر اجلزائري،  وعمت

يف ) مشروع ثورة(اكتشفوا  وادعى الفرنسيون أم، ، وكانت املظاهرات سلمية2ورفعوا العلم الوطين واستنكروا االضطهاد
، وفتح اجلنود العاصمة، وبدأت االعتقاالت والضرب وجرح الكثري من اجلزائريني زائرجباية خاصة ملا قتل شرطيان يف اجل

بعد  ماي 7وملا أعلن عن االحتفال الرمسي يوم  3."عبد القادر زيار"و "بلحفاف"النار فجأة وسقط عدة قتلة ذكر منهم 
مهرجان األفراح،  مرون يف تنظيمشرع املعف، )ماي 08أي (بعد توقيع اهلدنة، وتوقع حصول تظاهرات يف اليوم التايل 

ومحلو الفتات . 4واالستقالل بعد أن تلقوا إذنا من اإلدارة الفرنسية ونظم اجلزائريون مهرجانا خاصا م ونادوا باحلرية
" نريد أن نكون متساوين معكم"و" فليسقط االستعمار"و" عاشت اجلزائر حرة"و" حرروا مصايل: "حتمل العبارات التالية

   6.ألف قتيل 45، لكن قوبلت هذه املظاهرات مبجزرة راح ضحيتها قرابة 5"رعة االطلسيعاشت ش"و
، تطّورات "أحباب البيان واحلرية"، وانفراط عقد 1945لقد عرف حزب الشعب اجلزائري بعد جمازر ماي 

التيارات السياسية محلت أن باقي متثلت أوال يف التخلص من التهمة امللقاة على عاتقه، حيث  ،سياسية وتنظيمية هامة 
لقد وقعت : "، هذا ما أكده االخضر بن طوبال 7مناضلي احلزب الشعب اجلزائري مسؤولية ما حدث من جمازر

، هذا مل يثين من عزميتهم بل زادم "، وقد كان واضحا منذ ذلك احلني أنه جيدر بنا شق طريقنا مبفردنااملسؤوليات علينا
والتنظيمي واملادي والتوسع على كامل الرتاب الوطين لالنتفاضة املسلحة، اليت تعد السبيل  وعيا بضرورة التحضري املعنوي

  . 8الوحيد إلاء الوجود االستعماري باجلزائر
  بن خدة عضوا في اللجنة المركزية لحركة من أجل انتصار للحريات والديمقراطية .4

، تطّورات سياسية وتنظيمية هامة تعكس طموح 1945لقد عرف حزب الشعب اجلزائري بعد جمازر ماي 
احلركة  1946حيث ظهرت سنة  احلزب، والرغبة يف إعداده ملواجهة خمتلف االحتماالت اليت تفرزها الساحة السياسية، 

 وهذا التنظيم، "حزب الشعب اجلزائري"لـ وهي متثل الذراع الشرعي ) MTLD(من أجل انتصار احلريات والدميقراطية 
وقد تبلورت هذه  ،تّتسم بالشمول والطموح وال ختلو من التعقيد اليتو  ،يعكس اإلسرتاتيجية العامة للحزب اجلديد
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اإلسرتاتيجية على مراحل، كنتيجة لرتاكم التجارب اليت عرفها احلزب، وسيطرت على تفكري املسؤولني حىت يف ظروف 
إّن املعركة الفاصلة مع االستعمار، وفق هذه اإلسرتاتيجية، تتطّلب توعية اجلماهري وتأطريها سياسيا  ،قساماألزمة واالن

، وحتقيق قدر من االحتاد الوطين بني األحزاب واحلركات املناهضة من أمثال بن يوسف بن خدة مبناضلني أكفاء
املسّلح وحرب العصابات، وحتقيق حتالف بني احلركات  لالستعمار، وتكوين طليعة من املناضلني املدرّبني على الكفاح

االستقاللية يف املغرب وتونس يتضّمن اإلعداد واالستعداد للكفاح املسّلح، وتوفري الدعم املادي والسياسي من العامل 
حوهلا العريب، والعمل مع احلركات والتيارات املناهضة لالستعمار إلخراج القضية اجلزائرية من الطوق الذي ضربه 

  1 .االستعمار الفرنسي

" اجلزائر احلرة"يعترب بن يوسف بن خدة من مهندسي هذه االسرتاتيجية، حيث ترأس بداية فريق التحرير لـ 
 15كما شارك بن يوسف بن خدة يف مؤمتر حركة انتصار للحريات الدميقراطية ما بني . MTLD(2(اللسان الناطق لـ 

  .للحركةيف اللجنة املركزية  انتخب عضواببلكور، حيث  1947فيفري  16و 

، 1947عارض بن يوسف بن خدة أثناء املؤمتر خيار املشاركة يف االنتخابات الذي أقره مصايل يف فيفري 
، عني بن خدة بعدها رئيس جلنة دعاية 3ولكن نتيجة االقرتاع كانت لصاحل املشاركة، مما دفع به االنصياع للعبة الدميقراطية

، 19485بعني الدفلى يف ديسمرب   4أنشأها احلزب خالل االجتماع الذي عقده يف مدينة زدين دعاية النشر اليت 
،كما أسندت إليه مهمة اإلشراف ومتابعة نشاط  6وبذلك أصبح بن خدة يشرف اجلانب اإلعالمي داخل احلزب 

رتأسها عيسات إيدير، وجلنة ، كلجنة الشؤون النقابية اليت كان ي1949خمتلف اللجان اليت استحدثها احلزب منذ سنة 
، وساهم بن خدة من خالل هذه اللجان يف نفوذ احلزب يف أوساط ...الشؤون الرياضية، وجلنة عن حرية التعبري 

   1951.7اجلماهري، وظل ميارس بن خدة مهامه إىل غاية 
  بن خدة أمينا عاما للجنة المركزية لحركة انتصار للحريات الديمقراطية .5
، استقال هذا األخري نتيجة األزمة 8حلولسني اأمينا عاما خلفا حل 1951 أوتيف بن يوسف بن خدة أصبح 

، ويذكر بن 1، حيث امه مصايل احلاج بتدبري انقالب ضده1949األزمة اخلطرية اليت مر ا احلزب بداية من سنة 
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64.  

3 Sid Ali Abdelhamid , A« la mémoire d’Elmodjahid Hocine Lehouel »,In « Association Historique et culturel du 11 
décembre 1960»,Alger, 2006, P73. 
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زية الذي انعقد يف مدينة البليدة يف مارس أن األزمة اليت برزت بني حلول ومصايل، تعود إىل اجتماع اللجنة املرك: ((خدة
، يف هذه الدورة حاول مصايل استصدار الئحة ترشحه لرئاسة احلزب مدى احلياة، وبالتايل متنح له السلطة 1950

  . 2))املطلقة يف تسيري شؤون احلزب، لكن مشروع الالئحة مل يفز باألغلبية اليت أكدت حرصها على القيادة اجلماعية

مت تعييين رغما عين أمينا : ((ن يوسف بن خدة إزاء موضوع التعيني هو الرفض، حيث صرح قائالكان موقف ب
، ويصرح أنه كان يكن ))1951احلركة من أجل انتصار للحريات الدميقراطية يف أوت –عاما حلزب الشعب احلزائري 

حيث فاز حلول ثالث -ته داخل احلزب االحرتام والتقدير لشخص حسني حلول، ولرصيده النضايل وكرزمته القوية، وشعبي
آلين كنت أنتمي إىل صفوف املناضلني :((...، مث علل سبب اختياره قائال- مرات متعاقبة بتأييد اللجنة أثناء التصويت

، أو رمبا يعود السبب إىل أنين كنت يف مرات عديدة أساند   السريني ولعل هذا هو السبب يف اختيار مصايل لشخصي
  3)).، أو قد يكون شخص ما اقرتح عليه ترشيحي نة املركزيةمواقفه يف اللج

بينما يذكر عبد الرمحان كيوان أن سر تعيني مصايل لنب خدة يف هذا املنصب يعود إىل أخالقه العالية وهدوءه 
وانضباطه داخل احلزب من جهة، وفضل بن خدة يف إعادة تنظيم احلزب بعد القمع الذي عرفه الشعب اجلزائري سنة 

  .4وطاقته الثورية اهلائلة من جهة ثانية 1945

 ثبتورث بن خدة واقع صعب للحزب، متثل أساسا يف األزمة الرببرية واكتشاف املنظمة اخلاصة، إال أنه  وقد
، مطالب يف نفس 1953، رغم قرار مصايل احلاج سحب الثقة منه يف سبتمرب 1953يف منصبه بعد مؤمتر أفريل 
طلقة إلعادة بعث احلزب من جديد، وإعادته من وجة نظره إىل السكة الثورية اليت حاد الوقت تسليمه السلطات امل

،  وتعرض خالهلا بن خدة إىل 7بنب خدة ورفضوا عرض مصايل 6، إىل أن أعضاء اللجنة املركزية متسكوا باألغلبية5عنها
تسلمت :((بن خدة يف هذا الصدد قائال، حيث يذكر 8عدة صعوبات خاصة بعد انقسام القيادة بني املصاليني واملركزيني

، يف هذه األثناء كان احلزب يف أوج ضعفه بسبب األزمة الربيرية، 1951منصب األمني العام حلزب الشعب يف أوت 
  . 9))1950واكتشاف املنظمة اخلاصة وتفكيكها عام 

احلزب والبالد من أزمة ظهر احلزب يف هذه املرحلة احلساسة عجز كبري يف اختاذ القرار القادر على إخراج 
  :1فيما يليخلصها عبد احلميد مهري ، 10عميقة اجلذور ومتعددة األبعاد
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لقد جنح احلزب يف نشر الوعي مبطلب االستقالل التام لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودّرب آالف  −
لة املناضلني واإلطارات على أساليب العمل السري، وهّيأهم على قبول فكرة العمل املسّلح كوسي

  .لالستقالل
أخفقت مساعي احلزب يف حتقيق الوحدة بني األحزاب املكّونة للحركة املعادية لالستعمار مبا يعّوض  −

. 1945ماي  8اخلسارة اليت ُمنيت ا احلركة الوطنية بانفراط عقد حركة أحباب البيان واحلرية إثر جمازر 
مل يلق الصدى " مؤمتر وطين جزائري"لتنظيم فآخر نداء وّجهه احلزب، قبل اندالع األزمة يف قيادته، 

  .املطلوب لدى األحزاب واهليئات السياسية
أخفق احلزب يف جعل املشاركة يف االنتخابات أداة لتجنيد اجلماهري والضغط على اإلدارة االستعمارية، ألّن  −

املشاركة وّلدت رّد  وألّن هذه. اإلدارة الفرنسية جلأت لتزوير االنتخابات على نطاق واسع وبصفة مستمرّة
  2".القشة اليت قسمت ظهر البعري"حيث وصفها حسني آيت أمحد بـ  .فعل سليب حىت لدى املناضلني

أخفق احلزب يف احملافظة على التنظيم العسكري السّري الذي بذل يف إقامته جهودا كبرية، بعدما اكتشفت  −
فيهم قائده الوطين أمحد بن بله، واضطرت القيادة اإلدارة الفرنسية أمره واعتقلت عددا كبريا من أعضائه مبا 

  .حلّله رمسيا ما عدا الفروع املوجودة يف جبال األوراس وبالد القبائل واجلزائر العاصمة
أخفق احلزب، رغم املساعي العديدة واحلثيثة، يف إقناع حزب الدستور بتونس وحزب االستقالل يف املغرب  −

  .لشروع يف الكفاح املسّلح، عندما حيني وقته، يف جبهة مغاربية موّحدةبضرورة إعداد طليعة من املناضلني ل
أخفقت اجلولة اليت قام ا رئيس احلزب مصايل احلاج يف البالد العربية، حسبما قيل، يف تسجيل نتائج  −

 .ملموسة لتوفري الدعم املادي املطلوب لتنفيذ خطط احلزب

، )الصراع بني املركزيني واملصاليني( اليت عصفت بوحدة احلزب يضاف إىل هذه احلصيلة السلبية، اندالع األزمة
، وتأثريه القوّي يف 1952وعدم إطالع القيادة السياسية على التنظيم الذي أسسه حممد بوضياف وأصحابه منذ ربيع 

اخلاصة خرجت عن  أوساط املناضلني، ومن ّمث قّلة إدراكها بأّن احلّدة اليت كانت تّتسم ا عالقاا مع قدماء املنظمة
طبيعة االحتكاكات اليت جنمت عن اكتشاف املنظمة من طرف اإلدارة الفرنسية، لتصبح تعبريا عن مشروع سياسي 

  3.لتحضري االنتقال للعمل املسّلح كوسيلة إلخراج احلزب والبالد من املأزق السياسي الكبري

، حذرة ومرتّددة من مشروع االنتقال 4ركزيةجعلت هذه احلصيلة السلبية مواقف القيادة السياسية للجنة امل
ألّن . يف آخر األمر، دون اختاذ القرار احلاسم الصريح، كما يريده أنصار االنتقال للعمل املسّلح وحالت ،للكفاح املسّلح

ادة وهي اخلطوة اليت مل تستطع القي. القرار كان يقتضي اخلروج من التفكري يف دائرة اإلسرتاتيجية التقليدية للحزب
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السياسية القيام ا، وقام ا حممد بوضياف ومن معه، آخذين بعني االعتبار فقط ما جنح احلزب يف حتقيقه وهو نشر 
الوعي الشعيب بأمهية مطلب االستقالل، ويئة الشعب واملناضلني لقبول فكرة الكفاح املسّلح كوسيلة لتحقيق هذا 

  1 .االستقالل

كمثال على صعوبة اخلروج من التفكري التقليدي للحزب يف قضية الكفاح املسلح، مهري   ويذكر عبد احلميد
ما كان يرّدده األخ احلسني األحول، ويؤمن به أيضا يوسف بن خّدة، من ضرورة توفري قدر من التنسيق املغاريب قبل 

نسا ستقّدم تنازالت كبرية للجارين الشروع يف العمل املسّلح باجلزائر، ألنه بدون تنسيق متني مع تونس واملغرب، فإّن فر 
رأيه هذا بن يوسف بن خدة وقد كّرر . الشقيقني، قد تؤّدي لعزل اجلزائر، واحليلولة دون وصول اإلمدادات املنتظرة للثورة

يف أكثر من مناسبة، وبالرغم من أّن األحداث قد أثبتت، فيما بعد، صحة هذه الرؤية، فإّن حّدة املواقف، يف جّو األزمة 
ومن . والرهانات املفتوحة إذ ذاك، كانت تدفع البعض لتصنيف أصحاب هذا التفكري يف خانة املعارضني للكفاح املسّلح

  2.الصعب، بعد امتحان الزمن واألحداث، اعتماد هذا التصنيف املبّسط

  ن خدةالثورة الجزائرية في تنمية وتحديث الثقافة السياسية عند فرحات عباس وبن يوسف ب  دور :ثالثا

I. موقفهما من اندالع الثورة التحريرية 

 :موقف فرحات عباس  .1

حولت جبهة التحرير الوطين بوجودها وعملها الساحة السياسية، حيث  1954بعد اندالع الثورة يف نوفمرب 
أجربت كل التيارات من األحزاب ومجعيات ومنظمات، أن حتدد نفسها بالنسبة إليها، كان العمل املسلح يذيق ذرعا 

يرتأسه فرحات عباس، الذي كان موقفه من اندالع  حبيث مل تقبل به األحزاب من بينها حزب االحتاد الدميقراطي الذي
الثورة يعد مغامرة وال ميكن القيام ا، وندى فرحات عباس بالبقاء يف التعامل مع اإلدارة الفرنسية حيث قال يف تصريح 

جلمهورية نعم حنن نقرتح مبدأ الفيدرالية الذي جيعل من اجلزائر مجهورية تتمتع باستقالهلا الداخلي متحدة مع ا((: له
إنين أطرح هذا االقرتاح من ... الفرنسية، ويف داخل اجلمهورية اجلزائرية يقام نظام يضمن لكل األقليات ممارسة السيادة

جديد على املسؤولني وعلى الرأي العام الفرنسي وأطلب فتح حوار واسع بني املسلمني واألوربيني ألنه أصبح من 
  . 3))مية وأخويةاملستعجل قصد بناء جمموعة فرنسية إسال

واصل فرحات عباس نشاطه الرمسي وكان يشارك يف االنتخابات ويقرتح حلول سياسية ويتخذ مواقف علنية 
، إال أنه تأزم الوضع بني فرحات عباس والفرنسيني إىل 4متدرجة كانت تدور يف إطار الدميقراطية احلقيقية واملساواة الفعلية
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املوازين وأدرك فرحات عباس أن الطريق مسدود أمامه وال يستطيع أن يفعل أي شيء لتغيري أن قامت ثورة نوفمرب وغريت 
  . 1جمرى األمور

مبناسبة مناقشة القضية اجلزائرية يف الربملان الفرنسي أن احلل  1955أقر فرحات عباس يف منتصف عام 
ون أي خلفية وبكل حرية التداخل مع فرنسا يف لقد اخرتنا يف حزبنا بد: "املنشود لإلحتاد الدميقراطي يقوم على ما يلي

، أخرج فرحات عباس 1955، وبعدما حدث من تزوير يف انتخابات أفريل 2"إطار االحتاد الفدرايل كمجموعة موسعة
عاجزا على أن جيعل األوربيون يقبلون بتغريات فهو " جاك سوستيل"من أحالمه وجعله يقتنع بأنه ملا كان احلاكم العام 

  .3لى اجلزائريني دف عزل جبهة التحرير الوطينيناور ع

 Pierre mendés(والتقى فرحات عباس رفقة علي بومنجل وفرانسيس برئيس الوزراء بيار منديس 

France ( فأجاب رئيس الوزراء أنه جيهل امللف اجلزائري وبالتايل فهو حباجة إىل 1947طالب عباس بتطبيق قانون ،
إن اجلزائريني سئموا : "عليه وعندما عاد فرحات عباس مرة أخرى إىل باريس ثانية كتب ما يليمتسع من الوقت لالطالع 

  .4"من السيادة الفرنسية

الحظ فرحات عباس بأنه كلما أظهر ليونة يف مطالبه وسلمية يف أساليب نضاله كلما ازداد االستعمار تعنتا 
مواقفه واستسلم ألسلوب العنف الثوري الذي رفضه لعدة عقود،  فيهينه وخييب آماله يف كل مرة، مما دفعه إىل تغيري يف

   5.وهكذا التحق فرحات عباس بقطار الثورة

وقد أسفرت اجلهود اليت بذهلا السيد فرحات عباس عن نتائج إجيابية داخل صفوف النواب التابعني حلزبه 
عن موقفه من اندالع الثورة، والتحق  ، وسرعان ما تراجع فرحات عباس6حيث بدأت االستقاالت الفردية واجلماعية

جببهة التحرير الوطين بعد االتصاالت اليت قام ا مع عبان رمضان وأصبح فرحات عباس رجل ثوري بعدما كان رجل 
أنه ما أخذته فرنسا بقوة ال "حوار وتغيري عن طريق القانون، وقد تأكد فرحات عباس ما قاله ميصايل احلاج ذات يوم 

ال ميكن أن جتري مفاوضات مع فرنسا إال على : "، وبعدها صرح فرحات عباس قائال7"وانتزاعه إال بالقوة ميكن استعادته
  .8"على يد رجال جبهة التحرير وبشرط أن تعرتف فرنسا أوال وقبل كل شيء باجلنسية والقومية اجلزائرية
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 فرنسا، وذا التصريح الذي كما دعا إىل إجالء قوات االحتالل الفرنسي من اجلزائر وإال انتقلت احلرب إىل
يبني أن فرحات عباس ختلى عن برناجمه يف حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري، وتأكد أن الثورة هي السبيل الوحيد 

  1.الستقالل اجلزائر رغم أنه مل يقتنع ا يف بدايتها ووقف موقفا سلبيا منها

   موقف بن يوسف بن خدة السياسي من اندالع الثورة .2
الفرتة األوىل قبل اندالع الثورة يف أول رتتني دقيقتني من حياته النضالية؛ احتل بن خدة موقع الصدارة يف ف

متثلت يف  الفرتة الثانيةإمكانية الشروع يف الكفاح املسلح، أما ، واملوضوع الرئيسي للخالف فيها هو 1954نوفمرب 
وصفها  .الرئيسي للخالف واجلدل فيها يدور حول اتفاقيات إيفيانوكان املوضوع  1962مارس  19إيقاف القتال يف 

إن الثورة، وهي مهمة إنسانية كربى، فرتتني هلما ثقل خاص يكاد يطفي : "1961حممد بوضياف وهو يف سجنه سنة 
معينة إىل  على كل شيء، البداية والنهاية ومها أيضا الفرتتان األكثر صعوبة ألن كلتيهما تساهم يف االنتقال من حالة

  .2"حالة مغايرة متاما

كان بن خدة يف الفرتة األوىل، أمينا عاما للجنة املركزية حلزب انتصار للحريات الدميقراطية، واتسم عهده بــأزمة 
  :االنقسام إىل ثالث اجتاهات داخل احلزب متثلت يف

احلاج مدى احلياة وختويله مجيع ميثل التيار املصايل، من مطالبه الرئاسة الدائمة ملصايل : االجتاه األول- 
  .السلطات وإدارة احلزب وطرده من يشاء من صفوفه

نزع  1954يضم أنصار اللجنة املركزية، اليت عززت مبدأ التسري اجلماعي، كما قررت يف أوت : االجتاه الثاين
  . مجيع السلطات من أيدي مصايل احلاج

ذي كان من ابرز وجوهه حممد بوضياف، ديدوش مراد تيار الشروع يف الكفاح املسلح ال: االجتاه الثالث - 
   .ومصطفى بن بولعيد

قد أتى داء النزاع بدوائه، وستظهر األيام بأن ذلك الدواء كان من : (( ويقول فرحات عباس يف هذا الصدد 
  .3))أجنع األدوية وأنفعها

رغم و  ،4حول الطريقة والتوقيتفكرة العمل املسلح ولكن كانوا خيتلفون تبىن كل تيار من التيارات الثالث، 
املشاركة يف ، و "الربكة"إنشاء املنظمة العسكرية  :يف هذا االجتاه منها اللجنة املركزية اخلطوات العملية املرتددة اليت اختذا

تشكيل اللجنة الثورية للوحدة والعمل مع قدماء املنظمة اخلاصة، وتقدمي مليون فرنك فرنسي للمساعدة على 
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إال   ،1إرسال احلسني حلول وحممد يزيد إىل القاهرة للتأكد من إمكانيات اإلمداد العسكري عند اندالع الثورة،و التحضري
يف اختاذ القرار احلاسم باالنتقال للكفاح  زتالقيادة السياسية للجنة املركزية وأمينها العام بن يوسف بن خدة عجأن 

  :إىل هذا  ويعود املسلح،

  .نظيم سياسي للحزب وتصور اسرتاتيجي التقليدي الذي جتاوزته األحداثبقاء القيادة سجينة ت-1

صعوبة اخلروج من التفكري التقليدي للحزب يف قضية الكفاح املسلح وهذا ما كان يردده احلسني حلول -2
ألن دون  ويؤمن به يوسف بن خدة، وهو ضرورة توفري قدر من التنسيق املغاريب قبل  الشروع يف العمل املسلح باجلزائر،

ية مع اللجنة ز كما اختلفت اللجنة املرك .2ذلك سوف يتم عزل اجلزائر واحليلولة دون الوصول اإلمدادات املنتظرة للثورة
كانت اللجنة الثورية للوحدة : ((الثورية للوحدة والعمل يف تاريخ تفجري الثورة، حيث يذكر يف هذا الصدد بن خدة

على الفور، بينما كانت اللجنة املركزية تلتمس مهلة إضافية بسبب األزمة العنيفة اليت  والعمل تطالب وتتبىن تفجري الثورة 
  .3))كانت قائمة بينها وبني أتباع مصايل هلذا كانت ترفض القيام بالعمل املسلح يف تسرع وتدهور

د بع: ((يذكر بن الشيخ احلسني فيما خيص موقف بن يوسف بن خدة من مسألة قيام الثورة، حيث يقول
للحزب، قرر بن خدة تعيني جلنة متكونة من مخسة أعضاء، مهمتها إعادة بعث ) 1953أفريل (املؤمتر الثاين للحزب 

املنظمة اخلاصة لكن مصايل رفض ذلك، ومل يوافقه إال بعد ضغط بعض املناضلني عليه، وإصرار بن خدة وحسني حلول 
  .  4))على ذلك

لتجاوب املغرب وتونس مع هذا التصور أفرغه من حمتواه، ودفع البعض لكن الرهانات املفتوحة آنذاك، ونسبة ا
من وضع أصحاب هذا التفكري يف خانة املعارضني للكفاح املسلح، خاصة يف املقابل كان هناك توجه أكثر واقعية يف 

األخري كل ما جنح ، الذي استغل هذا 1954مسألة الكفاح املسلح واملتمثل يف قادة الذين فجروا الثورة يف أول نوفمرب 
وهو نشر الوعي الشعيب بأمهية مطلب االستقالل ويئته واملناضلني بقبول فكرة الكفاح  1945احلزب يف حتقيقه منذ 

   5.املسلح كوسيلة لتحقيق هذا املطلب

التقليدية للتيارت السياسية وخاصة حلركة انتصار للحريات  اإلسرتاتيجيةعلى  قاسم مولود أشاركما 
 من والتنصل والتملص التهرب نوع من واهليئات األحزاب هذه طرف من أيًضا هناك يكون وقد(( :الدميقراطية بقوله

 وقتها نحي مل أن ترى كانت انهأل األعمال،واألخرى تلك ضد كانت مبدئًيا بعضها ألن والتخلص املسؤولية يف املشاركة
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 أن تريد فال فيها البادرة صاحبة ليست انهأل أو ،عنها ما شيًئا تعرف كانت ولو حىت علمها وقعت بغري انهأل أو بعد
   1.))وقوعها بعد اتهمسؤوليا يف بتأييدها تشارك

II. للثورة التحريريةفرحات عباس وبن يوسف بن خدة  انضمام 
شهدت الثورة تدفق املوجة النضالية اجلديدة، تدفقا يعد غري مسبوق من قبل املناضلني املثقفني على غرار عبان 
رمضان وبن يوسف بن خدة وسعد دحلب وحممد يزيد، األمني دباغني، فرحات عباس، أمحد فرنسيس، عمار 

ليسامهوا بعدها يف إنشاء . التنظيم وكذا االستعالمات، الذين استغلوا خربام النضالية يف إعداد اإلسرتاتيجية و ...أوزقان
وهنا جيدر بنا أن نشري إىل الدور . إدارة تتكفل بالنظام والتنسيق واألوامر ومنها تصدر اخلطوط العريضة للسياسة املنتهجة

ظيمها يف إطار اهلام الذي قامت به جبهة التحرير الوطين ممثلة يف شخصية عبان رمضان يف  توحيد القوى الثورية وتن
باالضافة إىل فتح أبواب حزب جبهة . متناسق خيضع ألوامر قيادة مركزية موحدة، باإلضافة إىل تأسيس جلان تسيري

 الدميقراطي االحتادالتحرير الوطين أمام كل املناضلني وخاصة املناضلني املنتمني إىل منظمات وأحزاب أخرى على غرار 

، وذلك لتكوين جبهة موحدة متثل األفاالن -كأفراد–املسلمني واحلزب الشيوعي اجلزائري ومجعية العلماء  اجلزائري للبيان
الذي ميثل بدوره األمة بكل مكوناا وخصوصياا، وذا يكون عبان رمضان قد وضع حدا للطابع الفوضوي الذي ميز 

أن مؤمتر الصومام كان مبثابة املرحلة ومما ال شك فيه . العمل النضايل، وهذا بالرغم من حتفظات بن بلة وزيغود يوسف
املهمة يف مسار جبهة التحرير الوطين، إذ خرج بقرارات تارخيية أعطت للكفاح نفسا جديدا، األمر الذي جعلها نقطة 

ليتواصل املد الثوري ليضم طلبة اجلامعات والثانويات الذين اخنرطوا يف صفوف . ائتالف بني مجيع املناضلني املثقفني
  2.حريرجيش الت
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 للثورة التحريرية انضمام فرحات عباس .1
بعد فشل احملاوالت بني املسلمني واألوروبيني يف اجلزائر واليت كانت مستحيلة بسبب املمارسات القمعية 

فالرجال الذين (...) ال أملك أية صفة للتشاور مع فرنسا : "التونسية قائال   (action)لالستعمار، صرح عباس جلريدة 
يقودون احلركة هم الذين ميلكون شرعية التشاور، واعتقد أن فكرة اجلمهورية اجلزائرية املستقلة اليت اقرتحتها ال تزال قائمة 

، وعلى إثر "فوضين جبهة التحرير الوطينلكنين لن أدافع عنها وال عن أي حل آخر ولن التزم أي عمل سياسي إذا مل ت
يناير توصل أمحد بومنجل والدكتور فرنسيس إىل إقناع  30اجتماع االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري بسويسرا يوم 

  .   1فرحات عباس بضرورة اإلعالن الرمسي عن التحاق حركتهم بالثورة

 مجعية مبقر صحفية ندوة عقد إليها وبوصوله ، 1956 أفريل 26 يوم القاهرة سويسرا إىل من عباس فرحات توجه

 جلبهة السري انضمامه لكن  .2التحرير الوطين جلبهة انضمامه عن وعلنيا رمسيا فيها أعلن املسلمني اجلزائريني العلماء

   3. 1955 ماي يف كان التحرير الوطين

 فرحيت حيايت، وألبرهن عن يف يوم أسعد إنه: " له قال بلة بن أمحد بأن ويقول حارا، استقباال استقبل القاهرة ويف

 و خيضر، دباغني، وحممد ملني و أمحد، آيت حسني الصحفية الندوة وحضر " .اجلمهور أمام معك مرة ألول علنا سأظهر
املدين، أعلن يف املؤمتر انضمام حزب البيان إىل جبهة التحرير الوطين وتضمن بيان فرحات  توفيق وأمحد يزيد، أحممد

  4:عباس ما يلي

إن النظام االستعماري هو عدونا األساسي واحلرب مل تكن ضرورة طبيعية وحتمية وإمنا هي حرب  �
 .فرضت علينا فرضا، وهلذا فنحن نتوجه بأنظار إىل الضمري العاملي وإىل الضمري احلر الفرنسي بصورة خاصة

ي، بل مها مما يتمناه كل األحرار يف إن املفاوضات والتفاهم ليس ممكنا بني الشعبني اجلزائري والفرنس �
العامل على إن هذا ال ميكن أن يكون حمال للخداع والتضليل بعد اآلن، إن املفاوضات مع فرنسا ال ميكن أن تتم إال مع 

  .ممثلي جبهة التحرير الوطين أي مع ااهدين الذين خيوضون معاركهم اآلن يف سبيل حرية الشعب
 إىل انتقاله قبل باريس، إىل رحالت بثالث قام لقد الذي وجد يف بيان أول نوفمرب، وذا فقد رسخ مبدأ السلم

 حد ووضع السلمي، احلل عن باحثا 1956 أفريل يف والثالثة السنة، نفس من أوت يف والثانية أفريل ، يف األوىل القاهرة،

 بعد، فيما اجلزائرية للثورة حسنة آثارا تركت الرحالت هذه ( 1073 ) وجهه، يف أوصدت األبواب الدماء ولكن لسفك

 اضطرت والذي احلوار إىل بدعوته األحداث سبق عباس فرحات واحلوار، للسلم، ورفضهم الفرنسيني، أظهرت مهجية فقد

  .واملمتلكات األرواح، يف فادحة خسائر بعد مرغمة إليه فرنسا اللجوء

   بن يوسف بن خدة بالثورة الجزائرية نضماما .2
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حبل حركة انتصار احلريات الدميقراطية وكل اهليئات  Roger Léonardبعد قرار احلاكم العام روجي ليونار 
التابعة هلا ومنع نشاطها يف كافة تراب اجلمهورية الفرنسية، مبا فيها عمالت اجلزائر، مت إلقاء القبض على أكثر من ألفي 

، مما دفع بنب يوسف بن خدة بتوجيه رسالة معتدلة ميقراطيةللحريات الد شخص من مناضلي ومسؤويل حركة االنتصار
، يطالبه فيها بوقف سياسة القمع مع اإلفراج على مجيع املعتقلني، وفتح باب "فرانسوا ميرتان"اللهجة إىل وزير الداخلية 

إصدار أمر يقضي بإلقاء إال أن ردة فعل السلطة الفرنسية كان ب ،احلوار أمام كل التيارات الوطنية مبا فيهم قادة الثورة
  .1بتهمة املساس بأمن الدولة) سركاجي حاليا(، وزج به يف سجن بربروس 1954نوفمرب  25القبض عليه يف 

متكن بن يوسف بن خدة أثناء تواجده بالسجن، من إمساع صوته إىل السلطات الفرنسية حيث التقى 
كما التقى بن خدة يف مارس .2دد مطالبه السابقة، أين ج1955يف جانفي  Robert Barrât "روبري بارا"بالصحفي 

، حيث حاول هذا األخري إقناع بن خدة بتوجيه "فانسان مونتاي"الرائد  "جاك سوستال"من نفس السنة مع مدير ديوان 
نداء إىل الثوار حيثهم فيها على وقف العمليات املسلحة، وانتهاج األسلوب السياسي بتنظيم انتخابات تسمح 

ملنتخبة برفع املطالب إىل السلطات الفرنسية، لكن بن خدة أدرك أا مناورة فرنسية تريد استمالته من أجل للشخصيات ا
ونشري يف هذا  3.اليت أدرجها يف رسالته لفرانسوا ميرتان وأصر على املطالب السابقة هلاإطفاء هليب الثورة، مل خيضع 

تنظم يف سجن بربروس وعرب عن إدانته هلا من خالل املناشري اليت  الصدد امتعاض عبان رمضان من هذه اللقاءات اليت 
، ألنه كان يدرك سياسة جاك سوستال املبنية يف خلق قوة ثالثة يتمكن بواسطتها القضاء على  19554كتبها يف أفريل 

  5.الثورة

ن الكفاح املسلح، يما خيص اإلعالن عاللجنة املركزية مل يكن هلا ضلع فرأت احملكمة الفرنسية باجلزائر أن 
   6 .من بينهم بن خدة 1955فقررت إطالق سراح قادا من املركزيني واملصاليني يف ماي 

بعد : ((جببهة التحرير الوطين، حيث يذكر يف هذا الصدد أنه 1955التحق بن يوسف بن خدة يف سنة 
خ عبان رمضان الذي كان مسؤوال خروجي من السجن مباشرة حاولت االتصال باجلبهة، ووفقت يف األمر، فاتصلت باأل

هنا بالعاصمة وأبدينا رغبتنا يف االنضمام إىل صفوف الثورة، فكان شرطه األول هو حل اللجنة املركزية للحزب ، فقمت 
لعقد اجتماع لدراسة األمر، واختذنا يف النهاية قرارا نوصيهم فيه باالخنراط الفوري  7مع من بقي من أعضاء اللجنة املركزية

                                                           
1 Yves Courrière :la Guerre d’Algérie ,T1, les Fils de la Toussaint ,éd Foyard , 1970, p 447. 
2Abderrahmane Kiouane :les débuts d’une diplomatie de guerre ,ed ,Dahlab , Alger ,2000.P01. 
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اليا، لكن هذا األخري نصحهم بالعودة إىل اجلزائر، والتقى بإيط" سان رميو"بوساطة حسني حلول من مقابلة أمحد بن بلة  يف  1955ومتكن بن خدة وصاحل الوانشي يف جويلة 
  1955ولكن يف أكتوبر . إىل الثورةأمحد بودة بعبان رمضان وطرح عليه فكرة التجمع الدميقراطي اجلزائري، لكن عبان رفضها وأعاب على اللجنة املركزية تأخرهم يف االنضمام 

يا إىل الثورة، حيث التحق كل من بن خدة، عيسات إيدير، صاحل لوانشي، الطاهر لعجوزي، عبد احلميد مهري، عبد املالك متام، ، مت حل اللجنة املركزية وإنضمام املركزيني فرد
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  .69- 67اجلودي خبوش، املرجع السابق، ص ص .  بالثورة  وعني عضوا من أعضاء الوفد اخلارجي 1956التحق يف أفريل 



، وأصبح على إثرها بن خدة من مساعدي عبان رمضان املقربني، حيث 1))صفوف جبهة التحرير الوطينالفوري يف 
استقر يف الوالية الرابعة يف منطقة البليدة بطلب من عبان، وأسندت إليه مسؤوليات ثانوية كتوفري األدوية واأللبسة 

  .والبحث عن خمابئ للمجاهدين

III. 1958- 1956الثورة التحريرية ما بين  نشاط فرحات عباس وبن يوسف بن خدة في. 

 1958-1956ما بين  النشاط السياسي لفرحات عباس .1

املغرضة،  الفرنسية للدعاية حد ووضع العاملي، التأييد لكسب الدبلوماسي العمل ضرورة الثورة أدركت قد
  . 2عباس فرحات وهو العمل، لذلك املناسب الشخص ووجدت

 أمحد زميله مع ودمشق طرابلس، إىل فانتقل سوري، سفر جبواز الدبلوماسي، العمل يف فرحات عباس شرع

 حيث السورية السلطات إىل أوصلهما الذي دمشق، يف مهري احلميد عبد الوطين التحرير جبهة مبمثل فرنسيس، والتقى

 .3اجلزائرية للثورة كبريا دعما قدمت

 مع بلجيكا إىل اجته مث ،4بالثورة التحقوا الذين حركته مبناضلي هناك التقى حيث سويسرا إىل ذلك بعد وتوجه

 العمل ذلك من يأمل كان القاهرة، إىل عاد ومنها سويسرا ىلإ رِجعأ ندوة صحفية، عقد من منع ولكنه فرنسيس، أمحد

 ترضخ لكي دبلوماسيا فرنسا على الضغط أجل من املؤيدين من عدد أكرب وكسب الثورة اجلزائرية، عدالة إبراز الدبلوماسي

 سنة يف بوالصوف احلفيظ عبد مع كانت األوىل املفاوضات حماوالت بداية الوطين، التحرير جبهة التفاوض مع و لالعرتاف

 املفاوضات ولكن ،)Pierre Commin ( قومني بيار " له مبعوثا  (Guy Mollet)مويل  غي " عندما أرسل 1956

 ب خيضر حممد التقى القاهرة ففي الوطين التحرير جبهة مع اتصاالت يف الفرنسي االشرتاكي احلزب بعدها وشرع فشلت،
 التقى السنة نفس يف بلغراد ويف ، 1956 أفريل 30 و  12مابني  وذلك ، ) Gorse  George(" جورج قورس "

 اللقاءات هذه من تريد الوطين التحرير جبهة كانت " قومني بيار " مع الوطين التحرير جبهة شخصيات  وبعض خيضر،

   5.اجلزائري للشعب وحيدو   شرعي، كممثل الفرنسي ا  االعرتاف على  احلصول

 لدفع املنظمات بريوت إىل دمشق إىل بلغراد من ينتقل كان وإمنا األوىل، اللقاءات يف عباس فرحات يشارك مل

 فيها، ودامت مهمتهما كيوان،عبد الرمحان   مع الالتينية، أمريكا إىل انتقل مث 6.وتدويلها اجلزائرية، بالثورة لالهتمام الدولية

 وجدا وقد ووليفيا، والشيلي، والبريو، وباراغواي، وأوروغواي، األرجنتني، خالهلا زارا 1956 نوفمرب 15 إىل سبتمرب 10 من

 أجل من بإخالص عمل لقد. اجلزائرية األنصار للثورة من املزيد كسب 7والسياسيني والصحافيني، الطلبة، طرف من تفامها

  .الثورة اجلزائرية خلدمة السياسية وخربته طاقته، كل مستعمال حمنتها من اجلزائر إنقاذ أجل
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  1958-1956ما بين لبن يوسف بن خدة  السياسيالنشاط  .2
الوالية الرابعة يف منطقة البليدة بطلب من بق بن يوسف بن خدة جببهة التحرير الوطين، استقر االتحبعد 

عبان، وأسندت إليه مسؤوليات ثانوية كتوفري األدوية واأللبسة والبحث عن خمابئ للمجاهدين، وهنا يتضح علو كعب بن 
خدة ومدى نضج فكره ومنو ثقافته السياسية، حيث  قبل ذه املهام بعد أن كان أحد أعضاء اللجنة املركزية منذ سنة 

، وساهم بن خدة خالل 1 1954و 1951، وأمني عام حلركة انتصار احلريات الدميقراطية يف الفرتة املمتدة بني 1947
  :هذه الفرتة يف

 .التنسيق بني العاصمة والواليات −
 .االتصال باحتادية فرنسا والبعثة اخلارجية يف القاهرة −
، أين اتفق بن خدة مع عبان 1956إعداد النشيد الوطين، حيث كانت بداية اقرتاحه مع مطلع عام  −

، أما عبان أكد 2رمضان على حمتوى النشيد، حيث أكد بن خدة على ضرورة خلوه من أي متجيد للشخصية
على عدم إضفاء الصبغة الدينية عليه حىت ال يتعرض حلملة دعائية من السلطات الفرنسية أو الكنيسة، وجيب 

واالستقالل من خمالب االستعمار، ومت اختيار الشاعر مفدي أن يعرب على هدف الثورة واملتمثل يف التحرر 
 3".حممد فوزي"زكريا لكتابة النشيد الوطين، أما حلن وموسيقى النهائية كانت للموسيقار املصري 

تأسيس صحيفة ااهد، حيث أسندت إىل بن خدة مهمة اإلشراف على العمل االعالمي داخل  −
يدان من خالل إشرافه على العمل اإلعالمي يف حركة انتصار للحريات ، ملا له من جتربة يف هذا امل4الثورة

ملا له من داللة إميانية وتعكس الطابع اجلهادي الذي خيوضه " ااهد"الدميقراطية، وكان من اختار االسم 
 5 .1956الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي، ومت إصدار أول عدد يف اية جويلية 

، حيث عني بن خدة  1956فيفري  24يف ) UGTA(لعام للعمال اجلزائريني تأسيس االحتاد ا −
وبإيعاز من بن خدة مت إدراج مسألة العمل النقايب  6.كمنسق بني جبهة التحرير الوطين واألمانة العامة لالحتاد

 7النقايب ضمن أجندة مؤمتر الصومام 
حيث ساهم يف تعبئة . UGEMA(8(تأطري الطلبة بواسطة االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني  −

، حيث برهن الطلبة 1956ماي  19من خالل مظاهرات  R.Lacoste"9 "الطلبة ضد سياسة الكوست 
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  .الثورة يف مرحلتها األوىل



على التفافهم بالثورة حيث تركوا مقاعد اجلامعات والكليات واملعاهد، وتوجهوا إىل اجلبال ليدعموا كفاح 
 1شعبهم وثورم

حيث أحكم عبان رمضان . 2م1957-م1956ما بني  )ZAA(تنظيم املنطقة املستقلة بالعاصمة  −
م الذي أعاد تنظيمها إىل ثالث مناطق وحل 1956النشيطة داخل العاصمة منذ  3سيطرته على الشبكات

عبان رمضان والعريب بن مهيدي وبن حيث أسند اإلشراف على هذه املناطق إىل كل من الشبكات القدمية، 
  : م على النحو التايليوسف بن خدة، ومت توزيع املهام عليه

 .4العريب بن مهيدي يشرف على التنظيم الفدائي التابع لياسف سعدي �
أما مهمة عبان رمضان فكانت تنحصر يف تنشيط الثورة على الصعيد الوطين وضمان التنسيق يف ما  �

لب وسعد دح) كرمي بلقاسم الذي أشرف على الوالية الثالثة(يتعلق بالعضوين اآلخرين يف هذه اللجنة 
 5.الذي توىل مهمة إدارة صحيفة ااهد لسان حال جبهة التحرير الوطين

 بينما يتوىل بن يوسف بن خدة متابعة التنظيم السياسي التابع إلبراهيم شرقي، أي احملافظة السياسية �
) اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، اإلحتاد العام للتجار اجلزائريني(للمنطقة املستقلة، واملنظمات التابعة 

كما بادر بن خدة إىل إنشاء شرطة  ZAA.6والشؤون املالية واتصاالت جلنة التنسيق والتنفيذ باملنطقة 
 .7الستعمارسياسية داخل الفرع السياسي، مهمتها القضاء على اخلونة وعمالء ا

، حيث منحها مؤمتر الصومام مجيع 1956أصبحت اجلزائر العاصمة منطقة مستقلة ابتداء من سبتمرب 
، وهذا ملا تكتسيه من أمهية إسرتاتيجية على الصعيد الوطين، حيث أن ال ختضع لتنظيم الواليات األخرى الصالحيات،

لوحده كان يظم  8، فحي القصبة)700.000(نسمة  أغلب سكاا كانوا مهيكلني حيث قدر عددهم بسبع مائة ألف
شخص منخرط يف صفوف اجلبهة، وهلذا اختريت ألن تكون مقر جلنة التنسيق ) 80.000(يظم حوايل مثانني ألف 

  9. والتنفيذ
 من مؤتمر الصومام موقف فرحات عباس وبن يوسف بن خدة .3
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التحرير الوطين بعدما حوهلا إىل حركة مفتوحة أمام جبهة لقادة  الثقافة السياسيةساهم ميثاق الصومام يف إثراء 

خمتلف اإليديولوجيات، اليت التحق أنصارها باملسار الثوري دون أن يقدموا أي دليل على ختليهم عن إيديولوجيام 

 1السابقة

 قف فرحات عباس امو  1.3

  :ن مؤتمر الصومامعمن المؤسسات التي انبثقت موقف فرحات عباس  1.1.3
وذلك من خالل تزويدها بالعديد  ،للثورة التحريرية تنظيما حمكماضع و مؤمتر الصومام يرى فرحات عباس أن 

لتحقيق هدف االستقالل، وأضاف أن املؤسسات اليت   من املؤسسات السياسية والعسكرية اليت أمنت استمرار الثورة

ميالد جلنة التنفيذ والتنسيق والس انبثقت عن مؤمتر الصومام أمنت مواصلة مسار الثورة التحريرية ومن نتائج املؤمتر 

 وبن وكرمي بلقاسم، مهيدي، بن والعريب رمضان، عبان( اللجنة التنسيق والتنفيذ عباس فرحات يعتربحيث  ،الوطين للثورة

   .3جلبهة التحرير الوطين العليا األركان قيادة اللجنة هذا ومتثل  ،" حلكومة نواة " ــك  2)دحلب وسعد خدة، بن يوسف

 عضوا وأصبح ،4 )برملان جزائري (مبثابة  يعد  لمجلس الوطني للثورة الجزائريةا أن  عباس فرحات كما يرى

 املسلمني الطلبة ومجعية والعمل، للوحدة الثورية اللجنةو  اخلاصة املنظمة وأعضاء العلماء، واملركزيني، جانب إىل فيه دائما

  .الوطين التحرير جبهة إىل الذين انضموا اجلزائريني،

  :من أرض الوطن CEEبعد خروج  القادة بين الداخلية الصراعاتموقف فرحات عباس من  2.1.3
 حيث ،الداخلية بني بعض قادة الثورة حول قيادة الثورة وتزعمها الصراعات عن يرتفع كيف عباس عرف فرحات

 بعيدا النظر على وقدرته السياسي، فكرهونضج  الليربالية، ثقافته ألن اإلخوة بني املؤامرات لعبة يففرحات عباس  يدخل مل

 ألن الصراعات، هذه يتجاوز أن عباس فرحات استطاع وقد دوائر الصراع، من معينة دائرة إىل االنضمام جتنب من مكنته

 يتدخل كان ما وكثريا القادة، بني الداخلية الصراعات عن فرتفع الشعبية الوطنية الثورة مرتبة إىل بالثورة السمو هدفه كان

  .املتصارعني بني لإلصالح

 لقناعات سياسية، ولكن ذاتية، شخصية ألسباب ليس مهيدي، وبن عبان، مع الفكري تقاربه أظهر أنه صحيح

 منذ به ينادي ما كان وهذا والعقل، للفكر، األولوية إعطاء مع متييز بدون اجلزائر أبناء كل بني متكامل عمل الثورة أن وهي

 الفكري للعمل السياسي األولية إعطاء يف رمضان عبان مع اتفق ، 1938 سنة اجلزائري الشعب إحتاد حلزب تأسيسه

نظِر،
ُ
   5.امليداين العسكري العمل على امل
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 من مقتل عبان رمضان فرحات عباس موقف 3.1.3

 يف ملسؤولياته حد وضع حماولة هو كثريا بذلك تأثر الذي رمضان عبان اغتيال على عباس لفرحات فعل رد أول
 فيفري14 يف والتنفيذ التنسيق جلنة اجتماع وخالل بالبقاء، نصحه اإلبراهيمي البشري الشيخ ولكن، 1والتنفيذ التنسيق جلنة

ال أصدق : (( عباس فرحات عليه فرد قتله وجب ولذلك الثورة، على خطر رمضان عبان بأن بلقاسم كرمي له أكد 1958
شيء تلومونه؟ لقد كان خالل اجتماعاتنا كان موضوعيا، لبقا وأخويا، مىت  أن عبان كان قادرا على اخليانة، على أي

إىل أين حنن ذاهبون؟ املسألة تتجاوز اليوم : ((، مث أضاف قائال))أظهر رغبة يف السيطرة على انتفاضتنا وفرض ديكتاتوريته
ا من طرف الس الوطين للثورة شخص عبان، حنن حبضور قيادة جبهة التحرير الوطين اليت تتشكل من تسعة أعضاء عينو 

اجلزائرية، مخسة منهم جيتمعون ويقررون التخلص من أحدهم، هل كان هلم احلق يف تقرير ذلك؟ لقد أحدثوا بتصرفهم 
إذا استمررمت يف هذا التصرف سوف لن تنشؤوا جزائر . هذا أحدثوا سابقة خطرية، إا العودة إىل العصور الوسطى ال غري

 أال ؟ حماكمته حق أعطاك من(( :، كما عاتب فرحات عباس كرمي بلقاسم قائال له 2))ائر بعدد العقداءحرة لكن عدة جز 

  4))رمضان لعبان حدث ما مثل ألبنائك أو ،3يوما لك حيدث أن ختاف

 شعبيا فقد بعدا للثورة أعطى حيث موضوعي، و وصادق، صريح، رجل بأنه رمضان عبان عباس فرحات ويصف

حيث يذكر  يف هذا الصدد فرحات عباس على لسان عبان رمضان  5.للجزائر عامة ملكية إىل الثوريني ملكية من أخرجها
كهذا، اجلزائر ليست الشرق حيث يسود ) يقصد سيطرة الباءات الثالث(أنا ال أتفق مع مستقبل كهذا : (( رمضان قوله

صعاب وبالتضحية بالنفس إذا اقتضى األمر سننقذ حرياتنا رغم كل ال. املستبدون ويتسلطون على احلكم بدون منازع
((6 .  

 واقعيةال نظرةال الذي يرى فيه  بن مهيدي العريب واستشهاد رمضان، عبان اغتيال ويرى فرحات عباس أن ب

  .العظماء رجاهلا بعض فقدت اجلزائرية ، فإن الثورة للثورة عميقةالو 

  من الباءات الثالث فرحات عباس موقف 4.1.3
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من طرف العقداء الثالث، مما ولد نوع من  انتقادبالدميقراطية الفرنسية، مما جعله حمط  متأثركان فرحات عباس 
، أين أبدى فرحات   1958 مارس 13 يف القاهرة يف والتنفيذ التنسيق جلنة اجتماع انعقاد خاللالصراع، وهذا يتضح من 

جبهة التحرير  رجال إحياء أو قتل حقهم من وليس قضاة أنفسهم نصبوا: (( بقوله العقداء عباس اعرتاضه على سلوك
 زالت مسيطرة ما القبلية العقلية أن نظره ففي مستحيلة، اجلماعية احلياة بأن ذلك على عباس فرحات علق ،1))الوطين 

 حد إىل بوالصوف وصلت و كرمي، بني 1958 أفريل 14 اجتماع خالل وقعت حادثة ويذكر العقداء، بعض عقول على

منكما  شيء ألحد أي حيدث لو خصامكما، حتمل أستطيع ال " :هلما قائال بقوة تدخلت يقول حيث التهديد،
 بأن أنسيتما سلوككما  وجباهلا دواويرها، و ،امبد اجلزائر تعرف لكي عالنية وسأفضحكما أوروبا، إىل وأنتقل سأنسحب،

    .2"شعبنا لتضحيات بالنسبة صراعكما ميثل ماذا ؟ اجلزائر يف تسفك الدماء

 موقف بن يوسف بن خدة من مؤتمر الصومام 2.3

  مشاركته في صياغة قرارات مؤتمر الصومام 1.2.3
 3ساهم بن يوسف بن خدة يف اإلعداد وصياغة برنامج مؤمتر الصومام، حيث كان من بني األعضاء اللجان

حيث ساهم بن خدة  وعبد امللك متام يف صياغة بعض  4.اليت شكلها عبان رمضان إلعداد والتحضري ألرضية الصومام
وميثل أحد أهم احملاور  ،5احملاور اليت كانت هلا عالقة مباشرة مبستقبل الثورة وأبعادها السياسية والفكرية والعسكرية

  : 7، حيث مت إدراج النقاط التالية6األساسية خاصة يف جانب القانون

كفيلة اليت تسمح بتحقيق تقرير مصري اجلزائر واستقالهلا بأقل التكاليف باختاذ السبل ال: أهداف الثورة: أوال
  :وهذا باختاذ اخلطوات التالية. ويف أقرب اآلجال

كتنظيم اجليش وتأسيس سلطة سياسية معرتف ا واحرتام : إعطاء الثورة التحريرية أبعاد ومقاييس دولية - 
 .قوانني احلرب 

بعدم السماح هلا بتحقيق خياراا، واالقتصادية باستهداف جماالا العمل على إستنزاف القوى العسكرية  - 
احليوية، واالجتماعية بإرغام الرأي العام الفرنسي على تقبل حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، 

 .والضغط على السلطة الفرنسية اجللوس للتفاوض
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 .فرض العزلة السياسية والدبلوماسية على فرنسا إقليميا ودوليا - 

الوقوف إىل جانب الشعب اجلزائري، يف مقاومته لالضطهاد والقمع الذي متارسه عليه اآللة احلربية  - 
 وحتويل التيار الشعيب إىل طاقة خالقة. االستعمارية

وتتمثل يف االعرتاف باألمة اجلزائرية موحدة غري قابلة للتجزئة وإبطال شعار : شروط وقف إطالق النار: ثانيا
واالعرتاف جببهة التحرير الوطين كممثل الوحيد والشرعي . واالعرتاف باستقالل اجلزائر وسيادا الكاملة، "اجلزائر فرنسية"

  .للشعب اجلزائري

اعتبار جبهة التحرير الطرف الوحيد املخول له قرار وقف : يتم من خالل: السالماملفاوضات وإقرار : ثالثا
إطالق النار على أساس مبدأ االستقالل التام برتسيم احلدود اجلغرافية والسياسية للدولة اجلزائرية، وحتديد اإلطار القانوين 

ة دينية بل ثورة تريد االستقالل إلقامة مجهورية لألقلية األوروبية يف اجلزائر، والتأكيد على أن الثورة ليست حرب أهلي
دميقراطية واجتماعية تضمن املساواة بني مواطين الوطن الواحد، أما أشكال التعاون االقتصادي والنقدي واالجتماعي 

  1. والثقايف تبىن وفق العالقات الثنائية بني البلدين 

ن خالل مسامهته يف صياغة أرضية الصومام اتضحت معامل الثقافة السياسة لدى بن يوسف بن خدة حيث م
وموافقة على هذا الربنامج من طرف احلضور، وانعكاساا على مسار الثورة اجلزائرية، حيث رغم معارضة الوفد اخلارجي 

على هذه القرارات، متكن برنامج الصومام بنقل الثورة إىل مرحلة الشمولية والتنظيم، ) خاصة أمحد بن بلة وأمحد حمساس(
هيئتني أو قيادتني للثورة التحريرية ليصبح العمل وفقهما وبالتايل العمل يف إطار مجاعي ومها الس حيث انبثقت عنه 

  2.كان لنب خدة العضوية فيهما...الوطين للثورة اجلزائرية أي برملان الثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ أي احلكومة

  الصومام مؤتمرقرارات موقف بن يوسف بن خدة من  2.2.3

يعترب موقف بن يوسف بن خدة، األكثر تأييدا ومرافعة ملؤمتر الصومام ومقرراته، لقد اعتربه احلدث التأسيسي 
أهم اجتماع  يف نظر بن خدة يُعدوألجهزة الثورة واملنعرج الكبري يف تاريخ اجلزائر وهذا بفضل الربنامج الذي متخض عنه، 

وطين لقادة الثورة التحريرية خالل مرحلة الكفاح املسّلح، وكان انعقاده ضرورة ُمّلحة لتقييم املرحلة األوىل من الثورة 
من أجل اسرتجاع السيادة الوطنية، من خالل تزويد الثورة   املسّلحة، ولوضع اخلطوط العريضة ملواصلة الكفاح املسّلح 

دة، تقوم بتوحيد التنظيم العسكري وتنظيمه وتسيري الكفاح املسّلح، زيادة على حتديد املنطلقات بقيادة مركزية وطنية موح
وكذلك تدارك النقائص املسّجلة يف التموين . السياسية واإليديولوجية اليت تتحّكم يف مسار املعركة الكفاحية وتوّجهها

   .3والتمويل، وضعف االتصال بني املناطق
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أن ما متخض عن مؤمتر " الرئيس بن يوسف بن خدة شهادات ومواقف "ل كتابه ويشري بن خدة من خال
الصومام من قرارات ونتائج تارخيية كانت خطوة كبرية على الرغم من اعرتافه بضعف املشاركة لبعض الواليات كالوالية 

  . 1يف استشهاد مصطفى بن بولعيداألوىل مثال مرجعا األسباب إىل األحداث األليمة اليت عرفتها يف هذه الفرتة واملتمثلة 

يرى بن يوسف بن خدة أن قرارات املؤمتر كانت اجيابية حيث خلقت قيادة عليا موحدة جلبهة التحرير تتمثل يف 
الس الوطين للثورة اجلزائرية، هذه القيادة استطاعت مأل الفراغ الذي مّيز عمل الوفد اخلارجي ومجاعة الداخل من عدم 

اقف السياسية، كما استطاعت اإلجابة عن األسئلة اليت كانت تطرح عليهما يف ما خيص املفاوضات التنسيق يف املو 
  2.وشروطها مع فرنسا

 3ويشري بن خدة أن الس الوطين للثورة ضم جمموعة من خمتلف التيارات السياسية ما عدا احلزب الشيوعي
حني قد التحقت عناصر من هذا احلزب بصفة شخصية،  الذي رفض حل نفسه واإلشرتاك يف معركة التحرير الوطين، يف

ويضيف أن قرارت مؤمتر الصومام ترمجت اإلحساس الوطين الذي جسدته الثورة التحريرية، رغم ما أثاره بعض القادة على 
يتعلق بالبعد قرارات املؤمتر، أا إحنرفت عن املبادئ اليت أعلنها بيان أول نوفمرب خاصة فيما غرار بن بلة وحمساس على 

طرح حسب بن بلة أن مؤمتر الصومام حيث  4.اإلسالمي للثورة اجلزائرية وتكوين دولة دميقراطية يف ظل املبادئ اإلسالمية
االجتاه الالئكي حاول تشويه مبدأ فصل الّدين عن الدولة أو السياسة لتمرير بعض القناعات املناقضة للمبادئ 

عبان "إن الطرح الالئكي يعود إىل ثقافة « )):Stora Benjamin " ((  ستورابنجامني"، وهو ما أكده  5اإلسالمية
ومجاعته املتأثرة بِقيم اجلمهورية اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت، ومنتشرة يف أوساط مجاعة أحباب البيان " رمضان

  .6»واملثقفني اليساريني والبورجوازيني

أرضية الصومام مل تنحرف عن بيان أول نوفمرب الذي يؤكد عن هذه اإلدعاءات بأن  بن يوسف بن خدةويرد 
بأن قرارات املؤمتر قد جسدت مبدأ القيادة اجلماعية لتفادي شبح امليصالية، كما أكدت على مبدأ اإلعرتاف بدون شرط 

بة إلقامة مسبق باإلستقالل اعتمادا على إرادة كامل الشعب اجلزائري للتحرر من اإلستعمار وقدمت تصورا واضحا بالنس
  7".ال دولة مونارشية وال دولة دينية :"سألة الدينية حيث جاء يف شهاداتهالدولة اجلزائرية املستقلة وخبصوص امل

أن ميثاق الصومام وفر للثورة أرضية إيديولوجية يف شكل نظرية كفاح حترير وطين، وقواعد سلوك ويؤكد بن خدة 
عبان " تمع قائم على قيم العمل واالنضباط والتنظيم، كما حيددها خطة وقيادة ومشروع جم: ومبادئ حمددة ومنسقة
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إن قوة الثورة ال تكمن يف السالح فقط وال يف نوعيته، وال يف شجاعة الرجال وحدها،  بل تكمن «: بقوله" رمضان
  .1»  أساسا يف قوة التنظيم واالنضباط

  عضوية ونشاط السياسي لبن خدة في المجلس الوطني للثورة 3.2.3

من صالحياته اختاذ مجيع ، ورة ويؤدي دور اهليئة التشريعيةميثل الس الوطين للثورة أعلى هيئة قيادة يف الث
القرارات من حيث تعيني أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ اليت تلتزم بتنفيذ قراراته يف جمال العمل والنشاط السياسي 

برسم خطة عملها وتوزيع مجيع والعسكري، وحيدد معامل السياسة اليت تنتهجها جبهة التحرير الوطين يف الداخل واخلارج، 
   . 2ار ومراقبة األجهزة اخلاصة ا، هو املؤمتن األساسي على السيادة الوطنيةالسلطات اختاذ القر 

فدفع بعدة عناصر من خمتلف التيارات  ،يعد التغري املفاجئ يف قيادة الثورة من خالل املؤسسات اليت أقرها املؤمتر
، CNRAاجلزائرية   للثورة، وهذا ما يتضح من خالل تشكيل أعضاء الس الوطينمناصب القياديةالسياسية  تبوء 

حركة (حيث احتوى خمتلف تيارات احلركة الوطنية والعناصر الثورية املفجرة للثورة، فضم عناصر من اللجنة املركزية 
الس  تكونو وعناصر من االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري ومجعية العلماء املسلمني، ) االنتصار للحريات الدميقراطية

  .3إضافني 17دائمني و 17عضوا منهم  34للثورة من أربعة وثالثني الوطين 

 27إىل  20املؤمتر األول املنعقد بالقاهرة من يف كأحد أعضاء الس الوطين للثورة بن يوسف بن خدة   شارك
1957أوت 

ئ تأسيس مجهورية جزائرية دميقراطية اجتماعية غري منافية للمباد: ، وأهم ما خرج به املؤمتر هو 4
وطرح كرمي بلقاسم فكرة إسناد مسؤولية اإلسالمية، إضافة إىل إلغاء أولوية السياسي عن العسكري والداخل على اخلارج،

والتصدي هليمنة عبان ، )سعد دحلب، بن يوسف بن خدة(وهذا لسد الطريق أمام املركزيني  ،  )5(الثورة للقيادة التارخيية
ومتكني العسكريني من اعتالء أعال املناصب يف أجهزة الثورة، ومت رمضان على هرم السلطة وعزله عن بقية مسانديه، 

  .   )6(أعضاء  05بدال من  09توسيع أعضاء جلنة إىل 

اخلمسة املوقوفني من مت إقصاء بن خدة من جلنة التنسيق والتنفيذ املنبثقة من هذا االجتماع، وإدراج القادة  
، ومل يتوّقف نشاطه عند هذا بل  اجلزائرية احتفظ بعضويته يف الس الوطين للثورة بن خدة إّال أن .طرف فرنسا ضمنها

جبهة التحرير الوطين إىل كّل من بلغراد ولندن يف إطار التعريف  كان يقوم بعّدة مهام من بينها ترأسه لوفد
  7.يف احملافل الدولية اجلزائرية بالقضية
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حاد مع كرمي بلقاسم  صراعإىل كونه حمسوب على عبان رمضان الذي كان يف يعود سبب إقصاء بن خدة 
زعامة (الزعامة السياسية اليت تعد مسة من مسات احلكم الفردي يف اجلزائر، وهذا منذ احلركة الوطنية  حول وبوصوف

يقوده رجاالت الثورة منذ نشأة جبهة التحرير الوطين، أصبح يف حقيقة األمر  ن، فاحلكم اجلماعي الذي كا)مصايل احلاج
على إثر اختفاء القادة التسعة من قيادة احلزب وذلك  1956لسلطة خاصة بعد سنة حكما فرديا وصراعا على ا

بسسب اعتقال بعضهم عند حتويل الطائرة واستشهاد آخرين ، ومن هنا يتبني ارتباط احلزب أو احلكم بالشخصيات 
ا يدفع إىل االرجتالية يف وليس بالربامج ، وهذا احلكم الفردي سوف يولد احتكار السلطات يف يد فرد أو مجاعة قليلة مم

تكريس مبدأ ضمين غري ُمعلن وهو مبدأ أولوية العسكري على السياسي، يف مؤمتر القاهرة  حيث تقرر ،  1أخد القرارات
م كبداية لقرب العبقرية السياسية، وحتويل اجليش وليس اجلبهة  27/12/1957: يف2"عبان رمضان:"خاصة بعد تصفية

  . 3ديولوجيإىل مدرسة للتكوين  اإلي

  من مقتل عبان رمضان بن خدة موقف 4.2.3
أبدى بن يوسف بن خدة موقفا يربز مدى تعلقه الشديد بعبان رمضان والعريب بن مهيدي الذي يعتربمها من 

أن اسم مؤمتر الصومام يرتبط ارتباطا وثيقا باسم شخص عبان الذي أراد أن :((أبرز الشخصيات الثورية، حيث يقول 
ويتأسف . 4))اجلزائر إىل مركز عاصمة الدولة احلاملة للسالح وإعطاء احلركة الثورية طابع التحرر والشرعيةيرتقي مبدينة 

لكون أما يتعرضان للنقد الغري املوضوعي من قبل البعض يف عدة مناسبات ال ختدم شهادام وال املاضي ايد للوطن،  
 7بل وقد جترأ عليه البعض بعمالته للعدو 6واإلسالم أو نزعته الفشيستية املعادية للعروبة 5كما يُنعت عبان بنزعته اجلهوية

واخليانة، هذا ما دفع بن يوسف بن خدة إىل إعتبار هذه املواقف املعادية لشخصية عبان رمضان بأا تتسم  7للعدو
  . 8ريني بالذاتية وعدم النزاهة كما أا تفتقد إىل املصداقية والسيما عندما تأيت من بعض القياديني الثو 

م إىل فيدرالية جبهة التحرير الوطين 1956استدل بن خدة دفاعه عن عبان واملؤمترين بالرسالة اليت بعثها عام 
واملصالية وغريهم من املناهضني للثورة الدين يواصلون عملية التخريب والتقسيم ضد اجلالية  9إلدانة العناصر املوالية للرببرية

ويردف بن خدة مدافعا عن . سالة تنفي ادعاءات اليت تنسب إىل عبان نزعته اجلهويةاجلالية اجلزائرية املهاجرة وهذه الر 
رمضان، بأن ثقافته الفرنسية مل تبعده عن أصالته وإنتمائه وهويته الوطنية اجلزائرية املتشبعة بالثقافة العربية اإلسالمية  عبان
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ويرافع بن خدة عن عبان قائال إن  1 ).لدميقراطيةحركة انتصار للحريات ا(اليت هي أساس عقيدة حزب الشعب اجلزائري 
م اليت كان يروجها احلزب الشيوعي 1953إميانه باإلنتماء اجلزائري دفعه إىل رفض فكرة اجلزائر أمة يف طور التكوين منذ 

  PCA.2اجلزائري 

اجلزائرية، فكانت حسب بن يوسف بن خدة أن تيار التفرد بالقيادة واحلكم عاد من جديد للساحة النضالية 
ويرى بن خدة أن النقطة . بداية تقهقر السلطة اجلماعية؟ ألول مرة  وحتوهلا إىل شكل خاص ذي طبيعة عسكرية 

الفاصلة اليت أدت إىل أخد هذا املنحى هو مقتل عبان رمضان، وبالطبع كانت هذه التصفية سابقة خطرية أرخت ملرحلة 
فهي أساليب تتجاوز اإلطار املؤسسايت، كما يقول .حواذ على مواقع النفوذجديدة من تطور أساليب اإلزاحة واالست

فقد حرف موت عبان : "وكما يؤكده أيضا حممد لبجاوي .3"تسوى كل األمور خارج المؤسسات الموجودة: "حريب
طة كل مصير المنظمات القائدة لجبهة التحرير الوطني، حيث كرس التقسيم المؤسف بين السلطة الشرعية والسل

عدم احترام، وبشكل نهائي، لمبدأ الجماعة فيما يتعلق بالمسائل الهامة، فالثالثة ) وكان من نتائج ذلك...(الفعلية
  . 4"يتخذون القرارات والباقي ينصاع - les trois Bيقصد بن طوبال، بوصوف بلقاسم –

وذا االغتيال انتقلت القوة السياسية إىل العقداء أو ما يسمى بالباءات الثالث، الذين أدى أحكامهم للسيطرة 
على مصري الثورة إىل تعزيز املنحى التسلطي، واستفحال االستبداد ليطبع سيطرة هؤالء العقداء على الس الوطين للثورة 

–وسلطة فعلية خفية  -احلكومة املؤقتة–اجلزائرية بني سلطة رمسية ظاهرة  ، تعين بداية انقسام السلطة1959للثورة منذ 
  .يتسم عملها بالكتمان والسرية -الباءات الثالث

أصبح العقداء يتصرفون من دون ضابط قانوين، مما جعل بعض الساسة آنذاك يتخوفون على مصري الثورة 

  .5"قضية من األهمية بمكان من أن تسند إليهم" : اجلزائرية من هؤالء، وما يؤكذ ذلك ما قاله عبان رمضان

 بقدر الزعامة مه تكن ملو  الشخصية، الصراعات هذه عن يرتفع كيف عرف فإنه لنب يوسف بن خدة، بالنسبة

 وروحه السياسي، ونضج فكره ،الواسعة ثقافته ألن اإلخوة بني املؤامرات لعبة يف يدخل مل اجلزائر، استقالل يهمه كان ما

 تقاربه أظهر أنه دوائر الصراع، صحيح من معينة دائرة إىل االنضمام جتنب من مكنته بعيدا النظر على وقدرته املتساحمة،

 بني متكامل عمل الثورة أن وهي لقناعات سياسية، ولكن ذاتية، شخصية ألسباب ليس مهيدي، وبن عبان، مع الفكري

، حيث سعى بن خدة للتخفيف من حدة اخلالف وإصالح والعقل للفكر األولوية إعطاء مع متييز بدون اجلزائر أبناء كل
ذات البني، لكن تصلب أراء األطراف املتنازعة جعل املشاكل تزداد تعقيدا، فعبان كان يصف بوصوف بالديكتاتوري 

 هذه يتجاوز أن خدةبن  استطاع وقد، 7بينما ُمحل عبان مسؤولية اهلزمية يف مدينة اجلزائر 6وكرمي بعدمي الكفاءة،
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،  حيث يذكر خالفة معمري أن أحد 2اليت جاء ا كرمي بلقاسم 1حيث مل يظهر معارضته لألفكار اجلديدة الصراعات،
كان علينا إما البقاء مع عبان الذي ميلك روح القرار أو :(( صرح قائال) األرجح سعد دحلب( أعضاء اللجنة املركزية  

واختار املركزيون العمل مع صاحب الطبع اهلجومي على البقاء يف حالة مجود وتردد دون اختيار عدم القيام بأي شيء، 
مل منده ((، ويذكر سعد دحلب أن عبان رمضان بذل كل ما يف وسعه، ولكن 3))القدرة والرغبة يف حتمل عواقب القرار

ن تردد حتت تصرف جلنة التنسيق عبان مل يكن يعرف االعتدال، أما أنا وبن خدة فقد وضعنا أنفسنا وبدو .. بأي دعم
بكل الكلمات اليت  ) بن خدة ودحلب(بعد ذلك بفرتة من الزمن وصفهما: (( ، ويردف دحلب قائال))والتنفيذ اجلديدة

 السمو هدفه كان، من خالل هذه التوجهات لنب خدة، يتبني أنه  4))كان يعرفها، وصب علينا جام غضبه وسخطه

، حيث كان يعلم أن أية مقاومة قد تصدر القادة بني الداخلية الصراعات عن فرتفع بية الوطنيةالشع الثورة مرتبة إىل بالثورة
  .5منه سوف لن تغري يف األمر شيئا بل ستعقد األمور أكثر إن مل تكلفه حياته

  لجنة التنسيق والتنفيذعضوية ونشاط السياسي لبن خدة في   5.2.3

والتنفيذ باإلعالم واالتصاالت باحتادات الطلبة والعمال، ولعل من متيز نشاط بن خدة من خالل جلنة التنسيق 
وكرمي  بالنتائج املهمة اليت حققتها هذه جلنة التنسيق والتنفيذ ممثلة يف بن مهيدي وعبان رمضان وبن خدة وسعد دحل

  .بلقاسم هي خلق قوة ثورية جديدة منبثقة منهم

حيث استغلت جلنة التنسيق والتنفيذ انعقاد الدورة احلادية عشر متيزت هذه املرحلة كذلك بالعمل الدبلوماسي، 
وكانت لنب خدة مسامهة ، 6، وسعت للضغط عليها ولفت انتباهها1956للجمعية العامة لألمم املتحدة خالل ديسمرب 

 الذي دعت إليها جلنة التنسيق )1957فيفري  04جانفي إىل  28( ، ولعل إضراب الثمانية أيامالنشاطمسامهة يف هذا 
، حيث مكن من لفت الرأي العام الدويل إىل القضية اجلزائرية وإثبات 7والتنفيذ ونظمته يعد أهم حدث يف تلك املرحلة

، وقد صنف بن 8حقيقة أساسية للفرنسيني وهي أن جبهة التحرير الوطين هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب اجلزائري
 :نذكر منها ،9يته والنتائج اليت حققهاخدة هذا اإلضراب يف خانة أول نوفمرب نظرا لشمول

يف كفاح مجاعي حتديًا لسلطات االحتالل وقوته املدّججة استجابة واسعة من طرف كل شرائح الشعب اجلزائري  �
 .مبختلف األسلحة بصموده وثباته

 .حتقيق القطيعة النهائية بني النظام االستعماري الفرنسي وبني كل أفراد الشعب اجلزائري �

                                                           

أولوية السياسي على "و" أولوية الداخل على اخلارج"، طلب كرمي بلقاسم إعادة النظر يف املبدأين الواردين يف املؤمتر 1957أوت  28و 20خالل انعقاد مؤمتر القاهرة بني   1
ذه االقرتاحات وامتنع غن التصويت فقط فرحات عباس والصادق دهيليس، ، وتعويضهما مببدأ األولوية لرجال الساعة األوىل ومفجري الثورة، وصادق الس على ه"العسكري

  .  468املرجع السابق، ص ..عمار حبوش، التاريخ السياسي : ينظر. وذا تقلص نفوذ عبان ومت زحزحته من قيادة جلنة التنسيق والتنفيذ
  .98، املصدر السابق،  ص )1962-1945(حممد العريب الزبريي، تاريخ اجلزائر املعاصر   2
  .479خالفة معمري، عبان رمضان، املرجع السابق، ص   3
  .68-67، املصدر السابق، ص ص )من أجل استقالل اجلزائر(سعد دحلب، املهمة املنجزة   4

5 Courrière : le temps des léopards , éd , Fayard , 1970, P 730., P312. 
  .306، املرجع سابق، ص ...مرمي الصغري، املواقف الدولية  6
لرئيس بن يوسف بن خدة، الدار الطاهر آيت محو، رجال صنعوا التاريخ، سلسلة من اللقاءات املسجلة مع مناضلي احلركة الوطنية وجماهدي ثورة التحرير الكربى، لقاء مع ا  7

  .93، ص2010الدار اخللدونية، 
8 Yves Courrière : le temps des léopards, éd , Fayard , 1970, P 730., P825. 
9 Ben Youcef  Ben khadda , Alger Capitale de la Resistance 1956-1957,Houma, Alger, 2002, p 74.  



اب مبثابه استفتاء، عّرب من خالله الشعب اجلزائري على متسكه بقيادته الثورية، كممثل شرعي ووحيد كان اإلضر  �
 .له، وبذلك تعّززت مكانة ومسعة جبهة التحرير الوطين داخليا وخارجيا

حدة االنتصار السياسي يف اال الدويل، إذ تزامن هذا اإلضراب مع عرض القضية اجلزائرية على هيئة األمم املت �
فقد وافقت اجلمعية العامة علال الئحة تعرب . 1957فرباير  15ابتداء من  ومناقشتها لفرتة أكثر من عشرة أيام

أملها يف إجياد حل سلمي ودميقراطي وعادل للقضية اجلزائرية طبقا مليثاق األمم املتحدة بالتعاون بني "فيها عن 
وذا جنحت معركة اجلزائر يف إرغام الرأي العام ،  1"دةاألطراف وبوسائل مناسبة وطبقا ملبادئ األمم املتح

لتصويت على مشروع قرار متعّلق باجلزائر، إذ اعتربت القضية اجلزائرية من القضايا الدولية اليت ينطبق الدويل ل
ة عليها مبادئ ميثاق األمم املتحدة يف حق تقرير املصري، ولذا وجب على فرنسا أن تتجه يف هذا االجتاه لتسوي

املشكلة اجلزائرية بطرق سلمية عن طريق التفاوض، وبذلك تقوى موقف الثورة اجلزائرية على املستويني الداخلي 
واخلارجي ، وُكّذبت مزاعم االستعمار الفرنسي الذي رّوج بأن الوضع يف اجلزائر يسري حنو االستقرار، وأن القضية 

  2  .فيها اجلزائرية قضية داخلية ال شأن لألمم املتحدة النظر
لنب يوسف بن خدة يف هذه املرحلة من نشاطه الدبلوماسي، يف إبطال إدعاءات جتلت الثقافة السياسة 

الفرنسية املتمثلة يف اعتبار املشكل اجلزائري قضية داخلية، حيث أكد على أن طبيعة الثورة اجلزائرية مردها طبيعة 
ميت بأي صلة لالستعمار الفرنسي، وأن املوجة االستعمارية يف  االستعمار يف حد ذاته، وأن الشعب اجلزائري كامال ال

  .3القرن التاسع عشر كانت ذات طابع دويل يف مناهجها ووسائلها وامربيالية يف مضامينها

حيث توجه  ، 5 1957عام  اجلزائر على مغادرةاألربعة جلنة التنسيق والتنفيذ  أجرب أعضاء4 اجلزائر بعد معركة
ملواصلة مهامهم كرمي بلقاسم وبن يوسف بن خدة حنو تونس بينما عبان رمضان وسعد دحلب اجتها حنو املغرب 

، مث العودة إىل أرض الوطن، ولكن )تونس(فحاولت اللجنة أن تعاجل املشاكل الداخلية للثورة من اخلارج  6.لّنضاليةا
، متثلت يف الصراع بني كرمي 1957وقد أدى هذا األمر إىل ظهور أزمة داخلية سنة  . األحداث سارت حنو األسوأ

ن بفضل اللجوء إىل ولك ،1956حول زعامة الثورة، خاصة بعد اعتقال قادة التارخييني يف أكتوبر  بلقاسم وعبان رمضان
باالتفاق على توسيع جلنة  امت حل األزمة مؤقت وبن يوسف بن خدة وسعد دحلب، فرحات عباسكل من وساطة  

، حيث مت تنحية بن يوسف بن بالقاهرة 1957أوت  20التنسيق والتنفيذ والس الوطين للثورة اجلزائرية، وهذا يف مؤمتر 
احتفظ بعضويته يف الس  بن خدة إّال أن ، 7خدة وسعد دحلب احملسوبني على عبان رمضان من جلنة التنسيق والتنفيذ

ومل يتوّقف رغم حماوالت كرمي وبوصوف إقصائه ائيا من أي دور يف املؤسسات الثورة، ، اجلزائرية الس الوطين للثورة
مث يف ) يوغسالفيا( نشاطه عند هذا بل كان يقوم بعّدة مهام من بينها ترأسه لوفد جبهة التحرير الوطين إىل كّل من بلغراد

                                                           

  .12، ص 1957فرباير  16، بتاريخ 7جريدة املقاومة، العدد   1
2 Ben Youcef  Ben khadda, Alger Capitale de la Resistance op.cit, pp 76-78. 
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  .467خالفة معمري، عبان رمضان، املرجع السابق، ص   7



وبقي يف هذا املنصب إىل غاية تشكيل  1.يف احملافل الدولية اجلزائرية لندن يف إطار التعريف بالقضيةالعاصمة االجنليزية 
  .1958احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف سبتمرب 

ها مع بداية اندالع إن ظهور قيادة مستحدثة وجديدة يف هذه الظروف أغلب عناصرها مل تسجل امس
، فتحت الباب أمام الكثري من الشكوك ودفعت بالبعض من قادة املناطق إىل البحث  1954ثورة نوفمرب 

عن من وراء تشكل هذه القيادة، فبدأت التفسريات والتساؤالت تطرح هنا وهناك، كما شكل هذا التوجه 
ت املؤمتر ستجعل كل من أمحد بن بلة وحممد اجلديد صراعا بني الداخل واخلارج، حيث يرى البعض أن قرارا

خيضر وحممد بوضياف حتت سلطة فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وأمحد فرانسيس وعبان رمضان، 
أي حتت سلطة االندماجيني واملركزيني الذين ترددوا يف االلتحاق بالثورة أو عارضوا توقيتها وطريقتها، بينما 

الوحيد للثورة واملؤهل لقيادا سياسيا وعسكريا، كما أن بناة صرح  كان يرى الوفد اخلارجي نفسه املمثل
الثورة األوائل فرضوا حىت يف وعي خصومهم، عقدة املقاتل األول وامللتحق فيما بعد، من ذاك نفهم أن 

  . 2الصراع غدا صراعا داخل اجلهاز مع ما يرافق ذلك من مؤامرات وحتالفات ظرفية ودسائس وإشاعات
املؤمتر ومعارضي مبادئه التنظيمية على نكران القيمة التارخيية للمسات اليت نقل ا  3منتقدي مل جيرأ كل

النشاط الثوري برمته من طابع حرب العصبات املعزول عن اجلماهري وعن النخب السياسية إىل الطابع املميز حلركات 
التأييد الشعيب، كما رسخ مبدأ العمل اجلماعي التحرر الوطنية اليت تقودها خنبة ثورية حتمل مطالب سياسية وحتضى ب

وألغى ميزة االستقالل الذايت اليت متتعت ا املناطق التارخيية اخلنسة وقيادة الوفد اخلارجي عندما متكن من إخضاع كل 
  .األطراف إىل قيادة وطنية مركزية اختذت من العاصمة مقرا هلا

ورة اجلزائرية أبعاد تنظيمية يف غاية الصرامة والدقة ألنه متكن يرى معظم املؤرخني أن مؤمتر الصومام أعطى للث
املؤمتر قدم هيئات سياسية : ((أن " Meynier"من وضع يرنامج سياسي متكامل وحمدد األهداف، حيث رأى مينيية
فذهب إىل أن  Stora، أما بنيامني سطورا 4))وعسكرية للجزائر املقاتلة وقدم اآلليات الدميقراطية النظرية يف إدارا

. 5))اجلهد التشريعي الذي جاء به املؤمتر للتنظيم النشاط الثوري وحتديد آفاقة: ((األمهية التارخيية ملؤمتر الصومام تكمن يف 
الربنامج السياسي : (( وهذا الطرح يتوافق مع ما ذهب إليه مجال قنان الذي اعترب أن أمهية الصومام تكمن يف . 5))آفاقة

أرضية الصومام قدمت جهدا يبدأ : (( أما خليفة معمري فريى أن. 6))يقة املعروفة مبيثاق الصومامللثورة الذي تضمنته الوث
يبدأ من تنظيم أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية للثورة إىل أدناها ومل يغفل االهتمام مبسألة أخلقة العمل 

                                                           

  .41بن يوسف بن خدة، اتفاقيات ايفيان، املصدر السابق، ص   1
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4 Meynier, L’Histoire intérieure du FLN ,p258 . 
5 Stora , histoire de la guerre d’Algérie , p 38 
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ويدهب حممد حلسن أزغيدي إىل أمهية . 1))هاداملسلح وحرض على منع كل جتاوز يف حق اجلماهري أو انتهاك آلعراف اجل
  .2))ظهرت يف جناحه يف إقامة إدارة جزائرية موازية لإلدارة االستعمارية(( الصومام 

من خالل ما ذكر يتبني الدور الفعال الذي قدمه كل من فرحات عباس وبن يوسف بن خدة يف إرساء معامل 
وذا تتضح مالمح الثقافة السياسية لديهما، واليت تنمو مع . دولة احلديثةأولية للمؤسسات الشبيهة بتلك اليت متتلكها ال

  . نشاطهما السياسي والثوري يف خمتلف اهليئات السياسية للثورة التحريرية

IV.  1962-1958نشاط السياسي لفرحات عباس وبن يوسف بن خدة ما بين 

 نشاط السياسي لفرحات عباس. 1

  :الجزائريةللجمهورية ؤقتة حكومة مأول انتخابه على رأس  1.1

جلنة  أعضاء من تتكون جزائرية حكومة إىل تتحول لكي عملت والتنفيذ التنسيق جلنة 1958 جوان يةايف 
  3.اجلمهورية اخلامسة وقيام الرابعة، الفرنسية اجلمهورية وزوال ،" غول دي " اجلنرال جميء بعد وذلك .والتنفيذ التنسيق

 حلت حمل اليت بالقاهرة، اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة تأسيس عن 1958 سبتمرب 19 يف اإلعالن مت لقد

 التحرير والعمل، جبهة للوحدة الثورية اللجنة( القدمية اجلزائرية السياسية التيارات كل ضمت، و والتنفيذ التنسيق جلنة

 على باإلمجاع االتفاق ، ومت) والعلماء الدميقراطية للحريات االنتصار حركة اجلزائري، للبيان الدميقراطي اإلحتاد الوطين،

  4.أعضائها بني من املعتدلني أكثر وهو ،هلا رئيسا عباس فرحات تعيني

 يف النضال الطويلة وخربته 59 سنه وكرب العتداله، املؤقتة للحكومة رئيسا عباس فرحات اللجنة أعضاء اختار

 وعدم العليا، كما أنه كان مييل للتعقل ، القيادة داخل موجودة كانت اليت التكتالت من تكتل ألي ميله وعدم السياسي،

 السلوك ذلك مالك رضا عليه عاب وقد القادة، معظم بني االطمئنان على يبعث سلوكه وكان القرارات اختاذ يف التسرع

    5.)) حيكم ال ولكن يرتأس، عباس رئيس فرحات  (( :بقوله

حماولة اغتياله من - إذ بعد مرور سنة على عمل احلكومة ونتيجة املؤامرات املتتالية على شخص فرحات عباس 
، زيادة على  6- انتقاد العقيد عمريوش هلا ، واامها بعدم االهتمام بالداخل -واحلكومة املؤقتة  - طرف عالوة عمرية

بن طوبال، (واذ على سلطة القرار من طرف الباءات الثالث ، مت االستح)أطماع كرمي بلقاسم يف تويل رئاسة احلكومة
  7) .بوصوف، بلقاسم

                                                           
1 Khalfa Mammeri  , Abane Ramdane , une vie pour l’Algérie , ED Karim Mammeri , 3°éditions , Alger , 1996 , pp 
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 يسعى فكان ذلك من بكثري أوسع كان هدفه إمنا الشخصية، الزعامة عن البحث هدفه يكن مل عباس فرحات نإ

 فيما دائما فكرت املؤقتة، للحكومة رئيسا أصبحت عندما " :وهذا ما كان يردده .اجلزائر استقالل أجل من طاقته بكل

  " 1.وهللا للشعب، أقدمه أن جيب

 احلكومة املؤقتة لتأسيس العميقة األسباب فيه يوضح الوطين التحرير جبهة باسم تقريرا عباس فرحات نشر وقد

 الوطين البواسل، التحرير جيش مقاتلو عنها عرب اليت العميقة للرغبات يستجيب حكومتنا تأسيس إن ((  :فيه جاء ومما

 يتشجع االستفتاء سوف وباقرتاب ...اجلميع عند االستقالل فكرة تقوية إىل تؤدي اإ اجلزائري، الشعب عامة وكذلك

اعرتفت باحلكومة املؤقتة  اليت األوىل والدول ، 2...)) غول دي ُوأبوة االرتباط، سياسة يهزم لكي اجلزائري الشعب
 مث توالت والسودان، واألردن، السعودية، والعربية واليمن، ليبيا، و باكستان، ومصر، العراق، هي للجمهورية اجلزائرية

 باريس فرنسا إىل عليه عرضتها زيارة عباس فرحات رفض وقد واآلسيوية، واإلسالمية، العربية، الدول من ا االعرتافات

   . 3))أن نتحدث جيب ولكن إليه، اإلساءة جلب جيب وال دائما، القوي هو جيشنا ؟ مناز ا هل ملاذا، (( :قائال

  :فرنسا  فتح باب المفاوضات مع 2.1

 شرط أي تضع لن بأن اجلزائر الدولية الصحافة أمام تونس من 1958 أكتوبر 19 يف عباس فرحات صرحد ق

 مع احلوار باب رمسيا فتحت اليت اجلزائرية الدبلوماسية يف هاما حدثا التصريح هذا ويعترب . 4فرنسا مع للحوار مسبق

 1959 سبتمرب 16 ليلة حيث قام ديغول يف التفاوض، طريق عن حل إىل الوصول يف رغبتها الفرنسية، وأثبتت احلكومة

 و مصريها، تقرير حق اجلزائر إعطاء عن فيه أعلن املتلفزة األخبار نشرة خالل بإلقاء خطابا  مساء، 8:00 الساعة على
   5.القتال توقيف منها الشروط من مجلة لذلك واضعا

 باب املفاوضات، فتح حيث اجلزائرية، القضية جتاه الفرنسية السياسية يف حقيقية حتول نقطة اخلطاب هذا ويعترب 
 من 1959 سبتمرب 29 يوم عباس  فرحات ورد املفاوضات، على االستقالل املسبق املؤقتة احلكومة اشرتطت جهتها ومن

 16 يوم بتصرحيه فرنسا، باسم علنيا اعرتف الفرنسية اجلمهورية رئيس إن " :بقوله" غول دي " اجلنرال اقرتاح على تونس

 وقد سنوات مخس قبل ممكننا يكن مل التطور هذا ...حرية بكل مصريهم تقرير يف احلق للجزائريني بإعطاء 1959 سبتمرب

 أعلن وقد "االحتالل ضد الدامية احلروب أشد من تعترب حرب يف اجلزائري الشعب فيه انتصر للكفاح الذي نتيجة جاء

   " 6.اجلزائر استقالل على احلصول أجل "من ذلك يكون أن بشرط لكن استعداده للتفاوض عن

 فيها تتحكم اجلزائرية املأساة بكون الفشل ذلك على عباس فرحات ويعلقلكن هذه املفاوضات باءت بالفشل 

  :اجتاهات أربعة

 .اسكا من نسمة مليون 50 مع فرنسا 1-

                                                           
1 Ferhat Abbas, L’ indépendance confisquée 1962-1978,ed Flammarion, 1992, p : 21 
2 Henri Alleg , La guerre d’Algérie, T : 3, édition, Messidor, temps actuels France, 1981,, p :70 
3 Benjamin Stora, Zakya Daoud, op.cit, p : 301. 
4 Ibid, p p : 307-308. 
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 .االحتالل ضد الثورة أعلن والذي نسمة، ماليني 10 ب اجلزائري الشعب 2-

 .فرنسية اجلزائر بقاء هدفهم اجلزائر، يف ) حمتل(  فرنسي مليون 3-

  1.اهلند الصينية  يف هزميتهم بسبب اجلزائري الشعب من الثأر  الضائعون الفرنسيون الضباط 4-

   :انتخابه مرة ثانية على رأس الحكومة المؤقتة 3.1

 الثالث انتقادات العقداء بسبب اجلزائرية للثورة جديد وطين جملس تعيني 1959 أكتوبر يف صوفالبو  العقيد اقرتح

 وبن بوالصوف، الرئاسة، ولكن تويل يف الشديدة كرمي ورغبة أوصديق، وعمر خدة، بن يوسف بن ومعهم عباس لفرحات

  .السابقني املركزيني مواجهة يف بلقاسم كرمي تركوا طوبال،

 يف عباس فرحات دافع ، 1960 جانفي 18 و ، 1959 ديسمرب 16 بني ما بطرابلس املنعقد املؤمتر وخالل
 الوزراء داخل بني الوفاق على حافظت: "قائال املؤقتة احلكومة حققتها اليت املنجزات عن 1960 جانفي 3 يوم له مداخلة

 األجانب، وكذلك أمام بلدي شرف على حافظتو   الوالئية، السا أمام كاملة مسؤولييت وحتملت ...املؤقتة احلكومة

 مسعة الدبلوماسي فإن الصعيد وعلى السالح، الوطين التحرير وجليش املال، الوطين التحرير جلبهة وأصبح الثورة، وحدة

 ذلك فإن بيننا  واألخوة االحتاد، وبدون ذلك، على دليل هو املصري تقرير وحق فرنسا، يف حىت مستمر تطور يف اجلزائر

    .2 "لننتصر متحدين نبقى انقسامنا، إىل سيؤدي

 قايد، أمحد وتعيني بومدين، هواري العقيد قيادة حتت العامة، األركان هيئة تعيني الثانية املؤقتة احلكومة وتولت

    . 3له منجلي مساعدين وعلي

 مبدأ أساس الفرنسية على احلكومة مع التفاوض مهمة ليتوىل الثانية، املؤقتة للحكومة رئيسا عباس فرحات بقي

 حتقيق  " (Melun)أجل وفدا من طاقته كل عباس فرحات وضع .4العسكري االتفاق على السياسي االتفاق أولوية

  .الفرنسية واحلكومة املؤقتة احلكومة بني االتصال

 دبلوماسية انتصارات حقق وقام خالهلا فرحات عباس برحلة مراطونية من أجل حتقيق التأييذ الدويل حيث 

 كيندي جون " األمريكي السيناتور ساند حيث األمريكية املتحدة يف الواليات وحىت روسيا، و الصني، يف للجزائر عظيمة

  . 5اجلزائرية الثورة "

 الشعب تالحم عسكريا،وازدياد الوطين التحرير جيش انتصارات ازدياد أمام حرج موقف يف وأصبحت فرنسا

 للحكومة الدبلوماسي للنشاط كبري دور كذلك وكان له، وحيد كممثل ،اومتسكه  الوطين التحرير حول جبهة اجلزائري

 احملتشدات، إقامة برياء،األ املدنيني قتل من اجلزائرية الثورة جتاه اجلهنمية " غول دي " اجلنرال سياسة يف كشف املؤقتة

                                                           

1 Ibid, p p : 321 -322 . 
2 Ferhat Abbas, Autopsie d’ une guerre, op.cit, p : 280  
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، سياسة التقسيم املبنية على حتييد الصحراء عن اجلزائر، واستغالل ديغول احملروقة األرض سياسة إتباع حمرمة، إنشاء مناطق
هذا امللف لزغزغة التالحم املغاريب واإلفريقي بطرح مشروع أفرقة الصحراء، الذي يقوم على فكرة أن الصحراء ليست 

بال هي اكتشاف فرنسي، وأن ثروا ملك مشاع ستستغلها فرنسا بالتعاون مع البلدان ااورة هلا، األمر  أرضا جزائرية
إن الغاية من وراء ذلك : ((..الذي جعل الرئيس فرحات عباس  يقف ضد هذا املشروع الفرنسي شارحا  خماطره بالقول

سيني النتزاع االغرتاف بوحدتنا الرتابية، ولكن أيضا مع هي حماصرتنا والدفع بنا للدخول يف نزاعات ليس فقط مع الفرن
وكان لزاما على . 1))اجلريان، يف حني أن التضامن معهم جيعل من احملرج جدا الدخول معهم يف نزاعات أو أزمات

ريق احلكومة املؤقتة وعلى رأسها فرحات عباس إبطال هذا املشروع، وبدعم السيادة اجلزائرية على الصحراء وذلك عن ط
إثراء البعد االفريقي واملغاريب للثورة اجلزائرية، وطرح مشروع الوحدة املغرب العريب مما أدى إىل تأجيل مشكلة احلدود مع 

  2.اجلريان إىل ما بعد استقالل اجلزائر

 العمل الدبلوماسي لفرحات عباس على المستوى الدولي 4.1

العامل، من أجل التعريف بالقضية اجلزائرية، واحلصول على قام فرحات عباس برحاالت مكوكية إىل خمتلف دول 
تأيد حكومات وشعوب العامل حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، كما سعى لتضيق اخلناق على فرنسا يف احملافل 

ة ، الدولية من أجل إرغامها للجلوس على طاولة املفاوضات وإاء هذا الصراع الذي  دام أكثر من قرن وثالثني سن
  .وأدى اىل مآسي كبرية على الشعب اجلزائري، وأصبح يهدد أمن واستقرار العامل

، ويف 3قام وفد هام من احلكومة املؤقتة برئاسة فرحات بعدة زيارات رمسية، بدأ بليبيا 1959مع بداية فيفري 
، ومن )العراق، الكويت ولبنان(االوسط أفريل من نفس السنة قام جبولة اىل اهلند والباكستان، مث يزور رمسيا بالد الشرق 

ماي انتقل إىل السودان مث إىل االردن، ومع بداية جوان يزور يف يوغسالفيا، وعززت هذه الرحالت موقف  29إىل  27
احلكومة املؤقتة، من الوجهة الدولية، وتقّدم هلا مساعدة مادية هامة من الصني ويوغسالفيا، ومسح هلا بعد سنة من 

أن تسّجل تقّدما ملحوظا، وأن حتضر الدورة اجلديدة لألمم املتحدة، مع بعض التفاؤل، خاصة بعد تصريح وجودها من 
، حبق اجلزائريني بتقرير مصريهم، وبذلك بدأت مرحلة جديدة متثلت يف بداية املفاوضات 16/9/1959ديغول يو 

 4.الرمسية

  :بداية تصادم الحكومة المؤقتة مع هيئة األركان 5.1
بومدين،  هواري العقيد برئاسة العامة األركان هيئة بني املرة وهذه الثورة، قادة بني املشاكل أخرى مرة تظهر

 هواري رفضو   ،5 الوطين التحرير جيش قبل من طائرته أسقطت الذي الفرنسي الطيار قضية بسبب املؤقتة واحلكومة

 وبن بوالصوف، العقيدين وتدخل فرحات عباس إصرار وأمام األسري ، الفرنسي الطيار عباس إطالق فرحات طلب بومدين

                                                           

عبد الكرمي بوصفصاف، قم التاريخ واآلثار، كلية العلوم اإلنسانية : ، إشراف)1962-1954(عبد اهللا مقاليت، العالقات اجلزائرية املغاربية إبان الثورة التحريرية اجلزائرية   1
  .470والعلوم االجتماعية ،جامعة منتوري قسنطينة، ص 

  .472عبد اهللا مقاليت، املرجع السابق، ص   2
  باالضافة لفرحات عباس؛ بن يوسف بن خدة وحممد بن الصديق بن حيي: لوفد املشارك يف ليبياا  3
  .113سليمان الشيخ، اجلزائر حتمل السالح أو زمن اليقني، املصدر السابق، ص   4
  .214ملعرفة أحداث إسقاط الطائرة ينظر إىل الفصل الثالث من هذه الرسالة ابتداء من ص  5



 الرائد نوابه وتبعه العامة، األركان هيئة من قيادة استقالته بومدين العقيد قدم ، املؤقتة احلكومة قرار تنفيذ أجل من طوبال

 الثورة، مبادئ عن خبروجها املؤقتة احلكومة يف استقالته بومدين ما ،)أمحد  قايد ( سليمان والرائد جملي، علي عزالدين،

 ولكنه بوضياف، إىل أوال وتوجه اخلمسة، املساجني حليف من عن للبحث وسع املبادئ، تلك عن عباس فرحات وختلي

 قيادة مسؤولية حتت ليكون مباشرة العرض قبل الذي بلة بنإىل فتوجه  ،اعصيا وأدان العامة، األركان هيئة مساندة رفض

 ،" الفرس" بتبديل نصحه بوتفليقة العزيز عبد مرسوله، ولكن بوضياف، إىل مياال بومدين كان. 1العامة األركان هيئة
 وفرض سريا، بقي التحالف هذا"  :ذلك عن عباس فرحات يقول  " 2. وصارم عنيد، األول ألن بلة، ابن على واملراهنة 

  3".الوطن مستقبل على ثقله

يتبني من خالل هذا الصراع هشاشة موقف فرحات عباس بسبب مرجعيته التارخيية، اليت استغلها معارضيه من 
أين  التفاوض، قبول فكرة ظهور بداية معأجل تقزمي قراراته وإفشال توجهاته املعارضة هليئة األركان، حيث سيتضح ذلك 

 وبن بوالصوف، العقيدين ذلك يف وسانده بلقاسم كرميضد   صراع يف بومدين ودخل السلطة، على الصراع محى ازدادت

 1961 تأو   27و 9 بني ما املنعقد الوطين لساجتماع ا ويف املؤقتة، احلكومة على نفوذهم العقداء فرض وقد طوبال،

 بقية ومعه رأيه عن بقوة بلقاسم كرمي ودافع اجلزائر، تصفية مبحاولة إيفيان يف املفاوضون ومنجلي أمحد، قايد ما بطرابلس

 على اجلميع واتفق االجتماع، داخل األمور وتعقدت الوفد، استقالتهما من ومنجلي أمحد، قايد فقدما املفاوض، الوفد

 ذلك يف وأيده املنصب، ذلك يف بلقاسم كرمي تعيني بشدة رفض لكن بومدين عباس، فرحات مكان بلقاسم كرمي تعيني

 املؤقتة احلكومة بذلك وتأسست . 4عباس فرحات مكان خدة، بن يوسفبن  تعيني على االتفاق ومت بوالصوف،

 .منها عباس بعزل فرحات ، الثالثة للجمهورية

االحتاد ( وقدماء العلماء، عزل ومت ...رفضته ولكنين دولة، وزير منصب علي عرض ((  :عباس فرحات يقول
 و مقسمة، الرابع املؤمتر هذا من الوطين التحرير جبهة وخرجت ...االستقالل اقرتاب عند) ... الدميقراطي ألحباب البيان

 اجلاللة املغريب، صاحب لدعوة واستجبت مهميت، من حتررت ...الصراع على مفتوح جديد من الطريق وأصبح جمزأة،

 مهامها أعطل ال بأن شرف نقطة ووضعت ...واملؤامرات املؤقتة، احلكومة ومركز تونس، عن بفرح ابتعدت بالرباط وأََقمت

    . 5 ))الظروف كانت مهما

 ايقوم  كان اليت اجلهنمية األساليب فضح يف يتمثل، هدفه كان تامة قناعة عن الثورة إىل عباس فرحات انضم 

 جلبهة التحرير خملصا دبلوماسيا وممثال اجلزائرية، للثورة العاملية واملساندة الدعم عن باحثا للعامل، اجلزائر يف الفرنسي اجليش

  .اجلزائرية الثورة جتاه كاملة مسؤوليته حتمل الوطين،

 1962-1958النشاط السياسي لبن يوسف بن خدة ما بين .2

  مشاركة بن يوسف بن خدة في الحكومة المؤقتة األولى 1.2

                                                           
1 Benjamin Stora, Zakya Daoud, op.cit, p p : 355-356  
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3 Ferhat Abbas, L’indépendance confisquée, op.cit, p : 45 
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ور يف حلقة مفرغة، وتعاين من غياب روح دبقيت تإال أا جلنة التنسيق والتنفيذ التغيريات اليت شهدا رغم 
الثقة وعدم التجانس بني األعضاء املشكلني هلا، مما أدى إىل فشلها يف حل املشاكل اليت كانت تعاين منها الثورة يف 

 التنسيق جلنةمما دفع بقادة الثورة إىل السعي لتحويل  . الداخل خصوصا وخباصة ما تعلق مبشكل األسلحة والذخرية

 وزوال ،" غول يد" اجلنرال جميء بعد وذلك جلنة، أعضاء من تتكون يةجزائر  حكومة إىل  1958 جوان والتنفيذ مع اية

   1.اجلمهورية اخلامسة وقيام الرابعة، الفرنسية اجلمهورية

وأول مهمة شغل بن خدة منصب وزير الشؤون االجتماعية يف احلكومة املؤقتة األوىل برئاسة فرحات عباس، 
، أين التقى برجل املخابرات املصري 1958سبتمرب  20قام ا هي زيارة مصر رفقة حممود شريف وتوفيق املدين يف 

فتحي الديب، واحتج أمامه عن صمت السلطات املصرية بشأن اعرتافها باحلكومة املؤقتة، وخالل احملادثات تبني لنب 
حاول مجاع عبد الناصر أن حيتوي حيث ا خيض تشكيل احلكومة، خدة امتعاض املصريني من عدم استشارا فيم

مما أرغم بن خدة على التدخل والرد على أن تشكيلها يعد شأن اجلزائري ال حيق ألي كان إمالء  ،احلكومة املؤقتة بالقاهرة
من هنا يتبني لنا مدى وعي وإدراك بن يوسف  .مقر احلكومة إىل تونس نقلفكانت النتيجة  2.شروطه على قيادة الثورة

دون غريه، وذا تعد هذه بن خدة لألبعاد الثقافة السياسية اليت جيب أن تبعث من داخل املكون السياسي اجلزائري 
   .رسالة إىل كل من ختول له نفسه املساس بالسيادة الوطنية وثوابت القومية للشعب اجلزائري

ن خدة عدة ملفات منها ملف الالجئني، حيث سعى إىل البحث على املعونات أوكلت إىل الوزير بن يوسف ب
املادية والغذائية وحتسني ظروف تواجدهم خاصة على احلدود التونسية واملغربية، والضغط على السلطات الفرنسية من 

نام مثال من احلصول خالل كسب دعم وتضامن اتمع الدويل، حيث متكن بن يوسف بن خدة أثناء زيارته للصني والفيت
روبل وزعت على شكل مساعدات لالجئيني يف تونس واملغرب  500000على مساعدات مادية قدرت بأكثر من 

كما قدمت دول كأملانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا لعدة مرات تربعات خصت ا الالجئني كالباخرة .  3األقصى
حمملة بأكثر من سبعمائة طن من  1959مارس  12تونس يوم اليت رست مبيناء " بوليس فوسيك"التشيكوسولفاكية 

  4.األلبسة واألدوية وخمتلف األغدية، أربعة مائة طن منها تربع ا الصليب األمحر جلمهورية أملانيا الشرقية

كما عمل بن يوسف بن خدة من خالل خمتلف اتمعات التنظيمية اليت يشرف عليها سواء طالبية، نسائية 
من استغالل نشاطها يف خمتلف احملافل الدولية، وحثها على طرح دائما على الطاولة مسألة الالجئني ... أو عمالية 

  .اجلزائريني، وإدانة األعمال اإلجرامية اليت متارسها السلطات يف حقهم

 كما أعطى بن يوسف بن خدة أولوية للتكفل بالطفولة واملرأة ، حيث ساهم يف إنشاء مراكز إسعاف اليتامى
اجلزائريني االجئيني يف كل من تونس واملغرب، يكون دورها باإلضافة إىل االعتناء باجلانب الغذائي والصحي والنفسي، 
االهتمام باجلانب العلمي أين مت فتح ورشات تعتين بالتلقني اللغة العربية والفرنسية باإلضافة إىل التكوين يف خمتلف 
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كما قام بن خدة بإرسال عدة بعثات إىل   1...ء واخلياطة وامليكانيك واملعماريةااالت املهنية مثل النجارة والكهربا
خمتلف الدول الشقيقة والصديقة من أجل اكتساب اخلربة املهنية اليت تساعد على خلق يد عاملة كفأ يكون هلا دور يف 

  2.بناء الدولة اجلزائرية املستقلة

لصعبة والشائكة، حيث تضافرت جهود كل الوزارات من يعد ملف جرحى جيش التحرير الوطين من امللفات ا
منهم للعالج يف  96أجل املسامهة فيها، وكان لوزارة الشؤون االجتماعية دورا فيها، حيث تكفلت بنقل أكثر من 

  3.مستشفيات أوروبا الشرقية، كأملانيا الشرقية ويوغسالفيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا

اليت تعرضت ألبشع  ، UGTAخمتلف اجلماعات التنظيمة من بينها  أصبح بن يوسف بن خدة يشرف على 
القمع من طرف السلطات االستعمارية، أين مت اعتقال العديد من النقابيني اجلزائريني على رأسهم عيسات إيدير، 

 450.000اليت بلغت  أموالهفيها، وصودرت  عقارات االحتاد العام للعمال اجلزائريني وب مجيع مامجيع مصادرة و 
مجيع مقرات النقابات العمالية يف  وأغلقت، أموالهوحجزت  1957مصرف العمال يف جانفي  أغلقفرنك فرنسي، وقد 

مما دفع بالكثري من النقابيني يف صفوف االحتاد العام للعمال  .1957اجلزائر بواسطة القوات العسكرية الفرنسية يف فرباير 
   .4ة أو صعود اجلبال أو التوجه إىل اخلارجاجلزائريني العمل يف سري

، ورفع 1958سعى بن يوسف بن خدة كوزير للشؤون االجتماعية، إىل أعاد هيكلة هذه النقابة يف أكتوبر 
حيث بدأ . وعيها السياسي بفعل ترسيخ التقاليد الثورية النقابية، وتعبئتها للدفاع عن القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية

، بأن اختذها وسيلة إليصال صوت 5من خالل عضويتها يف الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة UGETA نشاط 
العمال اجلزائريني والشعب اجلزائري املكافح إىل كل أحناء العامل وذلك عن طريق املشاركة يف املؤمترات الكونفدرالية وعن 

 UGTAطريق بياناا ضد السياسة االستعمارية باجلزائر وعن طريق ما كانت تقدمه من مساعدات مادية لالحتاد 
  .6ري وخاصة لالجئني اجلزائريني بتونس واملغربوللشعب اجلزائ

وكان إلعالن قبول عضوية االحتاد العام للعمال اجلزائريني داخل الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة آثار اجيابية 
فية هلا، على الثورة اجلزائرية بصف عامة وعلى العمل الدبلوماسي للحكومة املؤقتة اجلزائرية حيث كان االحتاد قاعدة خل

  :ومن أهم اجنازات االحتاد

ملبدأ حق تقرير املصري للشعب  1957إفتكاك دعم الكونفدرالية من خالل مؤمترها بتونس يف جويلية   •
  7. اجلزائري وفتح مفاوضات عاجلة مع املمثلني املؤهلني للشعب اجلزائري
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من التوصل  1959 من خالل مؤمتر الكونفدرالية السادس بربوكسل يف ديسمرب UGTAكما متكنت  •
من إقناع كل اإلطراف املشاركة بأن النظام املطبق يف اجلزائر انتزع السلطة الفعلية من يد الشعب اجلزائري واإلرادة احلرة يف 
حتديد مصريه وتطلعاته، وبذلك هو ينتهك ميثاق من مواثيق األمم املتحدة ويهدد بذلك االستقرار السياسي واألمن 

الذي اعرتف للشعب اجلزائري حبق تقرير املصري " ديغول"املؤمتر بتصريح رئيس اجلمهورية الفرنسية  كما أشاد.  العاملي
  1والرد االجيايب للحكومة املؤقتة اجلزائرية

 1961فيفري  09صادق  أعضاء الكونفدرالية اتمعني بربوكسل يف  UGTAوبطلب من االحتاد  •
رف احللف الشمال األطلسي إىل فرنسا وأن املفاوضات بني فرنسا على الئحة تدعوا إىل وقف الدعم املقدم من ط

واحلكومة املؤقتة اجلزائرية جيب أن تبدأ بأسرع وقت ممكن حول مبدأ وقف إطالق النار والضمانات املقدمة حول تقرير 
  2.املصري من أجل حصول الشعب اجلزائري على االستقالل

 02أكتوبر إىل  30يذية للكونفدرالية بربوكسل من يف اجتماع اللجنة التنف UGTAمتكن االحتاد   •
بعث بنداء ملح من أجل استئناف املفاوضات بسرعة بني : من افتكاك بيانات خاصة باجلزائر أمها 1961نوفمرب 

جة من املنته - -OASاحلكومة الفرنسية واحلكومة املؤقتة اجلزائرية، وكذا احرتام الوحدة الرتابية ، وإدانة احلركة اإلرهابية 
كما متكن االحتاد من خالل لسان الكونفدرالية ببعث بنداء إىل اجلمعية . طرف أطراف تؤخر استتباب األمن باجلزائر 

  3.العامة لألمم املتحدة من أجل اإلسراع يف حل القضية اجلزائرية
ني ومن ورائه احلكومة املؤقتة وهكذا كانت الكونفدرالية العاملية للنقابات احلرة نافذة لالحتاد العام للعمال اجلزائري

اجلزائرية على العامل اخلارجي حيث متكنت إحراج فرنسا يف األماكن اليت كانت تعتربها قواعد مناصرة وموالية هلا،  
  .واستطاع بواسطتها افتكاك واعرتاف اهليئات الدولية حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه واإلنعام باحلرية واالستقالل

يف  الطبقة الشغيلة اجلزائرية يوسف بن خدة من خالل عمله كوزير للشؤون االجتماعية من دمج  استطاع بن
دور يف حتريك جمموع القيم االجتماعية لدى عامة الشعب  UGTAلـ  كانالسياسة العامة للحكومة املؤقتة، حيث  

اجلزائري من خالل ثقافة سياسية مبنية على حترير اإلنسان من عبودية والتسلط االستعماري وطمع املعمر الربجوازي ذو 
  .الفكر التملكي التوسعي

االجتاهات االجتماعية اليت  من أبرز اإلحتاد العام للعمال اجلزائرينيكما استطاع بن يوسف بن خدة  من جعل 
من خالل مطالبها ومؤمتراا اليت كانت تدعوا الفئة العمالية اجلزائرية بناء الثقافة السياسية لدى  دورًا كبريًا ومميزًا يف لعبت

ير املرأة إىل إعادة االعتبار لإلنسان اجلزائري من خالل نبذ العنصرية واملساواة يف األجور واملنح والضمان االجتماعي وحتر 
رص صفوفها اجلزائرية، واالعرتاف باألعياد اإلسالمية كأعياد شرعية ومدفوعة األجر ، كما عمدت الفئة العمالية على 

وهذا يدل على الوعي والنضج السياسي . عملية النضال والتنميةلتصور مستقبلي ووضع خلدمة أهداف الثورة التحريرية، 
للرأي العاملي؛ مسامهة الفئة العمالية يف الثورة التحريرية أكدت كما . زائر إبان الثورةالذي تتمتع به الفئة العاملة يف اجل
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اليت استوحتها من جمموع القيم على وحدة الشعب اجلزائري ومدى تعلقه ومتسكه مببادئ جبهة التحرير الوطين 
  .االجتماعية والثقافية للشعب اجلزائري

  الدائرة على مستولى الحكومة المؤقتة األولىموقف بن يوسف بن خدة من الخالفات  2.2

الصراع وتبادل التهم مما جعلها تؤول إىل مأزق حقيقي وصراع دفني  احلكومة املؤقتة األوىلقد غلب على 
إن الغيابات : ((واختالفات بني األطراف ، كما انتقد بن خدة عمل حكومة فرحات عباس الذي هو عضوا فيها قائال

)) ري الواضحالطويلة ألعضائها تؤثر يف قرارات احلكومة اليت يغلب عليها االرجتال، وانعدام اخلط السياسي والعسك
   1)).وباإلضافة لألزمات الداخلية اليت كادت تعصف باحلكومة رغم وجود وحدة ونظام يتمثل له اجلميع: ((ويزيد

يعد بن يوسف بن خدة من الشخصيات القالئل الذين مل يرضوا بأخطاء واحنرافات جمموعة الباءات أو 
استحواذ  1959عرفت صائفة حيث . مستوى هرم السلطةواالنسداد الذي وصلت إليه حدة الصراع على " الثالوث"

كانت ، املؤسسة العسكرية على دواليب السلطة، حيث اضطرت احلكومة املؤقتة األوىل تسليم السلطة إىل العقداء العشرة
مهمة هؤالء العقداء تعيني جملس وطين جديد للثورة، إال أم دخلوا يف دوامة املناقشات واملداوالت حول مشاكل 

، فأدى هذا إىل تشعب اجللسات اليت دامت مائة يوم ولو خيرجوا إال بنتيجة واحدة أال وهي تعيني أعضاء الس 2جانبية
 انتقادات العقداء بسبب اجلزائرية للثورة جديد وطين جملس تعيني 1959 أكتوبر يف بوصوف العقيد حيث اقرتح .3اجلديد

حيث كان يعترب  الرئاسة تويل يف الشديدة كرمي ورغبة أوصديق، وعمر خدة، بن يوسف بن ومعهم عباس لفرحات الثالث
" بن بولعيد"و" ديدوش"نفسه الشخصية التارخيية الوحيدة اليت مازالت تباشر املسؤولية الفعلية بعد استشهاد كل من 

. لطفي وبومدينعلي كايف، : ، لكنه مل يفلح لتصلب العقداء األخرين خاصة"بوضياف"و" بيطاط"وأسر " بن مهيدي"و
 مواجهة يف بلقاسم كرمي طوبال، وبن بوالصوف،،وترك 4بن خدة، لتخفيف حدة اخلالفمن بينهم وتدخل كوسطاء 

   .السابقني املركزيني

 ااجتماعالذي يعد ، 1960جانفي  18و 1959ديسمرب 16وخالل املؤمتر املنعقد بطرابلس فيما بني 
  :عسكريا صرفا، حددت نقاط أعماله يف ثالث قضايا وهي

  ...بلورة برنامج عمل احلكومة املؤقتة: األوىل

  .وضع نظام داخلي جلبهة التحرير الوطين: الثانية

  5تعديل عضوية الس الوطين للثورة اجلزائرية: الثالثة
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فانون، عبد الرازق  رونسر أوصديق، فعم: شكلت جلنتني إلثراء هذه النقاط، فاللجنة األوىل واملتكونة من 
ومجيعهم ذوي ميول ومسحة يسارية، ولقبو جبماعة االختصاصيني أو التقنيني أو اخلرباء (شنتوف وحممد الصديق بن حيي 

  .وقد كلفت باعداد مشروع الربنامج...) والتكنوقراط

وكلفت مبلف النظام الداخلي بن يوسف بن خدة، مربوك بن احلسني واألمني خان، : أما الثانية فتألفت من
  :وخرج االجتماع بقرارات مشلت .للجبهة

  .تشكيل حكومة مؤقتة جديدة مع إبقاء على فرحات عباس رأسها- أ

تكون مسئولة على شؤون احلرب وتشرف على هيئة األركان حتت مسؤولية الباءات تشكيل جلنة وزارية - ب
  .الثالث

  :ومما جاء يف النصني1.جبهة املصادقة باإلمجاع على نصني أساسيني لل- ج

  .تبين نظام الدولة اجلزائرية املستقلة واملتمثل يف مجهورية دميقراطية وشعبية - 
  جتديد سلطات الس الوطين للثورة اجلزائرية من بينها اعتباره املرجع الوحيد يف تقرير وقف إطالق النار - 
دفة احلرب واإلشراف على مصاحل الدولة وتعني مجلة حتديد مهام احلكومة املؤقتة واملتمثلة أساسا بإدارة  - 

الضباط الكبار وأعضاء هيئة األركان، وهلا احلق يف الدخول مبفاوضات مع الدول األخرى، وإبرام اتفاقيات معها بشرط 
  ...  CNRAاملصادقة عليها من طرف 

  2.أما النص الثاين فكان حيتوي نظم جبهة التحرير الوطين ودور احلزب ووظيفته
توجه يساري كان رساميها انتقد العريب الزبريي النصني ووصفهم بالسابقة اخلطرية ،ألنه  ميحل إيديولوجية ذات 

الذين كانوا يرون أن مستقبل اجلزائر القادم لن يكون ) أوصديق، فانون، بن حيي( االختصاصيني أصحاب التوجه اليساري
يف الغالب مع املرجعية الفكرية وهوية الثورة، وهذا لو ارتكزنا  الذي ال يتوافق، !!! عصريا وزاهرا يف دائرة العروبة واالسالم

ذات التوجه  على مواثيقها سواء بيان أول نوفمرب أو مؤمتر الصومام، وبذلك متكنوا من رسم معامل الدولة اجلزائرية املستقلة
  3".البعد املغاريب"و" االسالمي"، وأغفلوا بذلك البعدين  .االشرتاكي

ان بن يوسف بن خدة رئيس جلنة صياغة الوثيقتني، واملسئول األول عنهما وعن مضموا،  برر هذا ك
لم ينتبه في حينه إلى هذه األخطاء الفادحة، ألنه كان يعرف كفاءة أعضاء اللجنة، ويعتقد : "االحنراف بادعائه كونه

، كما برر ذلك بانشغاله الكلي "التحرير الوطنيأنهم تخلوا عن معتقداتهم اإليديولوجية بعد التحاقهم طوعا بجبهة 
   4).حبتمية رجوع القيادة العليا للثورة إىل أرض الوطن(بإقناع أعضاء جملس الثورة اجلديد بتبين قراره القاضي 
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من خالل هذا التغيري يف مسار القيم االجتماعية والثقافية والرصيد احلضاري للشعب اجلزائري، أفقد من وجهة 
يوسف بن خدة يف هذه اللحظة جزء من ثقافته السياسية اليت استمدها من خمتلف مراحل تنشئته السياسية، نظري بن 

ألنه بلغ حمطة املشاركة السياسية، ودوره التأثريي كان واضحا وجليا، وساعد من حيث ال يدري على مرور هؤالء 
ر الثورة وانتماء الشعب اجلزائري والتارخيي إىل مترير مشروعهم اليساري، خيتلف على مسا" ! شيوعيني- الفرانكو"

نالحظ عدم استفادته من مركزه واملعلوم أن توجهات وإيديولوجية بن يوسف بن خدة ختتلف عنهم، ... واحلضاري
وهذا ال ينفي صدق وإخالص بن يوسف بن خدة  ونزاهته .  السياسي يف بلورة ثقافته السياسية بالشكل الصحيح

، ومتكن 1))من أبرار العناصر املثقفة والنزيهة واجلريئة: ((بأنه ) W.Kwindat(صفه وليام كوندات الثورية، وهو الذي و 
من تدارك ذلك خالل مساره السياسي أثناء الثورة بربوز امتعاضه من عمل احلكومة األوىل، وعدم رغبته املشاركة يف 

للمجلس الوطين للثورة، احتجاجا على ما كان يناضل ألجله احلكومة املؤقتة الثانية املشكلة بقرار من نفس هذه الدورة 
سلطة سياسية عسكرية واحدة "خبصوص عودة قيادة الثورة إىل الداخل، وكذا بسبب رفض الس اقرتاحه بتشكيل 

  .2" داخل الجزائر

يالحظ من خالل تصرحيات بن خدة أنه كان معارضا للحكومة، ويبحث على حجج وذرائع من أجل 
، وأكرب ذليل على ذلك ما قاله صديقه سعد دحلب عن مزاولة حكومة املؤقتة نشاطها داخل الرتاب الوطين، إسقاطها

حيث وصفها بالعملية االنتحارية، واستشهد مبغادرة جلنة التنسيق والتنفيذ للرتاب الوطين نتيجة مالحقة ومطاردة اجليش 
    1957.3أيدي املظلني سنة  الفرنسي ألعضائها ومنهم بن خدة، حيث نفذوا بأعجوبة من

أن بن خدة بعد اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية : ((ويذكر بن الشيخ احلسني يف هذا الصدد
، لم يكن راضيا على الطريقة الجديدة التي أصبحت الثورة تسير بها، 1960جانفي  18الذي انتهت أشغاله يوم 

المشتركة، هذه األخيرة حصرت مستقبل الثورة في أعضائها فقط  خاصة بعد استحداث  ما يسمى اللجنة الوزارية
  .4))دون استشارة بقية القادة

ومل توكل لن يوسف بن خدة أية مهمة وخلفه عبد  5.أعيد تشكيل احلكومة املؤقتة الثانية برئاسة فرحات عباس
من احلكومة  ة فرحات عباسإىل مت إزاحولكن اخلالف بقي قائما . احلميد مهري على وزارة الشؤون االجتماعية والثقافية

  6. 1961يف أوت تها ، وتوىل يوسف بن خدة رئاس

  الثالثة بن يوسف بن خدة رئيسا للحكومة الجزائرية المؤقتة 3.2
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 مكان خدة، بن بن يوسف تعيني على االتفاق مت 1961 تأو   27و 9 بني ما املنعقد الوطين لساجتماع ا يف

  .منها عباس بعزل فرحات ،∗ الثالثة للجمهورية املؤقتة احلكومة بذلك وتأسست ، 1عباس فرحات

وإن شعبنا (( :غداة تعيينه على رأس احلكومة املؤقتة حيث قال ما نصهبن يوسف بن خدة بأول تصريح  أدىل
 -بعد –بعد هذه المرحلة الطويلة، المليئة بالدماء، و التي أصبح في منتهاها على أبواب االستقالل، أصبح يفكر 

في مهمات ما بعد االستقالل، و لم ينتظر  -وبالخصوص–ال في االستقالل و طرق إنجازه فحسب، بل، و أيضا 
قد فات  -انتظار االستقالل –إنجاز االستقالل ليفكر في مشاكله، و يبحث لها عن الحلول، ألن ساعة االنتظار 

–الوطني، و في المقدمة أعضاء الحكومة الجديدية  و إن رسالة الثورة ورسالة المناضل في جبهة التحرير! وقتها
في المحافظة على الشعلة الثورية، وطاقتها المتفتحة بدون انقطاع، و  -هي اليوم أكثر من أي وقت مضى

إن ما يجب أن نحترس منه منذ اآلن ! المحافظة على الحماس الواعي المثمر، بعد االستقالل أكثر مما كان قبله
بعد االستقالل، و االستسالم للدعة و العيش الرغيد، ألن الثورة تطلب منا أن نحيا ال ان  هو الشعور بالراحة

  2.))نعيش، وألن للثورة أهدافا أبعد من االستقالل
وبعد نظر، وأن لديه ثقافة سياسية مكنته من إعطاء تصور للمهام اليت تصريح بن خدة يدل على حنكة سياسية 

كما مكنته من إزاحة فرحات عباس ممثل االحتاد الدميقراطي للبيان   .ة اجلزائرية احلديثةجيب حتملها من أجل بناء الدول
، بعد االنتقادات اليت الزمته منذ توليه رئاسة احلكومة املؤقتة األوىل والثانية، بأنه دخيل على الثورة وال ميكن وضع اجلزائري

   3 .مستقبل الثورة بني يديه

متكن املركزيني بقيادة بن يوسف بن خدة وسعد دحلب من العودة إىل السلطة وقيادة الثورة وهذا بتعاون مع   
، وقد استفادوا من اخلالفات اليت كانت بني 1957إىل غاية  1955كرمي بلقاسم مثلما فعلوا يف الفرتة املمتدة من سنة 

بتقدمي استقالتها للحكومة املؤقتة  1961أوت  15ة يف  حيث قامت هذه األخري . 4احلكومة السابقة وهيئة األركان
بالرتاب  1961جوان  21الثانية وذلك إثر حادثة إسقاط الطائرة الفرنسية من طرف وحدات جيش احلدود يف 

  .5التونسي، وأسر طيارها بعد أن قام بقنبلة مركز مالق التابع لوحدات جيش التحرير

  : 6كرئيس للحكومة املؤقتة، أوضاع وتطورات جديدة منها  كما شهدت الثورة قبيل تعيني بن خدة

يف خطابه بشأن تقرير " De Gaulle"، وتصريح ديغول 1961تطور السياسة الفرنسية بعد استفتاء جانفي - 
  .املصري

  .م1961ميالد منظمة اجليش السري مبدريد فيفري - 
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جوان  13-ماي  20(م إيفيان السويسرية 1961ماي  20افتتاح باب املفاوصات اجلزائرية الفرنسية رمسيا يف 
  .1961جويلية  28- 20ما بني    (Lugrin)لوقران  مث) 1961

ولكنها . يف بدايتها فرتة من الرتدد إزاء استئناف املفاوضات "بن يوسف بن خدة"عرفت احلكومة املؤقتة، برئاسة 
. عل استئناف املفاوضات حتمية ال ميكن جتاهلهاوجدت نفسها، ومعها قيادة األركان العامة، أمام وضعية سياسية جت

وعندما قررت احلكومة، مبوافقة القيادة العامة لألركان، استئناف املفاوضات مل تبعد كثريا عن خطة التفاوض اليت وضعتها 
ألركان وان وكان من املفروض أن تدار املفاوضات هذه املرة بتفاهم وتناغم أعمق بني احلكومة وقيادة ا. احلكومة السابقة

ويفرتض أن هذا التفاهم كان . يتالىف الطرفان األسباب اليت أدت إىل األزمة اليت اندلعت قبل مفاوضات إيفيان األوىل
  1.وقيادة األركان قد انطلقا معا من موقع ناقد للمفاوضات السابقة ممكنا ما دام رئيس احلكومة

 الفرنسية السلطات مع املفاوضات مها أساسيتني قضيتني تواجه أن ، اجلديدة بقيادا الثالثة احلكومة هذه على كان

 العامة القيادة اخلالف مع قضية وكذلك ، الصحراء قضية بسبب 1961 جويلية شهر خالل يف لوقران توقفت اليت

 وتأجيل املفاوضات لقضية التفرغ فضلوا ورئيسها أعضاء احلكومة أغلبية ولكن ، 2بومدين هوراي العقيد بقيادة لألركان

  .3األركان مع قيادة الصراع حسم

استغلت هيئة األركان هذا الفراغ وسعت لتحقيق مكاسب جديدة على حساب أعضاء العسكريني يف احلكومة،  
ومن املكاسب جند عودة كل من بومدين وعلي منجلي وقايد أمحد على رأس هيئة األركان بعدما أن قدموا يف وقت سابق 

فعال إن أعضاء هيئة األركان قدموا استقالتهم، وقد قبلت احلكومة : " هذا الصدد يقول بن خدةويف. استقالتهم اجلماعية
هذه االستقالة، وبعدها أصبحت ترد على احلكومة برقيات وعرائض من احلدود الشرقية والغربية، تطالب برجوع هيئة 

جلنود يف احلدود، أي بني أنصار احلكومة املؤقتة األركان مما زاد األزمة تفاقما، وقد خشيت احلكومة أن يقع تصادم بني ا
وأنصار بومدين وهذا سينعكس بدون شك على الوضع بصفة عامة، وتكون نتائجه وخيمة وحنن يف خضم 

  .4))املقاوضات

جند مرة أخرى بن يوسف بن خدة خيفق يف اختاذ القرارات احلامسة والصارمة، وهذا إن دل إمنا يدل على الرتدد 
أن الكثري من االخوة يلومونين شخصيا ويقولون ملاذا مل :(( وغياب نظرة استشرافية لديه، ويذكر هو بنفسه يف هذا الصدد

كانت بيدك، كما أن احلكومة كانت تتمتع برصيد كبري يف الداخل   تتخذ موقفا صارما من هيئة األركان، مع أن السلطة
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واخلارج، واحلقيقة أنين ال أملك هذه السلطة، فالسلطة كانت بيد احلكومة املؤقتة اليت كانت متارس أعماهلا على أساس 
  .1 ))فرتة عري منسجمةالقيادة اجلماعية، وما أنا إال منفذ للقرارات اليت تتخذها هذه القيادة، اليت كانت يف تلك ال

يتضح من تصريح بن خدة أنه يتنصل من مسؤولياته ويرمي مرة أخرى الكرة يف سلة املواقف اجلماعية، وأنه ال ميلك 
السلطة الفعلية يف اختاذ القرار، وهذا يدل على ضعف يف حتمل مسؤولية حبجم رئاسة احلكومة، وهذا سينعكس عمل 

  . ستقبليف املومستقبله السياسي احلكومة 

  :برئاسة بن خدة أساسا يف  1962مل احلكومة املؤقتة اجلديدة يف بداية متثل ع

  .احرتام اتفاقيات ايفيان املربمة مع فرنسا بصفتها هي الطرف املفاوض- 

  .االحتفاظ بالسلطة عن طريق استعمال سلطة جبهة التحرير الوطين- 

اجتماع له حىت ال تكثر املناقشات حول مستقبل الوطن يف عدم استدعاء الس الوطين للثورة اجلزائرية لعقد - 
 2.وقت غري مالئم هلذا النقاش

 الفاتح يوم التظاهر إىل فيه تدعوه الشعب اجلزائري إىل نداء 1961 أكتوبر 30 يف الثالثة املؤقتة احلكومة وجهت

 من جهة يطابق لثورتنا السابعة الذكري هو الذي 1961 نوفمرب فاتح األربعاء يوم " : فيه جاء حيث 1961 نوفمرب

 وحدة نطاق يف اجلزائر استقالل قوميا لتحقيق يوما اليوم هذا أعلنا وهلذا كفاحنا من ومهمة أساسية مرحلة األحداث

 واحلكومة اجلزائرية  للجمهورية املؤقتة احلكومة بني فورا التفاوض طريق عن اجلزائري وسالمته الرتاب ووحدة الشعب

 . 3 " الفرنسية 

 الوطين عليها الس صوت اليت "ايفيان" باتفاقيات انتهت أن إىل األساس هذا على استؤنفت املفاوضات

 يوم االتفاقيات هذه على التوقيع وبعد ، 1962 فيفري 27 إىل22 من بطرابلس املنعقدة دورته يف باإلمجاع اجلزائرية للثورة

 خطابه يف جاء تونس ومما إذاعة أمواج على النار إطالق بوقف خدة بن يوسف بن احلكومة رئيس أمر 1962 مارس 18

 مارس 19 من ابتداء الجزائرية للثورة الوطني المجلس وبتفويض من ، الجزائرية للجمهورية المؤقتة الحكومة باسم:"

 جيش التحرير قوات كل الجزائرية للجمهورية المؤقتة الحكومة باسم أمر ، عشرة الساعة الثانية على 1962

  . 4 " الوطني التراب على مجموع المسلحة واالشتباكات العسكرية العمليات بوقف المكافحة الوطني

 املصري تقرير استفتاء بإجراء تنتهي مرحلة انتقالية اجلزائر ودخلت املفاوضات ملف يف املؤقتة احلكومة جنحت

 ضغوطات عناصر جديد من املؤقتة احلكومة واجهت ،"ايفيان "اتفاقيات وفقا لرتتيبات أشهر ستة تتعدى ال فرتة خالل

 وقف بعد عنهم املفرج اخلمسة القادة من استمالة عددا استطاعوا ،فقد السلطة إىل يتطلعون بدؤوا الذين األركان قيادة
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 يف املنعقد الوطين للثورة الس اجتماع وخالل حلركتهم، سياسي غطاء إجياد بدافع بلة أمحد بن رأسهم وعلى النار إطالق
 على ليشرف أعضاء سبعة من سياسي مكتب اموعة بإنشاء هذه طالبت  1962 جوان4 إىل ماي 27 من طربلس

 ، أمحد خيضر وأيت ، بلة بن وهم :اخلمسة القادمة من يتشكل أن خيضر وحممد بلة بن حيث اقرتح الوطين التحرير جبهة
  . 1السعيد وحممدي ، عال بن احلاج إليهم ويضاف وبيطاط ، بوضياف

رفض  أن غري ، االستقالل بعد ما السياسية ملرحلة السلطة من املؤقتة احلكومة عناصر إبعاد هؤالء حاول وذا
خدة  بن يوسف بن قدم وعندها ، احملاولة هذه فشل إىل أدى املكتب هذا املشاركة يف بوضياف وحممد أمحد أيت حسني

 الدائر الصراع حول حل إىل الوصول يف فشل الس وأمام .  2باألغلبية رفضت ولكنها للثورة الوطين الس إىل استقالته

 ، مواقعهم للثورة يغادرون الوطين الس أعضاء من عدد بدأ املؤقتة واحلكومة األركان، قبل قيادة من املدعوم بلة بن بني
 ، شرعية قيادة انتخاب دون االجتماع وانتهى تونس عائدا إىل طرابلس خدة بن يوسف بن احلكومة رئيس غادر حيث
 بلة بن من أمحد أساسا املشكل السياسي املكتب عناصر بسيطرة انتهت اليت  1962 أزمة صيف اندلعت إثرها وعلى

 من ومساندة بدعم 1962 عام للحكومة رئيسا بلة بن وتعيني أمحد اجلزائر يف السلطة ، على 3بيطاط ورابح خيضر وحممد

  .األركان قيادة قبل

  الدور الدبلوماسي لبن يوسف بن خدة 4.2
لعبت الدبلوماسية اجلزائرية أثناء الثورة التحريرية دورا أساسيا، وذلك استكماال للكفاح املسلح يف مواجهة 
الدبلوماسية الفرنسية الساعية إىل إجهاض الثورة اجلزائرية، وكان لنب يوسف بن خدة مسامهة كبرية يف هذا اال، حيث 

م بنشاط ديلوماسي كبري على املستوى الدويل، حيث سعى للحصول على الدعم املعنوي واملادي للثورة، باالضافة إىل قا
حيث قام بن يوسف . يف األوساط الدولية وعلى املستويني الرمسي والشعيب . البحث عن املزيد من التأييد للقضية اجلزائرية
وفد جبهة التحرير أو عضوا فيه، وامتدت هذه الزيارات إىل الصني، واالحتاد بن خدة بعدة زيارات لعدة دول إما مرتئسا ل

  . السوفيايت ومنغوليا ويوغسالفيا

تعترب مجهورية الصني الشعبية من أوائل الدول االشرتاكية اليت سارعت إىل مساندة الثورة اجلزائرية واالعرتاف 
انتدبت احلكومة املؤقتة فبادرا بتقدمي دعوة رمسية لزيارا، ، مث م1958باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية سنة 

، 1958نوفمرب  27للجمهورية اجلزائرية، بن خدة رئيسا للوفد الذي قام بزيارة دولة إىل مجهورية الصني الشعبية يف 
التحادث مع فرصة " سعد دحلب"و  "حممود شريف"و "بن يوسف بن خدة"تشكل من للوفد اجلزائري، امل حيث أتيحت

حيث قدم بن خدة شروحات حول الوضعية السياسية والعسكرية  ، Mao tse Toung الزعيم الصيين ماوتسي تونغ
إن الثورة اجلزائرية قد قدمت خدمة كبرية : ((يف اجلزائر وطبيعة الكفاح الذي خيوضه الشعب اجلزائري، حيث أكد

ألف جندي يف حربه على اجلزائر، وهلذا نطلب  700كثر من للمعسكر الشيوعي، باعتبار أن املعسكر الغريب جند أ
منكم اليوم الضغط على موسكو لتعلن اعرتافها باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، وتقدم لنا املزيد من 
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 الزيارةاعتربت جريدة ااهد  حيث، 2وقد أعطت هذه الزيارة دفعا قويا للعالقات اجلزائرية الصينية،   1...))املساعدات
  .3"طورا جديدا يف تاريخ عالقاتنا الدولية مع اخلارج" :بأا متثل

 Ho" هوشي منه"ختلل زيارة الصني ، انتقال الوفد اجلزائري إىل الفيتنام الشعبية أين استقبل من  طرف الرئيس 

chi Mnh  ترونغ شي"ووزير الشؤون اخلارجية " جياب"واملارشال "Trang chine بالغا مشرتكا أهم ، حيث أمضيا
إن اجلزائر والفيتنام كليهما تعرض لالضطهاد االستعماري، ومها اآلن ضمن العائلة األفروأسياوية، وعن : ((ما جاء فيه

كما متكن بن . 4))اجلزائري يف كفاحه التحريري حكومة مجهورية الفيتنام الدميقراطية تؤكد عزمها على مساعدة الشعب
اتمع املدين على غرار الكونفدرالية العامة للعمل ومنظمة احتاد النساء الفيتناميات اليت خدة من االلتقاء مبنظمات 

عربت عن كامل تضامنها مع الشعب اجلزائري، وشكر بن خدة من خالل كلمة ألقاها باملناسبة الشعب الفيتنامي على 
  .  5هذا الدعم ودعا إىل تقوية التعاون والتشاور األفروآسيوي

ديسمرب  25ن يوسف بن خدة على رأس الوفد اجلزائري بزيارة إىل موسكو العاصمة السوفياتية يف كما قام ب
واملكلف بالشؤون  " Mikoyan" " ميكويان"،  أين أستقبل من طرف نائب األول لرئيس احلكومة السوفياتية 1958

ودار احلوار حول حجم املساعدات اليت ميكن للطرف السوفيايت ، "Mohieddinov" "حمي الدينوف"األفرو أسيوية 
أحد قطيب احلرب  على الساحة الدولية باعتباره االحتاد السوفيايتتقدميها للثورة اجلزائرية، واستغل الوفد اجلزائري ثقل 

نقمة شعوب  لهاستغالا يف املتمثلة أساسإسرتاتيجيته اخلاصة يف صراعه مع الواليات املتحدة األمريكية،  كذا الباردة، و 
املستعمرات على الدول االستعمارية الرأمسالية، فقام مبساعدة حركات التحرر يف املستعمرات ماديا ومعنويا من أجل 
إضعاف الدول الرأمسالية االستعمارية من جهة، وأمال يف كسب تلك الشعوب بعد استقالهلا يف صف املذهب الشيوعي 

إال إن الرد جاء على النحو  اجلزائري من السوفيات االعرتاف باحلكومة املؤفتة اجلزائرية، فطلب الوفد  من جهة أخرى،
ليس من مصلحتكم أن يعرتف بكم االحتاد السوفيايت؛ ألن ذلك يسبب لكم تضامن قوات احللف األطلسي : ((اآليت

ر يرجع إىل سياسة الرئيس ، لكن هناك سبب آخ6))مع فرنسا ضدكم، لكننا سنقدم لكم مساعدات يف جماالت أخرى
املتجهة حنو التعايش السلمي مع املعسكر الغريب، هلذا كان يرى أنه ليس من الالئق مضايقة فرنسا  ∗"خروتشوفنيكتا "

  .)7(الديغولية

يف  للقضية اجلزائريةالدبلوماسي  التأييدمن لكن رغم ذلك فيمكن اعتبار الزيارة ناجحة ألا مكنت االستفادة 
عرب وسطاء منهم اجلهورية  املادي والعسكري، وكذا الوعد بتقدمي الدعم على مستوى األمم املتحدة احملافل الدولية خاصة
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، حيث اعرتفت يف 1960العربية املتحدة، وهذا ما تكلل خالل زيارة اليت قادت كرمي بلقاسم إىل موسكو يف ماي 
، وطالب رئيس جملس الوزراء السوفيايت بعدم توفري أي جهد حلمل 1ئريةأكتوبر من نفس السنة باحلكومة املؤقتة اجلزا

  2. احلكومة الفرنسية على حل املشكلة اجلزائرية يف إطار احرتام حق الشعوب بتقرير مصريها بنفسها 

برفقة توفيق املدين مبناسبة العيد السنوي العاشر للثورة  جاءت الزيارة الثانية للسيد بن يوسف بن خدة مث
حظي الوفد اجلزائري  باستقبال كبري  من طرف الرئيس ماوتسي تونغ ووزير خارجيته حيث ،  1959يف أكتوبر  الصينية
كما   . 3ضبط حاجيات جيش التحرير الوطين وطرق التموين واإلمداد، حيث مت خالل هذه الزيارة Cheneyشايي 

كن الوفد اجلزائري برئاسة بن خدة االلتقاء مبختلف األسالك الدبلوماسية املعتمدة، من سفراء دول وكبار ممثلي الدول مت
الشيوعية يف آسيا وأوروبا ككوريا الشمالية، الفيتنام، أملانيا الشرقية ويوغسالفيا، حيث وعدت هذه الدول باالعرتاف 

  .  وتقدمي مساعدات إنسانية لالجئيني اجلزائريني باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية،

بلوماسية الثورة على كسب الدعم الصيين إمنا يندرج ضمن السعي للحصول على أصدقاء أقوياء إن تركيز د
وتتمتع حبق الفيتو بالس األمن التابع هليئة األمم يقفون إىل جانب الثورة اجلزائرية، فالصني الشعبية قوة بشرية هائلة 

، وحتقيقا لنوع من التوازن بني القوتني املتصارعتني يف حرب اجلزائر على صعيد الدعم الدويل، ففرنسا تتلقى دعما املتحدة
ال مشروطا من قبل دول حلف الشمال األطلسي، لذلك فقد عدت احلكومة املؤقتة مسألة املراهنة على قوة الصني مبثابة 

و يلجأ إىل التسوية السلمية خوفا مما هو أسوأ، والذي عرب عنه السيد حممد  احلل الذي سيجعل الغرب يعيد كل حساباته
   .ملني دباغني باحلرب العلمية

هذه املساعي اليت قام ا بن يوسف بن خدة يف الصني، كان هلا انعكاسات احيابية على الثورة اجلزائرية 
الصيين دعمه للمفاوضات اليت جتريها حكومة  الوزير األول) Chou En-Lai(واحلكومة املؤقتة، حيث قدم شون الي 

أن التكتيك الذي اتبع اجلزائريون خالل املفاوضات : "بن خدة مع الطرف الفرنسي، حيث صرح شون الي قائال
  .4))صائب

، وقد برز فيه بن 1961سنة ) يوغوسالفيا سابقا(كما حضر بن خدة مؤمتر عدم االحنياز املنعقد ببلغراد 
الدبلوماسية اجلزائرية، حيث اعرتفت يف هذه املرحلة أربع دول باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية  خدة وزاد من جناح

، باالضافة إىل باكستان اليت كانت اعرتفت باحلكومة املؤقتة قبل املؤمتر أي 5وهي يوغسالفيا وأفغانستان وكمبوديا وغانا
ن خدة رئاسة احلكومة حيث رأى فيه الرجل الراديكايل ، مما زاد من ختوف ديغول من تويل ب1961أوت  03يوم 

بتونس، أين  1961سبتمرب  15، وهذا ما نستشفه من خالل اخلطاب الذي ألقاه بن يوسف بن خدة يف 6وأكثر ثورية
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أين أشاد برافعي مشعل املقاومة يف ربوع الوطن ، كما ندد بوحشية االستعمار الفرنسي يف اجلزائر وافريقيا، الذي بدأت 
ادر اياره تظهر على العلن وأفاق احلرية تلوح يف الزمن القريب، كما أشاد بانتصارات الثورة على املستوى اخلارجي، بو 

بأننا : (( ، أما فيما خيص ملف املفاوضات فذكر1حيث اتسعت رقعة البلدان والشعوب احملبة للحرية املساندة للثورة
، ونظن أنه غري مفيد تأجيل االستقالل اجلزائر، ألن األمر خطري بالنسبة مستعدون لتسهيل احلل السلمي للنزاع مع فرنسا

للسلم الدويل وأيضا للعالقات املستقبلية بني شعيب اجلزائر وفرنسا وأن حال عادال وواقعيا ممكن، واملهم هو العدول عن 
قفا حازما من منظمة اجليش السري ، كما اختذ مو " لوقرين-ايفيان'السياسة السلبية اليت كانت سببا يف توقيف مفاوضات 

وفيما خيص املتعصبني األوروبيني الذين ميارسون يف املدن اجلزائرية اإلعدام التعسفي والسلب : "..حيث جاء يف خطابه
والنهب مبساعدة وجماملة اجليش فإم يغرضون للخطر مستقبلهم يف اجلزائر املستقلة، ويف الوقت الذي حناول إجياد حل 

  .2"تشكل إال عرقلة جديدة للتعايش مع الشعب اجلزائري لهم فإن أفعاهلم العادل ملشك

، حيث سعى إىل 19603أكتوبر  19يف ) الشيلي والبريو(كما زار بن يوسف بن خدة أمريكا الالتينية 
اجللوس التعريف بالقضية اجلزائرية بأا قضية استعمار جيب تصفيته، ومطالبة هذه الدول الضغط على فرنسا من أجل 

على طاولة التفاوض وفق أرضية تزكي أحقية الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، وكذلك مطالبة هذه الدول بتفعيل مبدأ 
واملالحظ عن هذه الزيارة أا من . هيئة األمم واملتمثل يف حق الشعوب يف تقرير مصريها على فيما خيص املسألة اجلزائرية

ىل بن خدة يف تلك الفرتة ألنه مل يكن متحمسا كثريا للعمل حتت سلطة اللجنة الوزارية بني املهام القليلة اليت أوكلت إ
    4.خاصة بعد عودة اخلالفات بني الباءات الثالثة من جهة واحلكومة املؤقتة وهيئة األركان من جهة أخرى

 1962مواقف فرحات عباس وبن يوسف بن خدة من أزمة صائفة .3

 فرحات عباس موقف 1.3

 فرحات أعلن قد جلماعة تلمسان، املتمثلة يف الثنائي بن بلة وبومدين، و تهموااليف موقف فرحات عباس متثل 

 إذا:" بقوله 1962جويليا  20بتاريخ  (Le monde)لومند  جريدة ملراسل بلة ابن جانب إىل وقوفه أسباب عن عباس

 للمجلس رئيسا يكون لكي بعد يف ما مكنه التأييد هذا  " 5.الشرعية جانب إىل بذلك أكون فأنين بلة، ابن جبانب كنت

  .أمله جانبها خيبت إىل وقف اليت الشرعية ألن فيه، طويال يستمر مل الذي التأسيسي الوطين

 هذا ومؤامرات دسائس، إىل ذلك يعود خدة، ابن برئاسة املؤقتة احلكومة إىل جانب وقوفه عدم أسباب عن أما

 البن وكان املؤقتة، احلكومة رئاسة من عباس فرحات لعزل ) بوالصوف طوبال، ابن كرمي،(  الثالث العقداء مع األخري

 فكان العقداء، على قانون حكومته وال شخصيته، فرض يستطع مل فهو ، 1962 صائفة يف فيما حدث كبري دور خدة
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 أمام الا فتح وبذلك السياسيني، على رأيه فرض من متكن الذي اجليش، مواجهة على قادر الشخصية، غري ضعيف

  .احلقيقية يأخذ السلطة لكي اجليش

 أي شخص، جانب إىل الوقوف هدفه يكن مل تلمسان مجاعة جانب إىل عباس فرحات وقوف إن حال كل على

 مل سنة  63)(املتقدم  السن هذا يف فهو أهلية، حرب لقيام حد وضع أجل من كلها اجلزائر جانب إىل الوقوف كان وإمنا
 اختالفه أن حسابات، وحىت تصفية أو شخصية، منافع حتقيق أجل من سياسية مناصب أو ختلده، أجماد عن يبحث يكن

 يف التحكم خدة على بن يوسف ابن قدرة لعدم وإمنا حمضة، شخصية ألسباب يكن مل خدة بن مع املرحلة هذه يف
  1.اجلزائر استقرار زعزعة يف بدأت اليت السياسية األوضاع

  : فرحات عباس الرئيس األول للمجلس الوطني التأسيسي 1.1.3

 و صوتا،155 على حتصل حيث التأسيسي الوطين للمجلس رئيس 1962 سبتمرب 25 يوم عباس فرحات انتخب
 عهد يف جزائري لربملان رئيس أول(  ) نائب 191 انتخبوا الذين النواب جمموع( ،2  ضده صوت وال بيضاء ورقة 36

   .  3املؤقتة التنفيذية اللجنة ومهام املؤقتة، احلكومة سلطة إليه ونقلت ،)االستقالل

 اجلزائرية اجلمهورية" :قيام عن التأسيسي الوطين للمجلس األوىل اجللسة خالل عباس فرحات أعلن اليوم هذا ويف

 خصوصيات، لثالثحامال  اجلزائر اسم وأصبح " الشعبية " كذلك بعدها مث " الدميقراطية " إضافة النواب منه وطلب "

 النواب لكن " اإلسالمية" وهي للجزائر، رابعة خاصية إضافة السعيد حممدي النائب وطلب، شعبية دميقراطية مجهورية

 املستقلة اجلزائرية للدولة األيديولوجي– السياسي االختيار ظهر بذلك و كافية، الثالثة فاخلصوصيات كثريا ذلك أن اعتربوا

 لسا عليه اتفق الذي طرابلس برنامج مستمد من االسم وهذا،  4"والشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية"  :وهو

  .باإلمجاع اجلزائرية للثورة الوطين

  

  

  :1962من أزمة صائفة  بن يوسف بن خدة موقف 2.3

إىل الصراع الذي كان قائما بني احلكومة املؤقتة برئاسة فرحات عباس وهيئة  1962تعود جذور أزمة صائفة  
، وهذا 1960وجانفي 1959األركان وهذا مباشرة بعد انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية يف ديسمرب 

برفض إمداد هيئة األركان باإلطارات وإدراج الطلبة ضمن وحدات لسببني رئيسيني اثنني أوهلما اام احلكومة املؤقتة 
جيش التحرير الوطين، بل اعتربم احلكومة أطرا مستقبلية ستستفيد منهم الدولة اجلزائرية املستقلة، كما امت هيئة 

اح املسلح، وثانيا األركان احلكومة باالهتمام بالنشاط الدبلوماسي على حساب األوضاع الداخلية متغافلة تعزيز الكف
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–االختالف حول املفاوضات مع الطرف الفرنسي، حيث اعتربت هيئة األركان أن احلكومة انتهجت سياسة 
قامت على التنازل خالل املفاوضات، وقبوهلا الدخول فيها يف الوقت الذي كانت فيه األوضاع الثورية  - نيوكولونيالية

  1.ورة إعادة تقومي الثورة، وتعزيز الكفاح املسلح آلجل التفاوضمرتدية، وهذا ما دفع هيئة األركان تدعو لضر 

إىل دقة الوضعية اليت سادت مرحلة اية الكفاح عبد احلميد مهري  وتعود أسباب املواقف احلادة، يف رأي
ك بني املسلح، وضعف احلوار والتشاور السياسي وقلة تبادل املعلومات بالقدر الذي ميكن من التحليل السياسي املشرت 

  2.الدوائر املسؤولة

الذي عرضه اجلنرال  28/09/1959يف  مبدأ تقرير املصريويظهر يف هذه املرحلة موقف يوسف بن خدة من 
بن خدة، بصراحة، وشرح بن يوسف  هعارضوقبلته احلكومة املؤقتة برئاسة فرحات عباس،  ول حلل املشكل اجلزائري،يغد

وطالب بن  . 3 مؤكدا على أن هدف الثورة هو االستقالل التام وليس تقرير املصريموقفه هذا يف برقية ألعضاء احلكومة 
يوسف بن خدة بضرورة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الوطين للثورة، الذي ميثل اهليئة العليا للثورة وهو الوحيد املخول 

وحسب حممد حريب فإن بن يوسف بن خدة أحد قادة املعارضة  النار،  إطالقللفصل يف قضية املفاوضات ووقف 
للحكومة كان يرى أن الوضع مل ينضج بعد للوصول إىل حل، وينبغي إذا اختاذ كل التدابري لتحاشي نزع التعبئة، وتأمني 

ارا أصدرت قر واستجابت احلكومة املؤقتة لطلب بن خدة و  4تالحم اجلبهة الداخلية، ووزن عواقب فشل املفاوضات
  .5"لن تكون هناك مفاوضات مع الفرنسيني قبل اجتماع الس الوطين للثورة:" يقضي بـ

وعندما اتفق الطرفان اجلزائري والفرنسي على الشروع يف مفاوضات رمسية بإيفيان األوىل، عينت احلكومة بن 
ما أعتقد، مبوقفه املبدئي من يوسف بن خدة عضوا يف الوفد املكلف بالتفاوض، لكنه رفض هذه املهمة، تقيدا، على 

ضمن  "قايد أمحد"واختذت قيادة األركان جليش التحرير الوطين موقفا مماثال فرفضت، من جهتها، تعيني . تقرير املصري
يف جلسة عامة، ملعرفة أسباب رفضه ورفض قيادة األركان املشاركة  قايد أمحد،احلكومة املؤقتة  فاستدعت . وفد التفاوض

عندما يرفض مسؤول كبري مثل بن يوسف بن خدة املشاركة يف هذه ":التفاوضي فعلل هدا الرفض قائاليف الوفد 
فوجه له إذ ذاك  ")Il y a anguille sous rocheقاهلا بالفرنسية هكذا . (املفاوضات فإن وراء األكمة ما وراءها

، صفتك جنديا؟ فأجاب نعم سأطبق األوامرإذا صدرت لك األوامر بالذهاب ضمن الوفد، هل تطبقها ب: السؤال التايل
  6.فتلقى األمر املناسب وطبقه! ولكن بدون اقتناع 

لكن حدة اخلالف مل ختف، حيث بعد تويل بن خدة رئاسة احلكومة املؤقتة، عادت اخلالفات من جديد مع 
خالل االجتماع الوزاري املنعقد هيئة األركان، حيث استغلت هذه األخرية اخلالفات الدائرة بني الباءات الثالث، وطالبت 
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باحملمدية باملغرب األقصى، بتشكيل املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين وإلغاء سلطة  1962يف شهر جانفي 
مما دفع بأعضاء هيئة األركان إىل تصعيد حدة . احلكومة املؤقتة تدرجييا، وهذا مامل يستسغه بن خدة وال كرمي بلقاسم

نتائج املفاوضات، وامت   1962فيفري  27و  22 اجتماع الس الوطين املنعقد من اخلالف، حيث عارضت يف
كال من بن خدة وكرمي بلقاسم بالتخاذل أمام الطرف الفرنسي، بإعطائه عدة إمتيازات عسكرية واقتصادية وثقافية تثقل  

ى ضرب مصداقية احلكومة  أمام الرأي العام كاهل الدولة اجلزائرية املستقلة، وذا ميكن القول أن هيئة األركان عمدت عل
  .    اجلزائري، اليت كان يعول عليها يف قيادته بعد املفاوضات ووقف إطالق النار

انفجرت أزمة  ، حيث 1 1962جوان  06ماي و     27اشتد الصراع خالل مؤمتر طرابلس املنعقد  ما بني 
القيادة استطاعت   .2مركزية مؤقتة جلبهة التحرير الوطينما بني قادة الثورة خول تشكيل مكتب سياسي يكون مبثابة قيادة 

مل يفز  بن خدة العامة للجيش اقصاء خصومها من اعضاء احلكومة املؤقتة وكان مبثابة هزمية هلا وخاصة ان رئيسها
 31صوت  مقابل 33ق الس الوطين على قائمة اعضاء املكتب السياسي ببعضوية املكتب السياسي وقد صاد

األزمة لم تكن مرتبطة بمسائل البرنامج أو التوجه اإليدولوجي، (( :أنيف هذا الصدد يذكر بن خدة  .3صوت بال 
حزب ألن جميع أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية صادقوا من طرابلس باألغلبية على االشتراكية وال

  4.))الواحد، بل انصب المشكل حول السلطة والرجال الذين يمثلون هذه السلطة

واليات الوطن حبكم رؤيتها لشتات  تذأخداخل البالد حيث  إىلاليت ظهرت  يف طرابلس  األزمةحتولت 
املناطق اليت حتت سلطتها وتسيريها تسيريا ذاتيا وحاول املكتب السياسي  وإخضاعاستقالليتها  اخذ إىلالسلطة السياسية 

  .5فدرالية الواليات أيبدل جهود كبرية للقضاء على الوضع اجلديد 

الوطن مع القيادة العامة للجيش املتحالفة مع بن بلة واشتدت هده  إىلواشتد اخلالف بعد رجوع احلكومة املؤقتة 
درجة  إىليدق ناقوس اخلطر على البالد واشتد اخلالف وحتول  األهليةفيها اندار احلرب درجة أصبحى  إىلالنزاعات 

احلدود املغربية، أياما  تجمموعة تلمسان اخرتق أفراد (( :حيث صرح بن خدة جلريدة احلوار أن.  اإلخوةاالقتتال بني 
  .قليلة بعد اإلعالن عن االستقالل ومن بني الشخصيات اليت التحقت باموعة، عباس فرحات والشيخ حممد خري الدين

عبد الناصر اختياره على بن بلة الذي كان يستطيع استخدامه بسهولة، على عكس احلكومة املؤقتة اليت كان له  كما وقع
فوق ذلك كان عبد الناصر خيشى احلكومة املؤقتة اليت رأى فيها  1959لقاهرة ابتداء من سنة معها عدة خصومات يف ا

وجيب علي أن أقول لقد انتهينا حنن أنفسنا يف احلكومة املؤقتة، بعد دخولنا إىل   ،منافسا خطريا لزعامته يف العامل العريب
ولقد بلغين أن بوصوف يف منطقة   .إىل جمموعة تلمسان إىل االفرتاق، كما أن بعض الوزراء انضموا - انتهينا–اجلزائر 
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) جموعة تيزي وزو(الشمال القسنطيين اضطر إىل اهلروب أمام رجال بن بلة الذين اندفعوا لتوقيفه، كرمي وبوضياف شكال 
  .1" )) القبائلي -التنافر العريب"وتكلمت الصحافة وقتها عن ما أمسته بـ 

، وجنود جيش احلدود حتت أوامر 4،3،2رك دامية بني جنود الواليات لقد تطور الوضع بسرعة وقعت معا
بالتعبري عن موقفه مبظاهرات عفوية رافضة للوضع للتعبري عن امتعاضهم من هذا االقتتال،  واطنونمما دفع امل بومدين،

حاجزا  أجسادهمللتوسط بني الطرفني املتقاتلني وبإقامة  األرضلتتطور تدرجييا حيث يلقي الشعب بأجساده احلية على 
فل املتظاهرين شوارع اعلى اإلخوة الذين أصبحوا أعداء بني عشية وضحاها،، وجابت قو  اعرتضواو . بني القوات املتضاربة
  2 ).سبع سنني بركات(العاصمة وهي تف 

عاكسة للوعي السياسي اجتاه ال  ةآومر عب وفعال كان موقف القاعدة رمز للطاقات الثورية اليت ميلكها الش
  3.مسؤولية القمة وحرص الشعب على الوحدة الوطنية  

بالنسبة إيل، مكثت يف اجلزائر العاصمة حماوال قدر اإلمكان ضمان الشرعية، مع  : ((ويردف بن خد من قائال
 :يليأن احلكومة املؤقتة وجدت نفسها إذن مفرقة وقد طرحت علي املسألة وقتها كما 

بعبارة أخرى إشعال حرب أهلية للحفاظ على هذه الشرعية مع خطر ما يسببه  –هل جيب القيام بعملية اختبار قوة  
ذلك من إسالة مرة أخرى دم اجلزائريني، وقد رفضت هذا االحتمال ألنه كان ينبغي للشعب اجلزائري تفادي مواجهة 

حه آنذاك يف اجلزائر ومل أنف بدوري احتمال تدخله أمام جزائريني دموية جديدة وألن اجليش الفرنسي مازال قابعا بسال
  )).متزقهم السلطة

يف األخري ميكن القول أن من خالل ميثاق طرابلس يتضح عمق التدمري الذي حلق مبكونات الثقافة السياسية 
صر احلديث، والذي أثر على للشعب اجلزائري اليت استطاع من خالهلا افتكاك حريته واستقالله من أعته استعمار يف الع

ظروف تشكل املالمح األوىل للمسألة الوطنية، ومن مث على كيفية تصور املسألة االجتماعية، حيث قامت فئة من قادة 
معامل السياسة العامة والتوجه السياسي الثورة بفرض تصورها اخلاص للمفاهيم واألساليب اليت يدار ا احلكم، و 

دون الرجوع إىل الشعب واالحتكام إليه، وذا فإن انطالق الثقايف للدولة اجلزائرية املستقلة واالقتصادي واالجتماعي و 
سريورة االستقالل تشكلت وفق حمكمات وحمددات خاصة، تبلورت ضمن ظروف حرب، وترسخت بعد أن غدا 

  . الطموحات الفردية والزعمات املتعددة

   :م 24/50/1962:زمورة اجتماع1.2.3

حتركت واليات الداخل وعقدت كرد فعل احلكومة املؤقتة برئاسة بن خدة على ما دار خالل مؤمتر طرابلس، 
حضره والرابعة، كما  الثانية،الثالثة،: ، حضره ممثلون عن الواليات 4)برج بوعريريج(الثالثة مبنطقة زمورة اجتماعا يف الوالية

                                                           

  05/11/1989-هـ 1410ثاين لربيع ا 6بتاريخ األحد  م1962حول أزمة صائفة  "النصر"حوار مع جريدة   1
  .116امحد توفيق املدين، حياة كفاح ،املصدر السابق، ص   2
  118ص, مر رحيلة، مرجع سابقعا  3
صني حتيط به ح ، فهي من الناحية اجليوسرتاتيجية متتاز مبوقع)القبائل(للوالية التارخيية الثالثة  تعترب زمورة من أهم مناطق ومعاقل الثورة اجلزائرية تارخييا تابعة :منطقة برج زمورة  4

الشمال القسنطيين :مركز العمليات العسكرية الكربى، ومؤمتر الصومام، الوالية الثانية :القبائل( الثالث الفاعلة يف الثورةبالنسبة للواليات  وغابات كثيفة، موقع حموري جبال عالية



تغّيب عن و ممثلون عن فدرالية جبهة التحرير بفرنسا وتونس، واليات و مناطق كانت حمسوبة على احلكومة املؤقتة، 
كرمي بلقاسم وحممد بوضياف ، وقد أرسل  )األوىل، اخلامسة، السادسة(األخرى املوالية هليئة األركان  االجتماع الواليات

  .1رسالة مساندة وتأييد للمجتمعني يف زمورة

  :2بن خدة  أوردهمتثيل الواليات كما  

  ).الشمال القسنطيين(هو قائد الوالية الثانية )املعروف بصوت العرب(صاحل بوبندير: الوالية الثانية 

  ).القبائل(هو قائد للوالية الثالثةحمند ولد احلاج : الوالية الثالثة

   حسان ويوسف: الوالية الرابعة

  الدين الرائد عز: املنطقة احلرة للجزائر

  عمر، قدور: فيدرالية فرنسا

  )مل يورد ابن خدة اسم املمثل: (فيدرالية تونس

الذي تعيشه اجلزائر عشّية  ، ناقش احلاضرون الوضع السياسي املتدهور1962جوان  24عمال يوم انطلقت األ
كال من احلكومة املؤقتة وهيئة احليادية عاب االجتماع   ، ويف موقف أويل مييل إىل)1962أزمة صائفة (االستقالل 

 وخلص اتمعون إىل أن. وام الثانية بالعصيان والضعف وافتقارها لسلطة القرار، األركان، فُوصفت األوىل باالنقسام
  .3هذا النزاع حيدث فراغا سياسيا ويهدد الوحدة الوطنية

لواليات حلماية الوحدة انة تنسيق ما بني بناء على هذا التحليل للوضع السياسي قرر اتمعون يف زمورة إنشاء جل
  :هلا املهام التالية أوكلت الوطنية ،

  . إعداد قوائم املرتشحني للجمعية التأسيسية -

  .حتديد شروط انعقاد املؤمتر الوطين واملشاركة فيه -

للتقليص من اختذ هذا القرار (تنظيم دمج وحدات اجليش التحرير املعسكرة على احلدود يف داخل الواليات  -
   )صالحيات هيئة األركان اليت كانت تسيطر على جيش احلدود

                                                                                                                                                                                                 

، فقدمت واتصال وإمداد ما وّفر خاصية فريدة جعل منها منطقة عبور ،)مهد الثورة وقاعدا :األوراس ، الوالية األوىل)1955اوت  20الذي كان مسرحا لعمليات هجوم 
لنيل شهادة  ، مذكرة مكملة1962ساعد لعباشي، أزمة صيف :ينظر.اليت شهدا املنطقة إبان ثورة التحرير بذلك دعما لوجيستيا حيويا للثورة، وهذا ما يفسر زخم األحداث
  .30، ص 2008/2009الليسانس يف التاريخ، إشراف الدكتور صاحل مليش، جامعة مسيلة 

  .287األسطورة والواقع ، املصدر السابق، ص: حممد حريب، جبهة التحرير الوطين  1
  :املتعلقة بقرارات اجتماع زمورة ، انظر نشر يوسف بن خدة وحممد حريب الوثائق 2 

Benyoucef ben khedda, la crise de 1962, edition dahlab,alger, 1997 pp 101 -106. Mohammed harbi, les archive de la 
revolutionalgerienne1954-1962, edition geune afrique , paris , 1981 , p 343. 

  .287االسطورة والواقع، املصدر السابق، ص : حممد حريب، جبهة التحرير الوطين  3



  . إدخال األسلحة املخزنة يف اخلارج- 

،كما دعا ) حتسبا ألّي نشاط مشبوه هليئة األركان( إعالن حالة طوارئ يف أقاليم الواليات املشاركة يف االجتماع- 
  .1السيادة الوطنية ، ونددوا يئة األركاناتمعون احلكومة املؤقتة إىل الوحدة حفاظا على 

  :ردود فعل أطراف األزمة وقيادات الثورة على قرارات زمورة 2.2.3

قرارات االجتماع إىل ) للجزائر قائد املنطقة احلرة( محل وفد بقيادة الدكتور سعيد حرموش والرائد عز الدين 
أمحد وحممد بوضياف، وقبل رابح بيطاط مناقشتها، يف حني  آيت تونس إلبالغ مجيع أعضاء احلكومة املؤقتة ا، فوافق

شكلتم حكومة  لقد:" وهذا األخري استقال من احلكومة مباشرة، وقال عن االجتماع  ،عارض أمحد بن بلة وحممد خيضر
  .2"رجل إّن خيضر هذا:" وأُعِجب بومدين من موقف خيضر وقال" ذنإ’بالداخل 

  

  :مستقبل الجزائر والثورة الجزائريةنتائج اجتماع زمورة على  3.2.3

يكتمل كان حمسوبا على احلكومة املؤقتة وهذا ما عكسه متثيل الواليات اليت مل  أسلفنا الذكر أن مؤمتر زمورة
يستطيعوا تناسي خالفام  االجتماع، لذلك وإن حاول اتمعون إبراز احلياد يف حل األزمة فإم مع ذلك مل نصاا يف
 احلدوديتني بالعصيان وسّن قرارات لشّل نشاطها يف القاعدتني األركان، جتلى هذا عندما ام املؤمتر هذه اهليئةمع هيئة 

احلاسم  وبذلك يكون اجتماع زمورة قد هّيأ األجواء للحكومة املؤقتة الختاذ القرار.وواليات الداخل الشرقية والغربية
 ش وعزل قادا وإسقاط رتبهم العسكرية ومّس ذلك هواري بومدين، والرائدينواملتمثل يف إقالة هيئة األركان العامة للجي

  . 4االجتماع ، وهذا قرارا صدر بعد أربعة أيام فقط من انتهاء أشغال3علي منجلي، وقايد امحد

جوان مبينا موقف احلكومة املؤقتة من  مجاعة تلمسان وهيئة األركان ما  30صرح بن يوسف بن خدة يف 
و ! وشهدت طرابلس ميالد تحالف ابن بلة وبومدين، اللذين كان يجمع بينهما الحب المفرط للسلطة...((  :نصه

قد أصبح تحّدي بومدين لسلطة الحكومة المؤقتة يزداد يوما بعد يوم، السيما و قد لقي من يشجعه في تمرده 
عامة، و هكذا قررت عزل عليها، وقد اضطرت هذه األخيرة إلى اتخاذ عقوبات بشأن أعضاء هيئة األركان ال

العقيد بومدين و الرائدين قائد أحمد، و علي منجلي، و تجريدهم من رتبهم، و إن كان هؤالء الضباط قد نجحوا 
في إسقاط الحكومة المؤقتة، فإنهم ألحقوا في نفس الوقت بالثورة و الشعب ضربات ذات أثر طويل المدى، 

قد الشعب غداة االستقالل الثقة في قادته، و تصدعت وحدة جبهة إنهم طعنوا شرعية السلطة طعنة كبيرة، إذ ف
التحرير الوطني، و بدل تقديم الحلول لالنتقادات التي كانوا يوجهونها للحكومة المؤقتة، ساهموا في تدهور 

تطاع لقد فتحوا الطريق أمام االنتهازيين و المغامرين واإليديولوجيات األجنبية الهدامة، اس: الوضع أكثر فأكثر
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3 Benyoucef ben khedda, la crise de 1962, op.cit, p164. 
4 ibid. أنظر مقتطف من خطاب يوسف بن خدة حيذر فيه من سرقة تضحيات الشعب اجلزائري من طرف هيئة االركان، على   CD-ROM 



عمالؤها في السنوات األولى لالستقالل أن يتسللوا إلى دواليب الدولة و الحزب، ليراقبوا األجهزة الحيوية 
، وأستطيع أن 62و أزمة صائفة  54-53أزمة : أزمتين كبيرتين –كمناضل   –لقد عشت شخصيا في حياتي !فيها

بالحب المفرط للسلكة، وعبادة الذات، ولم أقول بأن المتسببين في هذه، وتلك، كانوا مدفوعين قبل كل شيء 
  .1))يكونوا يخشون اهللا

الصريح وباشرت العمل املسلح فحدث  أعلنت التمردوطعنت يف قرار احلكومة، و رفضت هيئة األركان اإلقالة، 
محل مؤمتر زمورة نتيجة هذه التداعيات فإن احلقائق التارخيية تؤكد أن هذا  3وإذا كان البعض ، 2صراع دامي بني الطرفني

ولوية وملا كانت األ ، 4القطرة اليت أفاضت الكأس ألزمة قدمية خمتمرة ظهرت بوادرها منذ مؤمتر الصومام املؤمتر ما هو إال
مث ) 1962ماي ، جوان (ؤمتر طرابلس متجهة إىل حترير البالد فقد بقيت يف طي الكتمان لتعلن عشية االستقالل يف م

  .تأخذ تلك األبعاد يف اجتماع زمورة وما بعده

فالبالد كانت ال تتحمل ، 5يف زمن قياسي مّثل اجتماع زمورة بداية النهاية لتلك األزمة ألنه عّجل بانفجارها
 ت القيادية للثورة، فكانت الضرورةأزمة خطرية من هذا النوع ّز أركان املؤسسا يف تلك الفرتة احلرجة من تارخيها بقاء

احللول وقع الطالق بني احلكومة وهيئة  مرّة، وملا اختار اجتماع زمورة إحدى هذه أوة و تفرض إجياد احللول السريعة، حل
ما عجل يف النهاية من انفراج األزمة، عندما تنازلت الطائفة ) 1962جويلية وأوت (األركان، واندلعت احلرب األهلية 

حفاظا على االستقالل والوحدة   7"تلمسان مجاعة" لسلطة لصاحل اعن   6"مجاعة تيزي وزو" ملؤمتر زمورة  املؤيدة
  .8الوطنية

 4.انسحاب فرحات عباس وبن يوسف بن خدة من الحياة السياسية

  فرحات عباسانسحاب  1.4

                                                           

  .114، مرجع السابق، ص "رواد الوطنية"حممد  عباس،   1
  .121ص  املصدر السابق،خلضر بورقعة،  2 
اية احلكومة اليت لن تعود غري واجهة  جوان 26سجل :" والفناء، حيث قال ، فحكم على احلكومة باالنقسامة اجتماع زمور األزمة تفاقمت يف ذهب حممد حريب بان  3 

  .مصدر سابق ،ر الوطينحريب، جبهةالتحري: نظري" تفاقمت املعارضة بني املتحالفني التواقني إىل السلطة حتتمي خلفها اسرتاتيجيات متنافسة، لقد
أعضاء احلاضرين يف مؤمتر الصومام فإن قضية الصراع على السلطة تعود إىل فرتة قبياللثورة عندما احتدم اجلدال بني أنصار العمل  حسب شهادة عبد احلميد مهري أحد  4

 راجع إىل هذه اخللفية ، وإىل خلفية أخرى تتعلق) العسكري والداخل على اخلارج أولوية العمل السياسيعلى(املسلح وأنصار العمل السياسي، وأكد أن ما أقره مؤمتر الصومام 
 هذه شهادة حصلنا عليها من التصريح الذي أدىل عبد احلميد مهري لقناة.بالصراع بني األشخاص جمسدا على اخلصوص بني عبان رمضان يف الداخل و بن بلة يف اخلارج

  2000-03-27يوم" صةزيارة خا" اجلزيرة الفضائية يف حصة 
ّمت إقالة هيئةاألركان ، ويف جويلية وأوت تدخل البالد  1962جوان  30ففي . ، لتتسارع األحداث بعده يف تطور خطري لألزمة1962جوان 25اختتم اجتماع زمورة يوم  5 

  1962يف حرب اهلية قبل ان تضع احلرب أوزارها يف سبتمرب 
اموعة بقيت يف املواجهة النهائية يف النزاع املسلح ضد  مؤمتر زمورة يقودها كرمي بلقاسم، حممد بوضياف، آيت أمحد، حمند ولد احلاج ، هذه مجاعة تيزي وزو احملسوبة على  6

  495- 479، ص ص املصدر السابقسليمان الشيخ، : انظر.ضد بن بّلة وهيئة األركان
  تساندها الوالية األوىل واخلامسة والسادسة يقودها امحد بن بلة وهيئةاألركان بقيادة هواري بومدين ،  7
متتلك إمكانات عسكرية على عكس مجاعة تيزي وزو  وما تنازلت عن السلطة إال لعلمها باستحالة انتصارها على هيئة األركان اليت كانتر تذكر مصادر أن مجاعة تيزي و   8

  .121- 120السابق، ص بورقعة، املصدر : نظري. تأييد الوالية الثانية اليت فقدت حىت



على  املبنية أفكاره من شيئا ولو حيقق أن ذلك من آمال التأسيسي الوطين لسا برئاسة عباس فرحات قبل
 بلة الذي ابن مع العمل يستطع مل فهو حتقق، ذلك من شيء ال ولكن األساسية، احلريات واحرتام والدميقراطية، االعتدال،

 15 يوم مشويل، ففي نظام مع السري عباس فرحات رفض إىل بينهما االختالف هذا أدى لذلك بالدميقراطية، يؤمن يكن مل

 و معارضة الربجوازية بامليوالت عباس الوطين ام فرحات التحرير جلبهة الوطين املؤمتر انعقاد خالل 1964 أفريل

  .الوطين التحرير جبهة من امسه وحذف االشرتاكية،

  

  

  : موقفه من االتجاه االشتراكي1.1.4

 عهد بومدين يف أو بلة، بن عهد يف سواء اجلزائر انتهجته الذي االشرتاكي النظام بشدة عباس عارض فرحات

 ؟ االجتماعي هلذا النموذج وبومدين بلة، ابن اختيار سبب عن ويتساءل ، 1طوباوي ستاليين اشرتاكي نظام بأنه إياه معتربا
 فيدال مثل مثلهما النظام الشيوعي ضمان حتت الفردية للسلطة متعطش منهما واحد كل ألن بسيطة رأيه يف فاإلجابة

 أجل من الطريق هذا بالرجوع عن بلة ابن نصحت "  :ويقول ،2للعزل قابلني غري كعاهلني فهما برجينيف و اسرتو،

  3 ."العقل لصوت ينصت مل ولكنه املسلمة اجلزائر مصلحة

 خمربة برجوازية انتهازية طبقة بظهور ومسح اجتماعية، طبقة ألغى الذي االشرتاكي النظام ضد عباس فرحات وقف

 كملكية فجعلوها املالية، واالقتصادية، الدولة، مؤسسات بتسيري هلم مسح الذي االشرتاكي، النظام باسم الوطين لالقتصاد

 التحرير جبهة إن " :بقوله ذلك على عباس فرحات ويعلق .اجلزائر يف االقتصادية التنمية وعطلوا أمواهلا، وبوا ،م خاصة

 خوض " الربجوازية " مالك مإ أكتافها، على الثورة محلت تستطع واليت مل االجتماعية، الفئات كل رمز هي الوطين

 ...الثورة مولوا الذين احلرة املهن أعضاء التجار، الفالحون، فيها األراضي، املرغوب غري الفئة هذه بانضمام إال كفاحها

 الربجوازية، بامليوالت االستقالل بعد متا الفئة هذه ، 4 " الوطين جليش التحرير لتدعيمهم مثنا محيا دفعوا ومعظمهم

 تسيريها إطار يف العام املال ب طريق عن األموال كسبت انتهازية، فئة لظهور الا ومهشت، وفُتح لالحتالل، اومواال

  .للمؤسسات االشرتاكية

 االجتماعية جيب الطبقات بأن يعتقد فهو الفقرية الطبقة ضد الوقوف معناه يكن مل االشرتاكي النظام ضد فوقوفه

الدين  من إيديولوجيتها مستمدة التحريرية، الثورة عهد يف كانت كما بعضها، مع ومتماسكة متعاونة، تكون أن
الكون،  خالق باهللا، اإليمان هو اإلسالم إن"  :ذلك عن يقول حيث املاركسية، اإليديولوجية من وليست اإلسالمي،

كل  بين اجتماعيا انسجاما يؤسس وهو اإلنسانية، الكرامة واحترام لإلنسان األساسية والحريات الملكية، واحترام
 اهللا، نكران فهي الماركسية أما .اإلنسان حرية إنه الوطنية، للثروة العادل والتوزيع الزكاة، طريق عن الطبقات

                                                           

  .الطوباوية يف املدخل من هذه الرسالةينظر مصطلح   1
2 Ferhat Abbas, l’indépendance confisquée, op.cit, p : 130  
3 Ibid, p : 90. 
4 Ibid. p p : 131-132 



 صراع نهاإ العمومية، الحريات وإلغاء اإلنتاج، وسائل ومصادرة الخاصة، الملكية وإلغاء الدين، ومحاربة ظاهرة

 بعد اجلزائر انتهجته الذي االشرتاكي النظام عباس فرحات عارض،  1"البروليتاريا وظهور ديكتاتورية الطبقات،

 الدين مع يتماشى ال وهو الستالينية، املاركسية من مستمد نظام بأنه إياه معتربا باإلمجاع، طرابلس وأقره مؤمتر االستقالل

  .التسيري وسوء الفوضى، يف اجلزائر االشرتاكي االقتصادي النظام أدخل فقد اجلزائري، الشعب يعتنقه اإلسالمي الذي

 وهذه االشرتاكية االستقالل، بعد اجلزائر تبنتها اليت االشرتاكية عن ختتلف أخرى اشرتاكية إىل عباس فرحات دعا

 مفهوما إيديولوجيا االشرتاكية إعطاء كذلك األخر هو حاول قد جنده وهنا " اإلنسانية الدميقراطية االشرتاكية " مساها

 اقتصادية منظرا لنظرية يكون أن أراد اجلزائري، تمعا وتقاليد وعادات اإلسالمي الدين من أسسها ومستمدا جديدا

 ومن الكربى، اإلنتاج وسائل وتأميم وخمطط، موجه اقتصاد إقامة إىل يدعو جهة فمن عليه، األمور اختلطت ولكن جديدة

 مع تتعارض التوجهات إخل، وهذه...والشراء والبيع حبق امللكية للفرد تسمح اليت اإلنسانية الدميقراطية إىل يدعو أخرى جهة

 حرية لإلنسان أعطى الذي للدين اإلسالمي مطابقة جيعلها أن حاول ولكنه ليربالية، توجهات هي وإمنا االشرتاكي، النظام

 .الغريب الليربايل بالتوجه بذلك ال يتهم وحىت اإلسالم، من أساسا النابعة اجلزائري اإلنسان عقلية مع وتتماشى امللكية

 تلك يف اجلزائري الوضع مع يتماشى أن ميكن جديد اقتصادي لنظام منظرا يكون أن حاول قد حال كل على
 ا اليت جاء املتواضعة النظرية هذه طريق عن وليس االقتصاد، علماء من معمقة دراسة إىل حتتاج هذه نظريته ولكن الفرتة،

 لوسائل امللكية اجلماعية أساس على مبنية فاالشرتاكية إسالمي، إنساين دميقراطي اشرتاكي جمتمع بناء ميكن عباس فرحات

 ملصطلح عباس استعمال فرحات أن كذلك ويظهر الفردية، امللكية حيرتم الذي اإلسالمي الدين مع متاما تتعارض اإلنتاج،

 هذه يف اجلزائري الشعب الليربايل ألن الدميقراطي اجتاهه عن الصادق للتعبري يلجأ ومل الوقت، ذلك موضة كان االشرتاكية

  .االشرتاكية كلمة تستهويه كانت الفرتة

 يؤخذ ال ومل السياسة، عن منعزال التأسيسي الوطين الس رئاسة من استقالته تقدمي بعد االستقالل مرحلة عاش

 يف ذلك احلاكمة السلطة رأيه أغضب ، 1976 سنة الوطين امليثاق حول رأيه بإعطاء له مسح وحينما بتجاربه، وال برأيه

  . العاصمة باجلزائر القدمية بالقبة منزله يف اجلربية اإلقامة حتت فوضع الوقت،

 بفكرة الدميقراطية متمسكا بقي فقد اإلنسان، كرامة من يتجزأ ال جزءا الرأي حرية يعترب دائما عباس فرحات كان

  .للوطن إال يكون ال نظره يف فالوالء لألشخاص، الوالء تلغي اليت الليربالية والثقافة

من خالل تتبعنا ملسار فرحات عباس ميكن أن نقول عنه أن لديه ثقافة سياسية واسعة مكنته من مسايرة مجيع 
الثقافة به تتميز تطورات النضال السياسي يف فرتة االستعمارية بشقيها النضال السياسي والكفاح املسلح، وهذا ما 

  ، 2ال تعرف الثبات املطلق فهي.  السياسية بأا متغرية

فمن خالل تنشئته السياسية سواء يف األسرة اليت كان هلا األثر الكبري يف مكاسبه االجتماعية وقيمه االنسانية،  
مث مرحلة الدراسة وتأثره بالثقافة الغربية خاصة الثورة الفرنسية، أو من خالل نشاطه السياسي سواء أثناء فرتة احلركة 

                                                           
1 Ibid. p : 124 

  .80علي الصاوي، املرجع السابق، ص  2



ثقافته املتنوعة يف معاملته مع الكيان االستعماري أو حىت مع التيارات  التحريرية، جعلته يستخدم ثورةالوطنية أو ال
السياسية اجلزائرية األخرى، ومل يتأثر بعدم جتاوب كليهما يف رؤيته السياسية بل بقي مدافعا عنها، أين ترك بصماته 

قافة سياسية مكنته من واستطاع أن حيقق بعض توجهاته اليت ميكن أن نتفق أو خنتلف معها، لكن يبقى أنه صاحب ث
  .معاصرة خمتلف األجيال وتكون له بصمة يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية وحىت مع بداية االستقالل

  انسحاب بن يوسف بن خدة من الساحة السياسية  2.4

، و ما قد ينجر عنه حرب أهليةخمافة أن يتحول األمر إىل ، 1عن السلطة الشرعيةبن يوسف بن خدة ختلى 
السنتني من اجلهاد و االستشهاد، ففضل االنسحاب على أن يرهن البلد إىل اهول والضياع احلتمي  دمن ضياع حلصا

إذا ما انساق حنو التمّسك بالكرسي اللعني ... لالستقالل واالنتقام الشنيع من ااهدين و تشفي األعداء يف الشهداء
2!!هاليت مل تكن تنقص" الشرعية الثورية"حتت شعار 

 

بن يوسف بن  عن 3"الكنغلة"الرئيس الذي استسلم للديكتاتورية بدل "يف مقال له بعنوان  حممد عباس أورد
حيث وجد نفسه كرئيس  1962و قد ارتأينا هنا بهذه المناسبة أن نقدم للقراء شهادته في أزمة  : ((ما نصه خدة

فقبل الديكتاتورية على مضض، باعتبارها أخف " لفوضىالدكتاتورية أم ا: "للحكومة المؤقتة أمام أمرين أحالهما مر
بفضل اهللا خمدت الحرب بين : "الضررين حسب قوله، كما اعترف فيما بعد بتصريحه في هذا الشأن قائال

  .4))الجزائريين يومئذ و قد ساهمت شخصيا في تجنبها
و الناس إزاء انسحاب بن خدة "  :يعلق األستاذ ااهد حممد الصاحل الصديق عن ذلك املوقف التارخيي بقوله 

فريق يراه دليل تعقل و نضج و حكمة، و فريق آخر يراه ضعفا و جبنا، ألنه كان يمثل : من الساحة فريقان
بن خدة مثال المدح عند قوم و يوسف بن و هذا ما جعل !!الشرعية التي تمكنه من المواجهة و خوض المعركة

قفين على اآلخر صناعة دقيقة ال ه القضية، و يبقى ترجيح أحد المو مثال الذم عند قوم آخرين، في خصوص هذ
  5"...يحسنها غالبا إال عمالقة السياسة فلندع األمر لهم

مل يكن أبدا ضعفا منه أمام مغتصيب إرادة الشعب  التخلي عن السلطة بأن املوقفبن يوسف بن خدة يثبت 
اجلزائري آنذاك، أّكد أن دولة شقيقة طلبت منه يف حينه الصمود و عرضت عليه كل ما حيتاج إليه من سالح لردع 
املتمردين، مقابل عدم التنحي عن كرسي الشرعية إىل أن يقول الشعب اجلزائري كلمته يف استفتاء عام خيتار فيه من 

بكل حرية و دميقراطية بعيدا عن االستبداد العسكري وعملية التزوير لإلرادة الشعبية ، وهو ما ) فردا أو مجاعة(ه حيكم

                                                           

يتخلى عن الكرسي طواعية من أجل ) 1988قبل اجلنرال املؤمن سوار الذهب يف السودان بعد جناحه يف انقالب سنة (عريب بن يوسف بن خدة بذلك أول رئيس يعد   1
  .16بن يوسف بن خدة ، شهادت ومواقف، املصدر سابق، ص  .الوطن
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والذي تصور فيه مراحل اجتياز فرتة ما بعد تسلم  02/08/1962يتبيّنه القارئ من تصرحيه التارخيي الذي أدىل به يوم 
  1.السلطة من اإلدارة االستعمارية آنذاك

ن خدة خمتلف أطوار الصراع على السلطة عشية االستقالل وحاول أن حيافظ على متاسك احلكومة عاش ب
  .لغاية استالم مقاليد احلكم من اهليئة التنفيذية املؤقتة، لكن خصوم احلكومة املؤقتة كانوا هم األقوى

ودفن  2003فرباير  04تويف يف .الصيدلة: انسحب بعد االستقالل من الواجهة السياسية وعاد إىل ختصصه
  . 2مبقربة سيدي حيي يف العاصمة

 :باس وبن يوسف بن خدةعنماذج من اإلنتاج الفكري لكل من فرحات : رابعا

III.  عند فرحات عباساالنتاج الفكري  
  الصحافة .1

نشاطه يف ميدان الصحافة  دبه النضايل امللتزم من خاللفرحات عباس فكره  السياسي واالجتماعي وأدشن 
اليت كانت تعرب بصدق عن الفكر السياسي لفرتة العشرينات والثالثينات مث بعد ذلك يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية 

  :، حيث كان له رصيد قوي من املقاالت نشرها يف صحف خمتلفة أمهها

عامل الصحافة وهو طالب جامعي،  أين كانت  ، أين كانت أوال خطواته  يفجريدة االقدام وجريدة مهزة الوصل �
مقاالته يغلب عليها الطابع النقدي للسياسة االستعمارية، مربزا تناقضاا حول احلقوق السياسية والثقافية 

كمال ابن "، وكان يوقعها كما ذكرنا سالفا باسم مستعار هو 3واالجتماعية واالقتصادية للجزائريني املسلمني
باب تسرته وراء هذا االسم املستعار هو خوفه من اإلدارة الفرنسية أن تكشف أمره فتقطع عنه ، ومن األس"السراج

ونشره سنة " اجلزائري الشاب"هذه املقاالت مجعها فيما بعد يف كتاب مساه . 4املنحة الدراسية وتفصله من الدراسة
فداع بذلك صوت فرحات عباس الشاب . 5ولذلك للرد على االحتفاالت الفرنسية املئوية الحتالل اجلزائر 1931

 . 6بني صفوف النخبة، مما مسح له تقلد عدة مناصب منها نائب مث رئيس الطلبة املسلمني اجلزائريني جلامعة اجلزائر
، وهي جملة طالبية جامعية كانت تنشر 1931أسسها فرحات عباس سنة  ،)Ettelmidh( جريدة التلميذ �

واللغة العربية، وفتحت اال لكل اجلزائريني املثقفني وحىت من املستوطنني للتعبري عن  مقاالا باللغة الفرنسية
كما كانت منربا لطرح . آرائهم وأفكارهم وكانت متيل إىل االعتدال، وتروج ألفكار اجلمهورية الفرنسية الثالثة

 7. القانون وعلم االجتماعالقضايا األساسية املتعلقة مبصري اجلزائر يف جماالت عديدة كالطب والصحة و 

                                                           

  .16بن يوسف بن خدة ، شهادت ومواقف، املصدر سابق، ص   1
  .98، ص  ملصدر السابق، ا)شخصية وطنية 28شهادات (حممد عباس، رواد الوطنية   2

3 Jean Lacouture: Cinq homme et la France, édition du Seuil, Paris: 1961, p 269. 
4 Ferhat Abbas, le Jeune Algérien, op.cit, p :65 
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6 Jean Lacouture,op.cit, p 269. 
7 : Benjamin Stora et zakya Daoud: op-cit, pp :41- 42 



واليت شارك يف إصدارها مع ابن : L’entente franco-musulmane"1_الوفاق الفرنسي"جريدة  �
، وكانت لسان حال التوجه الفكر االندماجي، مع املطالبة بتحسني أوضاع األهايل اجلزائرين 1933جلول يف 

بدون ترقية األهلي ال :"فرحات عباس من خالل مقاله ، وهذا ما يؤكده2االجتماعية وإزالة القوانني االستثنائية
، كما نلمس املطالبة بدمج األهايل كمواطنني فرنسيني واعتبارهم شركاء حقيقني يف  3"وجود جلزائر فرنسية دائمة

فمن خالل . يف الوطن هلم نفس احلقوق والواجبات، وضرورة تكوين جمتمع جزائري مبين على العدل واالحرتام
تعرض فيه إىل أمهية االنتخابات  4"املسلم املنتخب أمام التكوين السياسي:"عباس املوسوم بـمقال لفرحات 

..." فرنسا هي أنا: "وضرورة مشاركة اجلزائريني فيها من أجل الدفاع عن حقوقهم، كما جند يف مقال آخر له
 سنة 100 منذ أصبحت اليت األرض هذه على يعيشون املسلمني من ماليني 6 كان إذا : "...يؤكذ  فيه

 عصريا جمتمعا نبين أن نريد اجلائعني، من العدد اهلائل هذا .خبز وبدون عراة وحفاة أكواخ يف يسكنون فرنسية،
 ليكون فرنسيا، اإلنسان كرامة إىل املسلم رفع نريد االجتماعية، واملساعدة الفاحلني عن والدفاع املدرسة، بواسطة

 إن .دائمة فرنسية جلزائر وجود ال األهايل حترير بدون أبدا ننسى لن نضجا، أكثر االحتالل سياسة هناك هل
 إبعاد .املستهلك هو أنا .. احلريف هو أنا .. العامل هو أنا ..اجلندي هو أنا .. العدد هو أنا .. أنا هي فرنسا
 فيها تكون اليت اللحظة من هي مصاحلنا فرنسا مصاحل .فادح خطأ اجلماعي العمل من وضريبيت ورفاهييت تعاوين

  .5"فرنسا مصاحل هي مصاحلنا
 1936ومن أهم ما كتبه يف هذه الصحيفة، هو دفاعه على مشروع بلوم فيوليت الذي أصدرته يف مارس 

، وقبوله من طرف املؤمتر اإلسالمي، ومعارضته من طرف اللويب االستيطاين 6اللجنة الشعبية بعد توليها السلطة يف فرنسا
 الشعبية اجلبهة حكومة أن نعلم إننا(( :فيه جاء ومما " اجلزائر إضاعة أنريد " ن خالل مقاله بعنوانذلك م إذ يعرب عن

شاتون : موقع من طرف السادةفيوليت  -بلوم يسمى مشروع قانون مشروعوضعت احلكم  إىل وصوهلا عند
(Chautemps)، ودالديه  (Daladie) رفض املشروع ...املسلمني اجلزائريني من لعدد الفرنسية اجلنسية مينح 

 االنتخابية اهليئة يف بإغراقهم األهايل من ألف 25 أو ألف، 20 ل يسمح ....)  له قيمة ال( مؤذ غري أنه بالرغم
 من عداوة وجدوا ولكنهم املشروع، ذلك على وافقوا الشعبية، اجلبهة مؤيدي وكل والعلماء، اإلسالمي املؤمتر ....األوىل
ومما جاء يف املقال فضحه ألصحاب   7.))إمتيازاهم على خوفا وذلك احملتلني، وكبار نواب األوروبيني، من املئات بعض

 من املعارضني عدد مل يكن: ((االمتيازات من احملتلني الذين عمدوا على إلغاء هذا املشروع، إذ يذكر يف نفس املقال 
 .8))اجلزائريني على أنفسهم حكاما وضعوا فقد الكثرية، واألموال اإلدارة بيدهم ضخمة، إمكانيام إمنا كبريا احملتلني

فاخلوف عند هؤالء يكمن يف وصول اجلزائريني املسلمني إىل االس النيابية ووقوفهم ضد القوانني االستثنائية اليت 
                                                           

، رئيس حتريرها حممد صاحل بن جلول 1942، واستمرت حىت 1935أوت  29جريدة أسبوعية ناطقة باسم فيدرالية النواب املسلمني لقسنطينة، صدر أول عدد منها يف   1
أفكاره وتصوراته  نسخة، من خالهلا برز فرحات عباس  كصحفي حمنك، متكن من طرح 3000عددا، تطبع حوايل  134، ضدر منها 1937مث فرحات عباس منذ 

  Jean Lacouture: op-cit,  p 273-: أنظر. وانشغاالته بشكل بارع أثر يف الرأي العام ويف النخب وما ردة الفعل اجتاه مقاالته خلري دليل على ذلك
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4 Ferhat Abbas, éditorial de L'entente Franco-musulmane,  N° 23, du 20 Février 1936. 
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واجلزائريني املسلمني عن طريق قوة ختدمهم، وهذا ما كان يناضل من أجله فرحات عباس وهو حتقيق املساواة بني احملتلني 
  .القانون، وهذا ال يتأتى إىل بالتمثيل الكبري للجزائريني يف االس النيابية واالستشارية

ومن أهم القضايا اليت طرحها فرحات عباس واليت تعد من أكثر وأهم الدراسات التارخيية اليت مت التطرق إليها يف 
حتت املثري للجدل  همقالواملتمثل يف يف جريدة الوفاق الفرنسية   1936 يف عامما كتبه  تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية، 

أكد فيه دعوته إىل  واليت تعد حمطة أساسية يف نضاله السياسي أين ،"فرنسا هي أنا:على هامش الوطنية "عنوان 
 متاما، فاإلحساس فمعروف رأي أما ....(( :جاء فيه ما يلياالندماج مع فرنسا، مستنكرا وجود األمة اجلزائرية، حيث 

 من هذا العدد خلق الذي الشعور هو ،بل اإلقليمية حدوده داخل العيش إىل شعبا يدفع الذي الشعور وهو ذلك الوطين

 حمل ،هم الوطنية املثل أجل ماتوا من الذين فالرجال ، وطنيا إنسانا لغدوت اجلزائرية األمة إكتشفت قد كنت ،ولو األمم

 وزرت واألموات األحياء ،سألت التاريخ سألت لقد أكتشفه بعد ،مل وهم عن عبارة كوطن اجلزائر إن... وتقديري احرتامي

 أصبحوا مسلم، ماليني ستة األرض هذه على يعيش (( : قائال وأضاف  1...)) الوطن هذا عن أحد حيدثين املقابر،ومل

لعدد  ا ألين أنا هي فرنسا إن ، دائمة فرنسية جزائر هناك تكون لن األهايل ترقية بدون أنه ال ننسى أن جيب ،لكن فرنسيني
 هي فرنسا ،مصاحل خطأ فادح اجلماعي العمل من وضريبيت ورفاهييت تعاوين إبعاد. واملستهلك واحلريف والعامل واجلندي

 اإلقطاعية أمام احلاجز هي والفكر العمل يف هذه اجلدية. فرنسا مصاحل هي مصاحلنا فيها تكون اليت اللحظة من مصاحلنا

 الوراء إىل بنا العودة تريد ،رمبا املدرسية الكتب جبدية أخذنا على نتأسف تزداد ،وجتعلنا األخرية هذه وجتاوزات اجلزائرية

  .2))اإلمام إىل ،شعارنا فرنسا وجهود روح من مكون جديد عامل أننا أبناء األوان فات.

مما دفع العديد من األصوات اجلزائرية تندد ذه  ،السياسة االستعماريةذا املقال يف ثنايا فرحات عباس سقط 
م ردا 1936األفكار ومن بينها الشيخ عبد احلميد ابن باديس الذي كتب يف جملة الشهاب يف شهر أفريل من عام 

وجدت ***فتشت عليك يا اهللا: فباألمس كان يقول أحد كبار المتصوفين((: ومما جاء فيها" كلمتنا الصرحية"بعنوان 
  .3)) وجدت روحي أنا فرنسا***فتشت عليك يا فرنسا: اهللا، واليوم يقول المتصوف في السياسية روحي أنا

 ميكن وال فرنسا، هي ليست اجلزائرية اإلسالمية األمة هذه إن (( :قائال باديس بنا احلميد عبد الشيخ وأردف  

 ويف لغتها يف البعد كل بعيدة أمة ،ولكن أرادت ولو فرنسا تكون أن تستطيع وال فرنسا تصري أن تريد ،وال فرنسا تكون أن

  .4))الفرنسية الدولة قبل من معني حمدود وطن ،وهلا تندمج أن تريد ،ال دينها ويف عنصرها ويف أخالقها

: فيه جاء اهلجوم شديد مقال يف "األمة جريدة" طريق عن املقال على رده كان اجلزائري الشعب حزب أما
 بسيادته فرنسا واعرتاف القادر، عبد األمري أصبح ماذا... املواقف هذه مثل عن يعرب أن مسلم مثقف بإمكان كيف((

 األخرى الثورات من الكثري حال هو ما ، 1871 ثورة خاضت اليت القبائل بالد مقابر تعين ماذا التافنة، معاهدة مبقتضى

                                                           

 Ferhat Abbas: éditorial de l'entente franco-musulmane N°24: أنظر كذلك. 360بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمرب، املصدر السابق، ص  1

du 27 février 1936.  
2 Ibid. 

   .43، ص 1936عبد احلميد بن باديس، جملة الشهاب، أفريل   3
  2 ،ص1984 للنشر،قسنطينة البعث ،دار1 ،ط 22 باديس، بن احلميد عبد الرئيس باإلمام للسطو الكاملة القصة والبدعة،أو السنة بني صراع"محاين، امحد 4



 باستطاعة ،أليس أبدا موجودة تكن اجلزائرية،مل األمة هذه بأن بالالمعقول،وقلنا سلمنا إن فنحن واضح الوطين تصورنا ،إن

  .1 ))  ؟ األمة هذه إجياد يف يسامهوا شخص،أن  ماليني مخسة

 واألخوة، واملساواة العدالة تسودها جبزائر يهدف كانبإسقاطه للوطن اجلزائري،  وهناك من يرى أن فرحات عباس 

 على وثقافتها دميقراطيتها تفرض أن الكربى، الثورة فرنسا الدميقراطية،فرنسا  يف يأمل كان والكراهية، العنصرية فيها تزول

 ضمن هذه وكانت والتحرر، والرقي، التطور حنو بأيديهم واألخذ املسلمني حقوقهم إلعطاء اجلزائر يف الفرنسيني احملتلني

 نظره يف اإلسالمو  املعنوي واالضمحالل املادي الزوال من اجلزائري الشعب إلنقاذ الوقت ذلك يف املتاحة والوسائل احللول

  2.ذلك مع يتعارض ال

 ذلك يف سياسيته وإن اجلزائر حترير مراحل من مرحلة ذلك معتربا اإلندماجي، رأيه عن عباس فرحات دافع وقد

 املطالبة يستحيل كان ،لذا وجوده وحمو اإلبادة حملاولة يتعرض وهو ، فعال موجود اجلزائري فالشعب واقعية كانت الوقت

 فرحات مع حديثي من فهمت" :الفاسي عالل املغريب الزعيم يقول السياق هذا ويف، الوطنية ومطالبه يتالءم قانوين بنظام

 أن جيب مرحلة إال ليست الفرنسية باحلقوق املطالبة إن "  :يل قال بيننا دار حوار بعد باريس يف معه لقائي خالل عباس

  3"هلا نعمل اليت البعيدة الغاية يكون أن جيب اجلزائرية األمة استقالل وأن اجلزائر تتجاوزها

بأنه وجد الوطن اجلزائري الذي حبث عنه يف  1940فرحات عباس يف أوت وما يؤكد هذا الطرح هو ما أعلنه 
إذ  .4"وجدته اليوم في أوساط العامة من المسلمين 1936إن الوطن الجزائري الذي لم أجده سنة : "املقابر، قائال

 إال تطبق وال الفرنسي، الفكر صنعمن  توصل بعد قرابة العشرين سنة من نضاله السياسي أن مبادئ الثورة الفرنسية هي

وبدأت بذلك . ، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تطبق يف ظل الكيان االستعماري يف اجلزائرالفرنسي اتمع على
مرحلة ثانية من النضال السياسي لفرحات عباس تقرتب من جمموع القيم االجتماعية والثقافية والتارخيية لدى اجلزائريني، 

قائد االجتاه  1942ليصبح ابتداء من  اإلدماجيةه وختلى عن مواقف،  5الوطنية أبدى اهتماما اكرب مبسألة اهلويةإذ 
الليربايل حلركة التحرر الوطنية باالنضمام إىل العلماء وإىل دعاة االستقالل يف حزب الشعب اجلزائري من أجل الدفاع عن 

الذي  1942يف هذا الصدد بيان الشعب اجلزائري يف ديسمرب  حرر. فكرة برملان جزائري ودولة مستقلة ملحقة بفرنسا
هذا كان معية العلماء املسلمني وحزب الشعب،  املمثلة جل وقع عليها كل النواب اجلزائريني وكل الشخصيات السياسية

                                                           

  6 ص ، السابق املرجع ، فرحات عباس رجل اجلمهورية،  القادر عبد محيد  1
2  Benjamin Stora, Zakya Daoud, op.cit, p : 44. 

 املتحف .منشورات ،)مقارنة وإيديولوجية تارخيية دراسة(   1945 - 1931 األخرى باحلركات اجلزائرية وعالقتها اجلزائريني املسلمني مجعية العلماء بوالصفصاف، الكرمي عبد  3

  1996 اجلزائر ، للمجاهد الوطين
4 Charles – Robert Ageron: "Ferhat Abbas et l'évolution politique de l'Algérie musulmane pendant la deuxièmes guère 
mondiale", In ,revue d'histoire maghrébine, N°4, Juillet 1975, Tunis, 1975, p 125 . 

ذا الضمري يف نفس الوقت مبا يشمله من قيم وعادات وتقاليد ومقومات تارخيية وثقافية، تكيف وعي هي وعاء الضمري اجلمعي لكل تكتل بشري، وحمتوى هل: الوطنية  5
وسيولوجية أن لكل أمة جمموعة من اجلماعة وإرادا يف الوجود واحلياة داخل نطاق احلفاظ على كياا أي وطنها اخلاص ا، واملختلفة عن اآلخر، فقد أثبتت الدراسات الس

فما يهم الناس ليس هو االيديولوجية أو املصاحل "ملميزات االجتماعية والنفسية والتارخيية واملتجانسة مع بعضها البعض حيث تعرب عن كيان تنصهر فيه األمة، اخلصائص وا
ن هذا الشعور الوطين يستمد الفرد إحساسه بوطنه ، وم"االقتصادية بل االميان، واألسرة والدمي والعقيدة، فذلك هو ما جيمع الناس وما حياربون من أجله وميوتون يف سبيله

. اهلوية الوطنية ةويف حالة عدم شعور الفرد بانتمائه جلماعته نتيجة عوامل داخلية وخارجية يتولد لديه ما ميكن أن نسميه بأزم. وانتمائه إليه واليت يشرتك فيها مع مجاعته
  .10، ص 1999، دون دار نشر، 2طلعت الشايب، ط: صامويل هنتجتون، صدام احلضارات، إعادة صنع النظام العاملي، ترمجة:أنظر



، وقدمها إىل احللفاء بواسطة املمثل الشخصي مبثابة امليثاق احلقيقي بالنسبة لكل أنصار االستقالل يف تلك الفرتةالبيان 
هذا االلتحام بني  .املؤقتة باجلزائر" دي غول"وإىل حكومة ) Robert Murphy روبرت موريف(للرئيس األمريكي 
  1).أحباب البيان واحلرية(أدى إىل ميالد التيارات السياسية 

وكانت بالدرجة األوىل تقوم بالدعاية لصاحل بيان  1944أصدرها سنة : "l’égalité-المساواة"جريدة  �
، 1945ماي  08توقفت عن الصدور بسبب حوادث .للحلفاءالشعب اجلزائري الذي قدمه فرحات عباس 

  2.والزج على إثرها فرحات عباس يف السجن

، تعرب عن  1947اليت صدرت سنة " la république algérienneالجمهورية الجزائرية "جريدة  �
طالق بعد إ 1946مارس  16مبادئ حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري الذي أسسه فرحات عباس يف 

صراحه من السجن ، ومن عنواا جند التحول الذي عرفه الفكر السياسي لفرحات عباس بعد احلرب العاملية 
الثانية وهي تروج لفكرة قيام مجهورية جزائرية متحدة فدراليا مع فرنسا دون االنفصال عنها ائيا، رافضا بذلك 

طنية والدولية اليت أفرزا نتائج احلرب العاملية الثانية، ،  اليت جتاوزا األحداث والظروف الو 3دماجنلسياسة اال
، والتعنت الفرنسي يف تلبية مطالب الطبقة السياسية اجلزائرية والتحيز الصريح 1945ماي  08منها حوادث 

للويب الكولوين، باالضافة إىل خروج فرنسا منهارة اقتصاديا وعسكريا وانتقال الزعامة إىل الواليات املتحدة 
مريكية واالحتاد السوفيايت، وانتشار ملوجة التحرر ، كلها عوامل جعلت فرحات عباس أكثر حدة يف مطالبه، األ

حيث تعالت دعواته إىل إقامة مجهورية متحدة مع فرنسا أي إبقاء ذلك اخليط الرفيع واملتمثل يف االرتباط اجلزائر 
إنقاذ شعبه من التخلف وسوء  يته وتصوره  املتمثل يفمن خالل رؤ ، وهذا 4فيدراليا بفرنسا دون االستقالل التام

التسيري، وختليصه من خمالب االستعمار بأقل التكاليف املمكنة وبدون إراقة للدماء،  والعمل على إعطاء دفع 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف اجلزائر، اليت تكفل للشعب اجلزائري مستقبال تسري شؤونه 

ولكن من جديد اصطدم مشروع فرحات عباس بالصخرة . بنفسه وبذلك يصبح االنفصال أمرا حتميا
 يقول كتب حيث. االستعمارية اليت فضلت مصاحلها املادية الضيقة على حساب كرامة وحرية اإلنسان اجلزائري

 رئيس ،وأمام احلكومة الدولة،وأمام أمام جملس ي اجلزائر املشكل نطرح وحنن 1954 غاية واىل 1948 سنة منذ "

 يف الكثري ضحى شعب ضد برمتها الفرنسية الدولة مؤامرة  أمام أنفسنا فوجدنا ، الفرنسي والربملان اجلمهورية
 :فيه  جاء مقاال " اجلزائرية اجلمهورية " جريدة يف عباسفرحات  كتب السياق هذا ، ويف5 "فرنسا حترير سبيل

 القانون وإحرتام فرنسا وعد خبصوص ووهنها ضعفها األوليغارشيات املالية، وأظهرت أمام باريس تنازلت إن"

وهذا تصريح بتبنية لفكرة " اجلبل أو السجن بني االختيار سوى اجلزائريني أمام يبقى لن  وتطبيقه،فانه الفرنسي
 6.العمل املسلح املنتهج من طرف جبهة التحرير الوطين وختليه عن العمل السلمي
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6 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p,p,.108 



أجل تفعيل توجهاته وسياسته ضد االستعمار، جنده  ينفتح جهويا من خالل البعد املغاريب وإقليميا من ومن 
خالل البعد العريب، حيث عمل من خالل اجلريدة يف تفعيل الدور املغاريب والعريب للقضاء على االستعمار وحتقيق الرقي 

فيفري  02اليت تأسست بباريس يوم " لشمال إفريقياجبهة الوحدة والعمل "حيث أشاد ب. والتقدم للشعوب العربية
  1.، ومثن دورها من خالل االشارة إليها يف جريدة اجلمهورية والثناء بتأسيس هذه اجلبهة السياسية املغاربية1952

هذا الثراء الفكري لفرحات عباس من خالل كتاباته املختلفة يف اجلرائد واالت الفرنسية واجلزائرية وكذا 
ه السياسية وخطاباته الدعائية أثناء احلماالت االنتخابية تلم على رجل متمكن فكريا له قدرة على حتليل االوضاع رسائل

ونقدها والتعبري عن مواقفه وتوجهاته بصراحة كما تبني لنا عن امللكة اليت ميتلكها فرحات عباس يف تعامله مع االحتالل 
كما يعد هذا الثراء الفكري زاد . ومبادئ الدميقراطية اليت تتغىن ا فرنسا وسياسته من خالل استخدامه للقيم اجلمهورية

  .  للثقافة السياسية لدى فرحات عباس، وهذا سيتضح بعد التحاقه بالثورة اجلزائرية وترأسه للحكومة املؤقتة اجلزائرية 

  : تقارير ورسائل فرحات عباس .2
، يةفرتة احلركة الوطنية أو خالل نشاطه يف فرتة الثورة التحرير قام فرحات عباس طوال مشواره السياسي سواء يف 

بتقدمي جمموعة من التقارير والرسائل سواء للسلطة الفرنسية أو ألفراد أصحاب النفوذ والقرار داخل اإلدارة الفرنسية، أو 
جلزائري يف تقرير مصرية، لدول احللفاء، وكذلك قدم رسائل وتقارير وخطابات أمام الدول الصديقة ومدعمة حلق الشعب ا

ملعرفة ما مدى تأثري القيم اليت مت اكتساا يف مؤسسات التنشئة السياسية األوىل والثانوية اليت احتك ا وسنختار مناذج 
على خطاباته السياسية وكتاباته الصحفية ، أي كيف أثرت التنشئة السياسية لفرحات عباس على أفكاره ومواقفه وأرائه 

  . وجعلته رجل كل املراحل سواء يف مرحلة النضال السياسي أو مرحلة الثورة اجلزائرية ثقافته السياسة  غدتليت ا السياسية

أرسل فرحات عباس تقريرا إىل املاريشال بيتان  :Philippe Pétain(2(تقرير إلى المارشال بيتان  �
 املساواة يف احلقوق يف إطار اجلمهورية الفرنسية،الذي يقول عنه بأنه أخر حماولة له لطلب .  19413أفريل  10يوم 

) 6(تضمن التقرير خصوصا إلغاء الوالية العامة وتعويضها حبكومة حملية وبرنامج إصالحي قادر على تلبية رغبات ستة 
ل باءت بالفش يف السابق ألن كل حماوالت اإلصالح ، 4ماليني جزائري، يتمتعون فعال حبقوقهم السياسية واالجتماعية

حيث مل تستجيب اإلدارة الفرنسية ملطالب املؤمتر اإلسالمي، ورفض الربملان الفرنسي املصادقة على مشروع بلوم فيوليت 
من خالل هذا التقرير نرى حنكة ودهاء فرحات . بسبب تعنت وجترب الكولون وختوفهم من فقدان امتيازام يف اجلزائر

ولكن متاطل هذه . يفة اليت تقع بني خمالب االحتالل النازيالضع 5عباس حيث حاول الضغط على حكومة فيشي
حكومة للرد على هذه املطالب إال بعد مرور أربعة أشهر، وأمام تسارع األحداث وتغيري موازيني القوى أثناء احلرب العاملية 

سلم ومنذ مرسوم  إن الوقت قد فات، فاجلزائري امل:" الثانية، جعل سقف املطالب عند فرحات عباس يزداد حيث يقول

                                                           
1 la république Algérienne éditorial, N°193, du 15 Février 1952. 

  ).1981طبعه سنة  أعادالذي (مت نشر هذا التقرير يف كتابه الشاب اجلزائري   2
3 Ferhat Abbas: Le jeune Algérien, op-cit, p 174. 
4Ibid, p 02.  

" فردان"احلكومة الفرنسية منها إىل مدينة فيشي يف اجلنوب، وكانت برئاسة املارشال بيتان بطل معالكة  ، انسحبت1940بعد سقوط باريس يف أليدي النازية يف جوان   5
  "  احلرب العاملية الثانية"رمضان الوند : الشهرية وهذه احلكومة هي اليت وقعت معاهدة االستسالم مع هيتلر، أنظر



، هذا 1"كرمييو، متنح له اجلنسية واملواطنة اجلزائرية أكثر ضمانا وأمنا، وسعيه للتطور والتحرر أصبح منطقيا وأكثر وضوحا
  .   التصريح سبب له متاعب سياسية فيما بعد

 اجلزائر أمام الصراع الدويل، بيان الشعب"، كان عنوانه 1943فيفري  10بيان الشعب الجزائري  �
، احتوى على مخسة أقسام، تضمنت ديباجته سرد لألحداث التارخيية اليت مرت ا اجلزائر منذ االحتالل " اجلزائري

م إىل تاريخ كتابة البيان، مث أُتبع مبطالب األساسية للشعب اجلزائري، واملتمثلة أساسا يف حتقيق 1830الفرنسي سنة 
، ووضع حد ألسطورة اجلزائر الفرنسية،  وذا يعد البيان حتوال سياسيا يف االستقالل يف ظل اجلنسية واملواطنة اجلزائرية

مطالب احلركة الوطنية، خاصة بالنسبة للنخبة املتشبعة بأفكار وثقافة فرنسا وعلى رأسهم فرحات عباس، الذي كان يردد 
 . 2"ا اجلزائر الفرنسيةأنه بدون تعايش بني الفئات السكانية، وكبح مجاح عنصرية الكولون، ستزول حتم"دائما 

عرف البيان امجاع بني كل أطياف احلركة يعد البيان حتوال سياسيا يف مطالب احلركة الوطنية عموما، حيث 
وكان  .3الوطنية اجلزائرية، وما اللقاء والوفاق بني الزعيمني فرحات عباس ومصايل احلاج حول البيان  لذليل على ذلك

  . وطنية من خالل حماكمته الصرحية لالستعمار وسياسة اإلدماج وظلم وتسلط املعمرينصرخة مضوية وخطوة جريئة حنو ال

. اعترب احللفاء وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريكية أن القضية اجلزائرية شأن داخلي خيص فرنسا وحدها
وكان اللويب االستعمار  . 4امليةأما فرنسا اعتربت البيان خطرا يهدد وجودها يف اجلزائر خاصة وهي منشغلة يف احلرب الع

وراء إبطال هذا البيان وتلفيق التهم لزعماء احلركة الوطنية بأم وطنيون ووهابيون ومتطرفون وأم مصدر قلق وتوتر 
  .دائمني لسياسة فرنسا

جاءت يف ظروف صعبة عرفها فرحات عباس، حيث حررها مع حلول سنة  :5وصيتي السياسية �
أنين تعبت من السياسة، : "وهو يف السجن العسكري بقسنطينة، يُلوح فيها عن اعتزاله العمل السياسي مرددا 1946

وقف، سنة وأنا أناضل من كل أعماق قليب ضد قوات االحتالل اليت تضطهدنا، إن قليب قد تعب، جيب أن أت 25منذ 
، كما تطرق فرحات عباس إىل عدة أفكار ومواقف وأراء حول "لرتك اال لرجال جدد، فاال هو لألجيال الصاعدة

 :األوضاع يف اجلزائر، ميكن أن نقول عنها أا زاد لنا يف معرفة أبعاد ثقافته السياسية، ونذكر منها 

o زائري بإخراجه من دائرة الثالوث األسود املتمثل دعوته لضرورة االهتمام بانشغاالت واهتمامات اإلنسان اجل
يف اجلهل واألمية والفقر وحتسني وضعيته الصحية، كما طلب من النظام االستعماري حترير الفالح 

إن املشاكل يف اجلزائر مرتبطة باحلرية، احلرية من العبودية الدنيئة واليت "اجلزائري، إذ يذكر يف هذا الشأن 
ماليني من اجلزائريني من عمال يف الفالحة واخلماسة، الذين ال  6ماين القدمي، حرية تعود إىل العهد الر 

 "  . هؤالء البؤساء هم الذين سيفجرون نار الغضب والكراهية ...يعرفون القراءة والكتابة إم أميني

                                                           
1 Ferhat Abbas,la nuit coloniale ,op.,cit,p;85 

  .226، املرجع السابقـ، ص 3أبو القاسم سعد اهللا،احلركة الوطنية اجلزائرية، ج  2
  226، املرجع السابقـ، ص 3أبو القاسم سعد اهللا،احلركة الوطنية اجلزائرية، ج  3
  .92املرجع السابق، ص  ،فرحات عباس رجل اجلمهوريةمحيد عبد القادر،   4

5 Ferhat Abbas « Mon testament politique », manuscrit inédit, retrouvé et publié par Charles – Robert Ageron, dans la 
Revue Française d ’ histoire d ’ outre – mer, vol 81, N ° 303, 1994,p p : 187-197 . 

 Charles Robert Ageron, « Un Manuscrit inédit de Ferhat Abbes : Mon testament politique », dans ; Genèse de:ينظر

l’Algérie Algérienne, Bibliothèque d’histoire du Maghreb (Saint Denis), édition Bouchene, 2005, pp 448-466.   



o  د بشريف، أوك: "قائال 1945ماي  08جنده يف وصيته يربأ نفسه وحزبه أحباب البيان واحلرية من جمازر
ال دخل هلم يف أحداث سطيف، وأن أيادينا نقية من أي دم " أحياب البيان"وأقسم أمام اهللا، أن 

من هؤالء اانني الذين : " ، كما حط جم غضبه على من حرض على هذه األعمال قائال..."إنسان
االحتالل منذ  يتصورون بأم يستطيعون بواسطة أحداث شعبية إعادة اهلدوء االجتماعي الذي حطمه

ويف " . أكثر من قرن؟ أال يرون بـأن النتيجة العملية ملثل هذه السياسة هي إراقة أودية من الدم املسلمني؟
 .  !! املقابل جنده يؤكد على املقاومة السلمية باللجوء إىل العدالة والشرعية يف املطالبة باحلقوق

o ،تمع حات عباس على ضرورة أحل فر إذ  كما جنده يدافع على توجهه الليربايلي بنقله من اجلزائر  حتديث ا
، مرحلة ما قبل الرأمسالية إىل مرحلة الرأمسالية ، وما تتطلبه يف ذلك من تغريات يف الذهنيات ويف التفكري

أي الثقافة التقليدية السائدة يف اتمع - بالتحرر من العقليات البالية، والتخلص من رواسب املاضي
واألجناس يف إطار الدميقراطية واحلرية وقوانني ) املسيحية واليهودية(والتعايش مع باقي الديانات ، - اجلزائري

إن الدين ناقل للحضارات وخدم عصره، القبيلة وحدة بيولوجية ناقلة : "، حيث يذكر قائال1اجلمهورية
د الطابع العام لتوازن للحضارة يف عصرها، إن احتاد الوطين للساكنة من خمتلف األجناس والديانات، حيد

العامل املعاصر، ولتوحيد هؤالء الناس، دين آخر قد ُولد، دين الدميقراطية واحلرية لكل واحد إميانه، ولكن 
 " . للجميع االنضباط اجلمهوري والدفاع عن الدميقراطية

o رية الدين قضية ضمري، وح: "أما رأيه يف قضية فصل الدين عن السلطة  فيؤكد ذلك من خالل قوله
اإلرادة، ال جيب أن يكون الدين قمعيا، وجيب أن يعلم حبرية ولكن هنا تتوقف حدوده، ال جيب أن 

حيدد ". يتدخل الدين يف الصراع الطبقي لتكوين احلكومات، قضايا الدولة هي من صالحيات الدولة
املشاركة يف فرحات عباس تصوره للنظام السياسي املالئم للجزائريني باعتبارهم مسلمني، من خالل 

مؤسسات الدولة اليت تدير شؤوم وتعرب عن مصاحلهم وتلبيها، وختلق يف آن واحد املواطن املالزم للدولة 
احلديثة، اليت تتطابق مع فلسفة الدولة املدنية احلديثة ومبادئها، معتمدا يف ذلك على التجربة الرتكية يف عام 

وانني الدولة األوروبية احلديثة وحال اإلسالم يف تركيا، ، حيث أقام أتاتورك منوذج جديد مجع بني ق1924
أي املواطنني ميارسون حقوقهم السياسية واالجتماعية حبرية، بعيدا عن االعتبارات الدينية والقبلية والعشائرية 

 2. أو اجلهوية املنافية لروح العصر ونظمه احلديثة

o  ذلك بالوضعية االجتماعية واالقتصادية اليت يعيشها كما جنده يدافع على من يتبىن التوجه الشيوعي، معلال
اجلزائري هي اليت تدفعه للدفاع عن خبزه وخبز أوالده واالخنراط يف التنظيمات اليت خيتارها، رغم أنه ال حيبذ 
التوجه الشيوعي، لكن أنانية احملتل الغين واستسالم اجلزائري الفقري، مها اللذان صنعا التفاوت االجتماعي 

يتغذى منه الفكر الشيوعي، كما  يعلل أن انتصار االحتاد السوفيايت مع احللفاء ضد الدكتاتوريات الذي 
اليت أدت إىل دمار كبري للشعوب خالل احلرب العاملية الثانية، ساهم يف املد الشيوعي ) النازية والفاشية(

 .      الذي كسب املاليني من البشر لقضيتها

                                                           

 Ferhat Abbes et la guerre d’Algérie, Archive vidéo INA- You tube, a partir de la 11 eme minute: نظر كذلك الفيديو رقم ي  1
2 Charles Robert Ageron, « Un Manuscrit inédit de Ferhat Abbes op.cit, pp 448-466. 



o  صيته تصوره ومفهومه للعمل السياسي واألرضية األخالقية اليت جيب أن أعطى فرحات عباس من خالل و
السياسة قبل كل شيء هي قضية شرف وعلى من ميارسها أن يفي : "يتمتع ا رجل السياسة، حيث يذكر

بالتزاماته ويعمل على مواجهة وعوده، ويتحكم يف مستلزماته وأنانيته، وبذلك نرتقي إىل صف خدام 
كما جنده يؤكد ". طريق اخلداع، والنفاق، والنية السيئة، نريب شعبا، وحنضره للمستقبلالشعب، وليس عن 

على تبين الطابع الشرعي السلمي يف العمل السياسي، ومن مث استبعاد اللجوء إىل العنف الثوري، وهذا 
يم اهلندي مهامتا يعود إىل التنشئة السياسية اليت تلقاها يف املدرسة الفرنسية، كما استوحاها من فكر الزع

 . الذي ناد بالكفاح السلمي الالعنفي ضد االحتالل الربيطاين لبلده  Mahatma Ghandiغاندي 

o  تطرق فرحات عباس يف وصيته إىل أمهية العمل والعلم يف حترير الشعوب أذ جنده حيث الشعب اجلزائري
: " هلما وهذا من خالل قولهعلى االجتهاد يف العمل والسعي اجلاد للتعلم رغم احلضر االستعماري 

الشعوب ال حتتاج شيئا آخر تضيفه لغزو احلرية سوى الطاقة يف العمل وحب العلم، أيها الشعب تعلم 
احلقيقة األولية، أن الشعب لن . إا اخلطوة األوىل لطريق احلرية. العمل، تعلم أن تكون ملتزما يف العمل

رى فرحات عباس أن العامل العصري أصبح ورشة واسعة، ، كما ي...."يكون قويا بالعدد، ولكن بعمله 
ومدرسة ضخمة يتم فيها تعلم أفكار جديدة وغرس مناهج جديدة؛ علينا مواكبة هذا التطور بالتخلص من 
تلك األفكار البالية والسعي للعمل اجلماعي وحتقيق الوعي الذي ميكننا من اسرتجاع حريتنا إذ يذكر يف 

نؤمن باملعجزة، بل جيب أن نؤمن بشرف العمل ونؤمن بالعلم، شعب بدون ال جيب أن : "هذا الصدد
علماء وبدون تقنيني وبدون مهندسني هو شعب بال روح، وبدون قاعدة، وحريته ومهية، فهي منعدمة وال 

 ".  ميكن أن تكون

مارس  16، جاء بعد إطالق صراحه من السجن يف تسجيل صويت له يف ندوة صحفية بباريس �
أنا : "فيه قال ، 1945ماي  08، أين انتقل إىل فرنسا للدفاع عن نفسه من مة التحريض على أحداث 1946

، وال أصحايب، أحتمل املسؤولية الكاملة يف قويل احلقيقة، جئت إىل باريس، 1945ماي  08لست مسؤوال عن أحداث 
كما حاور يف هذا . 1"ا إرسال جلنة حتقيق، لكشف احلقيقة الكاملة، حول تلك األحداث ومدبريهاوإىل الربملان طالب

حول املواضيع املقرتحة واليت كانت   ..Albert Camus, Jean Amrouche, Kaddour Sator اللقاء كل من
على احلل السياسي واالقتصادي  أساسها سياسة االدماج والشخصية اجلزائرية، أين دافع فرحات عباس عن الثانية ومعرجا

الذي ميكن اجلزائريني من حتقيق طموحام وهو التخلص من النظام القدمي قائم على أساس البطش الكوالنيايل،  كما 
أكد على ضرورة جتسيد املساواة بني األهايل اجلزائريني والفرنسيني، رافضا أن تكون االمتيازات يف يد املعمرين لوحدهم،  

ى التمسك بالطابع السلمي واإلصالحي والعمل يف إطار الشرعية القانونية والسيادة الفرنسية من أجل إنشاء كما أكد عل
   .2 .مجهورية جزائرية مستقلة يف إطار فيدرايل مع فرنسا

                                                           
1 céderom, La guerre d ’ Algérie  ( V2.0 Française ) 
2 céderom, La guerre d ’ Algérie  ( V2.0 Française ) 



، وتبىن من خالهلا 1م للشبيبة اجلزائرية الفرنسية اإلسالمية1946ماي  01النداء الذي وجهه يف  �
: ومما جاء يف هذا النداء. ال لإلنفصال –ال لألسياد اجلدد –ال لالندماج : سياسة جديدة متثلت يف الشعارات التالية

إن القضية هي حترير اجلزائر من نظام قدمي قائم على االستغالل الكولونيايل، لقد تركنا اية الطرق القدمية املعهودة ((...
، بل غايتنا ! لكبري، طريق الوطن اجلزائري، أعين املساواة واحلرية، ال ادماجا، وال سيدا جديد وال انفصااللنسلك الطريق ا

متجهز يف امليدان الصناعي والعلمي، ودائب يف جتديد ثقافته ... هي ابراز شعب فيت ، يتكون تكوينا دميقراطيا واجتماعيا
ال التشدق املنافق ... نشاء دولة فتية تقود خطاها الدميقراطية الفرنسيةوأخالقه، مشرتك مع دولة قوية حرة، غايتنا هي ا

باملبتدئ اجلمهورية، اليت كانت تلوكها األسنة أصحاب رؤوس األموال، وال األوهام، اليت كانت تغذيها الشعارات املوروثة 
وذا االجتاه السياسي  ،2))مام عن ماض بائد، كل هذا مل يكن يف استطاعته أن يعرقل حركتنا احلكيمة وزحفنا إىل األ

اجلديد فإن فرحات عباس قد طويا املطالب االندماجية، كما أكد على ضرورة جتسيد املساواة بني األهايل اجلزائريني 
والفرنسيني، رافضا أن تكون االمتيازات يف يد املعمرين وأتباعهم من اجلزائريني املستفدين من النظام االستعماري من 

. كما جنده من خالل النداء مطالبته بإنشاء مجهورية جزائرية مستقلة يف إطار فيدرايل مع فرنسا... األغاواتباشاغات و 
     3.كما أكد على التمسك بالطابع السلمي واإلصالحي والعمل يف إطار الشرعية القانونية والسيادة الفرنسية

واملتضمن مشروع  1946أوت  09يوم مشروع القانون الذي قدمه إىل اجلمعية الوطنية الفرنسية  �
 الدفاع شؤون فيها وتكون األسوأ، لتجنب كوسيلةاجلمهورية اجلزائرية وتأسيس حكومة جزائرية وعلم جزائري ، 4دستور
 الس أن إال .الصالحيات احملدود الذايت باإلستقالل ناد أي اإلحتاد، سلطات إشراف حتت اخلارجية والعالقات الوطين

 أو تنازالت أية تقدمي من باريس، يف وناوم املعمرين ورفض ضغط بسبب املشروع هذا دراسة رفض الفرنسي الوطين
 5.اجلزائريني "لألهايل" إصالحات

                                                           

  عباس إىل الشباب اجلزائري الفرنسي واإلسالمينداء فرحات ):  09( امللحق رقم  1
  

: نظر كذلكوي. نداء فرحات عباس إىل الشباب اجلزائري الفرنسي واالسالمي):  09( امللحق رقم ينظر  .119، ص 2005فرحات عباس، ليل االستعمار، دار القصبة،   2
Claude Collot - Jean Robert Henry, le mouvement national Algérien textes 1912-1954, édition, l’ harmattan, Paris, 

1978  , p : 214.  
3 Slimane Chikh, L'Algérie en armes ou le temps des certitudes, Alger:O.P.U.,1981,pp.46-47. 

  : ما يلي" دستور اجلمهورية اجلزائرية"تضمن مشروع   4
  .بسيادا، ويف نفس الوقت تعرتف فرنسا باجلمهورية اجلزائرية، واحلكومة والعلم اجلزائريتعرتف اجلمهورية الفرنسية للجزائر : املادة األوىل
رية الفرنسية ذلك من تصبح اجلمهورية اجلزائرية عضوا يف االحتاد الفرنسي، بصفتها دولة شريكة، وتكون العالقات اخلارجية، والدفاع الوطين مشرتكا مع اجلمهو : املادة الثانية

  .حتاد الذي تعترب اجلزائر طرفا فيهصالحيات اال
  .تتمتع اجلمهورية اجلزائرية بكامل السيادة يف القضايا الداخلية ومن بينها الشرطة عرب كامل الرتاب الوطين: املادة الثالثة

قوق اليت للمواطنني اجلزائريني عرب كامل الرتاب اجلزائري، مبا يف يتمتع كل مواطن فرنسي من أصل أورويب باملواطنة اجلزائرية، وبالتايل تكون له نفس احل: املادة الرابعة واخلامسة
الفرنسي نفس احلقوق اليت ذلك حق التصويت، والتوظيف وباملقابل يتمتع كل مواطن جزائري يف الرتاب الفرنسي باملواطنة الفرنسية، وتكون له كذلك عرب كامل الرتاب 

  .التوظيفللمواطنني الفرنسيني، مبا يف ذلك حق التصويت و 
  ....اللغات الرمسية يف اجلمهورية اجلزائرية هي الفرنسية، والعربية، ويكون التعليم العام باللغتني وإجباري للجنسني: املادة السابعة
  .إن املدارس العمومية املوجودة اآلن يف اجلزائر تبقى على حاهلا الراهن: املادة الثامنة

  .ة احلق يف بناء مدارس أخرى، إال أن مصاريف هذه املدارس تتحملها امليزانية الفرنسيةسيبقى للحكومة الفرنسي: املادة التاسعة
    Ferhat Abbas, la nuit coloniale, op.cit, p p : 156-164. /123- 122فرحات عباس، ليل االستعمار، دار القصبة، ص ص : ينظر

5  Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre, op.cit.,p.137. 



، حرره للدفاع عن أحباب البيان واحلرية، ام فيه "أم أوروبا"منشور موقع باسم فرحات عباس بعنوان  �
ال مها سوى مصلحتها، داعيا الشعب الفرنسي أن ينظر إىل بيان الشعب اجلزائري أوروبا الرأمساية واالمربيالية اليت 
 1.وملحقة بعني االحرتام والتشجيع

، قدمه فرحات عباس بصفته األمني العام حلزب "نظرة حول حاضر ومستقبل اجلزائر"تقرير حتت عنوان  �
، وجه 1948سبتمرب  27-26-25ب املنعقد بسطيف أيام االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري يف املؤمتر األول هلذا احلز 

 ممارسة يف حبقها تتمتع أن حقها من أنه وإعترب املستعمرة، الشعوب ولتحرير اإلستعماري، النظام ضد نداءامن خالله 

 كان مهما املساواة، بنفس اجلزائريني كل فيها يعيش حيث إجتماعية، دميقراطية وجبمهورية جزائرية، بدولة وطالب السيادة،

تضمن مطالب تتمثل يف حتقيق تنمية شاملة يف اجلزائر يف مجيع ااالت السياسية واالقتصادية كما  جنسهم،ودينهم،
مارس  07واالجتماعية والثقافية، مع احرتام القيم االجتماعية للشعب اجلزائر، كما تضمن التقرير ضرورة إلغاء أمرية 

  3.جزائرية متحدة فيدراليا مع فرنسا، وتأسيس مجهورية 19442

تقرير ألقاه فرحات عباس يف املؤمتر الثاين حلزب االحتاد : "النظام االستعماري يلغي العدالة واحلضارة" �
،  صب جام غضبه على 1949سبتمرب  18-17-16الدميقراطي للبيان اجلزائري للبيان اجلزائري املنعقد بتلمسان أيام 

وحذره من هذه السياسة " القانون الوحيد يف العامل هو قانون القوة: "الذي قال) Paul Ramadier(4" بول رمادييه"
مل جيدوا أمامهم " هتلر"القائمة على الظلم وإلغاء اآلخر، ومذكرا إياه بأن الذين ساروا قبله على هذا املبدأ من أمثال 

ية وحقوق االنسان وعلومها هي أعظم قوة متلكها سوى الفشل وااليار، ويف رأي فرحات عباس أن الدميقراطية الفرنس
فرنسا وعليها أن تستعملها بدل استعمال القوة إذا أرادت أن تبقى حمرتمة يف اجلزائر، وأما قوا العسكرية وقوانينها 

رتحا احلل على وغريه، ومق" هتلر"االستثنائية يف اجلزائر فإا سوف تالقي نفس اهلزمية اليت القاها قبلها املستبدون أمثال 
  5.فرنسا بتطبيق مطالب حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري

  6 26/11/1954يف الس اجلزائري يف " فرحات عباس: "التدخل  املمنوع ل   �

، ومنع على 1954من نوفمرب  26يف “ اجلمعية اجلزائرية”أمام  ائهألقأكد فرحات عباس يف خطابه الذي 
أوضح السيد وزير الداخلية بعد خطبته، : ((إثرها من طرف النواب احملتلني من استكمال مداخلته، حيث مما جاء فيها 

التدخل اخلارجي يف الشؤون اجلزائرية، وخاصة من الدول العربية، بكل تأكيد هذا عمل جديد، يشري إىل التظور احلقيقي 
اضية، عندما منحت أوروبا احلق لنفسها يف اقتسام آسيا وإفريقيا، بدون أي امشئزاز من ألخالقيات احملتلني يف القرون امل

                                                           

عبد الكرمي بوصفصاف، أطروحة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف : ،إشراف)2000-1899(ز الدين معزة، فرحات عباس واحلبيب بورقيبة دراسة تارخيية وفكرية مقارنة ع  1
  )A.W.C, IR, boite N° 13 .(122، ص 2009/2010التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة منتوري، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، 

أبو القاسم سعد اهللا، احلركة الوطنية : أنظر. ، أعلنت عليه اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين برئاسة ديغول 1944مارس  07قانون منح املواطنة الفرنسية لبعض اجلزائريني   2
  .74املرجع السابق، ص ، 3، ج1945-1930اجلزائرية 

3   1er Congrès National de l'Union Démocratique du Manifeste Algérien , " Regards sur le présent et l'avenir de 
l'Algérie», Rapport présenté par Ferhat Abbas, Sétif, les 25,26 et 27 septembre1948, pp..10-12. 

  .122، ص املرجع السابقعز الدين معزة، : نظر كذلكي
4 Paul Ramadier Président du Conseil du 22 janvier 1947 au 24 novembre 1947, Ministre de la défense nationale du 11 
septembre1948 au 28 octobre 1949. 
5 A.W.C, IR, boite N° 13. 

 La :مأخوذ من  26/11/1954يف الس اجلزائري يف " فرحات عباس: "التدخل  املمنوع ل:  (.F.L.N)مع  (U.D.M.A)مواقف : )13( رقم امللحق   6
République Algérienne, 3 décembre 1954.  



ذلك، ولكن كان هلم دور ضد االمرباطورية الرتكية يف حرا يف اليونان، فجعلوا أنفسهم أوصياء على اليونانيني، فالشاعر 
هذه اجلملة  1")).يد البارود والرصاصأر : "قال لطفل يوناين) Victor Hugo" (فيكتور هيجو"الفرنسي الكبري 

أيام  08لكن قام فرحات عباس بعد  أثارت حفيظة النواب احملتليني، وعلى إثرها منع فرحات عباس استكمال خطابه، 
سوف :(( ومما جاء فيه ،) La République Algérienne" (اجلمهورية اجلزائرية"بنشر مضمون مداخلته يف جريدته 

يهزم النظام االستعماري، ألنه ولد يف دماء مجاهرينا من الفالحني، وبال شك، سوف ينتهي يف دماء هؤالء األبرياء، 
: ،  وأردف قائال2))وسوف ميوت ألنه حيمل بداخله بذور خرابه اخلاص. ولكنه سوف ينتهي بأي حال من األحوال

ألن رجال السياسة واملشرعني الفرنسيني قد فشلوا يف  1954أول نوفمرب عام  أن الشعب اجلزائري هب للحرب يف((
ترويض املستوطنني األوروبيني اجلشعني، وألم مل ينتزعوا منهم اإلصالحات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية 

  .3))الضرورية

أن  ه علىإصرار خالل ضح ذلك بقي فرحات عباس متشبثا بأفكاره السياسية القدمية، ويت لكن يف نفس الوقت
هو اإلبقاء على الطرح الفيدرايل ملشكلة اجلزائر، حيث صرح  UDMA  هدف االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري العام

نعم حنن نقرتح مبدأ الفيدرالية الذي جيعل من اجلزائر مجهورية تتمتع باستقالهلا الداخلي متحدة مع اجلمهورية ((: قائال
إنين أطرح هذا االقرتاح من ... ويف داخل اجلمهورية اجلزائرية يقام نظام يضمن لكل األقليات ممارسة السيادةالفرنسية، 

جديد على املسؤولني وعلى الرأي العام الفرنسي وأطلب فتح حوار واسع بني املسلمني واألوربيني ألنه أصبح من 
احلصول التدرجيي على  ما يزال يتمثل يف (( : ضاف قائالوأ.  4))املستعجل قصد بناء جمموعة فرنسية إسالمية وأخوية

الشخصية السياسية اجلزائرية، ومن حق اجلزائر أن تكون هلا حكومة تتمتع باحلكم الذايت واالحتاد مع الشعب الفرنسي، 
: دث قائالحيث حت كما عارض فرحات عباس يف نفس اخلطبة اندالع الثورة التحريرية ، ،))مصدر السالم والرخاء لبلدنا

هل البد يل أن أضيف أن حركتنا تقوم على هذه اخلطة الشرعية؟ معىن ذلك أن وجود فرنسا ليس هو موضوع ((
ويف وسعي أن أمضي إىل أبعد من ذلك وأقول إن اجلمهورية  ،وقد ذكرت ذلك يف بداية بياين؛ وأؤكده هنا ،اخلالف

 5)).هو السالم واألمن املكفوالن للجميع، وميثل لبلدنا الرخاء األكيد الفرنسية الدميقراطية تبقى معنا، بني ظهرانينا، وهذا

 5)).األكيد
انزعج بشدة ، و "التحرر بالتطور، والقانون وبالعلم" يف إتباع أفكاره السياسية املبنية علىفرحات عباس  واستمر

ماي  8سوف تنتهي كما انتهى احلدث الدموي املأساوي يف  "عملية انتحارية"اليت وصفها بأا  من قيام الثورة اجلزائرية،
قرابة سنتني يف اجلزائر، وهو يدق حيث قضى  السياسيةاجلهد على نشاطاته  ، مما دفعه إىل بدل املزيد من 1945

ويف غضون  ،1956إىل 1954فإنه سافر مرارا إىل باريس من  ،أجراس اإلنذار باخلطر إلعاقة ما ال ميكن إصالحه

                                                           

1 La République Algérienne, 3 décembre 1954.  

، ص 2011حسني لرباش، دار اجلزائر للكتب، اجلزائر، : ليلى بن عمار بن منصور، فرحات عّباس ذلك الرجل املظلوم، ترمجة: ينظر كذلك). 13(  رقم امللحق  ينظر  2
  .La République Algérienne, 3 décembre 1954: ينظر  .291

  .292-291ليلى بن عمار بن منصور، املرجع السابق، ص ص   3

 La : مأخوذ من. 26/11/1954يف الس اجلزائري يف " فرحات عباس: "التدخل  املمنوع ل:  (.F.L.N)مع  (U.D.M.A)مواقف : )11( رقم امللحق   4
République Algérienne, 3 décembre 1954. 117، ص ملصدر السابق،ا)1962-1954(حممد حريب، جبهة التحرير األسطورة والواقع : ينظر كذلك.  

5 La République Algérienne, 3 décembre 1954. 



أتيحت له، فرصة لقاء بعض رجال السياسة الفرنسيني البارزين مثل  1955يف شهري أفريل وأوت عام  لباريساته زيار 
) Edgar Faure " (إدجار فور"و)  Guy Mollet " ( جي موليه"و )Mendes France( "منديس فرانس"
" جاك سوستل"و) Robert Lacoste (و" روبري الكوست"و) Bourges Manoury" (بورجس مانوري"و
)Jacque Soustelle(  ديغول"وكان السياسي الفرنسي الوحيد الذي رفض مقابلة فرحات عباس هو اجلنرال) "De 

Gaulle( ،1 .الذي كان حيتقر فرحات عباس، مع أنه كان يقدر ما كان حياول أن يفعله من أجل فرنسا 

واة التامة بني اتمعات األوروبية، يتضمن إقرار نصوص تؤكد املسايف خطابه فرحات عباس  ذكرهإن ما 
صفة أخرى للثورة، بل رمبا أيضا أن يسوي لفرتة طويلة مشكلة مستقبل  اليت ستساعد على إعطاءواإلسالمية يف اجلزائر، 

  .اجلزائر

لكن تعنت االدارة االستعمارية اجتاه مشروع فرحات عباس ، اليت فضلت مصاحلها املادية الضيقة على حساب  
 .إ.فدفعت برجل سياسة االعتدال إىل تبين التوجه الثوري، ويف هذا السياق يذكر   .وحرية االنسان اجلزائريكرامة 

 وحيتك السياسية، لألحداث يتعرض ملا ينمو الفرد عند السياسي الوعيأن  : ((Fred I.Greenstein  غرينشتاين

 أدوارا يتوىل ملا وخاصة الفرد، حياة كل عرب متتد السياسي التعلم عملية أن كما فيه، يؤثرون الذين بالفاعلني

 العامة، للجماهري العميقة للمطالب وإدراكه عباس لفرحات السياسي فالوعي وهكذا، 2..))الربملان يف سياسية،كنائب
 احلقيقي املنطق عن والكشف م، 1945 ماي جمازر يف أساسا واملتمثلة عايشها، اليت السياسية األحداث خالل من إزداد

والتحاق جببهة التحرير  (UDMA)فرحات عباس حبل حزبه  حيث قام  .ذاته الفرنسي الربملان خالل من لإلستعمار
  .، وتبنيه للحل املسلح كخيار حلصول الشعب اجلزائري على حريته وكرامته20/04/1956الوطين يف 

  مؤلفاته  .3
اليت قدمها فرحات عباس خالل فرتة نضاله باالضافة اىل أهم التقارير والرسائل واملداخالت واخلطب 

اليت  3السياسي، كان قلمه ال جيف، إذ كان مؤلفا وناقدا جريئا يف املسائل والقضايا اليت يطرحها وسنتطرق إىل املؤلفات
  : تركها لنا وهي

                                                           

  .124- 123ص ص  ،ملرجع السابقاعبد القادر محيد، فرحات عباس رجل اجلمهورية،  1
2 Fred I.Greenstein , Children and politics,USA:Yale University Press,1965,pp..5-8. 
3 -Le jeune Algérien, De la colonie vers la province, Paris, La Jeune Parque, 1931, 152p Rééd. Suivi de Rapport au 
Maréchal Pétain (1941), Paris, Garnier, 1981, 210p  
      -Pourquoi nous créons 'Union populaire algérienne, Alger, 1938.  
      -Manifeste d Peuple algérien, Alger, éd, Libération, 1943.  
      -J'accuse l'Europe, Alger, éd, Libération, 1944  
     -Appel à la Jeunesse française et musulmane, face au crime colonialiste et à la forfaiture et administration, Alger, 
1946.  
    -Du Manifeste à la République algérienne, Alger, Imp Générale, 1948, 140p  
    -Regards sur le présent et l'avenir de l'Algérie, Alger, éd, Libération, 1949, 32p  
    -Le Régime colonial est la négation de la justice et de civilisation, Alger, éd, Libération, sd(1949), 40p  
   -Réponses de l'UDMA au Gouv. M.E. Naegelen, Alger, Ed, Libération; sd(1950), 32p avec A. Boumendjel.  
   - Guerre et Révolution d'Algérie, t. 1, La nuit coloniale, Paris, Julliard, 1962, 237p  
   -Autopsie d'une guerre. L'Aurore, Paris, Garnier, 1980, 346p" (Jean Déjeux, op-cit,  p 16) 



، الذي نشره مبناسبة 1931يف سنة  )  Le jeune Algérien الشاب اجلزائري(  تأليفه لكتاب .1
احتفال فرنسا مبئوية احتالهلا للجزائر، وهو عبارة عن جمموعة من املقاالت اليت كتبها يف فرتة العشرينات، سواء من خالل 

 ، مكننا هذا الكتاب"بلقاسم بن التهامي"أو التقدم لـ" فكتور سبيلمان"، أو مهزو الوصل لـ "لألمري خالد"جريدة االقدام 
الذي تطرق من خالله إىل الروح املسلمة والشخصية من معرفة األفكار السياسية للشاب فرحات عباس يف تلك الفرتة، و 

كما تضمن الكتاب األفكار . ، وذكر أنه من العبث املساس ذه املقومات ألا تفضي إىل الرفض واملقاومةاجلزائرية
إن اجلزائر أرض فرنسية، وإننا فرنسيون لنا : "ربط اجلزائر بفرنسا  إذ يقولاالندماجية اليت نادى ا والقائمة أساسا على 

،كما جند يف صفحات الكتاب نقد 1"نظام إسالمي ألحوالنا الشخصية، واملرغوب هو السري من املستعمرة إىل املقاطعة
زائري، مطالبا يف نفس الوقت الدع للسياسة االستعمارية ولوحشية وطمع الكولون املبنية على استغالل وقمع االنسان اجل

االقتصادية  بتحقيق املساواة والغاء القوانني االستثنائية، والنهوض باتمع اجلزائري يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية ،
والثقافية حيث يصبح جمتمعا عصريا يأخذ بأسباب املدنية احلديثة ومسلحا تسليحا تقنيا يسمح له باالندماج بصورة 

حيث جنده يستدل .  األمة الفرنسية، مع ترك له هامش  احلرية يف ممارسة قيمه الثقافية واالجتماعية اخلاصة به فعالة يف
إن مجيع الشعوب تصبو، حسب ما فعله اليابان، إىل اقتفاء آثار أوروبا دون أن تضرب : " ..بالتجربة اليابانية إذ يذكر

هذه الشعوب يف حاجة إىل دولة أوروبية تكون مبثابة صلة وصل بني مبدنيتها عرض احلائط أو تتنكر لتقاليدها، إن 
كما حث الشاب اجلزائري من خالل هذا .   2..." املاضي واحلاضر دون أن تطمع يف استعباد الشعوب املستضعفة 

الكتاب على نفض غبار اخلمول والركود، والعمل على تطوير اتمع اإلسالمي ليلتحق بالركب احلضاري ويساعد اتمع 
 3.اجلزائري الولوج يف العصر احلديث، ومنافسة اتمع األوريب منافسة الند للند

م، وأحلق به رسالته اليت أرسلها إىل املاريشال 1981تاب سنة وقد أعاد فرحات عباس طيع ونشر هذا الك
م، دف اطالع الشباب اجلزائري على فكرة السياسي عند بداية نضاله ضد االستعمار 1941سنة " Pétain" "بيتان"

  .وسياسته

 

يعد هذا الكتاب من أهم املصادر فهو شهادة حية  ):La nuit coloniale(كتاب ليل االستعمار  1
على أحداث الفرتة الكولونيالية العنصرية وموقفها املعادي لألهايل، وممارسات االدارة االستعمارية احفة يف حق 

املؤرخني اجلزائريني، وقد مجع هذا الكتاب بني املذكرات والدراسات التارخيية والتحليلية وهو كذلك ردا قويا على كتابات 
 .الفرنسيني

تطرق فيه فرحات عباس إىل األحداث  ):L’autopsie d’une guerre(كتاب تشريح حرب  2
اليت رافقت ثورة التحرير، منها تلك الصراعات بني الفرقاء وكذلك األخطاء اليت وقعت فيها الثورة، كتصفية بعض 

 .الزعامات الوطنية

                                                           

  .132، صاملرجع السابقشارل أندري جوليان، إفريقيا الشمالية تسري،   1
  .91ص  ،املصدر السابقفرحات عباس، ليل االستعمار،   2
  .91، ص املصدر نفسه 3



ويعد تشخيصا حلالة اجلزائر  ):L’indépendance confisquée(كتاب االستقالل المصادر  3
املستقلة، اليت عرفت الصراعات بني اإلخوة األعداء على السلطة وميش وتغييب رأي الشعب ومصادرة إرادته احلرة، 

تطرق فيه إىل الصراع الذي برز غداة االستقالل ومصادرة احلريات وإبعاد الشخصيات كما . وفرض نظام فردي مشويل
 .ياسية اليت كان هلا دور بارز يف احلركة الوطنية والثورة التحريريةالثورية والس

 Demain se lèvera le" (غدا سيطلع النهار"وكان آخر كتاب طبع بعد وفاته حيمل عنوان   4

jour(،   ،وقد تنبأ فيه فرحات عباس بالعديد من األزمات اليت  كتبه وهو يف االقامة اجلربية يف عهد الرئيس بومدين
ها هو اإلرهاب السياسي قد ظهر ((: فهو يقول -اإلرهاب السياسي- آفة  حيث تطرق إىل . ا اجلزائر بعد وفاتهعرفته

، وقد ))حىت على أبواب مدينة اجلزائر والذي ال يرتدد يف قتل األبرياء ويدخل بلدنا يف طريق شبيه مبا حيدث يف لبنان
مل . “حرب أهلية”ء، وقد حذر منذ ذلك الوقت من السري حنو استنتج ذلك بعد األحداث اليت وقعت يف منطقة األربعا

يصل فرحات عباس إىل هذه الفرضية اليت تأكدت بعد سنوات من ذلك، من جمرد ختمينات أو شطحات رجل سياسة 
سنة منها  40سنة،  60يريد حتقيق أغراض من وراء ذلك، بل جاءت من قبل رجل جرب احلياة السياسية ملدة تفوق 

سنة يف ظل الدولة املستقلة، ولكنه قضى معظم هذه السنوات األخرية يف املنفى أو  20ام االستعماري وحتت النظ
  .اإلقامة اجلربية

نالحظ من خالل هذا املنتوج الفكري واإلعالمي أن اخلطاب الوطين السياسي لفرحات عباس متيز بالتكيف 
ل نضاله السياسي، إذ يف البداية كان ينكر أصال وجود ، على حسب املعطيات والرهنات كل مرحلة من مراح1والتغري

، لكن يف مطالبته باالندماج - يف نظره–األمة اجلزائرية وربط وجود الوطنية اجلزائرية بوجود األمة الغري املوجودة تارخييا 
من سياسة  -نيةمع اية احلرب العاملية الثا-مث انتقل . طالب باحلفاظ على األحوال الشخصية للجزائرين املسلمني

هذا التحول  . االندماج إىل سياسة االستقالل التدرجيي على أن يتم بصفة سلمية إعتدالية أي يف إطار الدستور الفرنسي
ومن خالل مطالب بيان الشعب اجلزائري ، ونتيجة خيبة أمل يف فرنسا احلضارة، ويف رفض اإلدارة  1943يعود إىل عام 

رجال السياسة واملشرعني الفرنسيني يف ترويض تنازالت لصاحل األهايل املسلمني، حيث فشل  الفرنسية واملعمرين تقدمي أية
كما   املستوطنني األوروبيني اجلشعني، وألم مل ينتزعوا منهم اإلصالحات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية الضرورية،

كانت القطرة اليت أفاضت الكأس حيث اتسعت اهلوة بني السكان األوروبيني واجلزائريني    1945ماي  08جمازر أن 
فأصبحت مطالب التيارات الوطنية أكثر راديكالية ومنها مطالب فرحات عباس وتياره حركة أحباب البيان . املسلمني

هذه األحداث أصبح فرحات عباس  فمن خالل. الذي كان ينادي بتأسيس مجهورية جزائرية مستقلة يف اإلطار الفرنسي
 1954و 1945كما متيزت الفرتة ما بني . يتطرق باستمرار إىل فكرة األمة اجلزائرية وأصبح يقر بوجود الوطن اجلزائري

إذا بقيت نداءاتنا دون استجابة، فسوف تتجه ": كقولهيف نضال فرحات عباس بتعنيف وديد لرجال السياسة الفرنسية   
، رغم هذا التحول السياسي لفرحات عباس ال مينع من أنه كان ينشط من خالل العباءة  "حية أخرىاجلزائر إىل نا

البحث عن السالم " UDMA "االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري الفرنسية ، حيث كان يهدف من خالل حزبه 

                                                           

مدى ومعدل التغري يف األبنية االقتصادية : فهي ال تعرف الثبات املطلق، ويتوقف حجم ومدى التغري على عدة عوامل من بينها . تتميز الثقافة السياسية بأا متغرية  1
الدولة إلحداث هذا التغيري يف ثقافة اتمع، ومدى رسوخ واالجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة احلاكمة بقضية التغري الثقايف، وحجم االهتمام الذي توليه وختصصه 

  .80، ص 1995جامعة القاهرة، :علي الصاوي، مدخل يف االجتماع السياسي لإلدارة، مكتبة ضة الشرق: أنظر. هذه القيم يف نفوس األفراد



تتمتع باحلكم  جزائرية  حكومةتكوين و احلصول التدرجيي على الشخصية السياسية اجلزائرية، والرخاء لبلدنا من خالل  
  . فرنسا أي إلبقاء ذلك اخليط الرفيع واملتمثل يف الفيدراليةمع متحدة الذايت 

ومن جديد اصطدم مشروع فرحات عباس بالصخرة االستعمارية اليت فضلت مصاحلها املادية الضيقة على 
االعتدال اليت انتهجها فرحات عباس يف نضاله ال تؤدي إىل ومن هنا فإن سياسة  .حساب كرامة وحرية اإلنسان اجلزائري

مما دفعه إىل تبين التوجه الثوري العنيف يف حتقيق مطالب .حتقيق أماين الشعب اجلزائري يف العيش حرا على أرضه وطنه
زائرية فور عني عضوا بالس الوطين للثورة اجلو  1955حيث التحق جببهة التحرير الوطين يف خريف الشعب اجلزائري، 

كما ترأس . 1957 أوتمث دخل جلنة جملس التنسيق والتنفيذ للثورة يف ) 1956أوت  20(انعقاد مؤمتر الصومام 
من  األوىلحتت حكومته شرع يف املرحلة . 1961إىل أوت  1958احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية من سبتمرب 

ئري يف تقرير املصري و وضع اجلزائر كمستعمرة وتلبية حق الشعب اجلزا بإلغاءاملفاوضات اجلزائرية الفرنسية املتعلقة 
  1.االستقالل

II. اإلنتاج الفكري عند بن يوسف بن خدة 
 الصحافة  .1

تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما يف عملية التنشئة السياسية واالجتماعية، تقوم على زرع قيم ومفاهيم ومبادئ 
نابعة من تراثه وأصالته، وتعمل على تدعيم االجتاهات السياسية والقيم الرتاثية،  اتمع اليت يعتز ا ويدافع عنها وهي

وخلق مواطن حر يعتز بوطنه وأمته ومدافع عنها بكل ما ميلك وما يستطيع، كما أن وسائل اإلعالم اجلماهريية تسعى 
ما تكون موجهة من الدول واألنظمة ملواجهة اإلعالم املعادي والتصدي له واحليلولة دون أفكاره اهلدامة واليت عادة 

االمربيالية إىل دول وشعوب املستعمرة، إن قيم االستعمار وأفكاره ومعتقداته تنشر بواسطة وسائله اإلعالمية اجلماهريية، 
الواقع حماولة منها تنظيم الضغوط الثقافية واإلعالمية العدوانية املباشرة وغري املباشرة بفضل وسائل التأثر يف الرأي، وهذا 

املرير عاشه اتمع اجلزائري مع املستعمر الفرنسي، مما دفعه إىل انتهاج األسلوب الثوري من أجل اسرتجاع الذات من 
  .2جديد وإعادة خلق وبناء الشخصية واستعادة اهلوية القومية

النضايل،  ختتلف البنية اإلعالمية لنب يوسف بن خدة عن فرحات عباس من حيث التوجه السياسي واملعتقد 
من  خالل العمل اإلعالمي، أين نشط حتت مظلة حزب الشعب اجلزائري مث  1945حيث برز بن خدة مع بداية سنة 

 L’action »" احلركة اجلزائرية"حركة انتصار للحريات الدميقراطية، حيث كان من طاقم حمرري جريده 

Algérienne »3  إقباال من طرف اجلماهري فاق كل التوقعات،  ، واليت شهدت"عيسات إيدير"اليت كان على رأسها
حيث  عملت اجلريدة على نشر فكرة األمة اجلزائرية وتعويد الناس عليها، كما تدعوا من خالل صفحاا بضرورة تكوين 

                                                           

  .411-408أمحد منور، املسك للنشر، اجلزائر، ص ص : فرحات عباس، تشريح حرب، ترمجة  1
  .89-87، ص 2001مولود زايد الطيب، التنشئة السياسية دورها يف تنمية اتمع، الطبعة األوىل، املؤسسة العربية الدولية للنشر، األردن،  2
جايل وحممد لعمراوي، ، من طرف سيد علي عبد احلميد وأخويه مصطفى وبوعالم، ألحسن حامة، عبد رمحان طالب، عيد لع1942سنة " احلركة اجلزائرية"أنشأت جريدة   3

: ينظر. يف وسط القصبة) Anfer ville" (أنفري فيل"ج  18، لينتقل مقرها بعد العدد الثاين إىل )Ihler"(إهلر"ج النقيب  05وقد مت طبع أول عدد من هذه اجلريدة يف 
  .24، ص املرجع السابقاجلودي خبوش، 



، وقد كانت هذه اجلريدة البذرة الطيبة 1"األمة اجلزائرية"شارك ضمن جريدة  1946ويف سنة  . برملان وحكومة جزائرية
للسان الناطق لـ ا2 "اجلزائر احلرة"يت أمثرت يف نفسيته وتعلقه حبب الوطن، كما ترأس فريق التحرير لـجريدة ال
)MTLD(3.  

احلكيم بن الشيخ "خالل اية االربعينات ترأس بن خدة جلنة االعالم والنشر التابعة حلزب الشعب مع 
بن خدة يشرف على حترير عدة جرائد تابعة للحزب،  ، حيث أصبح"احممد بن مهل"و" واحلاج حممد شرشايل" احلسني

الطبعة العربية كان يشرف عليها  ، بينما5، حيث كان يشرف على الطبعة الفرنسية4"املغرب العريب"على غرار جريدة 
سني ، يصف لنا احلكيم بن الشيخ احل7"صوت اجلزائر"و" اجلزائر احلرة"و" اجلزائر العربية"، 6"احلكيم بن الشيخ احلسني"

شخصية بن خدة من خالل العمل معه، مؤكدا بأنه رجل ملتزم؛ شجاع؛ دميقراطي، ويتسم باخللق احلسن، واحلب 
الصادق للوطن واجلدية يف العمل الوطين، مستدال على ذلك بانقطاعه عن الدراسة يف اجلامعة للتفرغ للنشاط احلزيب، 

املشاكل والتحديات، هي اليت مسحت بتوليه أمسى املسؤوليات مضيفا بان ثقافة  بن خدة وأسلوبه وشجاعته يف معاجلة 
  8.ويف املراحل حامسة سواء يف فرتة احلركة الوطنية أو الثورة التحريرية

   

                                                           

  .95، ص ، املرجع السابقنور الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياسية   1
 06إىل  1949أوت  18من  صدورهاالفرنسية، كانت نصف شهرية أوال، مث أسبوعية بعد ذلك ودام  باللغةصحيفة أصدرت خلفا لصحيفة األمة، صدرت : اجلزائر احلرة  2

ركزيني وية رغم توقيفها عدة مرات من قبل اإلدارة االستعمارية، وأصبحت بعد االنقسام الذي عرفته احلركة متثل جناح املصاليني بينما أصبح للم، متيزت جبرأا الق1954نزفمرب 
- 366الفرايب، ص ص فارس عضوب، د ط، دار : ، تر1962-1958رضا مالك، اجلزائر يف اتفاقيات املفاوضات السرية : ينظر. صحيفتهم اخلاصة وهي األمة اجلزائرية

367.  
  ..64، ص املرجع السابقباتريك إفينو؛ جون بالنشايس، حرب اجلزائر ملف وشهادات،   3
  .، صدرت أعداد منها باللغة العربية وأعداد أخرى باللغة الفرنسية، وكانت موالية للحزب1949ودامت إىل اية  1949صدرت مع بداية جوان : جريدة املغرب العريب  4
  .100، ص املرجع السابق ،..الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياسية نور  5
  .145، ص املرجع نفسهنور الدين حاروش،   6
 02بتاريخ " صوت الشعب"، وكانت ناطقة باللغة العربية وتوقفت بعد صدور أعداد قليلة منها، حيث حلت حملها صحيفة 1953نوفمرب  29تأسست يف : صوت اجلزائر  7

  . 1954أوت  02
  .145، ص ، املرجع السابقنور الدين حاروش، مواقف بن يوسف بن خدة النضالية والسياسية   8



  خطابات وتصريحات بن يوسف بن خدة .2
خالل تويل بن خدة مهام رئاسة احلكومة املؤقتة اجلزائرية الثالثة، أدىل بعدة خطابات وتصرحيات تبعا لتطور 
األحداث، سامهت بقدر كبري يف التعرف على إنتاجه الفكري والسياسي، الذي سيقربنا أكثر من شخصية بن يوسف بن 

نحى التصاعدي للثقافة السياسة لديه، حيث سينتقل من مرحلة خدة الفاعلة أثناء الثورة التحريرية، ومتكننا من حتديد امل
اكتساب موع املعارف واجتاهاته السياسية وانتمائه ووالئه هلا، إىل حتقيق الشرعية السياسية بفعل املشاركة وتعرف على 

  .     خمتلف خمرجاته اليت سيكون هلا أثر على املسار السياسي لديه

وإن " :غداة تعيينه على رأس احلكومة املؤقتة حيث قال ما نصهتصريح  بن يوسف بن خدة بأول أدىل .1
 –شعبنا بعد هذه المرحلة الطويلة، المليئة بالدماء، والتي أصبح في منتهاها على أبواب االستقالل، أصبح يفكر 

و لم في مهمات ما بعد االستقالل،  - وبالخصوص–ال في االستقالل و طرق إنجازه فحسب، بل، و أيضا  - بعد
 -انتظار االستقالل –ينتظر إنجاز االستقالل ليفكر في مشاكله، و يبحث لها عن الحلول، ألن ساعة االنتظار 

وإن رسالة الثورة ورسالة المناضل في جبهة التحرير الوطني، وفي المقدمة أعضاء الحكومة ! قد فات وقتها
الشعلة الثورية، و طاقتها المتفتحة بدون في المحافظة على  -هي اليوم أكثر من أي وقت مضى–الجديدية 

إن ما يجب أن نحترس منه ! انقطاع، والمحافظة على الحماس الواعي المثمر، بعد االستقالل أكثر مما كان قبله
منذ اآلن هو الشعور بالراحة بعد االستقالل، و االستسالم للدعة و العيش الرغيد، ألن الثورة تطلب منا أن نحيا 

  1".ألن للثورة أهدافا أبعد من االستقالل ال ان نعيش، و
 إذاعة أمواج على 1962 مارس 19 يفإىل الشعب اجلزائري  قام بن يوسف بن خدة بإلقاء خطاب .2

 بوقفاجلزائرية املؤقتة  احلكومة رئيس ، حيث أمر بصفته مارس 18 يومايفيان  اتفاقيات على التوقيع، عقب  2تونس

 للثورة الوطني المجلس وبتفويض من ، الجزائرية للجمهورية المؤقتة الحكومة باسم:" خطابه يف جاء ومما النار إطالق

 الجزائرية للجمهورية المؤقتة الحكومة باسم أمر عشرة، الساعة الثانية على 1962 مارس  19 من ابتداء الجزائرية

 التراب على مجموع المسلحة واالشتباكات العسكرية العمليات بوقف المكافحة الوطني جيش التحرير قوات كل

 . 3 " الوطني

 وكانت القتال، بوقف احلكومة رئيس بصفته وطالبه الوطين التحرير جيش إىل خطابه بداية يف خدة بن توجه
 الظروف إىل باإلضافة الفرتة، تلك يف خدة بن ا يتمتع كان  اليت السلطة على دليل هذا حينها، ويف سريعة االستجابة

 من السنة نفس من فيفري يف عليها للثورة الوطين الس ومصادقة االتفاقية توقيع بينها من ذلك، على ساعدته اليت
 قرن طوال كاهله  أثقل استيطاين االستعمار قبضة من واالنعتاق احلرية إىل اجلزائري الشعب حاجة أخرى جهة ومن جهة،
 اليت األركان هيئة أن العلم مع النداء، هلذا الوطين رالتحري جيش استجابة على ساعدت عوامل كلها  سنة، وثالثون واثنني
  1962.4 صائفة بأزمة يسمى ما ذلك بعد سيخلق مما .عليها التوقيع وكذا االتفاقيات رفضت العسكري اجلناح متثل
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  التحريرية، الثورية مبادئ مع تماشىت أا على يؤكد حيث ايفيان اتفاقية حمتوى إىل خطابه يف يتطرق كما
   :يف أساسا واملتمثلة

 لتجزئة متسرتة أو مكشوفة حماولة كل  على يقضي ما وهذا احلالية، حدودها يف للجزائر الرتابية الوحدة :أوال
  .صحرائها عن لفصلها أو الشمال يف اجلزائر

 والسياسة الوطين الدفاع ذلك يف مبا السيادة مقومات جبميع ستتمتع اجلزائرية الدولة إن :اجلزائر استقالل :ثانيا
   .اخلارج ويف الداخل يف اخلاص واجتاهها اخلارجية،

 الشعب بتجزئة االستعمارية فكرا عن ختلت وذا فرنسا، ا اعرتفت اليت اجلزائري الشعب وحدة :ثالثا
 يف تانصهر  اليت اإلسالمية العربية حضارته تدعم اجلزائري للشعب الوطنية الوحدة إن .. وطوائف فئات إىل اجلزائري

  .االستقالل أجل من املعركة

 للشعب احلقيقي واملمثل الوحيد املفاوض بوصفها اجلزائرية للجمهورية املؤقتة باحلكومة االعرتاف :رابعا 
   .. الواقع فرضه قد االعرتاف هذا إن اجلزائري،

 حنو حاسم يشكل تطورت قد املصري تقرير ضمانات حول األمر أول دارت اليت املفاوضات فان وهكذا
 تنظيم بعد وسيادته، استقالله إسرتجاع من اجلزائري الشعب ستمكن حيث اجلزائر، مستقبل كل  تشمل عامة مفاوضات

 الذي واالجتماعي السياسي نظامها وتسطر اخلاصة مؤسساا حرية بكل اجلزائرية الدولة ستختار وائي، فاصل استفتاء
  .1مصاحلها مع يتالءم

 حرية بكل ستختارها اليت سياستها وتطبق ستخطّ  اجلزائر نأ خدة بن يؤكد اخلارجية السياسة ميدان ويف
 وإا اإلنسان، حقوق ميثاق على حتفظ أي بدون ستوقع إا دميقراطية، دولة ستكون الدولة هذه إن .. تامة وبسيادة
 أو اجلنس يف متييز بدون املواطنني مجيع بني السياسية قاحلقو  يف واملساواة الدميقراطية املبادئ على مؤسساا ستقيم
  .الدين

 عا اسرتج أجل من احلرب، هذه يف غاليا مثنا وادفع نلذيا التحررية، الثورة ضحايا بتأبني خدة بن يقوم ذلك بعد
 الذين الشهداء ومجيع الكفاح ضحايا كل  اهللا رحم(( :يقول حيث اجلزائري، للشعب ةكرامال ةعادإو  السليب، الوطن
 االستعمار قوى واجهوا والذين هلم، حصر ال الذين جلرحانا واد اجلزائري، الوطن ليحيا الشرف ميدان يف سقطوا

  .2 ..))للخطر حيام وعّرضوا املتكالبة،

 جبهة يف للمناضلني اد(( :يقول إذ الوطين، التحرير جبهة مناضلي إىل خطابه من حيز خدة ين خيص مث 
 االستعمار سجون يف تأملوا الذين احملتشدات يف واملوقوفني للمساجني واد املعركة، طليعة يف كانوا  الذين الوطين ريرالتح
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 .. خالدة ذكرى منكم وجتعل أعلى، مثال القادمة األجيال منكم وتتخذ األبدي، اعرتافها األمة تعلن مجيعا إليكم ..
  .1 )) .. التحرر طريق يف ضخمة انتصارات حتققت هلا، حدّ  ال اليت وتضحياتكم إخالصكم وبفضل فبفضلكم

 القوات إحدى أمام اجلزائري الشعب به قام الذي البطويل الكفاح إىل خطابه من جانب يف خدة بن تناول
 عن يختل أن على هاأجرب  حيث األطلسي، احللف طرف من مدعمة كانت  واليت العشرين القرن يف العاملية العظمى
 يذخر مل الفرنسي االستعمار أن رغم ،اجلزائر استقالل حبتمية عرتفت وأن الفرنسية، باجلزائر احلمه وعن القدمية امواقفه

 واستعملوا شعبنا، لقهر فرنسي جندي مليون من أكثر جتند لقد ..(( :جند خطابه يف جاء ومما  ذلك، سبيل يف جهد أي
 ماليري ثالثة أنفقت أن بفرنسا وبلغ حربية، وسفن وديانات عومداف طائرات من العصرية أسلحتهم كل  ذلك سبيل يف

 مجيع يف األطلسي احللف ا ميدها اليت الضخمة اإلعانات من تستفيد ذلك مع وكانت احلرب، هذه يف اليوم يف فرنك
 يف الفرنسيني وطننياملست من كبري  قسم بواسطة الفرنسي االستعمار وحاول واملعنوية، والسياسية واملالية العسكرية امليادين
 وبثقته قضيته بعدالة بإميانه أوال قابلها ؟ اجلزائري الشعب قابلها مباذا القوة هذه كل  .. الفرنسية باجلزائر يتشبث أن اجلزائر
 بوحدة وباخلصوص أخريا وقابلها االستعمار، إعالل فك على وعزمه تتزعزع، ال اليت بإرادته وقابلها ومستقبله، بنفسه
  2.))الكفاح يف صفوفه

 انتزعت قد اجلزائرية الثورة إن: ((مث تطرق بن خدة إىل صدى  اإلجيايب للثورة التحريرية عامليا حيث ذكر 
 املغرب يف العرب إخواننا فإن العامل، يف األصدقاء من كبري  عدد وبتأييد عاملية بسمعة تتمتع اليوم وهي اجلميع، إعجاب
 .. وأوربا فرنسا يف الدميقراطيني وإىل الثالث، العامل شعوب وإىل االشرتاكية، األقطار وإىل اإلفريقيني مجيع وإىل واملشرق،

  3 .))وتأييد مساندة من طرفهم من وجدنا عّما باجلميل واالعرتاف بالشكر مدينون حنن أولئك كل  إىل

 حيث املستعمرة، الشعوب باقي حترير يف التحريرية الثورة مسامهة إىل خطابه، مضمون يف خدة بن تناول كما
 صغريا، كان  مهما شعب، أي أن على أخرى ناحية من وبرهنت اإلفريقية، القارة حترير يف سامهت قد وإا .. (( :يقول

  .4 )).. قوته كانت  مهما االستعمار على ينتصرو  ويصمد يقف أن يستطيع متواضعة، كفاحه  وسائل كانت  ومهما

 ومبقتضى اجلزائرية، الدولة سيادة نطاق يف حقوقها هلا وأن األوروبية األقلية طمأنة على خدة بن ركز كما
 فردية بصفة يطلبوا اليت اجلزائرية اجلنسية يف االختيار حق اجلزائر يف لألوربيني مينح حيث ، بالدنا يف اخلاصة وضعيام

 اجلنسية منهم خيتارون الذين أما الفرنسيني، بالرعايا اخلاصة االتفاقية مبقتضى يعاملون وعندئذ جنسيام، على البقاء وبني
  5 .االس يف وخاصة العامة الشؤون يف عادل متثيل هلم وسيكون ودينهم، ولغتهم ثقافتهم هلم فستحفظ اجلزائرية

  االستقالل أن على أكد حيث املستقلة، اجلزائرية للدولة املستقبلية لألفاق العريضة اخلطوط خدة بن وضع كما
 والتحرر االقتصادي البناء معركة يف واالندفاع التحرر طور إىل االستعماري التعفن حالة من االنتقال لنا سيتيح
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 لبناء والسعي خلف،والت البطالة ومقاومة اجلراح، وتضميد احلرب، من سنوات سبع طيلة دم ما تشييدو  ، االجتماعي
 حول االلتفاف اجلزائري الشعب من خدة بن يطلب هلذا .. احلرة اجلديدة، الفتية، اجلزائر لوجه صورة يكون  جمتمع

 جزائرية جلمهورية سليمة قواعد إرساءو  الوطنية والسيادة الوحدة حتقيق أجل من اجلزائرية للجمهورية املؤقتة احلكومة
  1 .واجتماعية دميقراطية

 يف الكبري مرسى قاعدة وجود من رغمحدد السياسة اخلارجية للجزائر املبنية على احلياد،  حيث أكد أنه ال مث
 اجلزائر وأن بلغراد، مؤمتر يف أخريا ُسطرت اليت االحنياز وعدم احلياد لسياسة وفية بقىتس املستقلة اجلزائر فإن اجلزائر،
 جلالء احملدد التوقيت إقامة وإن مطلقة، بسيادة اخلاص دفاعها وستنظم عسكري، حلف أي يف تشارك لن املستقلة
  2 .مبينا نصرا يعترب قرن، من أكثر األجنيب االحتالل عانت اليت اجلزائر عن الفرنسية القوات

 على قامتس  أا أكد حيث فرنسا، مع اجلزائرية الدولة ستقيمه الذي التعاون نوع إىل خدة بن تطرق كما
 والفنية االقتصادية امليادين التعاون هذا ويشمل املتبادلة، املصاحل وعلى البلدين، كال  لسيادة الحرتاموا املساواة أساس
  .املؤسسة هذه ضمن جماورة أخرى بلدان قبول وميكن الصحراء، ثروات استثمار وكذلك والثقافية، واملالية

 حتمل ستواصل اجلزائرية ةللجمهوري املؤقتة احلكومة نأ على خطابه يف خدة بن يوسف بن أكد كما
 يوم من قصرية مدة بعد سينتخب الذي اجلزائري الوطين الس عن منبثقة ائية حكومة تتكون أن إىل مسؤولياا
  3 .االستفتاء

 30يف ، حيث قام مبينا موقف احلكومة املؤقتة من مجاعة تلمسان وهيئة األركان  صرح بن يوسف بن خدة
بصفته رئيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة بعزل ثالثي األركان العامة بومدين والرائدين قايد أمحد وعلي  1962 جوان

وشهدت طرابلس ميالد تحالف ابن بلة وبومدين، اللذين كان يجمع بينهما "...  :منجلي، ومما جاء يف تصرحيه جند
ة المؤقتة يزداد يوما بعد يوم، السيما و قد و قد أصبح تحّدي بومدين لسلطة الحكوم! الحب المفرط للسلطة

لقي من يشجعه في تمرده عليها، وقد اضطرت هذه األخيرة إلى اتخاذ عقوبات بشأن أعضاء هيئة األركان العامة، 
وهكذا قررت عزل العقيد بومدين والرائدين قائد أحمد، و علي منجلي، وتجريدهم من رتبهم، وإن كان هؤالء 

إسقاط الحكومة المؤقتة، فإنهم ألحقوا في نفس الوقت بالثورة والشعب ضربات ذات أثر  الضباط قد نجحوا في
طويل المدى، إنهم طعنوا شرعية السلطة طعنة كبيرة، إذ فقد الشعب غداة االستقالل الثقة في قادته، وتصدعت 

كومة المؤقتة، ساهموا في وحدة جبهة التحرير الوطني، وبدل تقديم الحلول لالنتقادات التي كانوا يوجهونها للح
لقد فتحوا الطريق أمام االنتهازيين والمغامرين واإليديولوجيات األجنبية الهدامة، : تدهور الوضع أكثر فأكثر

استطاع عمالؤها في السنوات األولى لالستقالل أن يتسللوا إلى دواليب الدولة والحزب، ليراقبوا األجهزة الحيوية 
، وأستطيع 1962وأزمة صائفة  54-53أزمة : أزمتين كبيرتين –كمناضل   –تي لقد عشت شخصيا في حيا!فيها
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ة، وعبادة الذات، و طين قبل كل شيء بالحب المفرط للسلأن أقول بأن المتسببين في هذه، وتلك، كانوا مدفوع
 .1"لم يكونوا يخشون اهللا

ألنه في صدد الدفاع عن حدة األسلوب الذي استعمله بن خدة،  ،يتبين لنا من خالل محتوى الخطاب
الحكومة المؤقتة وعن شرعيتها، حيث قام باتخاذ إجراءات ردعية إتجاه هيئة األركان، وكذلك قام بفتح النار على 

، حيث اتهمه بالديكتاتورية وحب  2خصومه وعلى رأسهم بن بلة الذي قام بإنشاء قيادة مؤقتة له في تلمسان
المؤسساتي وفق اإلطار الديمقراطي، حيث يؤكد بن خدة ذلك في تصريح  السلطة، وال يهمه االحتكام إلى العمل

إن : (( قائال  1962جويلية  03آخر له عقب وصول أعضاء الحكومة ألرض الوطن، بعد إعالن االستقالل في 
 اإلرادة الشعبية تشكل سدا منيعا في وجه الديكتاتورية العسكرية التي يحلم بها البعض، وأمام الحكم الفردي

  . 3))والطامحين والمغامرين والديماغوجيين
ثم يتطرق بن خدة من خالل تصريحه، إلى أمر مهم وهو تسلسل فئة من االنتهازيين الذين ركبوا الموجة 
وتمكنوا من التموقع والتوغل في مختلف مراكز اتخاذ القرار، وحملوا معهم توجهاتهم الفكرية واإليديولوجية التي 

  .نظام السياسي للجزائر المستقلةستؤثر على توجهات ال
نشير هنا أنه لم يكن هناك تجاوب كبير مع توجهات بن خدة، حيث ظهرت معارضة كبيرة له، خاصة 

وجودي إلى جانب بن بلة يعني : ((بعد تشكيل المكتب السياسي من طرف بن بلة،  إذ صرح فرحات عباس قائال
أن جماعة بن خدة لم تعد لها أيه سلطة لحل : (( ال، وصرح خيضر قائ 4))أنني أقف إلى جانب الشرعية 

، هذه التصريحات وغيرها أضعفت الجهاز الحكومي، وأرجحت كفة جماعة تلمسان في تولي السلطة 5 ))األزمة
  .   في الفترة المقبلة

أمام هذا الوضع استسلم بن خدة لألمر الواقع، وأعلن انسحابه من الساحة السياسة، حيث صرح بن 
بفضل اهللا خمدت الحرب بين الجزائريين يومئذ وقد ساهمت : ((د ذلك مبينا أسباب تركه للسلطة قائالخدة بع

  .  6))شخصيا في تجنبها

  : مؤلفاته .3
قام بن يوسف بن خدة بتأليف عدة كتب هامة يف تاريخ اجلزائر املعاصر، ذات الطابع األكادميي، صدرت 

  :، ومت ترمجت معظمها إىل اللغة العربية، وهي كالتايل"ومواقفشهادات "باللغة الفرنسية ما عدى كتاب 
، صدر Les accords d’Evian، "1962إتفاقيات إيفيان "نهاية الحرب التحرير في الجزائر  .1

، مت ترمجته إىل اللغة العربية سنة 1986سنة  باجلزائر باللغة الفرنسية عن ديوان املطبوعات اجلامعيةيف طبعته األوىل 

                                                           

  .114لسابق، ص ، مرجع ا)شخصية وطنية 28شهادات (حممد  عباس، رواد الوطنية   1
  .121، ص 2012نور الدين حاروش، رؤساء اجلزائر، دار األمة، الطبعة االوىل، اجلزائر،   2
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عدد . ن طرف حلسن زغدار وحمل العني جبائلي،  ومراجعة من الصديق عبد احلكيم بن الشيخ حسني، م1991
 .صفحة، وهو من احلجم املتوسط 140صفحات الكتاب  الصادر باللغة العربية 

من خالل هذا الكتاب، يتوجه بن يوسف بن خدة بصفته رئيس للحكومة املؤقتة اجلزائرية إىل الشباب اجلزائري 
يف وجه  GPRAف على حقيقة جمريات اتفاقيات ايفيان اليت جرت مع الطرف الفرنسي، أين يؤكد على وقوف للتعر 

أعته قوة استعمارية يف تلك املرحلة، وكيف متكنت من افتكاك السيادة الوطنية مع احلفاظ على الوحدة الرتابية للجزائر، 
لى صفة املرونة  يف ما خيص املسائل الفرعية الوقتية اليت تنتهي مع اليت أقرها بيان أول نوفمرب، مع  التنويه إىل اإلبقاء ع

  1.الزمن

صفحة،   90ملحق على جمموع  14أثناء تصفحنا للكتاب يالحظ أن ثلثيه عبارة عن مالحق، قدرت بـ  
  .كما مشل الكتاب متهيد ومقدمة وثالث عناوين رئيسية

، أين "التحرير الوطين وتباين وجهات النظر بني اجلزائر وفرنساأهداف جبهة " تناول بن خدة يف العنصر األول 
طرح لنا بن خدة املرجعية اليت اعتمدا احلكومة املؤقتة يف مفاوضاا واملتمثلة أساسا يف بيان أول  نوفمرب الذي يؤكد 

ين املمثل الشرعي والوحيد للشعب على الوحدة الرتابية ووحدة األمة اجلزائرية وكذا السيادة اجلزائرية، وجبهة التحرير الوط
سبتمرب  16اجلزائري،  كما يتطرق بن خدة إىل توجهات فرنسا ممثلة يف رئيسها ديغول خاصة بعد إقرار هذا األخري يف 

  2.حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه، وإرغامه للجلوس على طاولة املفاوضات 1959

أطوار املفاوضات إيفيان، اليت  تعد من وجهة نظر بن يوسف بن مث يتطرق اجلزء الثاين من الكتاب إىل خمتلف 
 16 من أهم االستحقاقات اليت واجهت احلكومة اجلزائرية املؤقتة، حيث بعد إعالن ديغول مبدأ تقرير املصري يف  خدة 

فرنسة وإما إما االستقالل، وإما ال: يف خطاب مذاع ومنقول على التلفزيون، أين طرح ثالث اختيارات 1959سبتمرب 
، رغم املواقف املتباعدة واعرتاض 3املشاركة مع فرنسا، هذا اخليار الذي تبناه ديغول إعطاء حكم ذايت أي السيادة احملدودة

احلكومة املؤقتة هلذا االستفتاء، ألنه يتعارض مع مفهوم األمة اجلزائرية املكونة من شعب واحد، وتتعارض مع قرارات مؤمتر 
االعرتاف باألمة : سألة املفاوضات والتحديد الدقيق لشروط وثق إطالق النار، واملبنية أساسا يفالصومام اخلاصة مب

اجلزائرية املوحدة وحدة ال تتجزأ، سيادة اجلزائر يف كل ااالت مبا يف ذلك الدفاع الوطين والشؤون اخلارجية، إال أا 
  4. ئري من حتقيق اإلستقاللوسيلة دميقراطية وسلمية متكن الشعب اجلزامنفذ و اعتربته 

مارس  18مث يعاجل الكتاب يف جزئه األخري إىل  اية املفاوضات وما نتج عنها من قرار وقف إطالق النار يف 
، حيث اعتربه بن يوسف بن خدة  انتصارا للشعب اجلزائري ، حيث متكن من افتكاك حريته من أعته قوة يف 1962

                                                           
1 Guy  Pervillé. Ben Khedda (Benyoucef) : Les accords d'Évian. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 75, 
n°280, 3e trimestre 1988. p. 369. 
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، كما نوه باملوقف النضايل للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية حول تشبتها مببادئ تلك الفرتة وهي فرنسا االستعمارية
  1.أول النوفمرب وكفاحها من أجل الوحدة الوطنية

أما الكتاب يف جزئه اخلاص باملالحق، فهو عبارة على جمموعة ممهمة من الوثائق ذات الصبغة التارخيية 
أجل  إعطاء الصبغة األكادميية للكتاب ، وإثراء موضوعه مبختلف الوثائق ذات والسياسية والتنظيمية قدمها بن خدة من 

  2. الداللة وتعطي أكثر مصداقية لشهادته ومواقفه

كما جند يف آخر الكتاب تسلسل تارخيي ألهم األحداث واحملطات اليت عرفها تاريخ اجلزائر املعاصر من 
  1962.3جويلية  03إىل غاية تاريخ  1919

  

م صدر عن 1986، سنة Les origines du premier novembre، 1954جذور أول نوفمبر  .2
مث طرحت طبعة أخرى باللغة العربية سنة . 2003وأعيد طبعه مع زيادة وتنقيح عام  .منشورات دحلب

 .صفحة 612، وحتوي على 2012

ف خاصة بنب يوسف بن خدة عدة حقائق تارخيية وشهادات ومواق استوقفتنا 4لكتابذا من خالل دراستنا هل
  يف الفرتة اليت سبقت اندالع الثورة التحريرية، وكان هذا الكتاب مصدرا هاما يف موضوعنا،

واملتمثلة يف األزمة تناوهلا الكتاب  - مل أتناوهلا سابقا يف رسالتنا-  حقيقة تارخييةتناول ولكن ارتأينا التطرق إىل 
وموقف بن يوسف بن خدة منها باعتباره  ،1949ت الدميقراطية مع مطلع  سنة الربيرية اليت عرفتها حركة انتصار احلريا

أمينا عاما للجنة املركزية للحزب، وملا هلذه األزمة من أثر على الثقافة السياسية للمجتمع اجلزائري بصفة عامة ورجاالت 
  . الثورة بصفة خاصة ومن بينهم بن يوسف بن خدة

، 5للحديث عن األزمة الرببرية) 264-235من صفحة (القسم الثاين خصص هذا الكتاب الفصل الثاين من 
أن النواة األوىل للمجموعة  حيث يذكر بن يوسف بن خدة، " أزمة النزعة الرببرية يف احلركة الوطنية"والذي جاء بعنوان 

ائلية داخل املنحدرة من أصول قب 6حيث برز بشكل واضح نفوذ العناصر اليسارية، 1946الربيرية ظهرت يف سنة 
من ابرز ويذكر بن خدة أن  ، احلركة، واستطاعت هذه العناصر السيطرة على اللجنة املركزية وعلى خاليا احلزب بفرنسا

حمند علي حيىي ، وبشكل خاص الطالب علي لعمشهذه العناصر حسني آيت أمحد واعلي بناي وعمر ولد محودة و 
                                                           

  .37- 26 ص ص نفسه،  1

  129- 44بن يوسف بن خدة، اتفاقيات إيفيان، املصدر السابق، ص ص  2

  .139-130 ، ص صنفسه  3
  .2012اعتمدت يف دراسيت هلذا الكتاب على طبعة   4

ركز االستعمار الفرنسي على بالد القبائل، أين وجه إليها إرساليات مسيحية تبشريية وعمل على تعود جذور املشكلة الرببرية إىل بدايات اجلمهورية الفرنسية الثالثة، حيث   5
ة واآلرية للقبائل، وتعتربهم أقرب إىل الفرنسيني وأكثر استعدادا نشر التعليم ا أكثر من أية منطقة أخرى، وعمد على تأسيس ا خنبة مفرنسة تؤمن بالزعم باألصول الروماني

الثقافة : ينظر .119، ص 1991، اجلزائر جامعة ، الفلسفة قسم ، ماجسيتري، 1920القبائل منطقة يف واإلصالحية الدينية ،احلركة يسلي مقران: ينظر .لالندماج يف األمة الفرنسية
  . 7-6األمازيغية يف الفصل األول من هذه الرسالة ص ص 

بن يوسف بن خدة، : ينظر. نيةوكان هؤالء متأثرين باملاركسية واحلزب الشيوعي ويرفضون العروبة واإلسالم،، اللذين يعتربمها حزب الشعب ثابتني رئيسيني للثوابت الوط  6
  .238-237 جذوؤ أول نوفمرب، املصدر السابق، ص ص



يف  - الذي تربطه به عالقة قرابة - من أن يصبح عضوا باللجنة املركزيةالذي متكن بدعم من واعلي بناي املعروف برشيد، 
يف ربيع من نفس السنة وراح يعمل  فرنسا استطاع الطالب أن حيصل على بعثة من احلزب إىل، حيث  1948نوفمرب 

متكن بأن جيعل اللجنة املديرة لنشاط  1949باحلزب هلذا التيار، وعند انفجار األزمة الرببرية يف ربيع لكسب املناضلني 
مستغال " النجم"رئاسة  حترير جريدة ، كما توىل )العربية املسلمة اجلزائر باستنكار خرافة(تصدر قرارا  بفرنسا احلزب

  1.أعمدا للرتويج ألفكاره الالئكية

بعد سيطرم املطلقة على  )PPK( القبائليةاليساريون إىل إنشاء حركة شعبية مث حتدث الكتاب عن مبادرة 
استخدام القوة ضد اللجنة املركزية، ورفض  32صوتا من مجلة  28فدرالية احلزب يف فرنسا، وأقر أعضاء الفدرالية بأغلبية 

  2 .أي فكرة العتبار اجلزائر عربية إسالمية، وعارضوا فكرة مجع التربعات ملساعدة فلسطني بالرغم من قرارات قيادة احلزب

ضرورة اسرتجاع سيطرا على فدرالية فرنسا، وأوفدت كل من املتمثل يف قيادة احلزب ل الكتاب قرار مث يتناو 
وبعد فشل مهمتهما، انضم إليهما املعروفة ببالد القبائل شوقي مصطفاي عضو املكتب السياسي وسعيدي الصادق 

مبا فيها العنف السرتجاع الفدرالية يف الذي استخدموا كل الوسائل  - وثالثتهم قبائليني- بلقاسم راجفحممد خيضر و 
، وبطرد املنشقني من احلزب، وهي على األرجح عناصر مدسوسة من قبل اليسار الفرنسي لتعطيل 3 1949شهر أفريل 

  4 .اهود النضايل للحركة

رئاسة من  5إبعاد احلسني آيت امحد اان من انعكاسايردف بن خدة يف خضم حديثه على األزمة الرببرية، و 
املنظمة اخلاصة وتعويضه بأمحد بن بلة ، وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن القضاء على األزمة الرببرية تولت الدور األساسي فيها 
عناصر قبائلية من أمثال راجف بلقاسم، كرمي بلقاسم، مصطفاوي شوقي وسعيدي صادق، ضمن إسرتاتيجية مدروسة 

   6..من قيادة احلزب

                                                           

  .241ص  بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمرب، املصدر السابق،  1
 .66-61حممد حريب، جبهة التحرير، املصدر السابق، ص ص : ينظر. 525ص و  245-235، ص صدر نفسهامل  2

املغرتبني من القبائل الصغرى يف الدائرة التاسعة عشرة والدائرة ُمنع األربعة من دخول مكتب احلزب من طرف الرببريست الذين صاروا يسيطرون على مركز قوة معتمدين على   3
العنيف وبعد معركة ضارية متكن مندوبو وحدث االشتباك . وبفضل البشري بومعزة قاومت القاعدة هذه العناصر. ويف بروفنس ناحية اجلنوب الشرقي .باريس العشرين ملدينة

وقام املناضلون بتطهري مقرات احلزب يف . القيادة من السيطرة على الوضع واسرتداد مكاتب احلزب من الرببريست بواسطة جمموعة من الفدائيني احلزبيني بقيادة بلقاسم راجف
كما . من هذه العناصر واستغرق هذا التطهري مثانية عشر شهرا من العمل الدؤوب وقرر احلزب طرد حمند علي حيىي وكل الذين عملوا معه أو أيدوه وفرنسا باريس سائر نواحي

تعترب عمال تدمرييا للحركة   Berbérismeوخالصة ما توصل إليه احلزب من هذه احملنة أن هذه النزعة الرببرية .فرنسا جنم مشال إفريقيا اليت كانت تصدر يف تقرر غلق صحيفة
  .فيما بعد اجلزائري عظم هؤالء املطرودين إىل احلزب الشيوعي منهم الصادق هجريس الذي صار زعيم احلزب الشيوعيوانضم م. الوطنية تعمل لصاحل االستعمار

 .66- 61، املصدر السابق، ص ص ...حممد حريب، جبهة التحرير: ينظر.  525 صو  245- 235بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمرب، املصدر السابق، ص ص    4

66. 

، عن املساواة والتقدم يف اال الروحي والفكري، ( Absolue)أن الثقافة الرببرية تكمن يف البحث عن املطلق " روح االستقالل" يرى حسني آيت أمحد من خالل كتابه   5
وكذلك أن  - نالحظ هنا استعماله لكلمة رفض دليل على أنه رجل ثائر ضد أي شكل من أشكال التعايل والسيطرة -وحية للمجموعةورفض جتفيف احليوية االجتماعية والر 

أنه جيب تطويره  ث ضارب يف القدم يرىالثقافة الرببرية هلا القدرة على اإلصغاء اليت تعرب عن مبدأ احلوار وآلة متكن من جس النبض واإلحساس بآالم الشعوب، وهذه الثقافة إر 
  ..17حسني آيت أمحد، روح االستقالل، املصدر السابق،  ص : ينظر. وصقله

  .208ص  199ص حسني آيت أمحد، روح االستقالل، املصدر السابق،   6



أن غالبية املناضلون القبائل يرفضون أفكار هؤالء اليت يعتربوا من تأسيس  يذكر بن يوسف بن خدة
االستعمار الفرنسي وكان أول من نبه إىل هذا اخلطر األستاذ أمحد بودة الذي أثار املسألة يف اجتماع اللجنة املركزية يف 

بالد القبائل فقد قاومت هذا  أما  .وهاجم الرببريست فناقشه حسني آيت أمحد وبناي وولد محودة 1948ديسمرب 
التيار وطهرت منه إحدى عشرة قسمة للحزب ومل تشّذ سوى قسمة واحدة وهي عني احلمام وبلغت مقاومة الرببريست 

  .1حدا تبادلوا فيه الرصاص حيث جرح أحد دعاته بتيزي وزو وهو علي فرحات
بالضلوع يف النزعة  إياهالقد أقصيت بال متييز العناصر املزعجة متهما : "ي عقده يف بلجيكا، قائالم الذ1954عام " هورنو"ويف هذا اإلطار صرح مصايل احلاج يف مؤمتر 

  ".الرببرية
وفيما خيص ((: تتضح الشبهات اليت وجهتتها القيادة اجتاهه، حيث يقول فيه 1983آيت أمحد سنة  حسنيالذي أصدره " مذكرات مكافح"ولكن من خالل كتاب 

حركة انتصار - مؤمتر حزب الشعب(بطرح مطلب اللغة الرببرية والذين وجهوا إلينا اللوم بأننا مل نستطع أو باألحرى مل نعرف كيف نعرض هذه القضية يف املؤمتر  االشباب الذين بادرو 

وجوب  - عن خطأ بدون شك–، فكنا نعيشها، وإذا مل نر 2اتناأجيبهم بأننا مل نتوقف قط عن املطالبة بذلك وهويتنا الرببرية رافقت حي) 1947احلريات الدميقراطية املنعقد يف فيفري 

  . 3))السلطة الفعلية ملنح ذلكاملطالبة صراحة حبق كتابة اللغة الرببرية وحق تعليمها، فإن احلزب مل يكن بوسعه عمليا أن مينحها هذا احلق ولو أراد ذلك مل تكن له  

، "جذور أول نوفمرب"من خالل كتابه  يف شهاداته هذا املوقف حلسني آيت أمحد رد عليه  بن يوسف بن خدة
مل أكن شخصيا، أضمر أبدا أي شكل من العداوة جتاه آيت أمحد ، وأنا أعلم أنه ناضل منذ شبابه ((: حيث يقول

اليافع يف صفوف حزب الشعب، وأنه ينتمي إىل جيل الرواد الذين نشروا أفكار االستقالل واملبادئ األولية للتنظيم الثوري 
غري أنه كان من خالل سلوكه اليومي .....م1946م و1945يف منطقة القبائل وهذا مبدأ أساسي للحزب ما بني 

وأفكاره اليت جياهر ا، مييل إىل متجيد منطقة القبائل اليت هي مسقط رأسه، والتنويه ا على حساب الوطن اجلزائري 
  . 4))الذي ينبغي أن حيتل األسبقية يف سلم اهتماماته 

بعض األمساء البارزة للمناضلني الذين وقفوا يف وجه دعاة النزعة الرببرية  "أول نوفمرب جذور"فس الكتاب بن يوسف بن خدة يف نكما ذكر 

أن املشاركني يف : "مث يضيف  ، عبان رمضان، عمار أعمران، عيسات إيدير، بلقاسم راجف،5كرمي بلقاسم: ، أمثال-حركة انتصار احلريات الدميقراطية–وساندوا توجه احلزب الشعب 
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أمحد بن بلة وحممد خيضر : ، مع كل من 1955جانفي  17مليثاق جبهة التحرير اجلزائر املعلن بالقاهرة يوم ومع ذلك جند أن حسني آيت أمحد كان من املوقعني   2

ائر اجلز - .اجلزائر عربية اجلنس مسلمة العقيدة، فهي باالسالم والعروبة كانت وعلى اإلسالم والعروبة تعيش-: والشيخني البشري االبراهيمي والفضيل الورثالين والذي جاء فيه  أن
هلذا فإن انتفاضة . وإن اجتاهها إىل العروبة وتعاوا مع الشعوب واحلكومات واجلامعة العربية أمر طبيعي. جزء ال يتجزأ من املغرب العريب، الذي هو جزء من العامل العريب الكبري

لقمان مغراوي، : .ينظر .ال ميكن اعتبارها تعبريا عن اخلصوصية القبليةو  من خالل جبهة القوى االشرتاكية، كانت انتفاضة معارضة سياسية 1963حسني آيت أمحد يف أكتوبر 
عقيلة ضيف اهللا، جامعة : د.التنظيم السياسي واإلداري، إشراف  أ: ائرية، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ، ختصصز أزمة اهلوية يف السياسة التعليمية اجل

أمحد بن نعمان، اهلوية الوطنية احلقائق واملغالطات، :  ينظر كذلك .57، ص 2004/2005العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر،  اجلزائر يوسف بن خدة، كلية
  .19-18ص ص , األسطورة والواقع،املصدر السابق: حممد حريب، جبهة التحرير الوطين. 144، ص 1996شركة دار األمة، برج الكيفان اجلزائر، 
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إن النزعة الرببرية " :، الذي كان يردد يف سائر االجتماعات اليت كان يرأسها عرب خمتلف أرجاء منطقة القبائل بقوله 1949من بني املعراضني للنزعة الرببرية يف " كرمي بلقاسم" 5

ودنا هذه الفكرة إىل التناحر فيما بيننا الرببرية ال ميكنها إال أن تضر مساعينا الوطنية، إا سالح فتاك نضعه بأنفسنا بني أيدي عدونا االستعمار، ويف يوم من األيام سوف تق
يطلب بتوازن بني القبيلني والعرب داخل قيادة جبهة التحرير الوطين،  إذ "ان حسب حممد حريب ك 1959لكن جند بلقاسم كرمي يف سنة و . 5"حنن الذين توحدنا عقيدة واحدة

". ة كانت إقليمية وسيلة للتفاوضإذ كان حياول على منوال قادة آخرين يف جبهة التحرير الوطين أن يبقى يف الصف األول باستخدام حماجة مستندة إىل الدفاع عن مصاحل منطق
، املصدر ....حممد حريب، جبهة التحرير: ينظر كذلك. 52، ص 2004، دار هومة، اجلزائر، 1954يد عمريوش يف الثورة اجلزائرية شوقي عبد الكرمي، دور العق: ينظر



انقسام صفوف اهلجرة "وغريهم من احملرضني على " دعاة النزعة  الرببرية"يف مؤمتر الصومام بعثوا رسالة إىل إدارة فيدرالية جبهة التحرير الوطين بفرنسا، يدعوا إىل شن حرب حامسة ضد 

  1".اجلزائرية

استغالل هذا املوضوع لتفكيك اتمع وضربه من الداخل بينت األزمة الرببرية أنه هناك أطرافا تراهن على 
وبالتايل إجهاض كل عمل ثوري حمتمل، كما أن نفي التمييز الديين يف التعامل االجتماعي، تربزه الوثيقة من خالل 
متسكها باحرتام مبادئ اإلسالم حىت ال تكون حكرا على فئة دون أخرى، على أساس أنه دين األغلبية الساحقة يف 
اتمع، وبالتايل فهو عامل انصهار ملختلف الفئات كشعب وأمة وهو كذلك يكتسي دورا خاصا يف صيانة ووحدة 

   2 .اتمع اجلزائري وكرامته
إن مهندس هذه النزعة هو احلاكم  .اجلزائري بن يوسف بن خدة عن أزمة النزعة الرببرية يف حزب الشعب ويذكر

يف وحدا فأوعز إىل املخابرات الفرنسة أن حيركوا  اجلزائرية الذي أدرك أن سر قوة احلركة الوطنية" شاتينيون"العام الفرنسي 
ويف رأيه فإن أخطر حاكم فرنسي هو . هذه النزعة داخل حزب الشعب الذي هو العمود الفقري للحركة الوطنية

األوىل    Berbérismeونزعة بربرية  Berbéritéذكر أنه ينبغي أن نفرق بني مصطلحني بربريةحيث . "شاتينيون"
   3 .عنصر من تارخينا أما الثانية فهي من صنع االستعمار من باب فرق تسد

يؤكد بن يوسف بن خدة من خالل شهاداته أنه صيديل خريج جامعة فرنسية تعلم بالفرنسية وال حيسن اللغة 
حيث يرى  . هي اإلسالم والعروبة واللغة العربية بال ترسيم لألمازيغية اجلزائر صحى لكنه وطين يرى أن ثوابتالعربية الف

أن مفهوم العروبة ال يتأسس على اعتبارات عرقية وال على أساس بشر، وأن مثة شعوب مسراء لكن شديدة االرتباط 
بعروبتها، ضاربا بذلك مثال وهو الشعب السوداين، كما عارض بن خدة بصفته رئيس للحكومة املؤقتة  املفهوم القائم 

  .اقض مستند على مبدأ وحدة األمةعلى مبدأ التفرقة العرقية وقابله مبفهوم من

ومن هنا يمكن القول أن عندما تعلى في المجتمعات قيمة الثقافة القومية يتجه الفرد بوالئه نحو الدولة  
واالهتمام . ككل بما يتضمنه ذلك من شعور بالمسئولية العامة وإعالء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

ات التي تعلى من قيمة الثقافة المحلية يتجه الفرد بوالئه إلى أسرته أو قبيلته أو أما فى المجتمع. بالقضايا القومية
جماعته الدينية أو العرقية أو اللغوية على حساب الدولة ويصاحب ذلك غياب الشعور بالمسئولية العامة 

  .واالنغالق على القضايا المحلية والذاتية

لذلك ميكن القول أن االستقرار هوية الفرد والجماعة ،كما تتضمن الثقافة السياسية التفاصيل الخاصة ب
فالتجانس الثقايف والتوافق بني ثقافة النخبة واجلماهري يساعدان على االستقرار، . السياسي يعتمد على الثقافة السياسية

                                                                                                                                                                                                 

يي فيدرالية إىل مسؤول) كرمي بلقاسم، عبان، أوعمران، زيغود، بن طوبال، سي الشريف(رسالة من قادة اتمعني يف الصومام ) 16( امللحق رقم :ينظر كذلك. 18السابق، ص 
  .وأصحاب النزعة الرببية  MNAفرنسا حيثوم على حمارية 
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 1.النظام السياسي أما التجزئة الثقافية واالختالف بني ثقافة النخبة وثقافة اجلماهري، فإنه يشكل مصدر ديد الستقرار

  . 2والعروبة واإلسالم تشكل معا البوثقة األساسية هلويتنا، أي أم صفحتان لورقة واحدة ال ميكن متزيق واحدة دون األخرى وما ميكن أن نستخلصه أن االمازيغية

 Algérie à l’indépendances, la crise de:   1962أزمة صيف -الجزائر عند االستقالل  .3

 . 185م صدر عن منشورات دحلب، عدد صفحاته 1997، سنة  1962

يتطرق هذا الكتاب إىل فرتة مهمة من تاريخ الثورة التحريرية، وهي املرحلة اليت تلت املفاوضات مع فرنسا أي 
، حيث يطرح بن يوسف بن خدة يف هذه الكتاب شهادته على الصراع الدائر بني احلكومة املؤقتة من 1962بعد مارس 

وهيئة األركان ومجاعة تلمسان من جهة أخرى، وكيف متكنت هذه األخرية من انتزاع السلطة عن طريق القوة،  جهة
ويذكر بن خدة الدافع وراء التخلي عن السلطة جلماعة تلمسان واملتمثل يف احلفاظ على دماء اجلزائريني، وقد قسم 

، يلي ذلك قائمة مالحق ثرية بالوثائق ذات الداللة تثري حمتوى الكتاب إىل ثالث أجزاء باإلضافة إىل مقدمة واخلامتة
  .الفرتة املدروسة وتثبت أقول صاحبها

سلط بن يوسف بن خدة يف مقدمة هذا الكتاب، على األسباب اليت دفعته إىل اإلدالء بشهادته على حدث 
امللفات الكربى : "ليت تناولت ا 1992هام يف حياة احلرب التحريرية، وهذا من خالل مشاركته يف حصة تلفزيونية سنة 

، لكن حسب بن خدة أا احنرفت عن مسارها بالرتكيز على بعض اآلراء الذاتية والدمياغوجية، وأعاب "التفاقيات ايفيان
عليها أا مل تفتح اال أمام الشخصيات الفاعلة يف تلك املرحلة، كقادة واليات الداخل ومعانام يف متوين جبهات 

للرد على ما ورد على لسان ، 1962سالح، مما دفعه حسب رأيه إىل تأليف كتاب يتكلم على أزمة صائفة القتال بال
، لكنه تأخر 1993يف عام الكتاب و كان من املفروض أن ينشر بعض الشخصيات اليت شاركت يف احلصة التلفزيونية، 

  .  عاشتها اجلزائر آنذاك، ويرجعها بن خدة إىل الظروف األمنية الداخلية اليت  1997إىل غاية 

-le conflit GPRA"وهيئة األركان العامة  GPRAتناول بن خدة من خالل اجلزء األول الصراع بني 

Etat Major Général " لس الوطين للثورة اجلزائر بطرابلس يفوهذا بداية من تعيني املكتب السياسي خالل ا ،
، وطريقة مغادرة احلكومة املؤقتة طرابلس متجهة إىل تونس، بعد اخلالف احلاد الذي كان بني 1962جوان  05-  27

قدامه  بصفته رئيس احلكومة املؤقتة على مث يتطرق بن خدة يف هذا اجلزء على إ. بن بلة ورئيس احلكومة املؤقتة بن خدة
، وعدم استجابة هذه األخرية وقيامها بإنشاء املكتب السياسي من 1962جوان  30حل هيئة األركان العامة يف 

  3.تلمسان وإبعاد أو ميش شروط احلكومة املؤقتة، ذاكرا بذلك أعضاء املكتب ومهام كل عضو على حدا 

اب مسألة السيادة الوطنية واللغة العربية، وكذا تطرق إىل جممل نفقات احلكومة كما تناول هذا اجلزء من الكت
 900مليار و  11، واليت قدرت بـ 1962جوان  30إىل غاية  1961املؤقتة اليت كان يرتأسها يف الفرتة ما بني سبتمرب 

  .%45.81مليون فرنك قدمي، أين أخذت هيئة األركان حصة األسد فيها بنسبة 

                                                           
1 http://www.saidaa.com/vb/showthread.php?t=2333  ( Date :07/01/2013) (H : 18 :00) 

  .167ص  ،2010حممد مشاطي،  مسار مناضل، منشورات الشهاب،   2
3 Ben youcef ben khedda , la cris de 1962, op cit, P 32. 



اللجنة املركزية حلزب الشعب اجلزائري، حركة انتصار "اجلزء الثاين من الكتاب والذي جاء حتت عنوان مث عاجل 
، سؤال )La comité central du PPa-MTLD et la lutte armée" (احلريات الدميقراطية والكفاح املسلح

على هذا السؤال تطرق بن خدة عن ؟،  وإلجابة 1954هل كان باإلمكان إعالن الثورة قبل الفاتح نوفمرب : التايل
حركة انتصار احلريات الدميقراطية منذ مؤمتر فيفري - جذور أول نوفمرب، أين تناول املسار النضايل حلزب الشعب

م، واختاذ إشارة العمل املسلح وإنشاء املنظمة اخلاصة، كما تناول  اخلالف الذي وقع مع اللجنة الثورة للوحدة 1947
اخلالف بني التأجيل (العمل املسلح الفوري لنجد يف املقابل اللجنة املركزية تفضله لكن بشكل آخر  والعمل اليت اختارت

   1).والتعجيل

، حيث عرض احلصيلة املالية "les finances du comité central"مث تناول الوضع املايل للجنة املركزية 
 4و  3.5ا، فيذكر بن خدة أن العائدات املالية ترتاوح بني للجنة املركزية أثناء توليه أمانتها، وكيف يتم مجعها وصرفه
ماليني فرنك مما يرفع الرصيد املايل الذي كان حبوزة اللجنة  3مليون فرنك قدمي شهريا، باإلضافة إىل قطع ذهبية بقيمة 

املنتخبني،خاصة  ماليني فرنك قدمي، جزء منها يأيت من قسيمة اخنراط 10إىل حوايل  1954املركزية عشية أول نوفمرب 
مندويب اجلمعية اجلزائرية، أما بقية املسامهات فكانت تأيت من اشرتاكات املناضلني واملتعاطفني ، وكانت تنفق هذه املبالغ 

، حيث يأخذ كل 1954ألف فرنك شهريا عام  300على األعضاء الدائمني، حيث بلغت أجور املنتخبني يف حدود 
ألف، أما الباقي يتوجه إىل خزينة  40ة التوجيهية أما مصايل احلاج فيتقاضى ألف فرنك من أعضاء اللجن 30عضو 
أين ينفق جزء منها على املعتقلني وأسرهم واحملامني املوكلني للدفاع عنهم، إىل جانب وسائل االعالم، وغري ذلك . احلزب

إىل  04وحدة والعمل واليت تراوحت ما بني من أنشطة احلزب، كما ذكر القيمة املالية اليت مت دفعها إىل اللجنة الثورية لل
  2.ماليني 05

 la crise de"  "، أزمة إدارة1962أزمة : "وجاء بعنوان 1962أما اجلزء الثالث فتطرق إىل أزمة صائفة 

1962 une crise de direction " حيث أرجع بن خدة جذورها إىل تسيري الثورة من اخلارج، بداية من جلنة ،
والتنفيذ مرورا باحلكومة املؤقتة اجلزائرية، حيث كان يلح على دخوهلا إىل أرض الوطن لكي تكون قريبة من أرض التنسيق 
كما تعرض إىل غياب الكفاءات اليت ميكنها تسيري البالد بعد االستقالل، وأكد بن خدة أن مجاعة تلمسان . األحداث

  .، وإمنا نتيجة التعطش للسلطةمل تنتصر نتيجة ما حتمله من أفكار سياسة وإيديولوجيا

كما أكد على الفراغ اإليديولوجي والثقايف الذي عانت منه احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية والس الوطين 
للثورة اجلزائرية، والذي انعكس سلبا على توجهات السياسة اجلزائرية بعد االستقالل، حيث أقر برنامج طرابلس وباتفاق 

نهج االشرتاكي، خالفا لتوجه الرأمسايل الذي كانت تتبناه فرنسا االستعمارية من جهة، وتأثر بن بلة مباو على انتهاج ال
  .تسي تونغ واشرتاكية مجال عبد الناصر من جهة أخرى

يتضح من خالل تصفحنا هلذا الكتاب أن صاحبه يريد إخالل ذمته املالية والسياسية، وتربير مواقفه سواء أثناء 
أو أثناء تولية رئاسة احلكومة املؤقتة اجلزائرية،  ص تردده يف اندالع العمل املسلح،نة اللجنة املركزية خاصة فيما خيتوليه أما

                                                           
1 Ibid, P 64. 
2 Ben youcef ben khedda , la crise de 1962, op cit, P P 69.70 



حيث يؤكد على أن اتفاقية ايفيان تعد انتصارا للثورة اجلزائرية، ويقزم يف وقت نفسه معارضة هيئة األركان لبنودها، كما 
أجل حقن الدماء اجلزائريني وإبعاد شبح احلرب األهلية واحلفاظ على الوحدة يؤكد أن انسحابه من السلطة كان من 

  . الوطنية

يعد مصدر مهم  لنب يوسف بن خدة، " 1962أزمة صيف -اجلزائر عند االستقالل  "رغم هذا فإن كتاب 
قارنة ما حيمله هذا النوع يف كتابة تاريخ اجلزائر املعاصر، ويعد قيمة علمية رغم ذاتية صاحبه، هلذا على دارس التاريخ م

اول هذه الفرتة من تاريخ اجلزائر، وحىت يقرتب وهذا من أجل إثراء أي موضوع يتن، 1أخرىومراجع من الكتب مبصادر 
   .الباحث بأكرب قدر ممكن من احلقيقة التارخيية 

بدراسة نقدية لشهادات ومذكرات اليت صدرت من جماهدين وصناع القرار يف فرتة الثورة رابح لونيسي قام 
ننكر ظهور العديد من الكتابات و املذكرات  ال.. :"حيث يذكر أن التحريرية ومن بينها مؤلفات بن يوسف بن خدة، 

يؤسف له أن جل  حلالية، لكن ما، وكأن اجلزائري يريد أن يفهم من خالهلا جذور أزمة اجلزائر ا1962 حول أزمة صيف
كتبه  بومدين، وعلى رأس هؤالء ما- لةيدي جماهدين كانوا ضد حتالف بن بالكتابات يف هذا املوضوع قد ظهرت على أ

مث علي هارون بعد مخس سنوات من ذلك دون أن ننسى خلضر بورقعة الذي أورد عنها  1997بن يوسف بن خدة عام 
القول للشعب اجلزائري  1962، وكأن بكل هؤالء أرادوا بكتابتهم حول أزمة"غتيال الثورةإشاهد على "جزء كبري يف كتابه

هم السبب فيما آلت إليه  1962 بأن املستقبل قد حكم لصاحل موقفهم املعارض لذلك التحالف وأن خصومهم عام
على احلكم  االستيالءأسسوا لقاعدة الشرعية وهم األوائل الذين  ااجلزائر بعد ثالثني سنة من اإلستقالل ألم مل حيرتمو 

 2))بالقوة والبقاء فيه بنفس األسلوب

 Aban-Ben M’hidi, leur apport à la: اجلزائرية يف الثورة ومسامهتهمابن مهيدي - عبان    

Révolution Algérienne عن منشورات دحلب 2000، صدر سنة. 

والعريب بن مهيدي،  عبان رمضانشخصييت عن قدم بن يوسف بن خدة من خالل هذا الكتاب مرافعة  
يف نظره ،  التاريخ وازور كما هاجم الذين  . من خالل ما قدماه يف مؤمتر الصومام ،الثورة املباركة يمهندسواعتربهم من 

بالنفس والنفيس من أجل هذا الوطن وحترير هذا الشعب  االدعايات املغرضة لتشويه صورة الزعماء الذين ضحو  وروجوا
من املناضل السياسي إىل القائد العسكري  "حيث رد مطوال على ما أورده علي كايف يف مذكراته  ،عبوديةمن ال

ما روجت له خمابرات عبد الناصر وبعض البعثييون ، كما أبطل 3من إامات هلاتني الشخصيتني )"1954-1962(

                                                           

التاريخ الداخلي جلبهة "بعنوان Gilbert Meynier"جيلرب مينييه"كتاب قيم لصاحبه :  فنجد مثال 1962أما بشأن الكتابات األكادميية اليت كتبت عن أزمة صائفة   1
وتكمن أمهية هذا . ،  الذي تطرق يف جزء كبري منه للصراعات داخل الثورة مع حماولته تفسري ذلك"Histoire intérieure du FLN (1954-1962)التحرير الوطين 

  الفرنسي يف يد املؤرخني مؤخراالكتاب يف اعتماده على أرشيف اجليش الفرنسي الذي وضعته مصلحة تاريخ اجليش الربي 
الذي أعطى عدة حقائق حول الصراع الدائر يف " questions de méthode à propos de le F.L.N mirage et réalité ": كتاب آخر حملمد حريب بعنوان

  .تلك الفرتة
 25-26 | 2004, mis en ligne le ,[En ligne] إنسانيات / Insaniyat ,» الصراعات الداخلية للثورة اجلزائرية يف اخلطاب التارخيي اجلزائري «  ,لونيسي رابح  2

02 septembre 2012, consulté le 26 avril 2015. URL : http://insaniyat.revues.org/6492  
  .123املصدر السابق، ص  ، ..علي كايف، من املناضل السياسي  3



 ،مريوشع ،زيغوت يوسف بلقاسم، كرمي  ،ومن دار يف فلكهم حول البطل عبان رمضان والصوماميون أمثال بن مهيدي
  1 ...رمحهم اهللا مجيعا ...سي حممد بوقرة إاخ ،أوعمران ،الشيخ براهيم مزهودي

تعرض على غرار مجيع الشخصيات الكربى يف التاريخ للتشويه يذكر بن خدة يف كتابه هذا، أن عبان رمضان 
بل لقد جترأ البعض . تارة أخرى" نزعته الفاشية"واإلسالم تارة واملعادية للعروبة " نزعته اجلهوية "حيث عاب عليه البعض 

  2.ورميه باخليانة" عميل للعدو"بـ اآلخر اليوم على نعته

صدر . 2007، صدر عن شركة دار األمة، سنة  "الرئيس بن يوسف بن خدة شهادات ومواقف" .4
كتبه السابقة مت مجعها يف هذا الكتاب، باإلضافة إىل باللغة العربية وهو عبارة عن جمموع شهاداته ومواقفه، اليت أوردها يف  

 .بعض البيانات اليت أصدرها أثناء التسعينات

 3سنتطرق يف معاجلتنا هلذا الكتاب إىل موقف بن يوسف بن خدة  من أمحد بن بلة، حيث تناول يف الوثيقة
ول رئيس للجمهورية يتضمن تصرحياته أمام اليت أوردها يف امللحق اليت حتمل حمضر استماع حيمل توقيع بن بلة أ 26رقم 

  .م غداة القبض عليه ملا كان مسؤوال أوال عن املنظمة اخلاصة1950ماي  12األمن اإلستعماري يف العاصمة بتاريخ 

هذه الوثيقة بقدر ما هي مادة خاما تنشر ألول مرة على نطاق واسع باجلزائر بقدر ما تعّرب عن موقف بن 
  .على وجه اخلصوص 4باعدين يف املواقف جتاه مؤمتر الصومام من جهة وجتاه عبان رمضانخدة جتاه بن بلة املت

خاصة ملا يأيت التعليق على الوثيقة بأن الشجاعة املعهودة يف أمحد بن بلة كانت غائبة عندما القي عليه 
يقول بن خدة ، وهذا بعد اكتشاف املنظمة اخلاصة، أين اعرتف بأشياء كثرية دون أن يعذب كما  1950يف  5القبض

  .الثورة يف مؤمتر الصومام 6ما كان سببا من أسباب اخلالف بينه وبني عبان وانتهى بإبعاده من قيادة

إن القارئ هلذا النوع من اخلرب يستنتج أنه كان بإمكان صاحب الكتاب أال يذكر أمرًا مثل هذا يف شهادات 
م بينما موقف بن بلة من مؤمتر الصومام وقراراته وأعضائه  1950 متباعدة زمنيا حيث اكتشاف املنظمة اخلاصة كانت يف

  .م وهذا ما يضع بن يوسف بن خدة يف موقف غري مناسب1956كان يف 

                                                           

1 Benyoucef Benkhedda, Aban-Ben M’hidi, leur apport à la Révolution Algérienne, éd Dahleb, Alger, 2000. 
  .نفس الفصل من هذه الرسالةينظر إىل موقف بن يوسف بن خدة من مقتل عبان رمضان يف   2

  .132، ص بن بلةم ألمحد 1950ماي  12استماع اإلستعماري بتاريخ  حمضر،"الرئيس بن يوسف بن خدة شهادات ومواقف : " كتابامللحق الذي جاء يف   3
  ).أنظر موقف بن بلة(التصرحيات اليت جاءت يف حوار شاهد على العصر يف قناة اجلزيرة من طرف أمحد بن بلة حول عبان رمضان  4
العاصمة متخّفيا بوثائق مزّورة ،  فرنك فرنسي ، واجته إىل  3.170.000اإلستالء على ، أين استطاع هو وزمالئه 1949قاد بن بلة هجوم بريد وهران، يف أفريل من سنة    5

ي حممد خيضر و إيصاهلا من اجل شراء كما أمر ّمحو بوتليليس قائد املنّظمة اخلاّصة لوهران بتحويل األموال من اجل نقلها للعاصمة من طرف الّنائب يف الس الوطين الفرنس
ّمت القبض على بن بّلة كمسؤول وطين للمنّظمة اخلاّصة .. و امسه بلحاج اجلياليل..به من طرف كوبيسالّسالح من ليبيا و ختزينها لدى مصطفى بن بولعيد ، لكن بعد الوشاية 

، وحكم عليه 1950―05-17ّمث ّمت حتويلة لسجن البليدة بتاريخ  و معه سالحه وأموال، 1950- 05- 14خلفا آليت امحد ّمت القبض عليه يف فراشه يف العاصمة بتاريخ 
-16سنوات حمروم من احلقوق املدنية، لكن يف ليلة الّسبت إىل األحد  10فرنك ، وبـ  120000سنوات، وغرامة مالية قدرت بـ 7جن ملدة بالسّ 1952-03-11يوم 
القبض ): 10( رقم  امللحق: ينظر . بعد أربعة ايّام من احلكم عليه جنح مع رفيقه حمساس أمحد يف اهلروب من الّسجن على الّساعة الواحدة إىل الثّالثة صباحا 03-1952

  هروب بن بّلة....حماكمة بن بّلة ...على بن بّلة 
  .مCCE 1956إبعاده من عضوية جلنة التنسيق والتنفيذ  6



أما النقطة الثانية فالوثيقة تؤكد أن أمحد بن بلة مل يذكر يف حمضر اإلستماع إىل إسم خليفة بلوزداد على رأس 
  ".سي جميد"ذي ال يذكره إالّ بامسه املستعار وهو املنظمة اخلاصة وهو حسني آيت أمحد ال

العبارة اليت جاءت يف الوثيقة إفشاء السر بينما املعروف هو  1"حترير اجلزائر"وقد اعترب بن يوسف بن خدة أن 
  .2م1945ماي  08أن اإلستقالل كان مطلبا منذ أحداث 

خيضر تتأكد فعال من اإلعرتافات اليت إن العالقة اليت كانت جتمع أمحد بن بلة و حسن آيت أمحد وحممد 
  .3بصفيت رئيس املنظمة"جاءت ا الوثيقة ملا يقول أمحد بن بلة 

من خالل هذه الشهادة يتبني اخلالف الذي كان موجود بني الشخصيتني، نتيجة لعدة عوامل، أوهلا معارضة 
ل الثاين هو إبعاد بن خدة من السلطة يف أزمة ، مث العامCEEبن بلة لقرارات مؤمتر الصومام من بينها انضمام بن خدة لـ

، حيث استوىل عليها بن بلة بإيعاز من بومدين، مث جاءت مرحلة االستقالل اليت عارض فيها بن خدة 1962صيف 
م، هذه العوامل واخلالفات هي إحدى الدوافع اليت أملت على بن 1965النظام القائم يف اجلزائر، خاصة بعد انقالب 

وإظهار معارضته لنب بلة ومجاعة تلمسان وحيملها مسؤولية املشاكل واألزمان احلادة . 1962حول أزمة  خدة للكتابة
    4.اليت عرفتها اجلزائر يف فرتة االستقالل واليت انعكست على األوضاع السياسية واألمنية يف التسعينات

 
، صدر عن منشورات Alger capital de la résistance): 1957- 1956(اجلزائر عاصمة املقاومة  .5

 .2002هومة، سنة 

معركة اجلزائر بأا كارثية على " 1957- 1956اجلزائر عاصمة املقاومة : "يصف بن خدة من خالل كتابه 
، حيث شل تنظيمها السياسي، باكتشاف تواجد أعضاء جلنة التنسيق )ZAA(مستوى املنطقة املستقلة للجزائر 

، مما اطر باقي األعضاء 1957فيفري  23لعريب بن املهيدي الذي ألقي عليه القبض يوم والتنفيذ، وكان أول ضحية ا
وكان ملعركة اجلزائر أثر إجيايب على الثورة، رغم انتصار اجليش الفرنسي فيها إال أا أصبحت معضلة . مغادرة العاصمة

معركة اجلزائر ظهرت نتائجها : ((بن خدة ذكرحيث ي. 5تالحق اإلدارة الفرنسية على مستوى الرأي العام الفرنسي والدويل
نتائجها واضحة بقوة، إذا كانت نصرا بالنسبة لفرنسا، فليس إال نصرا مؤقتا يف كل األحوال، مبعىن أدق كانت نصرا تتبعه 

  .6 ))وضعية مشكلة، حمتواها قنابل سياسية مؤجلة االنفجار، واليت وضعت اجلمهورية الفرنسية يف وضعية صعبة

 :لكتب اليت حتت الطبع كتابان مل ترتجم إىل العربية بعدأما بالنسبة ل .6

 .رفاق مصايل حياكمونه - 
                                                           

  .257بن يوسف بن خدة، الرئيس شهادات ومواقف، املصدر السابق، ص 1
ألف شهيد بعد نكران فرنسا لوعودها وهي املنعرج يف تاريخ احلركة الوطنية الذي أدى إىل نشأة التيار الثوري  45وهي اازر اليت عرفتها سطيف خراطة وقاملة، راح ضحيتها  2

OS  .  
3 Mohamed Harbi, Archives de la révolution Algérienne,op.cit, p296. 
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5 Ben Youcef  Ben khadda, Alger Capitale de la Resistance, op.cit, pp 78-79. 
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 . خروج جلنة التنسيق والتنفيذ - 

   



  ة الفصل الرابعخالص

، من استخالص مجلة  "بن يوسف بن خدة"و "فرحات عباس"مكنتين دراسة الثقافة السياسية لكل من لقد 
فرحات "نرى أا ذات داللة تتمثل أساسا يف دراسة تنشئتهم االجتماعية والسياسية، حيث نشأ كل من من النقاط 

يف وسط عائلي ميسور، يطلق عليهم بالطبقة الربجوازية اجلزائرية الصغرية، مسحت لكل  "بن يوسف بن خدة"و "عباس
كان خمتلف بالنسبة لكل منهما، ففرحات عباس آمن منهما االلتحاق باملدرسة الفرنسية والتشبع بثقافتها، لكن تأثريها  

بالقيم الفرنسية املتمثلة يف الدميقراطية واحلرية واجلمهورية والتوجه الليربايل، وسعى من خالل مشواره السياسي جتسيدها 
ها فرنسا على أرض اجلزائر، حيث  جعله يتبىن خطابا خنبويا اندماجيا،  متغافال على أن فرنسا االستعمارية ليس نفس

يف املقابل بن يوسف بن خدة أدرك من صغره جربوت وطغيان االستعمار الفرنسي  مما جعل تكوينه السياسي . املرتوبول
  .وذا اختلفت التنشئة السياسية لدى الرجلني. والنضايل قائما على السعي ملقاومة املشروع االستعماري

ة إال أننا جند أما يسعيان إىل حتقيق احلقوق السياسية السياسية وثقافتهما السياس ارغم اختالف توجهام
واالقتصادية والثقافية للشعب اجلزائري، ففرحات عباس أرادها ضمن قوانني اجلمهورية الفرنسية وحتت مظلتها أي السعي 

أما بن يوسف بن . ةإىل اندماج اتمع اجلزائري يف اتمع الفرنسي ويف احلصول على املواطنة الفرنسية وحتقيق املساوا
  .خدة أراد االستقالل التام للجزائر عن فرنسا

بداية  "بن يوسف بن خدة"طروحات السياسية لفرحات عباس بدأت تتقارب شيئا فشيئا مع توجهات األلكن 
فرحات عباس عن  ى، وخاصة بعد اندالع الثورة اجلزائرية، ختلم1945ماي  08من احلرب العاملية الثانية وجمازو 

كل من ساهم  ا بعد خروجه من السجن، حيث  "بن يوسف بن خدة"توجهاته االندماجية والتحق بالثورة ، كما التحق 
منهما يف تفعيل الدور املؤسسايت للثورة سواء من خالل  املشاركة يف جلنة التنسيق والتنفيذ والس الوطين للثورة، ولكن 

يف رفع القضية الوطنية يف احملافل  وشاركواجتلت ثقافتهم السياسية،  ومة املؤقتة اجلزائرية، إذم للحكما مييزمها هو ترؤسه
كما . الدولية، فاضحني أساليب االحتالل اجلهنمية وأكاذيبه وجرائمه اإلنسانية يف حق شعب أراد احلرية واالستقالل

من خالل التوقيع  يف تقرير مصريه، وهذا ما جتسد أرغموا الطرف الفرنسي أثناء املفاوضات بقبول حق الشعب اجلزائري
  .فيان ووقف إطالق النارعلى اتفاقيات إي

بن "و "فرحات عباس" الثورة اجلزائرية، فيمكن القول إنّ أما فيما خيص الصراعات اليت كانت موجودة بني قادة 
إصالح ذات البني، إىل ترفعا عنها وغلبوا املصلحة العليا على املصلحة الشخصية، وسعوا قدر اإلمكان  "يوسف بن خدة

دون إقحام نفسهما فيها، وهذا ما يعاب عليهما حيث كانوا سلبيني يف بعض املواقف مما جعلهم حمط اام من طرف 
  .البعض

ملبادئ القيادة  "بن يوسف بن خدة"و "سفرحات عبا"وفاء وإخالص كل من وما ميكن أن نستخلصه كذلك 
ذا ساهم   ما خلدمة الشعب اجلزائري، ورفضا الوالء والزعامة الفردية، وجعالاجلماعية، ونذرا حياكل والءهم للجزائر، و

  . يف اسرتجاع السيادة الوطنية "بن يوسف بن خدة"و "فرحات عباس"من 



 ابعد االستقالل من طرف النظام القائم، حيث مت سجنهم اويبقى أن نشري إىل الظلم والتعسف الذي حلقهم
بكتابة تاريخ اجلزائر املعاصر، عرب ا حيث اهتما ذلك من عزميتهم ا يف اإلقامة اجلربية، لكن مل يثنووضعهم اواحتقارمه

      .جمموعة من املؤلفات أصبحت مصدرا مهما يرجع إليه الباحث يف دراساته األكادميية

   



  خاتمة

ما ميكن أن نستخلصه من خالل موضوع حبثنا أن الكثري من رجاالت الثورة اجلزائرية استمدوا أفكارهم 
مؤسسات تعليمية للفكر : مراكز خمتلفة وعديدة للفكر والتجربة السياسيني(السياسية من خارج األطر األكادميية 

الرتكيبة االجتماعية (الوسط السوسيو ثقايف   ، بل عن طريق...)السياسي، معاهد وأحباث، ووسائل اإلعالم اجلماهري
اليت بين عليه اتمع اجلزائري، الذي يعكس جزءا كبريا من القيم واالجتاهات السياسية املكتسبة اليت سامهت ) والثقافية

األسرة : نلمس ذلك من خالل خمتلف مؤسسات التنشئة السياسية من بينها. يف بناء اهلوية اجلزائرية لدى هؤالء الرجال
والقبيلة اليت يرجع إليها الفضل يف إشباع حاجاته املادية والروحية والثقافية والسياسية، وذلك بتوفري هلم الغطاء الديين من 
خالل املدارس القرآنية، كذلك الثقافة الشعبية الشفوية اليت سامهت يف انغماس عدد كبري من األفراد يف مؤسسات 

  .ثقافية ذات بعد وطين حمض مشرتكة ذات بعد مجاهريي ومسات

واملالحظ أن عملية التنشئة السياسية  لدى أعضاء احلكومة املؤقتة  كان هلا دور متداخل، مبعىن ال ميكن القول 
بأن دور األسرة مثال يقف عند حد معني أو مرحلة معينة، لكن ميكن القول أن دور األسرة أو غريها يقل أو يزيد يف 

فرد، ففي املرحلة األوىل من حياة الفرد يبدو دور األسرة هو الرئيس واألعظم وهكذا دواليك مع مرحلة معينة من حياة ال
، هي ...)النوادي، اجلمعيات، االحتادات العمالية والتجمعات املهنية(كما أن مؤسسات اتمع املدين .بقية املؤسسات

في مكانته االجتماعية، كل هذه العوامل سامهت عبارة عن طبقات اجتماعية يستخدمها الفرد لتحديد ذاتيته وترتيب 

  .سواء كانت ظاهرة أو خفية  ،أعضاء الحكومة المؤقتة الجزائريةعند  نقل الثقافة السياسية أو خلقها أو تغييرها

رغم األفعال املنافية للمبادئ القانونية واألخالقية املمارسة من طرف االستعمار  وميكن أن نستخلص كذلك أنّ 
إال أن متسك اتمع اجلزائري بكيانه املدين، ... ثقافيا والسعي إىل إدماجهم مدنيا وسياسيا الفرنسي يف حق اجلزائريني

العريب اإلسالمي، مما أدى إىل نشأة جيال كامال ، كان يعكس حبق مدى تعلقه برتاثه وانتمائه الثقايف ...اللغوي، والديين
من اجلزائريني يف القرى واألرياف واملدن اجلزائرية الكربى، ترىب يف حضن قيمه الوطنية واحلضارية كما متسك بأصالته 

رفض  العربية اإلسالمية، فأعطى بذلك نفسا وروحا جديدين للفرد اجلزائري، بإحياء جذوته اإلميانية والعقائدية، كما
اإلدماج وكل صور التبعية، واضطلع مبهمة محاية كيان وهوية اتمع واألمة والذود عن الكرامة واملقدسات، فهيأ بعمله 
هذا الظروف املالئمة لعملية التحرير الوطين، عرب توفري شروط ميالد جيل نوفمرب، الذي فجر الثورة يف وجه العدو 

  .؟! الفرنسي، فقضى على أحالمه أوهامه معا

استكملوا ثقافتهم السياسية أثناء انشغاهلم العميق يف الصراعات وما حري باملالحظ أّن أعضاء احلكومة املؤقتة 
السياسية مع املستعمر الفرنسي وحماولة االستجابة ملتطلبات شعبهم الشغوف للحرية واالنعتاق من االستعمار، فاستطاعوا 

عي أوسع، هذا ما نستشفه من خالل الثورة اجلزائرية، اليت جاءت  صياغة مبادئ سياسية جديدة ضمن إطار اجتما
كحتمية تارخيية للحيلولة دون التصفية احلضارية لألمة اجلزائرية، واليت متيزت بوجود ثقافة سياسية تعرب عن جمموع الرؤى 

ة سياسية وطنية حتررية ثورية، والتصورات الفكرية، السياسية، االجتماعية، االقتصادية والدينية للشعب اجلزائري، هي ثقاف



انطلقت قاعدا الوطنية من األصول التارخيية املسامهة يف نشأا، وكذا من الوعي الثوري بالذات، والشعور باهلوية 
  .احلضارية القائمة على الدوافع احملفزة واملوحدة لألمة اجلزائرية 

البعد التارخيي للثورة اجلزائرية يف كشف حقيقة وتظهر الثقافة السياسية ألعضاء احلكومة املؤقتة من خالل  
وصياغة نظرة مستقبلية للحياة جتمع أصالة املاضي  الذي سجل بدماء اجلرمية مهامه احلضارية،تاريخ االستعمار الفرنسي 

  . مع تطلعات حداثة املستقبل

خالل جهاز احلكومة املؤقتة، ونستنتج أيضا أن مسة احلياة السياسية اجلديدة اليت عرب عنها رجاالت الثورة من 
هي هذه الثقافة السياسية، اليت استطاعت اخرتاق معطيات االستعمار الظاهرة، ووصلوا من خالهلا إىل عمقه النفسي 
واحلضاري، الذي كان يستمد منها وجوده وقوته، فال ثقافة سياسية بدون فهم معطيات الواقع الذي تتكون وتتشكل فيه 

الذي شكل ركيزة الثوار اجلزائريني هو االستعمار نفسه، ومنه استطاعوا جتاوزه، وجتاوز املكونات  تلك الثقافة، والواقع
  .النفسية واحلضارية اليت كوا فيهم

 ، بوضع وتنفيذ السياسيات العامة يف اتمعداخليا وخارجياتفاعل أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية  مسحكما 
فالنمط األول   ، إىل النمط املتكامل ثقافتهم السياسية من نقل اتمع من النمط املفتت، حيث مكنتهم اجلزائري الفيت

سلبيني يف توجهام السياسية  حنو النظام السياسي الكولونيايل، وحنو دورهم يف اتمع وكذلك  اجلزائرينيكان فيه أغلبية 
ائريني بأم قادرون على التأثري يف النظام السياسي كما حبيث ال يشعر اجلز ) الكولونالسلطة االستعمارية و (حنو األخرين 

أما  فهو ما جيعلهم غري متعاونني معهم ألم غربيني عنهم، ،أم يشعرون باالغرتاب يف وطنهم وال يثقون يف اآلخرين
مبوجبه اجلزائريني  اين ومن خالل التعبئة الشعبية والتفاف الشعب اجلزائري حول ثورته وحكومته املؤقتة، أصبحالثّ  النمطّ 

اجيابيني يف توجهام السياسية حنو حكومتهم املؤقتة، حبيث أصبحوا مدركني بأم قادرون على التأثري يف النظام 
السياسي، كما أن هلم كفاءة وفعالية عالية وهم على استعداد للتعاون مع ما يطرحه الطاقم احلكومي من أجل املصلحة 

ذا متكن أعضاء احلكومة املؤقتة اجلزائرية من تنسيق وتكامل جهودها مع جهود أفراد اتمع و. العامة للشعب اجلزائري
اجلزائري والعمل سويا من أجل حتقيق التطور والرفاهية للمجتمع يف إطار اجلزائر املستقلة واحلرة، وهذا التفاعل استبعد يف 

ني ويغلب عليهم اخلمول والسلبية، وال يعرفون الغايات مضمونه املواطنني الذين ال يشاركون جبهودهم لكوم غري واع
واألهداف من السياسات العامة اليت تسعى السلطة التنفيذية إىل حتقيقها، وهؤالء يدخلون ضمن الثقافة السياسية الرعوية 

ني مشاركني هداف الثورة التحريرية، هذه األخرية اليت حتتاج إىل مواطني ثقافة تقف حاجزا أمام حتقيق أالضيقة وه
  .ويتحلون بروح املواطنة، ويدركون بأن إرادة الثورة تبدأ منهم وأم هم جوهر الثورة وحمورها

الوعي بقضية الثورة : طرح ثالث عناصر أساسية يف املشاركة يف الثورة، أوالها هلذا عمد رجاالت الثورة إىل
  .الوعي باألساليب واألدوات املصاحبة بضرورة التغيري :وأبعادها، ثانيا الوعي بضرورة القضاء على االستعمار، وثالثا

شاركة املواطنني يف العملية التحررية ال ميكن دفعها قدما مامل تظهر أيديولوجيا واقعية نابعة من ظروف الواقع إن م
جناح املشاركة الفكري ووضوح اهلدف، وهلذا فإن قادرة على مجع املواطنني وحشدهم يف الوقت الذي يتطلب فيه الوضوح 

يف الثورة يتطلب موقعا إجيابيا من قبل احلكومة املؤقتة ودعما منها بوقوف أمام كافة املعوقات اليت حتول دون حتقيق 



االستقالل، ألن هذه احلكومة ليست على وعي كامل بكافة االجتاهات والبدائل وقدرا احملدودة، وهو ما جعل جهودها 
  .ت العريضة من أفراد اتمعتستدعي جهود ومشاركة القطاعا

لعبت احلكومة املؤقتة اجلزائرية دورا هاما يف التنشئة السياسية ورفع مستوى الوعي السياسي لدى أفراد اتمع 
اجلزائري، من خالل التعبئة والتثقيف السياسي لدى أعضائها سامهت يف رفع مستوى الوعي لدى أفراد اتمع، من 

من خالهلا تدريب  قت، أين مت بناء اسرتاتيجية يتأتىثوري الذي يعد هدفا ووسيلة يف نفس الو خالل دجمهم يف العمل ال
املواطنني على األسلوب الثوري، ويف التعرف على احلاجات واملشكالت وكيفية حلها، وبالتايل تنمية قدرام على 

اركة يف خمتلف التنظيمات واملؤسسات الثورية االعتماد على أنفسهم، كما تعد اسرتاتيجية لتعديل السلوك، فعن طريق املش
يتغري السلوك الفردي ويتحول إىل سلوك تنظيمي يتفق مع القيم واملعايري اليت يضعها هذا التنظيم، ويتطلبها مع األعضاء 

  .املنتمني إليه فهو يتطلب من الفرد املشارك أن يعدل من سلوكه ويتفق مع تلك القيم واملعايري

قافة السياسية لدى أعضاء احلكومة املؤقتة كذلك من خالل خمتلف املواثيق واملراسيم الثورية كما تبلورت الث 
سواء يف بيان أول نوفمرب الذي نادى باالستقالل التام عن فرنسا وبتأسيس مجهورية جزائرية دميقراطية شعبية يف إطار 

ألقوا بالثورة : "ما أكده العريب بن املهيدي مبقولتهاملبادئ اإلسالمية، كما أكد البيان بأن السيادة ملك للشعب، وهذا 
، أراد بن املهيدي مترير رسالة مفادها أننا لسنا الوحدين على الساحة، ولسنا وحدنا يف "إلى الشارع يحتضنها الشعب

ثقافة سياسية امليدان فكل الشعب اجلزائري معنا، مما حوهلا فعال من ثقافة سياسية ضيقة وتابعة فرضها املستعمر إىل 
مشاركة، فسحت اال للجميع سواء أفراد أو كيانات سياسية أو إصالحية بااللتحاق بالثورة واالنضمام إىل جبهة 
التحرير الوطين، كما أم رسخوا مبدأ القيادة اجلماعية اليت بقيت على احملك طوال فرتة النضال سواء يف مرحلة النضال 

  .سلحالسياسي أو يف مرحلة الكفاح امل

كما جتلت الثقافة السياسية من خالل ميثاق الصومام،  الذي حدد مشروع جمتمع قائم على قيم العمل 
واالنضباط والتنظيم، كما سهم مؤمتر الصومام يف إثراء الثقافة السياسية لرجاالت الثورة من خالل نشاط جبهة التحرير 

وحة أمام خمتلف التيارات ، اليت التحق أنصارها باملسار الثوري على املستويني الداخلي واخلارجي، وحوهلا إىل حركة مفت
دون أن يقدموا أي دليل على ختليهم عن إيديولوجيتهم السابقة، وهذا ما خلق تنوع يف التوجهات السياسية لدى 

سوف  رجاالت الثورة، سوف خيلق صراعا كان يف بدايته صحي، ولكن سرعان ما أدى إىل تناقضات داخلية، وذا فإن
نشهده يف فرتة االستقالل باستمرار املشاكل اإليديولوجية األمر الذي حال دون استقرار اجلزائر سياسيا واجتماعيا 

  .واقتصاديا

للثقافة السياسية، حيث نسجل انتصاراا  اوعاملي اإقليمي اأعطى عمل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بعد
ية، فبعد االعرتاف ا من قبل عدد كبري من دول العامل واحتالهلا ملكانة بارزة يف وسط يف املعركة الدبلوماسية والسياس

اموعة اإلفريقية اآلسيوية، استطاعت أن تتوصل إىل حتقيق استقالل اجلزائر يف ظل املبادئ والسيادة الكاملة ووحدة 
عرف صعوبات كبرية حيث مل تتمكن من الشعب اجلزائري، غري أن عملها حنو الداخل وخاصة على الصعيد العسكري 



توفري السالح الالزم للثورة بالكمية املطلوبة، وذلك رغم األطر التنظيمية املختلفة اليت أنشأا وعلى رأسها قيادة األركان 
  .العامة اليت انقلبت على احلكومة وتوجهت ملعارضتها على الرغم من أا هيئة تابعة هلا وفق  قرار تشكيلها

احلكومة املؤقتة يف بلورة وتنمية الثقافة السياسية لدى رجاالت الثورة، فخالل سلسلة االجتماعات  وسامهت
واملداوالت اليت عقدا احلكومة أمكننا الوقوف على االجتاهات واملشارب السياسية، حيث جند الليربايل، واالشرتاكي 

يف البعد احلضاري والقيم الوطنية كانت موجودة من خالل وحىت اإلسالمي، وأن القيم االجتماعية والسياسية، املتمثلة 
خمتلف أطوار نشاط احلكومة، كما أن حرية التعبري والنقاش وإبداء اآلراء كانت سائدة بني أعضاء احلكومة على الرغم 

لة على الثقافة بقوة التأثري عند صنع القرار، ومن املظاهر الدا) بن طوبال، بوصوف، بلقاسم(من استئثار الباءات الثالث 
السياسية لدى احلكومة املؤقتة اجلزائرية هو متثيلها العميق لإلرادة الشعبية، وهذا ما نستشفه من خالل استجابة الشعب 
اجلزائري للنداءات اليت دعته فيها إىل دعم املفاوضني باملظاهرات كما كان عليه احلال يف مظاهرات الفاتح نوفمرب 

فة السياسية جند البعد اإلنساين لعمل احلكومة املؤقتة واملتمثل يف توقيعها على اتفاقية جنيف م، ومن املظاهر الثقا1961
حلقوق اإلنسان، فكانت احلكومة الوحيدة اليت وقعت على هذه االتفاقية دون أن تكون مستقلة، وذا ميكننا القول أن 

لشعب اجلزائري عرب مسريا اليت دامت أربع سنوات احلكومة املؤقتة رسخت القيم واالجتاهات السياسية واالجتماعية ل
  .رغم ظروف الثورة الصعبة، واستطاعت أن حتقق احلرية واالستقالل للشعب اجلزائري

لثورة اجلزائرية املستقلة، ا لومنهاج اكما اجته قادة الثورة يف التفكري ملرحلة ما بعد االستقالل، بوضع برناجم
ميثاق "قراطية الشعبية، الذي عرف بربنامج طرابلس، وهو الذي أخد فيما بعد تسمية واملتمثل يف حتقيق الثورة الدمي

  .الذي حدد معامل السياسة العامة والتوجه السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة اجلزائرية" طرابلس

ري اليت ومن خالل ميثاق طرابلس يتضح عمق التدمري الذي حلق مبكونات الثقافة السياسية للشعب اجلزائ
فتكاك حريته واستقالله من أعته استعمار يف العصر احلديث، والذي أثر على ظروف تشكل املالمح ااستطاع من خالهلا 

األوىل للمسألة  الوطنية، ومن مث على كيفية تصور املسألة االجتماعية، حيث قامت فئة من قادة الثورة بفرض تصورها 
 ا احلكم، ومعامل النظام السياسي، االقتصادي، االجتماعي والثقايف للدولة اخلاص للمفاهيم واألساليب اليت يدار

اجلزائرية املستقلة دون الرجوع إىل الشعب واالحتكام إليه، وذا فإن انطالق سريورة االستقالل تشكلت وفق حمكمات 
  .مات املتعددةا الطموحات الفردية والزعاوحمددات خاصة، تبلورت ضمن ظروف حرب، وترسخت بعد أن غدّ 

ورية، برفض جمال التعددية السياسية عية الثّ مهما يكن فقد حصل ميثاق طرابلس باإلمجاع على إقرار الشرّ 
والفكرية، وحتويل جبهة التحرير الوطين إىل حزب طالئعي حاكم ووحيد، وتبىن النظام االشرتاكي كمنهج للتنمية 

للجبهة يف بداية االستقالل، فسد الفراغ اإليديولوجي، بوضع مشروع  االقتصادية واالجتماعية والفكرية، كأول نص نظري
جمتمع للمستقبل، كشف عن كثري من األمور احلّساسة، وساهم نص البيان يف التنبيه للكثري من األخطاء اإلسرتاتيجية يف 

ية والفائدة حىت بالنسبة لسلوكنا العالقة بني السلطة واتمع، والشخصية والثقافة الوطنية، وهي أمور على غاية من األمه
  .الراهن ويف املستقبل



أّما فيما خيص مقومات الّشعب اجلزائري الثّقافية واحلضارية وثوابت األمة، اليت هي منبع أي ثقافة سياسية، 
 فإن مشروع طرابلس مل يراع هذا، إذ جنده حيد الكثري منها مقرتحوه الذين انساقوا وراء شعارات الساعة وأخضعوه

لذاتيتهم املتأثرة بالثقافة األوروبية الشرقية وطبعوه مبفاهيم وقيم غريبة عن اتمع اجلزائري العريب اإلسالمي، فوقع فصم 
  .وحدثت قطيعة بني ما ميكن تسميته مبقتضيات احلال أو بضرورة الواقع وقيم اتمع وثوابت األمة

وتوصلنا من خالل حبثنا أّن عملية تفعيل الثقافة السياسية اتضحت معاملها أثناء املرحلة األول من االستقالل، 

وهي فرتة البناء يف مجيع ااالت السياسية، االجتماعية، االقتصادية والثقافية إذ جند أّن الثقافة السياسية لرجاالت الثورة 

وجود هيكل إداري موروث من اإلدارة الفرنسية باجلزائر وظهور شرائح اجتماعية اصطدمت ب - الذين محلوا مشعل البناء- 

تعرب عن تطلعاا وختدم أهدافها بغض النظر إن كان متطابقة مع أهداف الثورة أو ال، مما خلق واقع من الصعب على 

 حقيقة األمر يفتقدون إىل التكوين القيادات الثورية تصفيتها أو احلد من نفوذها، ال سيما أن أغلب رواد الثورة كانوا يف

 البناء ثورةيف التسيري اإلداري واملمارسات اليومية لشؤون احلكم، ف -وهذا باعرتاف أمحد بن بلة–السياسي واخلربة 

 غري وحدمها والثورية فاإلخالص للوطن، وخملصني مثقفني رجال إىل حتتاج افإ البشرية املوارد وتسيري وإدارة والتشييد،

 جسيمة، واستمرت أخطاء ارتكبت ثورتنا إن: "وهذا ما يؤكذه فرحات عباس يف قوله .والتشييد البناء ملرحلة يانكاف

األميين،  نفسية غالبيتها في كانت التي وقادهم المقاتلين بعض نفسية إلى ذلك ويرجع االستقالل، بعد ما إلى

 من السلطة زوال خافوا والكتابة، القراءة، يعرفون ال الذين األميين هؤالء من تمارس السلطة أصبحت وعندما

 الصراع ذلك يرجع فهو، "الحوادث لبعض تفسيرا نجد األميين، هؤالء من للمقاتلين األوامر تأتي أيديهم، وعندما

 إىل الوصول من األميني بعض مكنت اجلزائرية والثورة خطأ، على كان ولو لرأيه متعصبا اإلنسان جيعل الذي اجلهل إىل

يفتقدون اخلربة يف تسيري دواليب احلكم،  مما جعل هذه القوة تشد اجلزائر  لكن وطنيتهم، بسبب القيادة يف هامة مراكز

  .   دوما إىل دائرة النفوذ الفرنسي، زائد عن اإلفرازات اليت خلفها االستعمار على مدى مائة واثنني وثالثني سنة

 الفرتة االستعمارية عامة ويف فرتة الثورة خاصة يبقى خصبا ويبقى أن نقول أن الفكر السياسي اجلزائري يف

بشكل استثنائي، ميكن أن حندده من خالل التوجه السياسي الذي عرضه مفجري الثورة على الساحة اجلزائرية ومتمثل يف 

إىل التخلص من اليت دف يف األساس . توحيد الصفوف يف بوثقة واحدة هي جبهة التحرير الوطين املمثل الشرعي للثورة

  .االستعمار الفرنسي

ويف األخري ميكن القول أن الثورة اجلزائرية كانت منذ البداية حركة مجاعية، وقيادة مجاعية، ومعانة مجاعية وأفقا 

جتسد هرم السلطة أين  ،حيث تأجل احلسم، وظلت مسألة الفرز احلضاري مشروعا مؤجال ملا بعد االستقالل ال مجاعيا،

حمكمات وحمددات خاصة، تبلورت ضمن ظروف احلرب، وتشكلت وترسخت الطموحات  وفقيف اجلزائر املستقلة، 



كأن عجلة الزمن تعيدنا إىل نقطة البداية أال وهي الصراع الذي كان يدور بني املصاليني   دية والزعامات املتعددة، والفر 

  .، والذي رسخه القادة األوائل لثورة التحريرواملركزيني على مبدأ القيادة اجلماعية
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  1الحكومة المؤقتة الجزائرية لوزراءالمستوى الثقافي والعلمي ):   01(  الملحق رقم 

المستوى الثقافي   االسم واللقب
  والعلمي

االنتماء السياسي قبل 
1954  

  المهام الموكلة إليه خالل الثورة الجزائرية

األوىل ( GPRAرئيس   CEE+ CNRAيف عضو  UDMA  صيديل  فرحات عباس
  )والثانية

أمني اللجنة /  MTLD  صيديل  بن يوسف بن خدة
  املركزية

زير الشؤون االجتماعية يف مث و   CEE+ CNRAيف عضو 
GPRA   األوىل مث رئيسGPRA  الثالثة  

عضو يف /ثالثة التارخييني +من أعضاء ستة MTLD +OS  ابتدائي  كرمي بلقاسم
CEE+CNRA/ نائب الرئيس ووزير القوات املسلحة يف

GPRA  األوىل مث وزير اخلارجية يفGPRA  الثانية ووزير
  الثالثة GPRAالداخلية يف 

  GPRAوزير الداخلية يف /CEE+CNRAعضو يف   MTLD +OS  ابتدائي  خلضر بن طوبال
 واالتصاالتوزير املواصالت /  CEE+CNRAيف عضو   MTLD +OS  ابتدائي  عبد احلميد بوصوف

األوىل والثانية ووزير التسليح  GPRAيف  واملخابرات العامة
  واالتصاالت العامة يف الثالثة

  نائب الرئيس الوزراء/ ثالثة التارخييني+من أعضاء ستة  MTLD +OS  مستوى ثانوي  أمحد بن بلة 
  وزير دولة/ثالثة التارخييني +من أعضاء ستة  MTLD +OS  شهادة مالية/ابتدائية  حممد بوضياف

  وزير دولة/ ثالثة التارخييني+من أعضاء ستة  MTLD +OS  شهادة بكالوريا  حسني آيت أمحد
  وزير دولة/ ثالثة التارخييني+من أعضاء ستة  MTLD +OS    حممد خيضر
  وزير دولة/ثالثة  التارخييني +من أعضاء ستة  MTLD +OS  شهادة ابتدائية  رابح بيطاط

  وزير الشؤون اخلارجية   MTLD  طبيب  حممد األمني الدباغني
  وزير التسليح والتموين/  CEEعضو لـ    UDMA  عسكري حمرتف  حممود الشريف

  وزير شؤون مشال إفريقيا مث ممثل الثورة يف سوريا/  CEEعضو لـ   مركزي/  MTLD  ثانوي  عبد احلميد مهري
  وزير الشؤون االقتصادية واملالية/  CEEعضو  UDMA  طبيب  أمحد فرنسيس

اللجنة /MTLDعضو يف   ليسانس حقوق  حممد يزيد
  املركزية

  وزير األخبار واإلعالم

مجعية العلماء املسلمني   كاتب/صحفي   أمحد توفيق املدين
  اجلزائريني

  وزير الشؤون الثقافية

  األوىل  GPRAكاتب دولة يف /عضو جملس والية قسنطينة MTLD  )طب(طالب   األمني خان
ممثل / األوىل  GPRAكاتب دولة يف /عضو جملس والية اجلزائر MTLD  املعلمني خريج مدرسة  عمر أوصديق

  الثورة يف غينيا
  األوىل  GPRAكاتب دولة يف /عضو جملس والية وهران MTLD  )حقوق(طالب   مصطفى اسطنبويل

أي مسؤولية منصب فخري دون (وزير دولة /رئيس القيادة الشرقية   دون انتماء حزيب  زاوية قرآنية  حممدي السعيد
  الثانية  GPRAيف ) خاصة
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Mohamed Harbi , le FLN : mirage et réalité   , pp 396-422  QQ..  

 



  وزير الشؤون اخلارجية  اللجنة املركزية/ MTLD  بكالوريا رياضيات  سعد دحلب

  

   



تشكيل  إدارية وسياسية قبل وأثناء  املستوى الثقايف والعلمي لبعض القيادات اليت تقلدت مهام): 02(امللحق رقم 
  1زائد انتمائهم السياسي قبل الثورة التحريرية احلكومة املؤقتة اجلزائرية

المستوى الثقافي   االسم واللقب

  واألصول المهنية

االنتماء السياسي قبل 

  اندالع الثورة التحريرية

  المهام الموكلة إليهم خالل الثورة التحريرية

  CEE+ِCNRAعضو  MTLD+OS  ابتدائي  أعمر أوعمران

  CEE+ِCNRAعضو   MTLD+OS  بكالوريا رياضيات  عبان رمضان

  مدير ديوان وزارة الثقافة  اللجنة املركزية/MTLD  طالب جامعي  عبد السالم بلعيد

  مدير ديوان وزارة القوات املسلحة  MTLD  حمامي  آيت أحسن مزيان

  الثانية GPRAديوان رئاسة  UDMA  )اقتصاد/حقوق(دكتوراه   حممد جباوي

  وزاريت التسليح واخلارجيةديوان   MTLD  حمامي  بلحوسني مربوك

  الثانية GPRAديوان رئاسة   MTLD  حمامي  حممد بن حيي

  ديوان وزارة التسليح واالتصاالت دون انتماء حزيب  مهندس زراعي  خليفة لعروسي

  ديوان وزارة الشؤون االجتماعية  MTLD  ابتدائي  احلاج شرشايل

  ديوان وزارة الداخلية MTLD  حمامي  عبد الرزاق شنتوف

  ديوان وزارة القوات املسلحة دون انتماء حزيب  عسكري حمرتف  مولود إيدير

  ديوان وزارة شؤون مشال إفريقيا  MTLD  طبيب  شوقي مصطفاي

  ديوان وزارة االعالم دون انتماء حزيب  حمامي  حممد حاج محو

  )يالفرنسية(مدير حترير ااهد   MTLD  )فلسفة(طالب   رضا مالك

  ديوان وزارة االعالم MTLD  السربونخريج   مصطفى األشرف

  ديوان القوات املسلحة واخلارجية MTLD  )تاريخ(طالب   حممد حريب

  عضو مكتب فدرالية فرنسا MTLD  )طب(طالب   حممد مخيسيت

  يف لبنان GPRAممثل  MTLD  )طب(طالب   مسعود آيت شعالل

  عضو مكتب فدرالية فرنسا MTLD  )طب(طالب   أمحد طالب االبراهيمي

  GPRAديوان رئاسة  UDMA /العلماء  ليسانس رياضيات  عبد اللطيف رحال

  يف أندونيسيا GPRAممثل   دون انتماء حزيب  )ع سياسية(طالب   خلضر إبراهيمي

                                                           

  :ينظر   1

Achour Cheurfi, Dictionnaire de la révolution Algérienne 1954-1962 ,Casbah éditions, Alger,  2004  ,   p495  .  

Achour Cheurfi , La classe politique Algérienne de 1900 à nos jours , Casbah éditions   , Alger , 2000, 511p. 

Benjamin Stora , Dictionnaire biographique de militants  nationalistes Algériens , Ed L’Harmattan , 1985 ,405 p. 

Louis Blin (et autres) , Algérie : 200 hommes de pouvoir , Indigo publications ,Paris , 1992 , 129p . 

Mohamed Harbi , le FLN : mirage et réalité   , pp 396-422  QQ..  

 



  يف السويد GPRAممثل   MTLD  معلم)/فلسفة(ليسانس   حممد شريف ساحلي

  جلبهة التحرير الوطين يف تونساملنظمة املدنية  دون انتماء حزيب  ليسانس حقوق  حممد صاحل منتوري

  يف املغرب GPRAممثل   العلماء  تاجر  حممد خري الدين 

  يف ايطاليا GPRAممثل   MTLD  موظف  الطيب بوحلروف

عضو مكتب فدرالية جبهة / CNRAعضو ِ  UDMA  حمامي  أمحد بومنجل

  التحرير الوطين بفرنسا

  يف املغرب مث تونس GPRAممثل  MTLD  معلم لغة عربية  عالل/طيب ثعاليب

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا/CNRAعضو ِ  مركزي/MTLD  ابتدائي  صاحل الوانشي

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا/ CNRAعضو ِ  دون انتماء حزيب  تاجر  حممد البجاوي

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا/ CNRAعضو ِ   MTLD+OS  تاجر/ابتدائي  عمر بوداود

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا/ CNRAعضو ِ  حزيبدون انتماء   حمامي  علي هارون

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا  MTLD  أجري سكة حديد  أمحد دوم

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا MTLD+OS  ابتدائي  أمحد حمساس

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا MTLD+OS  ابتدائي  حممد مشاطي

  بفرنساعضو فدرالية ج ت و  MTLD+OS  ابتدائي  عبد الرمحان قراس

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا PPA+OS  أجري  سعيد يوعزيز

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا/ CNRAعضو ِ  MTLD  عامل يف منجم  عمار عدالين

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا/ CNRAعضو ِ  MTLD  ابتدائي  نور الدين بن سامل

  عضو فدرالية ج ت و بتونس MTLD  ابتدائي  مراد طربوش

  يف نيويورك GPRAممثل  دون انتماء حزيب  ع سياسية/ليسانس آداب  شندريلعبد القادر 

  يف طوكيو GPRAممثل   مركزي/MTLD  ليسانس فلسفة  عبد املالك بن حبيلس

  عضو الوفد اخلارجي MTLD  مرتجم  دماغ العرتوس-العر

  بطرابلس  GPRAممثل   MTLD /العلماء  ابتدائي  أمحد بودا

  يف بكني GPRAممثل   مركزي/MTLD  حمامي  عبد الرمحن كيوان

  يف تونس GPRAممثل  UDMA  ابتدائي  قاسي–أمحد محاي 

  ديوان وزارة اخلارجية  PPA  اقتصاد/ليسانس حقوق  حممد سحنون

  ااهد/عضو جلنة حترير القوانني MTLD  حمامي  عبد املالك متام

  مدير ديوان وزارة اخلارجية MTLD  حمامي  أرزقي بوزيدة

  جلنة الصحافة واإلعالم بفرنسا  PPA  )حقوق(طالب   ميلودعزيز بن 

  ببون أملانيا الشرقية GPRAمكتب  MTLD  طالب  حفيظ كرمان



  بربن سويسرا GPRAمكتب  MTLD  طالب  عمر خوجة

  باألردن GPRAمكتب  MTLD  ابتدائي  عبد الرمحن بن العقون

  بباماكو مايل GPRAمكتب  دون انتماء حزيب  طالب  بوعالم أوصديق

  بلندن GPRAمكتب   MTLD  طالب  حممد كلو

  جلنة حترير املقاومة مث ااهد MTLD  طالب  زهري إحدادن

  جلنة حترير املقاومة مث ااهد MTLD /العلماء  زيتوين  حممد امليلي

  )مع أمحد فرانسيس(ديوان وزارة املالية   UDMA  حمامي   شريف حاج سعيد

  )فرتة دباغني(ديوان وزارة اخلارجية  مركزي/MTLD  حمامي  مسعود بوقادوم

  بلبنان مث غينيا GPRAممثل  UDMA  ابتدائي  ابراهيم كابويا

  عضو فدرالية ج ت و بفرنسا MTLD  ابتدائي  منجي زين الدين

 بوزارة التسليح واالتصاالت العامةمدير ديوان  MTLD /العلماء  ثانوي  حاج عزوط

  )بوصوفعبد احلفيظ ( 1961-1962

  جلنة حترير املقاومة وااهد  MTLD /العماء  زيتوين  األمني بشيشي

  حمرر صحفي وإذاعي  MTLD  ليسانس فلسفة  عبد ايد مزيان

  GPRAديوان رئاسة  MTLD  دكتوراه طب  التجاين هدام

  )بالعربية(مدير حترير ااهد  MTLD  ليسانس آداب  عبد اهللا شريط

  )لندن(مدير مكتب ج ت و  MTLD  سياسيةليسانس علوم   عزيز حسان

  لدى اجلامعة العربية GPRAممثل  MTLD  ليسانس ترمجة  مولد قاسم آيت بلقاسم

  بدمشق GPRAمدير مكتب  MTLD  طالب  حممد قصريي

  مبدريد GPRAمدير مكتب  MTLD  طالب  صاحل حمبويب

  عضو ديوان وزارة اخلارجية MTLD  طالب  توفيق بوعتورة

 

  



    1نسخة من شهادة الميالد فرحات عباس):   03(  الملحق رقم 

  

  

  
                                                           

والمعاصر، تحت  الحديث التاريخ في الماجستير شهادة لنيل ، مذكرة1899-1985االستقالل  ومرحلة الوطنية الحركة في ودوره عباس معزة، فرحات الدين عز  1
  .285، ص 2004/2005التاريخ، السنة الجامعية  واالجتماعية، قسم اإلنسانية العلوم قسنطينة، كلية منتوري جامعةبوصفصاف،  الكريم عبد: إشراف



  1شهادة البكالوريا لبن يوسف بن خدة ):  04(الملحق رقم 

  

 

                                                           

  .وثائق مسلمة من طرف سليم بن خدة جنل يوسف بن خدة  1



 

  1السعيد عّدة والد فرحات عباساألوسمة التي نالها ):  05(الملحق رقم 

  

                                                           
1 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148 (Recueil officiel Des Actes de la préfecture de Constantine année 1932) 
Voir aussi : journal official de la République Française ,N° 79, jeudi 2 avril 1936 
 



  

  



  



  

  



جريدة األمة،  )vous êtes des poignards !" (أنتم خناجر:"مقال لسعد دحلب بعنوان ) :06( امللحق رقم 
  1 .1939أفريل 

 

 
                                                           

1 El Ouma, Avril 1937. 
 



1الجمعيات والنوادي الثقافية التي كانت تنشط قبل الحرب العالمية األولى ): 07(الملحق رقم 

 

 

 

                                                           

، ص 2007، ا 7در"� ا >Z  !*5"!3ذة، ا 2زا<ر، V1927/1939@د ا B '0Uروز، درا"� Bول 0!دي ا 3رS' ودوره )' ا BرD� اBJ+C*� @! 2زا<ر   1
، "5"5� ا 7,!ر*[ ا وط*0�  B@5ث، 07,ورات ا 7رDز ا وط0' )1954- 1830(%9*ر V@د ا 0ور وآ%رون، 07طA5!ت وأ"س ا BرD� ا وط0*� : *0ظر.158

  .156، ص 2007را"!ت وا @Bث )' ا BرD� ا وط0*� وا 9ورة ا 2زا<ر*�، ا 2زا<ر،  5د



 

  1938اتحاد الشعب الجزائري سبتمبر " تأسيس فرحات عباس ):   08( الملحق رقم 

  
 

  
  

  
 



  1فرحات عباس إلى الشباب الجزائري الفرنسي واإلسالمينداء ):  09( الملحق رقم 

  

                                                           

1Farhat Abbes, Appel à la Jeunesse française et musulmane, face au crime colonialiste et à la forfaiture et 
administration, Alger, 1946. 



  

  



 1هروب بن بّلة....محاكمة بن بّلة ...القبض على بن بّلة ):   10( الملحق رقم 

  

  

  

  

                                                           

1 L’Echo d’Oran, N°28667, 14 et 15 mai 1950. 
 



  1 هروب بن بّلة....محاكمة بن بّلة ...القبض على بن بّلة ):  + 10( الملحق رقم 

  

  

                                                           

  ).*,رف 5V*.! ا@b0 "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة    1



  1الجبهة المشتركة للدفاع واحترام الحريةاستفتاء حول اتحاد الجزائريين من خالل ):   11(  لملحق رقم ا

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                           

  .1952)*_ري  6 2ر*دة ا 07!ر،  1



  1-مفجري الثورة-صورة للقادة الستة ):  12( الملحق رقم 

  
في المجلس " فرحات عباس: "التدخل  الممنوع ل:   (.F.L.N)مع  (U.D.M.A)مواقف ):  13( الملحق رقم 
 26/11/19541الجزائري في 

                                                           
  3م 7B3*5.! 7ن ا ,@D� ا >D0@و3*� 1



 

  

  2الجزائر فرع 1956  ماي 19 التاريخي لإلضراب الطلبة نداء:  )14( رقم الملحق

                                                                                                                                                                                                 

1 FR ANOM 93/4421 
 

 20- 19 __ص ,ت.د ,1 ،العدد اهدلمجا  2



 بن الطبيب الكبري بأخينا الفتك بعد و الفرنسية الشرطة طرف من بلقاسم زدور أخينا اغتيال بعد:اجلزائريون الطلبة أيها(
 قريته يف حيا النار أكلته حيث ببجاية الثانوي باملعهد التلميذ اإلبراهيمي الشاب أخانا أصابت اليت املأساة وبعد زرجب،

 على حماكمة وال استنطاق وال حتقيق بدون اإلعدام تنفيذ وبعد الفصح، عيد عطلة أثناء الفرنسي اجليش أحرقها اليت
 وبعد كرهائن، العدو أخذهم ممن مجاعة يف كان الذي بقسنطينة باديس ابن مبعهد الكاتب حوحو رضا اجلليل األديب

 إلقاء وبعد بتلمسان، وطبال أمحد بابا والطبيبان بقسنطينة هدام الطبيب قاساه الذي الشنيع والتنكيل البغيض التعذيب
 اللقاء وبعد الفرنسية اإلدارة سجون من اليوم وأنقذوا انتزعوا اللذين والتاويت والصابر ولونيس عمارة رفقائنا على القبض
 أعضاء قلوب يف الرعب إدخال إىل الدامية احلمالت وبعد ميهي، رفيقنا ونفي وماحي زروقي الرفيقني علي كذلك
 أخانا الفجر ساعة يف أيدينا بني من ختتطف الشرطة نرى حنن فها ذلك كل وبعد اجلزائريني املسلمني للطلبة العام االحتاد
 أيام عشرة وحبسته عذبته اجلزائرية،وقد بالعاصمة عكنون بنب الثانوية للمدرسة الداخلي القسم يف الطالب حجاج فرحات
 إن األسى من تتلهب وأحشائنا بلغنا أن إىل بقضيته علم على كانتا اللتني باجلزائر العليا واإلدارة القضائية السلطة مبشاركة
   .املسلحة احمللية احلراسة مبساعدة ذحبته جيجل مدينة شرطة

 20 يوم الرائع إضرابنا ؟. من الصادرة اإلنذارات تلك الرياح أدراج ذهبت هل املناكر تلك بعد نسأل أن ولنا

 جثث يف املتمثلة الراهنة احلالة حتسني إىل بنا يؤدي ال الدراسية الشهادات من املزيد أن األمر وحقيقة 1956 جانفي
 نضال شعبنا يناضل بينما علينا تعرض زالت ما اليت الشهادات تلك تصلح ترى يا وملاذا .ذريعا فتكا مبه املفتوك ذوينا

 القنابل ونريان الرشاشات رصاصات حتت شيوخنا و أوالدنا ويتساقط أخواتنا وزوجاتنا أمهاتنا حرمات نتهك ة األبطال
 اهلامدة األجساد من وأكواما اخلرائب شك ال ...لنسريه؟ علينا يعرض ومن فماذا الغد إطارات وحنن.احملرق والكربيت

 مسجلة أمساؤها صارت اليت األهلية املراكز من وغريها وتلمسان وسكيكدة وتبسة قسنطينة مبدن كاليت إربا إربا املقطعة
 جيعلنا أعيننا حتت معاركها جتري اليت احلرب أما املتفرج القاعد موقف وقوفنا بأن لنشعر وإننا.ببالدنا البطولة تاريخ يف

 الذي الزائف اهلناء بأن كذلك نشعر كما الباسل، جيشنا ضد واآلمثني األفاكني من الصادرة البذيئة املفرتيات يف شركاء
 بعيد حد إىل جامسة االستعجال أكيدة أخرى مبهمات القيام إىل ينادينا الواجب فأن ولذا .ضمرينا يرضي يعد مل إليه ركنا

 من جبانب ارانه و ليال اآلالم حتمل إىل ينادينا فالواجب.دلمجوا السمو بسمة وتتسم فرضا علينا الظروف تفرضها
 حمدود، غري ألجل واالمتحانات الدروس عن باإلضراب اآلن من نقوم فإننا وعليه .العدو جتاه أحرارا ميوتون و يكافحون

 جبهة السياسية ومبنظمته الوطين التحرير جبيش كافة ولنلتحق واألوعار، اجلبال إىل ولنتوجه اجلامعات مقاعد فلنهجر
 تدعونا والبالد ينادينا والوطن إلينا ينظر العامل أن واحلال أعقابنا على أنرتد اجلزائريون واملثقفون الطلبة أيها .الوطين التحرير

 .اجلزائريني املسلمني للطلبة العام االحتاد             .))دلمجوا والبطولة العز حياة إىل

  1صورة للقادة المشاركين في مؤتمر الصومام):   15( الملحق رقم 

                                                                                                                                                                                                 

  
  ).*,رف 5V*.! ا@b0 "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: +ورة 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة    1



  

  

  

  



كريم بلقاسم، عبان، أوعمران، زيغود، بن طوبال، سي (رسالة من قادة المجتمعين في الصومام   ):16( الملحق رقم 
 1 .وأصحاب النزعة البربرية  MNAإلى مسؤوليي فيدرالية فرنسا يحثونهم على محارية ) الشريف

  

  

  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: +ورة 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة    1



  

  CEE1اكتشاف  واألمر بإيقاف في حق بن يوسف بن خدة بعد خروجه من العاصمة ) :17(الملحق رقم 

  

  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  

  

  1موريس  خط):  18( الملحق رقم 

                                                           

  .59، ص 2006، دار الضياء للنشر اجلزائر، )1962-1957( وتأثراا على الثورة اجلزائرية ) على احلدود اجلزائرية التونسية واملغربية(مجال قندل، خطا موريس وشال   1
  



                                                                       

  
  

  

  19601- 1959خريطة مشروع شال العسكري عامي ): 19(امللحق رقم 

                                                           

  . 160حيي بوعزيز، ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين، ص   1



  

  

  



  1خريطة المطالب المغربية في األراضي الجزائرية):  19( الملحق رقم 

 

  

  
?@ABCDBE ?FGHIJا ?LMNOJا  ?JP ?@QRS  TU18/03/1845 م 

                                                           
1  Chronologie relatives aux différentes prises de position du Maroc  FR ANOM 81/350, 



  

  1تشكيلة أول حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية):  21(  الملحق رقم 

  

 

  

                                                           

  .1958"@73@ر  19ا 27!ھد، +@>� %!+�،   1



  

  

  1صورة تذكارية لبعض أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية األولى):  22( الملحق رقم 

  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(_!*"@وك a5V ا   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  

  

  

  



  19581سنة األولى اجتماع الحكومة المؤقتة الجزائرية ):   23( الملحق رقم  

  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



 

  تحليل فرحات عباس للمغزى السياسي إلعالن عن الحكومة المؤقتة  ): 24( الملحق رقم 

  1)1958سبتمبر  26تصريح بتاريخ (

  

  

                                                           

  .1958أ3Dو@ر  210ر*دة ا 27!ھد،   1



  

  

  1جدول البلدان التي اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية):25(الملحق رقم 

   

 1958سبتمبر  19 العراق

 1958سبتمبر  19 تونس

 1958سبتمبر  19 ليبيا

 1958سبتمبر  19 المغرب

 1958سبتمبر  20 العربية السعودية

 1958سبتمبر  20 األردن

 1958سبتمبر  21 الجمهورية العربية المتحدة

 1958سبتمبر  22 الصين الشعبية

 1958سبتمبر  22 السودان

 1958سبتمبر  25 كوريا الشمالية

 1958سبتمبر  26 فيتنام

 1958سبتمبر  27 أندونيسيا

 1958سبتمبر  30 غينيا

 1958ديسمبر  15 منغوليا الشعبية

                                                           

سليمان الشيخ،شهادة املاجستري يف العلوم السياسية فرع العالقات الدولية،  معهد  :، اشراف)1962- 1958( أمحد بن فليس، السياسة الدولية للحكومة املؤقتة اجلزائرية   1
  .1985العلوم السياسة والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

  



 1959جانفي  15 لبنان

 1959جوان  12 يوغسالفيا

 1959جويلية  10 غانا

 1959سبتمبر  21 اليمن

 1960جوان  17 توغو

 1960أكتوبر  3 االتحاد السوفياتي

 1961فيفري  18 مالي

 1961فيفري  19 الكونغو

 1961مارس  25 تشيكوسلوفاكيا

 1961مارس  29 بلغاريا

  

  1المؤقتة الجزائرية في الدول األجنبيةجدول يمثل أسماء مكاتب البعثات الدبلوماسية الدائمة للحكومة ): 26( الملحق

  المدة  المكان  الوظيفة   اسم الممثل

  لغاية االستقالل 1956من   القاهرة  رئيس البعثة اخلارجية  أمحد توفيق املدين

  لغاية االستقالل 1956من   دمشق  رئيس مكتب جبهة التحرير الوطين  عبد احلميد مهري

الديبلوماسية للحكومة املؤقتة رئيس مكتب البعثة   حممد الغسريي يكن

  اجلزائرية

  لغاية االستقالل 1958من   دمشق

رئيس مكتب جبهة التحرير الوطين، مث رئيس   عبد الرمحن العقون

  مكتب البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية

  لغاية االستقالل 1956من   )عمان(األردن 

  1958لغاية جويلية  1956من   بغداد  جلبهة التحرير الوطينرئيس مكتب البعثة اجلزائرية   أمحد بودة

                                                           

اسية فرع العالقات الدولية،  معهد سليمان الشيخ،شهادة املاجستري يف العلوم السي: ، اشراف)1962- 1958( أمحد بن فليس، السياسة الدولية للحكومة املؤقتة اجلزائرية   1
  .1985العلوم السياسة والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

  



  ---------------   رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية

  ليبيا

  لغاية االستقالل 1958من 

لغاية  14/7/1958من   بغداد  رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  حامد ارواجلية

15/10/1961  

  حىت االستقالل 1961من أكتوبر   بغداد  رئيس البعثة الدبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  حممد قصوى

  حىت االستقالل 1961من أكتوبر   بغداد  رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  حممد قصوى

لغاية  1958من شهر جويلية   السعودية  اجلزائريةرئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة   العباس الشيخ احلسني

  االستقالل

  لغاية االستقالل 1958من اية   لبنان  رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  ابراهيم كابوية

    املغرب  رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  مصطفاي شوقي

  )روما(ايطاليا   الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائريةرئيس البعثة   الطيب بوحلروف

  )جنيف(وسويسرا 

لغاية  1958من ديسمرب 

  االستقالل

رئيس مكتب البعثة اخلارجية جلبهة التحرير مث   عبد احلفيظ كرمان

رئيس مكتب رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة 

  املؤقتة اجلزائرية

  1961غاية إىل  1957من   )بون(املانيا الغربية 

اضافة إىل ) السويد(ستوكهومل   رئيس البعثة الدبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  حممد الشريف سحلي

الدول االسكننافية كالنرويج 

  والدمنارك وفلندا

  لغاية االستقالل  1958من غاية 

رئيس مكتب اجلبهة مث رئيس البعثة الديبلوماسية   عبد الرمحن كيوان

  تة اجلزائريةللحكومة املؤق

اضافة غلى ) طوكيو(اليابان 

اتصاالته مع الفلبني، كوريا  

  كمبوديا ،الالوس، تايالند

اضافة ) بكني(الصني الشعبية 

فيتنام : اىل اتصاالته مع

الشمايل، منغوليا، كوريا 

الشمالية وكذا اتصاالته 

مبوسكو وهذا لغاية افتتاح 

مكتب ذه اآلخري يف اية 

1960  

لغاية ديسمرب  1958من أوت 

1960  

لغاية  1960من ديسمرب 

  االستقالل

  لعاية االستقالل 1960من   )طزكيو(اليابان   رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  عبد املالك بن حبيلس



  االستقالل لغاية 1958من   )مدريد(اسبانيا   رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  حواس بةقادوم

  لغاية االستقالل 1956من   اندونيسيا  رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  األخضر االبراهيمي

مستشار يعثة جبهة التحرير الوطين مث رئيس البعثة   حممد يعال

  الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية

  1962لغاية  1959من   )براغ(يوغسالفيا 

  1959لغاية  1957من   )غانا(اكرا   رئيس مكتب اجلبهة   وعتورةتوفيق ب

  1960لغاية اية عام  1959من   )غانا(أكرا   رئيس البعثة الدبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  فرانز فانون

مبعوث اجلبهة مث رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة   حممد كلو

  املؤقتة اجلزائرية

 ------  

  الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائريةرئيس البعثة 

  بريطانيا

  

  

 -----  

  )كراتشي(باكستان 

لغاية أواخر  1956أكتوبر  26من 

1960  

  

 -----  

  لغاية االستقالل 1961من 

رئيس مكتب اجلبهةمث رئيس البعثة الديبلوماسية   الشريف قالل

  للحكومة املؤقتة اجلزائرية

  1961لغاية  1957من   اهلند

  لغاية االستقالل 1961من   اهلند  رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  العياشي ياكر 

إىل اية عام  1958من سنة   )بكني(الصني الشعبية   رئيس البعثة الديبلوماسية للحكومة املؤقتة اجلزائرية  عبد املالك بن حبيلس

1960  

  لغاية االستقالل 1960من أواخر   بريطاميا  للحكومة املؤقتة اجلزائرية رئيس البعثة الديبلوماسية  الشريف قالل

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 1. جماعة من أعضاء وفد الحكومة المؤقتة الجزائرية بالقاهرة): 27( الملحق رقم 

  

  

 

 

                                                           

  .208أمحد توفيق املدين، هذه هي اجلزائر، املصدر السابق، ص   1



   



1اجتماع ألعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الثالثة برئاسة بن يوسف بن خدة):   28( الملحق رقم 
 

 

  

  
                                                           

  ).*,رف 5V*.! ا@b0 "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: +ورة 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة    1



  1 .وفد من الحكومة المؤقتة الجزائرية برئاسة بن يوسف بن خدة في مؤتمر عدم االنحياز):  29(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

                                                           

  ).*,رف 5V*.! ا@b0 "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: +ورة 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة    1



  

  .1959سبتمبر  16المتلفز في صورة  مأخوذة للجنرال ديغول من اللقاء ): 30( الملحق رقم 

 

  



  

 22والحكومة الفرنسية في  GPRA مصادقة المجلس الوطني للثورة على مفاوضات الجارية بين ):  31( الملحق رقم 
  1 .1962فيفري  27إلى 

  

  

                                                           

  ).م @ن %دة*,رف 5V*.! ا@a5V)*5" b0 ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: +ورة 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة    1



  

  

  

  1مصادقة واعتراف السجناء الخمس باتفاقيات ايفيان):  32(  الملحق رقم 

 

  

                                                           

  . 146، ص 2004بن يوسف بن خدة، شهادات ومواقف، دار النعمان للنشر والطباعة والتوزيع، اجلزائر،   1



  

  

  

لويس "وممثل الحكومة الفرنسية " كريم بلقاسم"  GPRAبين ممثل  النار إطالقوقف  إمضاء):    33(  الملحق رقم 
  1"جوس

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  

  



  1 برئاسة عبد الرحمان فارس الهيئة التنفيذية المؤقتةأعضاء ): 34(الملحق رقم 

وهي تعمل بالتنسيق مع  إن مهمة اهليئة التنفيذية املؤقتة، هي تسيري الشؤون العامة فيما بني وقف إطالق النار واالستقالل،
يئة التنفيذية احملافظ السامي الفرنسي يف اجلزائر، تتوىل احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، واحلكومة الفرنسية باتفاق بينهما تعيني أعضاء اهل

  :املؤقتة

 .عبد الرمحان فارس: الرئيس �
 .روجي روت: نائب الرئيس �
 ).رئيس جمموعة جبهة التحرير الوطين(مصطفاي الدكتور شوقي : مندوب للشؤون العامة �
 .بلعيد عبد السالم: مندوب للشؤون االقتصادية �
 .أحممد الشيخ: مندوب للزراعة �
 .جان منوين: مندوب للشؤون املالية �
 .عبد الرواق شنتوف: مندوب للشؤون اإلدارية �
 .عبد القادر احلصار: مندوب لألمن العام �
 .محيدو بومدين: مندوب للشؤون االجتماعية �
 .شارل كونيق: مندوب لألشغال العامة �
 .الشيخ إبراهيم بيوض: مندوب للشؤون الثقافية �
 .حممد بن تفتيفة: مندوب للربيد �

  

  1.تولي عبد الرحمان فارس رئاسة الهيئة التنفيذية): 35(الملحق رقم 
                                                           

1 Journal officiel de la république française, 7 Avril 1962. 



  

  
  

  

                                                                                                                                                                                                 

1 Journal, L’écho d’Oran, N° 29602, mai 1962. 



  1المؤقتة لهيئة التنفيذيةاهام م): 36( الملحق رقم 

  

                                                           

1 Journal officiel de la république française, N°3020, N° 3037, N° 3644, N° 4205.7 Avril 1962. 



  
  



  



  



 
  

  

   



السياسي واالجتماعي واالقتصادي  إلعداد المشروع  CNRAأعضاء اللجنة المعينة من طرف ):   37(  الملحق رقم 
  1 . 1962ماي  26لجبهة التحرير الوطني في 

  
  

  

  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  

  

  1 . 1962جوان  –في  ماي   CNRAصورة تذكارية للقادة المشاركين في اجتماع ):   38(  الملحق رقم 

  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  
  

  

  



  1استفتاء تقرير المصير):   39(  الملحق رقم 

  

 

  

  
                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  

  

  1 )بوتفليقة- بومدين -بن بلة(صورة لتحالف محمد شعباني مع جماعة تلمسان ):   40(  الملحق رقم 

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  
  1962.1مارس  27الصورة لبعض قادة الثورة بوجدة على الحدود المغربية الجزائرية بتاريخ ):  41( الملحق رقم 

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  
  

  

  

  

  



رسالة من الرئيس الفرنسي ديغول إلى عبد الرحمان فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة في ):   42( الملحق رقم  
03/07/1962. 1 

 
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).*,رف b520 !.*5V "5*م @ن %دة(a5V ا _!*"@وك   Ben youcef Benkhada: 7ن ا +_B� ا %!+�  @ن *و"ف @ن %دة   1



  قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي �

I. النصوص الوثائقية:  
عبد العزيز بوتفليقة، : ، تصدير)طرابلس نداء أول نوفمرب، مؤمتر الصومام، مؤمتر( 54النصوص األساسية لثورة أول نوفمرب  �

 .2008منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال النشر واإلشهار، اجلزائر، 
 ،)1962-1954(منقولة من كتاب النصوص األساسية جلبهة التحرير الوطين,)1962جوان  6-ماي  27( برنامج طرابلس �

 .1979,اجلزائر:وزارة اإلعالم والثقافة 

II. وطين لألرشيفحمفوظات املركز ال ( C.A.N.) باجلزائر العاصمة، مجعت يف علب مصورة  (Micro fiches)  وهي نوعان: 

حمفوظات احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية، وخاصة حماضر اجتماعات احلكومة املؤقتة، وتقارير العالقات اخلارجية،  .1
 :والسياسة العامة، وهي كثرية أمهها يف الدراسة

� C.A.N. (G.P.R.A.), Ministère des affaires étrangère Algérienne, Boite :03, Dossier: 03, 

Document : 10, ( C.C.E) « Télégramme de protestation  adressé au président : BOURGUIBA », 

Le Caire 13/07/1958. 

� C.A.N. (G.P.R.A.), Boite :03, Dossier: 03, Document : 3,«FERHAT ABBAS », «Le problème 

des frontières entre l’Algérie et le Maroc», du 11/07/1961. 

� CAN : GPRA, G009, Communiqué du GPRA 12/11/1959 Tunis, Le Président : « FERHAT 

ABBAS » . 

رة ومؤسساا يف شكل تقارير ورسائل هامة حول نشاطات قادة الثو : حمفوظات أرشيف الس الوطين للثورة اجلزائرية .2
 .السياسية، خاصة وزارة اإلعالم ووثائقها الدعائية

1) C.A.N. : Micro fiche N° : C005+ C006+ C007 : Procès verbal de la première session de ( 

C.N.R.A) à Tripolis du 16 /12/1959 au 18/01/1960. 

2) C.A.N. : Micro fiche N° : C010 : Compte rendu des cent jours des réunions au  sommet des dix 

Colonels à Tunis du 11/08/1959 au 16 /12/1959 .   

  3) C.A.N. : Micro fiche N° : C024+ C025+ C031+ C033 : Procès verbal de la deuxième session 

de( C.N.R.A) à Tripolis du 09 /08/1961 au 27/08/1961.   
4) C.A.N. : Micro fiche N° : C055: Procès verbal de la quatrième session de (C.N.R.A) à Tripolis 

du 28 /05/1962 au 07/06/1962. 

5)  C.A.N. : Micro fiche N° : C054+ C055 : Projet du programme pour la réalisation  de la 

révolution démocratique populaire. 

III. املصادر 
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بالقبائل ) عني احلمام(ب  1926أوت  20الذين فجروا الثورة، ولد بتاريخ  التارخينيأحد التسعة  :)حسين ( آيت أحمد  )1
الكربى، وهو سليل عائلة كبرية من املرابطني،واصل تعليمه يف املدراس الفرنسية إىل غاية إاء املرحلة الثانوية ،انضم يف سنة 

عضوا يف املكتب السياسي حلركة  1947إىل حزب الشعب اجلزائري، وحبكم نشاطه الثوري البارز عني يف سنة  1942
د، وخلف حممد بلوزداد على رأس املنظمة اخلاصة، فأشرف بذلك على تأطري و هيكلة القوة الثورية املدافعة عن .ح.االنتصار

من منصبه رغم إسهامه الفعال يف التخلص من مثريي الفتنة، ومن ذلك  1949اخليار العسكري، أزاحته األزمة الرببرية سنة 
رشح ملناصب فاعلة يف السلطة اجلزائرية، إثر عملية بريد وهران و اكتشاف املنظمة السرية كان حمل حبث السلطات مل ي

الفرنسية اليت حكمت عليه بالسجن غيابيا، فر إىل القاهرة وأصبح عضوا يف الوفد اخلارجي حلركة االنتصار و أحد املدافعني 
عضوا يف الوفد اخلارجي جلبهة التحرير الوطين، وأسندت له عدة مهام سياسية عن التوجه الثوري، وعند ادالع الثورة عني 

وإعالمية،منها متثيل الثورة يف مؤمتر باندونغ، والدفاع عن القضية اجلزائرية يف نيويورك، حيث تنقل إليها عشية عرض مشروع 
 22ين اقتنصت السلطات الفرنسية طائرم يف مناقشة القضية اجلزائرية باألمم املتحدة، اعتقل مع الزعماء اجلزائريني الذ

- 1958(، وظل يف السجن إىل غاية وقف إطالق النار، وقد عني وزير دولة يف احلكومة اجلزائرية املؤقتة1956أكتوبر 
بعد االستقالل عارض نظام ابن بلة كنائب يف الس التأسيسي، مث قاد متردا عسكريا يف منطقة القبائل باسم حزبه ) 1962
وحكم عليه باإلعدام مث صدر العفو عنه، لكنه بقي يف  1964ألقي عليه القبض يف سنة } جبهة القوى االشرتاكية{اجلديد

، واستقر يف اخلارج يشن معارضته ضد النظام اجلزائري،عاد إىل اجلزائر يف سنة 1966سجن احلراش، فر من السجن يف أفريل 
يف االنتخابات التشريعية واحمللية، ورشح آيت أمحد نفسه لالنتخابات  و أعاد تنشيط حزبه القدمي الذي شارك 1990

، وما يزال إىل اليوم يواصل نشاطه السياسي، إىل جانب خوضه معرتك الكتابة التارخيية، وقد طلع 1999الرئاسية يف سنة 
احلرب : الل، والثانية بعنوانروح االستق: بعنوان  1952-1942علينا مبذكراته الشخصية القيمة اليت غطت الفرتة ما بني 

 .وما بعد احلرب



-201-194-190-188-170- 151-148- 142-139 -78 -47-43-36-35 - 5-4:الصفحات
215-219-220-228-233-236 -240-241-343-350-357-383-393-426-427-428-

435  
، تردد على املدرسة 1871، من عائلة فالحية تعرضت أراضيها لالغتصاب بعد ثورة 07/03/1910ولد يف  :أوزقان عمر )2

 vendeur de): القرآنية يف سن اخلامسة و السادسة من عمره، مث دخل املدرسة االبتدائية الفرنسية، بائع جوال جلريدة

journaux à   la criée) (Echo d’Alger)،اخنرط يف الشبيبة الشيوعية . '1926'أسس فرعا نقابيا  مث تيليغرايف بالربيد
السرية، أمينا للحزب الشيوعي اجلزائري يف إقليم اجلزائر الوسطى خلفا لنب  (L’œil des P.T.T)أنشأ جريدة ' 1930'

نرتن يف موفد إىل املؤمتر العاملي للكوم(La Lutte Sociale)    رئيس حترير جريدة  -1934املقبوض عليه  -علي بوقرط
يناير ( (Villeurbanne)عضو يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الفرنسي يف مؤمتر فيلربان  1935أوت -جويلية

، أمينا للمؤمتر اإلسالمي بصفة مناضل يف احلزب الشيوعي اجلزائري، تصارع بدنيا مع مناضلي حزب الشعب يف )1936
،  انسحب من احلزب الشيوعي بعد التوقيع على احللف اجلرماين  )1937(مهرجان تلمسان، نائب عام لبلدية اجلزائر 

، أمينا أوال للحزب 1945السوفيايت، مث عاد إليه خالل احلرب العاملية الثانية، نائب شيوعي عن اجلزائر العاصمة يف 
 صفوف جبهة اخنرط يف 1955، تقرب من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ويف سنة 1948الشيوعي اجلزائري حىت 

وزير الفالحة ) 1962(، نائب 1958أدخل السجن سنة ) 1956(التحرير الوطين، وساهم يف حترير وثيقة مؤمتر الصومام 
   )1964 -1965( (Révolution Africaine)مدير جملة ) 1964- 1962(اجلزائرية 

 361-352-349-348-338-202-191-167-134-68- 04-01:الصفحات

م إثر احلملة اإلنتخابية كان من املشاركني يف الثورة 1947م ألقي عليه القبض يف سبتمرب 1941م اخنرط يف حزب الشعب عام 1919يناير  19يف ذراع امليزان يوم ولد : عمر أوعمران )3

  .م1958- م1957م وأسندت إليه مهمة التسليح يف جلنة التنسيق والتنفيذ 1956التحريرية باملنطقة الثالثة، شارك يف مؤمتر الصومام 
  290-221 -168-150-120:الصفحات

كاتبا وأديبا ومفكرا لبنانيا، وأحد أشهر املفكرين " أمري البيان " اشتهر بلقب : )1946-1869)(األمير شكيب( أرسالن  )4
، "السندسيةاحللل : " السياسيني يف العامل اإلسالمي، وأحد دعاة وحدته السياسية والثقافية، له جمموعة من املؤلفات أشهرها

حاضر العامل " ، "عروة االحتاد" ، " تاريخ غزوات العرب" " االرتسامات اللطاف" ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم؟ " 
 .اإلسالمي

 .105: الصفحات

 سنة تويف و  1839سنة أفغانستان يف آباد أسعد مدينة ولد يف) 1897- 1839) " (الشيخ جمال الّدين( األفغاني  )5

 أهم من اإلسالمية، الوحدة حتقيق إىل دعا ،واطالعا ته رحالته خالل من ثقافة واسعة واكتسب غربا و شرقا جتول ، 1897

 اجلزائريني، املسلمني العلماء مجعية الكرمي، عبد الصفصاف أبو :ينظر .،"مفاسدهم بيان و الدهريني مذهب إبطال" كتاباته

  .64-63 ص   حممد زيدان ، املرجع السابق،  : ينظر. 60 ص ، 1981 اجلزائر البعث، دار األوىل، الطبعة
 104-103:الصفحات 

مفكر ومنظر للثورة اجلزائرية ورجل سياسي، ولد بسيدي بإحدى قرى عيسى التابعة لوالية املسيلة  :)مصطفى ( األشرف  )6
،درس باجلزائر مث بفرنسا حيث حصل على شهادة اللسانس يف الفلسفة، انظم إىل عدة تنظيمات سياسية و  1917سنة 

باريس،التحق بصفوف جبهة التحرير الوطين اليت كانت تصدر ب} جنم اجلزائر{كتب يف صحفها، وتوىل رئاسة حترير جريدة 
مبكرا، وعمل يف جمال التنسيق السياسي و االتصال اخلارجي، كان يرافق بن بلة يف تنقالته، وقد اعتقل مع الزعماء األربعة إثر 

بلس، ، وبقي يف السجن إىل غاية وقف إطالق النار، شارك يف حتضري مشروع برنامج طرا1956اختطاف طائرم يف أكتوبر 
عمل بعد االستقالل مديرا جلريدة ااهد، مث عني سفريا يف األرجنتني وبعدها مستشارا برئاسة اجلمهورية، وأسند إليه هواري 
بومدين وزارة الرتبية يف السبعينات،عرف بتوجهه التغرييب املاركسي الذي كان حمل انتقاد التوجه العريب االسالمي، له عدة كتب 



 دبية، منها تلك اليت تؤرخ لسريته الذاتيةتارخيية وفكرية وأ

 .اتمع والدولة باللغة الفرنسية: ، اجلزائر}أعالم و معامل{

  304-202-201-178-154- 36-31  :الصفحات
 
خالل احلرب العاملية الثانية، أمني نقابة اخلبازين، عضو املنظمة اخلاصة ومسئول فيها عن مدينة اجلزائر ومتيحة، عضو   PPAباجلزائر العاصمة، إلتحق بـ 1924من مواليد  )اجلياليل(الرجيمي  )7

 . بعد اكتشاف املنظمة اخلاصة  1950اللجنة املركزية ، ألقي عليه القبض سنة 
  142: الصفحات

العلماء املسلمني اجلزائريني وأحد رجال االصالح رئيس مجعية ): م 1965 – 1889(  )الشيخ البشير(اإلبراهيمي ) 6
نشأ يف أسرة حمافظة ولقنه خاله علوم الدين، أكمل دراسته يف املدينة  1889جويلية  14البارزين ولد  قرب برج  بوعريريج يف يوم 

أسيس وتنشيط مجعية املنورة، واتفق مع ابن باديس على العودة إىل أرض الوطن، وخوض معركة اإلصالح، شارك بفعالية يف ت
، وتوىل رئاستها م بتلمسان كمعقل أول للدعوة اإلصالحية بغرب اجلزائر، 1932يف سطيف، مث منذ  العلماء املسلمني اجلزائريني
غادر اجلزائر لالستقرار باملشرق العريب والدفاع عن القضية اجلزائرية، ربط الوفد  1952، ويف عام1940بعد وفاة ابن باديس عام 

جي جلبهة التحرير الوطين االتصال يه يف بداية الثورة،  وقبل القيام بتوجيه دعوة للشعب اجلزائري للمشاركة يف الثورة، مث اخلار 
اختلف مع قيادة اجلبهة بالقاهرة، وتباحث مع بعض العناصر املصالية دف وحدة الصف الوطين لكن هذا جىن عليه الكثري، اذ 

وسافر إىل باكستان، ظل يساند القضية اجلزائرية إىل غاية االستقالل، وكان يأمل يف إحياء مجعية ام مبعارضة قرارات اجلبهة، 
واختلف الدارسون يف تقييم نشاطه اإلصالحي بني من اعتربه زعيم الثقافة العلماء من جديد، وجتسيد الطابع اإلسالمي للجزائر، 

اختلف مع أمحد بن بلة وتويف عام  يف مصر، مث " اإلخوان املسلمني"مع  الوطنية العربية يف اجلزائر، وبني من امه بالتعاون
  .'يف قلب املعركة'و ' عيون البصائر': ، وقد خلف سجال حافال من املقاالت والبحوث واخلطب مجعت يف كتابني1965

الصفحات:01- 104-77-75-26 -129-128-126-125-105- 360-164-135-131-130-

431 

،بدأ يسطع جنمه مناضال يف 1932جنل الشيخ البشري اإلبراهيمي، ولد بربج بوعريريج سنة ):طالبأحمد (اإلبراهيمي )8
يعد من . }الشباب اإلسالمي{صفوف االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري و طالبا بكلية الطب يف باريس حيث أسس جملة 

، وانتخب أمينا عاما له، 1955طلبة املسلمني اجلزائريني عام الوجوه الطالبية البارزة، ساهم بفعالية يف تأسيس اإلحتاد العام لل
لإلحتاد تأكيدا على هويته الوطنية و الدينية، انظم إىل فيدرالية جبهة التحرير } املسلمني{وقد كان مدافعا على إضافة كلمة 

خلارجية،ويف نفس الوقت كان يشرف الوطين بفرنسا قبل إعالن اإلضراب الطاليب، و توىل مسؤولية الشؤون املالية و العالقات ا
،عينته احلكومة اجلزائرية املؤقتة ممثال هلا يف القاهرة إىل غاية احلصول على 1961على تسيري التنظيم الطاليب إىل غاية  سبتمرب 

اخلارجية، ترشح وزارة الرتبية، وزارى : بعد االستقالل عمل أستاذا جبامعة اجلزائر،قم توىل عدة حقائب وزارية منها . االستقالل
،مث ابتعد عن النشاط السياسي،له العديد من املؤلفات و اإلسهامات العلمية، وقد أخرج 1999لالنتخابات الرئاسية يف سنة 

 .مؤخرا مذكراته السياسية اليت تؤرخ حلياته النضالية

 Ahmed Taleb-Ibrahimi, mémoires d’un Algérien, rêves et épreuves1932-1965, T1 ,( éd: ينظر

Casbah 2006).  
 355-65:الصفحات

بالقرب االوراس، من القادة االوائل للثورة وأحد مفجريها، عضو الس  1929جوان  14من مواليد : )محمد(العموري  )9
، قائدا للوالية االوىل وعضو جلنة العمليات باحلدود الشرقية، عرف بثقافته الواسعة واألصلية 1957الوطين للثورة سنة 

  .1959مارس  16وبوطنيته اخلالصة، اغتيل يف 



 الصفحات:230-206

، عضو 1942يف سنة   PPA ، منحدر من عائلة حمافظة، درس ببوزريعة مث واصل تعليمه الثانوي بني عكنون، اخنراط يف)منطقة القبائل ( بعني احلمام  1920من مواليد : )عّمار(أوصديق  )10

 1951إىل  1948، سجن يف البليدة من 1948إىل  1947إذ شارك يف حترير مقرراته مع آيت أمحد، وعضو اللجنة املركزية من 1947يف فيفري   MTLD مندوبية القبائل ألول مؤمتر لـ

السياسي  ، املستشار1961إىل1960، رئيس بعثة كوناكري من 1959إىل  1958من   GPRA ، كاتب الدولة يف1962إىل  1957من   CNRAخالل الثورة مسي بسي الطيب وعضو

 . مث بصوفيا مث موسكو مث نيودهلي مث روما 1964إىل 1963ببلجيكا من  (ZAA) ملنطقة املستقلة اجلزائر

  378-377-370-265-242-233-232- 220-139: الصفحة
 1947مبدينة عنابة، من أسرة متواضعة انتقلت بسوق أهراس، اخنرط يف صفوف حزب الشعب وكان من أبرز نشطائه باملنطقة، ترشح عام  1919أفريل  17من مواليد  :)خمتار(باجي  )11

كان من ... حيث ألقي عليه القبض 1950باملنطقة إىل غاية  لالنتخابات البلدية ضمن حركة انتصار للحريات الدميقراطية ومت انتخابه، ويف نفس السنة عني مسؤوال عن فرع املنظمة اخلاصة

  162-152-78 :الصفحة. 1954نوفمرب  19، استشهد يوم "22"االعضاء مجاعة 
بزدين بضواحي بعني الدفلى، كان أبوه نقيب يف اجليش الفرنسي، ولذا كان بلحاج اجلياليل خريج املدرسة العسكرية بشرشال برتبة مرشح، 1921ولديف جانفي )اجلياليل عبد القادر(بلحاج )8

مفتش عام ( كان مسؤول التدريب باملنظمة اخلاصة ،  1947نوفمرب  13يوم   MTLDبعد احلرب العاملية الثانية ، من مؤسسي املنظمة اخلاصة، ومبزرعته انعقد مؤمتر  PPA-MTLD انضم إىل

وبدأ العمل مع السلطات الفرنسية بعد أن شكل ميليشيا سلحتها فرنسا لتكون ضد الثورة التحريرية  ، وعندما اكتشفت املنظمة اخلاصة ألقي عليه القبض ُمث أطلق سراحه،)بالس األعلى للمنظمة

  .1958، أما عن عناصر جيشه فلم تكن تعرف أنه عميل للسلطات الفرنسية إالّ القليل، قتل من طرف أعوانه يف أفريل "كوبيس "الرابعة، وعرف باسم   بالوالية 

  341-142: الصفحات 

إىل  1956بهة التحرير الوطين بفرنسا من ، عضو اللجنة الفيدرالية جل1952إىل195خالل احلرب العاملية الثانية، عضو اللجنة املركزية   PPA من عنابه انضم إىل: )الطيب(بلحروف  )12

  . مث سفريا بروما مث ببلغراد مث ببيونيس ايريس مث ليما 1962إىل  1959مث ممثال بروما من  1958، ممثل جبهة التحرير الوطين بسويسرا يف 1957

  .121: الصفحات

 درس ,سطيف بضواحي (الكبرية بالعني الدهامشة منطقة يف شبابه قضى القبائل ببالد  1928مواليد من :السالم عبد بلعيد )13

 املركزية اللجنة يف عضوا عني 1945 ماي8 -1954مظاهرات  خالل اعتقل, الثورية باملبادئ تغذى و الشعب حزب مدارس يف

 انضم ونوبل قر جامعة يف درس و 1956 و 1954 بني ما فرنسا يف عاش1953 بني ما االنتصار حركة مث, الشعب حلزب

 عبد مع اشتغل و املغريب الرتاب إىل خفية تسلل و اجلزائر إىل دخل 1956 ايةنه يف و جبهة التحرير إىل 1955 ماي خالل

 سنة املدين مستشار توفيق مث, االجتماعية الشؤون على مهري احلميد عبد مستشار عني مث لعروسي خليفة و احلفيظ بوصوف

 عاما مديرا توىل بلة ابن عهد يف و 1962مارس  منذ االقتصادية للشؤون مسؤوال خدة بن رئاسة خالل عني كما 1958

 ليعود جديد بن الشاذيل حكم خالل السلطة قرار عن وأبعد والطاقة الصناعة وزارة توىل بومدين الرئيس عهد يف و لسوناطراك

 . كايف علي رئاستها توىل اليت االنتقالية خالل املرحلة للحكومة رئيسا جديد من

  239-64 :الصفحات
يعد من القادة البارزين وصانعي ملحمة الثورة } أسد اجلبال{البطل الرمز ) 1969 -1922(  :بلقاسم كريم )14

التارخييني،أدخله والده مدرسة صاروي االبتدائية بالعاصمة ولكنه انقطع عن الدراسة وعاد إىل قريته ليشارك أباه أعباء احلياة، 
، 1943ند للخدمة العسكرية يف عام وأوجد له والده الذي كان نائب قايد الدوار منصب عمل ككاتب يف البلدية، ج

حركة /وكانت جتربة مفيدة زادت من تكوين شخصيته العسكرية وإبراز مواهبه القيادية، انضم إىل حزب الشعب 
االنتصار،ح،د، وظهر اهتمامه جليا بالقضية الوطنية، وعرف يف وقت مبكر ان الطريق إىل خالص وطنه من املستعمر لن 

إىل اجلبل بعد أن حكمت عليه  1947يف املنظمة اخلاصة ووهب حياته خلدمتها، إذ صعد منذ عام يكون إال ثوريا، اخنرط 
احملاكم الفرنسية حكما باإلعدام وظل كرمي و أوعمران وآخرون يف اجلبال جيندون الشباب و يعدون العدة للثورة املسلحة اليت 

مصطفى بن بوالعيد عقد لقاء مع كرمي بلقاسم لضم منطقة  بعد اجتماع االثنني و العشرين التارخيي اقرتح.طال انتظارها
القبائل اليت ما تزال ميصالية، وتأكد بعد اللقاء به أن منطقة القبائل على أمت االستعداد حلمل لواء الثورة ويف ليلة الصفر كان  



ح و التنسيق، وأظهر حزما كرمي مع موعد انطالق الثورة، وقد عمل كرمي على دعم و تنظيم املنطقة وواجه مشكلة التسلي
وتشددا يف مواجهة القياد واحلركى، وحققت منطقته نتائج باهرة يف املعارك اليت خاضتها، وإثر اعتقال رابح بيطاط عني نائبه 
أوعمران على قيادة املنطقة الرابعة، وأتاح اال لعبان رمضان يف أن يظهر قدراته يف التنسيق و التنظيم، وواجه املخططات 

فرنسية اليت استهدفت منطقة القبائل ومنها عملية الكوست لتجنيد اجلزائريني ملواجهة الثوار، و بذل جهودا كبرية يف إجناح ال
مؤمتر الصومام ، وأظهر قدرات عالية أهلته ليصبح عضوا فاعال يف جلنة التنسيق والتنفيذ وقياديا يف مؤسسات الثورة اليت 

ة اإلشراف على اجلهاز العسكري املرابط باحلدود التونسية، أبدى رزانة قوية وكفاءة  شكلت باخلارج، وقد أوكلت له مهم
عالية يف مواجهة الصعاب وتقوية الوحدات العسكرية عن طريق اهليكلة والتدريب، وبرز كعضو فاعل يف احلكومة املؤقتة 

ة بن طوبال وبوالصوف على جهاز الثورة للجمهورية اجلزائرية ، حيث شغل فيها منصب وزير القوات املسلحة، وهيمن رفق
القيادي، توىل يف تشكيلة احلكومة املؤقتة الثانية وزارة اخلارجية ونيابة رئيس احلكومة وتوىل يف حكومة بن خدة وزارة الداخلية، 

للقائد ، و قد أظهر يف املفاوضات دهاء ال يقل عن دهائه العسكري، فكان منوذجا 1962وقاد مفاوضات ايفيان يف مارس 
املثايل الذي صنعته ملحمة الثورة اجلزائرية، بعد االستقالل برز قطبا يف املعادلة السياسية، ومهش دوره تدرجييا فاختار املعارضة 

 1969أكتوبر  20باخلارج، امه النظام بالتآمر على السلطة وأصدرت ضده حمكمة الثورة بوهران حكما باإلعدام، ويف 
        .دق بفرانكفورت بأملانياعثر عليه مقتوال يف فن

-197-194-190-171-170-168-166-165-163-152-150-149-148-42-أ:الصفحات 
202-206-208-214-216-218 -219-220-221-222-230-231-235-236-237-242-
246-249-258-260-263-293 -355-356-357-361-362-364-365-366-369-370-
372-373-377-381-385-390 -392-428-429-434-447-448-449-471-489  

). 1947 -1949( SOحركة انتصار احلريات، واملنظمة اخلاصة،  -مناضل يف حزب الشعب ):عبد الحفيظ(بوصوف  )15
، نائب العريب 22عضو يف جلنة ال ). 1954(مث تلمسان) 1952(مسئول دائرة سكيكدة لفيدرالية حركة انتصار احلريات

- 1956(قائد الوالية اخلامسة). 1956-1954(سة بالغرب اجلزائري يف أول نوفمرببن مهيدي لقيادة املنطقة اخلام
مث وزير النسليح و االتصاالت العامة،وزارة ال ) 1958(وزير االتصاالت و املواصالت يف احلكومة املؤقتة األوىل ). 1958

G.L.A.M  ألعماله اخلاصة، تويف يوم  ابتعد عن الساحة السياسية بعد االستقالل متفرغا). 1962-1960(الشهرية
 .1980ديسمرب  31

- 231- 230-222- 219- 218-216 -214- 202 -197- 194-174-170-150 :الصفحات
237-258-362-364-367-369 -377-391-449-452  

ناضل يف حزب الشعب، وكان عضوا يف املنظمة اخلاصة مبنطقة . من ناحية ميلة بالشمال القسنطيين :)لخضر(بن طوبال  )16
قائد ). 1956أوت (، وعضوا إضافيا يف الس الوطين للثورة اجلزائرية 22، وعضوا يف جلنة ال)1949-1947(األوراس

مكلف يالشؤون ) 1957(عضو يف جلنة  التنسيق و التنفيذ الثانية).1957-1956(الوالية الثانية خلفا لزيغود يوسف
، وزير الداخلية يف احلكومة املؤقتة األوىل والثانية )1958أفريل (الداخلية مث رئيس دائرة الشؤون الداخلية بنفس اللجنة

بعد االستقالل توىل بن طوبال منصب الرئيس املدير . ، وزير دولة بدون حقيبة يف احلكومة املؤقتة الثالثة)1958-1961(
  .ورئيس االحتاد العريب للحديد والصلب) SNS(العام للشركة الوطنية للصلب و احلديد 

  372-270-260-237-233-231-230 -219 -218 -216-183-174-150 :الصفحات
 ينظر سيرته الذاتية في الفصل الرابع من هذه الرسالة: بن خدة بن يوسف )17

-222-221-219-218-191-188-171-139-85-66-51-43-ك-ح-ز-هـ-ب:الصفحات
229-233-235-236-237-238 -240-241-242-244-247-248-250-252-269-



270-300-301-305-306-307 -310-313-321-322-323-334-335-336-337-
338-339-340-341-342-343 -344-345-346-347-348-349-351-352-353-
354-355-356-358-359-360 -361-362-363-364-365-366-367-368-369-
373-374-375-377-379-380 -381-382-383-384-385-386-387-389-390-
391-392-393-394-395-398 -399-417-418-419-420-421-422-423-424-
425-426-427-428-429-430 -431-432-433-434-435-436-437-447-448-
472-485  

ولد يف قسنطينة من عائلية بربرية  مستعربة وعريقة ترجع شهرا إىل ) 1940-1889( )الشيخ عبد الحميد(ابن باديس  )18
القرن الثاين عشر، درس على يد الشيخ محدان لونيسي الذي كان مع الشيخ عبد القادر ااوي أحد املدافعني عن التقاليد 

إاء تعلمه اشتغل بالتدريس يف  القومية يف أواخر القرن التاسع عشر، انتقل ابن باديس إىل جامع الزيتونة  بتونس، وبعد
إىل  1914مث سافر إىل الشرق،  وعند عودته استقر بتونس من سنة ) 1914-1911(اجلامع األخضر بقسنطينة 

، وعند رجوعه إىل اجلزائر اشتغل بالتدريس من جديد وكون اإلطارات الدينية للجزائر، تلك االطارات اليت ستشغل 1918
تقالل، فوالء عائلته لفرنسا مل متنعه من االنضمام مبكرا إىل صف املناهضني لالستعمار، وقد أسس املناصب الرمسية بعد االس

بسبب مساندا حلركة األمري عبد  1925للرتويج لفكرة الوطن، منعت اجلريدة يف جويلية ) املنتقد(جريدة  1925سنة 
، لقد أثرت أعمال ابن باديس على ) 1939-1925) (الشهاب(املغريب فكان أن ًأصدر ابن باديس ) الريف(الكرمي يف 

الفكر االجتماعي اجلزائري، ورغم عدم معرفته بالنظريات االجتماعية احلديثة فقد كانت له رؤية واضحة للفرق بني اتمع 
يتونة حاصل على شهادة التطويع من جامع الز ) اصطناعية(اجلزائري التقليدي وبني اتمع الذي خلقه االستعمار بطريقة 

حيث آمن باحلركة الفكرية اليت تعتمد على الرتبية ) احلجاز ، دمشق ، لبنان ، مث مصر ( مث قام برحلة إىل الشرق  1912
اإلسالمية القائمة على القرآن والسنة، عن طريق التعليم املنطلق من إصالح الفرد إصالحا تربويا ودينيا واجتماعيا للمحافظة 

، عربية اإلسالمية املتفتحة على روح العصر، واملؤمنة بالوحدة الوطنية يف إطار عريب إسالمي وإنساين على الشخصية اجلزائرية ال
وبفضل جمهود إصالحي زاد عن سبع وعشرين سنة كلها حيوية ونشاط ودرس وتدريس وتربية وتعليم، أمجع الدارسون على 

وموقظ معجزة احلياة يف اجلزائر، ومرشد األمة  هضة اجلزائرية تأكيد دوره الريادي يف بعث األمة اجلزائرية، واعتباره أب الن
 .وإمامها

  .58 ص السابق، ص املرجع...، مجعية العلماءبوالصفصافأ الكرمي عبد ينظر

 469-402-130-127 -37:الصفحات

من قادة املنظمة اخلاصة يف .1946حركة انتصار احلريات منذ -ناضل يف حزب الشعب )مصطفى( ابن بولعيد  )19
- 1953(حمايد من أنصار الوحدة و العمل املسلح أثناء األزمة بني امليصاليني واملركزيني). 1948-1947(األوراس
، وجلنة اخلمسة املنبثقة عنه مث جلنة 22واجتماع ال ) A.U.R.C(عضو يف اللجنة الثورية للوحدة و العمل ). 1954

على احلدود الليبية التونسية وهو يف طريقه إىل  1955ر فيفري ألقي عليه القبض يف شه. الستة اليت نظمت اندالع الثورة
 1956مارس  23استشهد يف جبال األوراس يوم . 1955فر من سجن قسنطينة يف نوفمرب . الشرق حبثا عن األسلحة

 .جبهاز راديو مفخخ ألقته طائرة فرنسية يف إحدى غابات املنطقة

- 190-170- 167-165-163-152-150-149-148-147-146-144-78 -43-25-أ:الصفحات
194-232-347-360-377. 

حركة انتصار احلريات الدميقراطية، عضو قيادي يف -ناضل يف حزب الشعب) 2012 -1916( :)أحمد ( ابن بلة  )20
وفر من  1950، ألقي عليه القبض سنة  1949املنظمة اخلاصة، مكلف مبنطقة وهران مث قائد هلا خلفا آليت أمحد يف 



ودعا إىل  1954-1953عارض املركزيني وامليصاليني يف أزمة. ، مث انتقل إىل القاهرة1952سجن البليدة مع حمساس عام 
العمل املسلح، شارك من اخلارج يف اإلعداد ألول نوفمرب، وأصبح أحد أعضاء الوفد اخلارجي جلبهة التحرير مع خيضر وآيت 

مؤمتر الصومام وعبان رمضان، ألقي عليه القبض يف الطائرة احملتجزة يوم ، عارض قرارات )1956-1954( أمحد بالقاهرة 
- 1958(وظل بالسجن إىل غاية التوقيع على اتفاقيات إيفيان،  نائب الرئيس يف احلكومة املؤقتة 1956أكتوبر  22

ئرية بعد فتحالف مع بومدين وجيش احلدود، رئيس أول حكومة جزا 1962عارض احلكومة املؤقتة يف أزمة ).1962
إىل أن أطاح به العقيد بومدين وقيادة اجليش يف  1963ورئيس اجلمهورية ابتداء من سبتمرب ) 1962سبتمرب (االستقالل 

حيث أطلق سراحه الرئيس الشاديل بن جديد، توجه إىل أوربا عام  1980وأودع السجن إىل غاية  1965جوان  19
( حزب احلركة من أجل الدميقراطية  يف اجلزائر 1994أنشأ يف عام ). 1990(، وعاد إىل اجلزائر بعد االنفتاح1982

ADM ( 2012/   04/  11، تويف يف  1997الذي اختفى من الساحة السياسية عام  

- 241-240- 236-233-220-215-197-192-191-189-188-187-178-167 -د :الصفحات
349-350-359-360-367-372 -383-384-387-391-393-394-395-396-423-424-
427-431-432-434-435-447 -449-464-465. 

بن جلول أكثر شهرة من بن باديس وعباس ومصايل، من .يف الثالثينات كان د 1896ولد عام  )الطاهر  (ل ابن جلو  )21
أصل بورجوازي مبدينة قسنطينة، وكداع من دعاة االندماج توصل إىل التغلب على أقدم حلفاء فرنسا يف والية قسنطينة،  

بقي زعيم احلركة املطلبية بدون منازع  1933، رئيس فيدرالية املنتخبني عام 1931كعائليت بن باديس، مستشار عام سنة 
) الربملان(كان عضوا يف اجلمعية الوطنية   1945بتكوين املؤمتر اإلسالمي بدأ جنمه يأفل،  بعد عام . 1936حىت عام 

اليت  61كان من بني أبرز أعضاء جمموعة ال   1955آب /غشت 20انتفاضة  ، بعد}املنتخبني املفربكني{وينتمي إىل طائفة
، لكن يرتاجع بعدها ويغيب من الساحة السياسية، ويقضي بقية }قد جتاوزها الزمن(....) سياسة اإلدماج املزعومة {اعتربت 

 .حياته يف فرنسا

 400-331-327-128-127-123-121:الصفحات

. عضو يف املنظمة اخلاصة. حركة انتصار احلريات الدميقراطية-من عني مليلة،ناضل يف حزب الشعب )العربي (ابن مهيدي  )22
وعضو  22من مؤطري اجتماع ال. ، داعيا إىل الوحدة و العمل املسلح1953رفض االحنياز للميصاليني و املركزيني يف أزمة 

مرب، مكلف بقيادة املنطقة اخلامسة للغرب اجلزائري، حضر يف جلنة اخلمسة املنبثقة عنه ويف جلنة الستة اليت فجرت أول نوف
مكلف بالعمل العسكري يف ) 1956أوت (مؤمتر الصومام كممثل عن املنطقة الغربية،  عضو يف جلن التنسيق والتنفيذ األوىل

لقي عليه الذي صادف انطالق معركة اجلزائر، أ) 1957فيفري 4-جانفي 28(العاصمة، من مقرري إضراب الثمانية أيام 
 .مارس التايل 4-3السجن يف ليلة ب، وقتل 1957فيفري  23القبض من قبل املظليني بالعاصمة يوم 

-356-355-232-194-192-190-172-170-168-166-164-155-150-147-أ:الصفحات
357-362-364-365-377-433 -434 

بقسنطينة، تلقى تعليمه مبسقط رأسه ويف  1905املفكر واملناضل اجلزائري من مواليد فاتح جانفي  :)مالك ( ابن نبي  )23
انضم مبكرا إىل صفوف . باريس، و قد تأثر بالفكر اإلصالحي جلمعية العلماء املسلمني واهتم بدراسة قضايا العامل االسالمي

إذاعة صوت الثورة وعمل يف الوفد اخلارجي للجبهة، عمل يف مكتب الصحافة للجبهة بالقاهرة وساهم يف حترير كلمة اجلزائر ب
العرب، كما شارك يف وفود جبهة التحرير الوطين اخلارجية إىل كثري من البلدان، حيث اطلع أكثر على معاناة الشعوب 
املستعمرة، بعد االستقالل كرس جهوده خلدمة التعليم والثقافة، ولكنه وجد معارضة كبرية ألفكاره من قبل املفرنسني، أقيل من 

، وتعرض لظروف صعبة ولسياسة التهميش، 1967بوزارة الرتبية و عمادة جامعة اجلزائر سنة  منصب مدير التعليم العايل
 .اخل ...و قد ترك عدة مؤلفات منها، مذكرات شاهد عصر، الظاهرة القرآنية 1973أكتوبر  31وتويف بعد مرض طويل يوم 



 206 -132: الصفحات

فكر وطين جزائري ناقم ضد االستعمار، أشاد به الشيخ ، رجل )1933-1886(  )الشيخ عبد الحميد( ابن سماية   )24
بشري بالح، موجز تاريخ : ينظر .، تتلمذ عنه العديد من العلماء اجلزائريني املصلحني1905حممد عبده خالل زيارته للجزائر 

  .344،  ص 1999، دار املعرفة، اجلزائر، )م1830/1889(اجلزائر احلديث واملعاصر 
 52:الصفحات

طبيب عيون، ومناضل يف احلركة الوطنية، حيث تزعم حركة الشباب  ،)1937-1873( ، )أبو القاسم( ابن التهامي    )25
اجلزائري، طالب باإلدماج ضمانا ملزيد من احلقوق السياسية للجزائريني، اختلف مع األمري خالد حول مسألة اكتساب 

، تفرغ 1936عن فكرة اإلدماج، أيد مطالب املؤمتر اإلسالمي  للدفاع" التقدم" ، أصدر جريدة 1923اجلنسية الفرنسية 
  .113أمحد صاري، املرجع السابق، ص : ينظر.  1937بعدها للمحاضرات يف نادي الرتقي باجلزائر العاصمة حىت وفاته 

 53: الصفحات

تردد حممد بن رحال على ،  جزائرية بارزة يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين شخصية :محمد رحال بن )26
) 1874 – 1870(مدينة اجلزائر ملواصلة دروسه الثانوية  إىلينتقل  أنالعربية قبل  –املدرسة القرآنية مث املدرسة الفرنسية 

صبح مقدما لزاوية من زواياها، استقال من أالطريقة الدرقاوية اليت كانت يمن على الغرب اجلزائري، و  أعضاءكان من 
عونا إسالميا يف الس العام لعمالة وهران، انتخب  1907 – 1903، عمل يف الفرتة ما بني 1884ة مسؤوليته سن

فعني نائبا  1925عن دائرة الرمشي، كما انتخب مندوبا ماليا وأعيد انتخابه مستشارا عاما سنة  1920مستشارا عاما سنة 
ق، األقدام، التقدم ونشط العديد من احملاضرات يف النوادي احل: كما كتب بن رحال يف جرائد .لرئيس العام للعمالة بوهران

واجلمعيات الثقافية خاصة مجعية الراشدية، نادي تلمسان اإلسالمي، كان من الشخصيات الوطنية اليت سامهت كثريا يف 
العامل اخلارجي لرتقية  تشكيل احلركة الوطنية اجلزائرية، ولقد حاول جاهدا مستغال ثقافته الواسعة واطالعه الواسع على ثقافات

اتمع اجلزائري، حيث كان لكثرة سفره اثر فعال يف تطوير أفكاره وإذكاء مشاعره حنو القومية اإلسالمية، والغرية الوطنية، 
وإدراكه مدى ختلف وطنه باملقارنة مع دول العامل، فعاهد نفسه على محاية وطنه وشعبه من ظلم االستعمار، ولذلك جنده 

افظ على حقوق الشعب اجلزائري بكل الوسائل، ويسعى جاهدا للمحافظة على الشخصية اجلزائرية العربية يدافع وحي
ولقد ظل بن رحال الشخصية اجلزائرية الكبرية قبل ظهور األمري خالد، ، اإلسالمية، املمارسات التعسفية لالستعمار الفرنسي

 .463: ، دار لثقافة، لبنان، د ت، ص4ريخ اجلزائر العام، جعبد الرمحان اجلياليل، تا: ينظر1928تويف بن رحال سنة 
 .124 ، صاملرجع السابقعبد القادر جغلول، تاريخ اجلزائر احلديث،  :ينظر كذلك

 الصفحات:87

كان من عائلة ميسورة مالكة لألرض، كانت هلا عالقة   1929، تويف سنة 1869ولد باملدية سنة  :بن شنب محمد )27
علما بالنظام الرتكي يف اجلزائر، تعلم القران واللغة العربية مث اللغة الفرنسية يف املدية، التحق بدار املعلمني ببوزريعة، وخترج منها م

كان مهتما بالتدريس حيث جنده  .زائر، ودرس البالغة على يد عبد احلليم بن مسايةاللغة الفرنسية، تعلم اللغة االيطالية باجل
قد تقلد عدة مناصب وكرس حياته خلدمة اللغة العربية وآداا، حتصل بن أيب شنب على دبلوم العربية من جامعة اجلزائر، 

، خلفا لألستاذ ااوي، مث درس 1898سنة  وتدرج أثناء امتهانه للتدريس ابتداء من املدرسة الكتانية الرمسية بقسنطينة
وحتصل ا على  1908، ودرس جبامعة اجلزائر حيث رقي ا إىل أستاذ حماضر يف سنة 1901باملدرسة الثعالبية سنة 
واىل جانب أعماله يف اال الرتبوي جند له أعمال جليلة يف جمال التأليف واألحياء، فلقد .1920شهادة الدكتوراه سنة 

الغبار عن الرتاث اجلزائري والعريب، اهتم ونشر عددا من املؤلفات اليت تربز دور العلماء الذين برزوا يف اجلزائر والبالد  نفض
كما .العربية األخرى يف احلضارة اإلسالمية وتناول أيضا مؤلفات فيها رحالت قام ا علماء اجلزائر داخل الوطن وخارجه

قدمية ومن بني ما نشره يف حركة األحياء للرتاث التارخيي جند له كتاب حاول من خالله حقق ونشر بعض اآلثار األدبية ال



إبراز دور كل من تلمسان وجباية يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، أي مسامهة اجلزائر يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، ونشر فيها 
ذا هي التصدي هلجوم الفرنسيني على التاريخ اجلزائري، تراجم لعدد كبري من علماء اجلزائر واملغرب، وكان اهلدف من عمله ه

والذين يدعون بان اجلزائر ال وجود لتاريخ هلا وأا مل تكن هلا حضارة، وبذلك فاهلدف من وراء عمله هذا هو إقناع الفرنسيني 
يها رفقة عدد من العلماء واىل جانب أعماله يف حركة األحياء التارخيية اليت شارك ف .باحلضارة ومسامهة اجلزائريني فيها

واملصلحني اجلزائريني، جنده أيضا يقوم ببعض األحباث اليت تتعلق بالتاريخ، مثل حبث حول تاريخ األندلس وصقلية واملغرب 
تاريخ اجلزائر العام،   عبد الرمحان اجلياليل،: ينظر .ترمجة لعلماء خمتلفني أندلسيني ومغاربة 64وساهم خالله يف مجع وكتابة 

  .30: ، دار لثقافة، لبنان، د ت، ص4ج
 الصفحات: 87

حفظ القران وتعلم اللغة واألدب والفقه باجلزائر، مث سافر إىل املشرق ليتم  1886ولد مبدينة اجلزائر سنة : بن قدور عمر )28
، رجع 1908دراسته، ويقوم بنشاط صحفي ملحوظ فكان مراسال لعدة صحف كانت تصدر بتونس ومصر وتركيا ويف سنة 

حاول مع عمر  1909عمر بن قدور اجلزائري إىل اجلزائر توىل منصب رئاسة حترير القسم الغريب جبريدة اإلخبار، ويف سنة 
اسس جريدة الفاروق، ومع بداية احلرب العاملية األوىل ام مبيله  1913راسم أن يصدر جريدة عربية لكنه مل ينجح ويف سنة 

نة االغواط وعند اية نفيه ورجوعه إىل مدينة اجلزائر استأنف نشاطه الصحفي يف جريدة السياسي لرتكيا واعتقل ونفي إىل مدي
ومنه فان نشاط الصحفي عند عمر بن قدور، من ابرز الوسائل اليت استطاع بواسطتها نشر . الصديق مع حممد بن بكري

افة عنده من أهم األدوات اإلصالحية للكشف فكرته اإلصالحية، واإلسهام يف بعث اليقظة اجلزائرية احلديثة، إذا كانت الصح
واعتزل  1921وتوقف عمر بن قدور النشاط الصحفي سنة  .عن داء األمة وآفاقها وإجياد الدواء الناجح لتنوير املسلمني

م إعال زهري احدان ، :باجلزائر، للمزيد انظر 1932ميدان اإلصالحي وبدا يعيش حياة الزهد والتصوف حىت وافته املنية سنة 
  .13 – 12: ، دار احدادن للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص2، جالصحافة اجلزائرية

 الصفحات: 87-84 

هو من رواد النهضة الفكرية والثقافية ومن أملع الشخصيات اجلزائرية اليت لعبت دورا متميزا  ):محمد المولود(بن الموهوب  )29
مهد لظهور احلركة اإلصالحية يف اجلزائر بداية من العشرينات، ويعترب خالل الربع األول من القرن العشرين، وهو من أبرز من 

، وذلك أن ابن "أن ليس هناك مثقف جزائري آخر قد فهم وأثر على تاريخ بالده كما فعل ابن املوهوب"أبو القاسم سعد اهللا 
اة األخذ باحلضارة الغربية والتجديد املوهوب كان مبثابة مقدمة حلركة بن باديس اإلصالحية فيما بعد، كان بن املوهوب من دع

وحماربة اجلمود والتحجر، حيث كان يرى أن التخلف الذي وصلت إليه األمة جاء نتيجة حتمية الحنصار دائرة العلم، وامتداد 
اسم دائرة اجلهل، فقد استبد البسطاء باألمر، وحتكموا يف سري دواليب احلياة االجتماعية وصاروا حيكمون بالتعسف واجلور ب

الدين، وان كان ابن املوهوب صرحيا يف ميدان اإلصالح الديين مبقاومته للبدع واألمراض االجتماعية، فانه كان حافظا يف 
حتولت بفضل ابن املوهوب كتلة احملافظني من جمموعة مفككة . امليدان السياسي فلم يفصح عن موقفه من قضايا عديدة 

 .25- 20امحد صاري، املرجع السابق، ص ص : ينظر.تتمتع بربنامج إصالح معنيوبدون فعالية إىل جمموعة نشيطة مؤثرة 

  87-74: الصفحات
 "بــن عبـد املالـك رمضـان" نـبــذة تــارخيـيـة عـن حـيــاة ونضــال الشهــيد  )30

و مضى قدما حبثـا عن قـدر مجعه يومـا مبدينة  بالـرغم من ميالده بقسنطينة أختصر املسافـة و الزمن: مولده و نشأته و تعـليمه  - 1
 و أن القضيـة واحدة فريـدةمستغامن ليـأيت من أقصى الشرق ، ألقصى الغرب يعلم األجيـال أن الوطن واحد مهما تباعدت حدوده 

 . حتريـر األرض و الـعـرض و الديـن و الـوطـن تـلىب
قـلق لـيايل الـفرنسيني و أرعـب ـارهم ذلك كـان حيسب له ألـف حساب و بـن عبد املالك رمضان ذلك الشهيد املغوار الذي أ -



 1928هو يصول و جيـول منـفذا كربيـات العمليات مبنطقة الظهرة ، بات إمسا المـعا يتضح جليا يف سجل شهـدائـنا، من مـواليد 
  .بقسنطينة، ترعـرع فيها و هو ثالث إخوتـه

 .لـمزاولة الـدراسة حيث حتصل على الشهادة باللغة الفرنـسية و تـابع دراستـه حىت ـاية مرحلـة املتوسطدخل املـدرسة اإلبتدائية  -
ضمن صفوف حـزب الشعب اجلزائري  1942عـام ) سنة  14( دخل العمل السياسي يف سن مبكرة : نضـاله السياسي  - 2

 . (لـوس(مث بعد ذلـك إنضم إىل املنطقة اخلاصة السريـة  1946مث بـعده يف صفوف حركة اإلنتصار للحريات الدميقراطية عام 
إهـتم بالعمل يف ميدان التجـارة حيث إختذ ها رداء يـخفي من وراءها نضالـه و عمـله السياسي يف سبيل حترير  1948يف سنة  -

 . البـالد
ألرض من ظلم مستعمر يتمتع بكل رفاهية يف حني هـاجر إىل فرنسا يـقنتـه أن الثورة سبيل وحيد لتحرير ا 1949يف بـدايـة سنة  -

 . يصلب شعب بأكمله و يذيقه الغـنب و اهلـوان
  . كثـف نشاطه مما لفت أنظـار املستـعمر إليه  1951بعد عـودتـه إىل أرض الوطن سنة  -

إلـقاء القبض على مجاعة من فلت العديد من املرات من كمائن العدو املدبرة ، و منهـا وشايـات اخلونة تلك اليت أدت إلـى  -
ااهدين أذيـقت أمـر العـذاب فتم اإلفـصاح عن أماكن املخازن و األسلـحة رغم كل ذلك واصل كفـاحه يف تلك الظروف فتنـقل 

 . من شرق البالد إىل غرـا و إستـقر بنـواحي مستـغامن
 . املهـام قام الشهـيد جبمع السالح قصد اإلستعداد للثورةو بعد حتديد األهداف و توزيع  22كان الشهيد من بني مجـاعة الـ  -

كـفـاح الشهيـد البطل و نشـاطـه املكثـف زرع اهلـلع يف صفـوف الـعـدو ، حيث قام الـعدو بتـوزيع منـاشري على : نشـاطـه الثوري - 3
* عمليات رفقة جماهـدي املنطقـة ليـلـة  07جل مجيع مـراكز البوليس و الدرك يف القطر حتذر من خطورة هذا البطل املغـوار الـذي س

 .مبنطقة ويـليس من بينها هجوم مسلح على مقر الدرك الوطـين و ختريب حمول الكـهرباء منطقة سيدي علي*  1954أول نوفمرب 
صبيحة  تاريخ هذا الشهيد تشهـد له مساحات و نواحي مستغامن و كل الظهرة اليت سقط ا الشهيد: ظروف إستشهاده  - 4

بعد اشتباك مع قـوات العدو بـدوار أوالد سيدي الـعريب ، الذي نصب كمينا موعة الشهـيد بن عـبد املالك  04/11/1954يـوم 
ني رمضان واليت كان ا كل من ااهد املتـويف دوار امليلود الذي أصيـب يف هـذه املعركة برصـاصة يف رجله اليمىن و ااهدين املرحوم

ارة خلضر و محيـيت عفيف ، ليـسقـط البطل بن عبد املالك رمضـان شهيدا ذه املعركة يف سبيل الـوطن وحتمل بلديـة بن عبد بن زك
   .املالك رمضـان امسه حالـيا

عرفت منطقة مستغامن كسائر مناطق اجلزائر إندالع الثورة بقيادة الشهيد بن عبد املالك رمضان و :  1954ليلة أول نوفمرب 
بن عبد املالك  –عمليات مبنطقة ويليس سابقا )  07(اهدي املنطقة على رأسهم الشهيدين برجي عمر وبرجي قدور بسبع جم

 . رمضان حاليا ـ وكذى هجوم مسلح على مقر الدرك الوطين و ختريب حمول الكهرباء مبنطقة سيدي علي
الك رمضان وقوات العدو بدوار أوالد سيدي العريب، و من عرف هذا اليوم اشتباكا بني جمموعة بن عبد امل: 1954نوفمرب  04ـ 

خالل الكمني الذي نصب للمجموعة اليت كان ا كل من ااهد املتويف دوار امليلود إثر إصابة برصاصة برجله اليمىن، رفقة 
 .  سبيل الوطنااهدين املرحومني بن زكارة خلضر ومحييت عفيف، واملشهودة بسقوط البطل بن عبد املالك شهيدا يف

  
واهتم بتنظيم األفواج الكشفية بالغرب اجلزائري، انصم إىل صفوف حزب  1937للكشافة االسالمية سنة " النجاح"بوهران، اخنرط يف فوج  1920سبتمرب  05من مواليد : )محو(بوتليليس  )31

، عّني ضمن جملس قيادة املنظمة اخلاصة 1948احلريات الدميقراطية وكذلك مرشحا يف انتخابات أفريل ، كان عضوا يف جملس بلدية وهران ممثال حلركة انتصار 1939الشعب اجلزائري سنة 

علوان أمال، املرجع السابق، : ينظر. ، أختطف واغتيل1957أكتوبر  21، وعشية االفراج عنه 1950ماي  08مسؤوال عن مشال عمالة وهران، بعد اكتشاف أمر املنظمة ألقي عليه القبض يوم 

  .172ص 

  78: الصفحة
،حصل على ثقافة مفعمة PPA  مث   ENAى بعني طاية شرق مدينة اجلزائر، أمي لغاية سن املراهقة، كون نفسه بفضل عمله يف املطبعة، انضم إل 1907أوت  03من مواليد  )أمحد(بودة  )32



أصدرها املسجونني داخل سخن احلراش، وخالل احلرب العاملية الثانية أصبح  اليت "  Parlement Algérien-الربملان اجلزائري" بالفكر اإلسالمي الشعيب، عني وكيال جلريدة احلزب املسماة 

بالعاصمة ، وعني على رأس جمموعة من املناضلني بتابالط 1945، وشارك يف مظاهرات ماي  1943عضوا يف مديرية احلزب اليت تعمل يف السرية مع حسني عسلة وحممد بلوزداد يف أفريل 

 .وعضو اللجنة املركزية   MTLD ، شارك يف مؤمتر1945ماي  08واألربعاء لقيادة الثورة إثرى جمازر 
  428-339-141-140-120: الصفحات 

يف نفس الوقت كان يتابع دراسته يف املدرسة الفرنسية " الفالح"حبي العناصر مبليانة، من أسرة فقرية، تلقى تعليمه يف مدرسة تعليم القرآن املسماة  1908ماي   27من مواليد  ):حممد(بوراس  )33

ل إفريقيا، كما أنه كان يرتدد على نادي الرتقي مهد احلركة اإلصالحية والثقافية يف البحرية، اخنرط يف صفوف حركة جنم مشا  استقر بالعاصمة وعمل أمني مكتب مبفتشية 1926مبليانة، يف سنة 

ضد منع اإلدارة الفرنسية  1933رات شعبية كبرية سنة اجلزائر، فتشبع مببادئ مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وتأثر برجاهلا يف مقدمتهم الشيخ عبد احلميد ابن باديس، حيث شارك يف مظاه

بعد املشاورة مع الشيخ عبد احلميد ابن باديس، ليكون هذا الفوج  -اجلزائر العاصمة-بالقصبة "  الفالح"أنشأ  أول فوج كشفي  1935مث يف سنة . لماء من النشاط خاصة الطيب العقيبالع

 . بتهمة التعاون مع األمان ضد فرنسا، ودفن يف القبة 1941ماي  27 حكم عليه باإلعدام يف. 1939نقطة انطالق لتأسيس فيدرالية الكشافة اإلسالمية اجلزائرية يف جويلية 

  77-76:الصفحات )34
من  1934ولدت مبدينة اجلزائر سنة . إحدى مجيالت اجلزائر الالئي صنعن ملحمة نضال املرأة اجلزائرية ،)جميلة( بوحيرد  )35

أسرة تعود يف أصوهلا إىل منطقة جباية، درست املرحلة االبتدائية، ومل يكن هناك شيئ مييزها عن بقية حوريات اجلزائر، غري أن 
بصفوف الثورة، وكلفت بنقل القنابل إىل  1956التحقت يف صيف .اخنراطها يف صفوف الثورة صنع منها ملحمة بطولية

بيت عمها مصطفى، وكذا تنفيذ عمليات فدائية، وأصبحت مسؤولة  عن مصلحة االتصاالت ،اكتشفت الشرطة أمرها 
، تعرضت لشىت أنواع التعذيب، و أحيلت إىل احملاكمة بتهمة اإلرهاب وحكم عليها 1957فيفري  19واعتقلتها يف 

عن قضيتها مشهران } جاك فرجاس{و } جورج أرنو{عدام ،أثار هذا احلكم استنكارا دوليا ،ورافع حمامييها الفرنسيان باإل
بالتعذيب الذي تعرضت له بوحريد، وصدرت الدعوة إىل إعادة حماكمتها، وأمام موجة الضغط واالستنكار خففت احلكومة 

بعد وقف إطالق النار منتصرة، عاشت بعد االستقالل يف اجلزائر حياة  الفرنسية احلكم إىل السجن املؤبد، وخرجت بوحريد
بسيطة بعد أن انفصلت عن زوجها جاك فرجاس، ومازلت إىل اليوم تعيش حياة مغمورة على الرغم من أن شهرا عمت 

 . الشرق والغرب زمن الثورة التحريرية

 285:الصفحات

فتعرض ملتابعة القمع  1934مناضل تونسي، أسس احلزب الدستوري اجلديد  ،)2000- 1903( بورقيبة الحبيب )36
حيث اضطرت فرنسا للتفاوض معه، حيث استقبله الشعب التونسي استقباال  1952الفرنسي، حىت اندالع الثورة التونسية 

" صاحل بن يوسف" معاهدة استقالل داخلي، متحديا معارضة  03/06/1955، فوقع مع فرنسا يف 1955احتفاليا كبريا 
إىل توقيع وثيقة االستقالل التام، فتزعم أول حكومة بعد االستقالل، وأصدر " خذ مث طالب" ليصل يف إطار سياسة املراحل 

ألغى  1957جويلية  25جملة األحوال الشخصية لبناء تونس على أسس عصرية علمانية، ويف "  13/08/1956يف 
 . وأصبح أول رئيس للجمهورية التونسية النظام امللكي فخلع الباي حممد األمني

  325-286-261 -260-234-222:الصفحات
من الرجال التارخيني الذين فجروا الثورة، صاحب ماضي عريف يف النضال الوطين،  ):سي الطيب الوطني(بوضياف محمد  )37

، و هو من أسرة مشهورة يف املنطقة، دخل 1919ولد باملسيلة سنة . 1992ورئيس الس األعلى للدولة املغتال يف جوان 
د إبان احلرب العاملية الثانية يف صفوف املدرسة االبتدائية و مل يكمل صف السنة اخلامسة تكميلي لينقطع عن الدراسة، جتن

اجليش الفرنسي، اكتسب خربة قتالية عالية وازداد وعيه الوطين تفتقا، انضم إىل حزب الشعب وأصبح عضوا بارزا يف حركة 
 عني مسؤوال عن احلركة بدائرة سطيف، وتوىل مسؤولية املنظمة اخلاصة يف عمالة قسنطينة يف الفرتة ما بني. االنتصار ح،د

، وإثر اكتشاف املنظمة اخلاصة حكم عليه غيابيا بثمان سنوات سجنا، ظل متخفيا وعاش حياة السرية، 1948-1950
. ح،د.إىل فرنسا لتويل رئاسة احتادية فرنسا حلركة االنتصار 1953وقد سعى جاهدا إىل تفعيل التوجه الثوري،انتقل يف سنة 



رض الوطن سعى مع نشطاء املنظمة اخلاصة إىل تأسيس اللجنة الثورية للوحدة وهناك اختلف مع مصايل احلاج، وملا عاد إىل أ
والعمل، وقد انتخب منسقا وطنيا للجنة، ودعا قدماء املنظمة اخلاصة الثوريني إىل عقد اجتماع االثنني والعشرين، وقام بدور 

ة التحريرية، و قد كلف مبهمة قيادية حساسة رئيسي يف إنضاج خيار الكفاح املسلح وساهم بفعالية يف التحضري الندالع الثور 
هي التنسيق بني الداخل واخلارج، وقد كان مقررا قبل أسبوعني من اندالع الثورة سفره إىل القاهرة لتقل الوثائق والتعليمات 

ح والتموين عرب للوفد اخلارجي، وأشرف على إنشاء احتادية اجلبهة بفرنسا، مث توىل يف إطار نشاط الوفد اخلارجي مهمة التسلي
قاعدة املغرب، نشط يف تنسيق العمل مع املقاومة املغربية ومتكن من إبرام اتفاق إنشاء جيش مغاريب موحد يف فيفري 

ضمن الوفد اجلزائري الذي حل ضيفا على  1956، وجنح يف إرساء قواعد خلفية للثورة باملغرب،اعتقل يف أكتوبر 1955
عتقال رفقة زمالئه  زعماء الثورة إىل غاية وقف إطالق النار، و قد نال شرف تعيينه امللك حممد اخلامس، وظل بوضياف م

عضوا يف جلنة التنسيق والتنفيذ الثانية ووزير دولة يف احلكومة املؤقتة عشية االستقالل كان مؤهال ألن يكون زعيما سياسيا، 
ب الشرعية وعارض ابن بلة و زمرته يف أزمة صائفة لكنه مل يتجاوب مع رغبات هيئة األركان العامة للجيش، وقف إىل جان

مث طلب منه مغادرة الوطن، فاستقر أوال بفرنسا مستميتا يف  1963، فاعتقل بأمر من ابن بلة بالصحراء يف جوان 1962
يه النظام اقرتح عل 1992محلة معارضته للنظام، واختار يف اية السبعينات االستقرار باملغرب رفقة أفرادعائلته، ويف عام 

اجلزائري العودة إىل اجلزائر لتويل رئاسة الدولة، فقبل االستجابة لنداء الوطن وهو يف سن متقدم، اغتيل يف غمرة األزمة 
، فالتحق شهيدا بالرفيق األعلى وذلك من دون أن يسعفه احلظ 1992جوان  28السياسية واألمنية اليت شهدا البالد يوم 

 .ر نضال رائدة زخرت ا مسريته الكفاحيةيف تقدمي شهاداته عن أدوا

-194-190-188-170-167-163- 153-151-150-149-148-147-146-144-ز-أ:الصفحات
201-219-220-232-233-236 -240-241-242-290-344-347-367-372-377-383-
391-392-393-449  

كان طاليا جبامعة   1954قسنطينة، يف نوفمرب تلميذ مبدرسة الكتانية يف . امسه احلقيقي بوخروبة حممد :)هواري(بومدين  )38
أرسله بن بلة إىل املغرب مرافقا شحنة أسلحة وزوده برسالة توصية إىل بوصوف قائد الوالية اخلامسة  1956األزهر، يف 

، مسؤول قيادة العمليات العسكرية )1957أوت (أصبح بسرعة أحد نواب بوصوف مث قائدا للوالية اخلامسة . بوجدة
-1960(قائد هيئة األركان العامة). 1959ديسمرب-1958أكتوبر (مث هيئة األركان الغربية) 1958أفريل (الغربية

 19قائد الفريق الذي أطاح بالرئيس بن بلة يف انقالب ). 1964أفريل (، عضو اللجنة املركزية واملكتب السياسي )1963
 1976ديسمرب  10رئيس اجلمهورية ابتداء من  مث) 1976-1965(، رئيس جملس الثورة واحلزب واحلكومة1965جوان 

 .1978ديسمرب  27إىل غاية وفاته بعد مرض يف 

-252-247-242-238-235-234-233-232-231-230-206-202-197-189-د:الصفحات
370-372-373-377-381-382 -387-391-393―396-416-423-433-435-484-490-
500 

وكان ممثل ,  حتصل على ليسانس يف احلقوق من جامعة اجلزائر,جبيجل   1932ولد عام  :)محمد الصديق(بن يحيى  )39
مثل  1956يف ,  1951سابق لالحتاد العام للطلبة اجلزائريني، اخنرط يف حزب حركة االنتصار للحريات الدميقراطية عام 

مث عضوا باحلكومة املؤقتة اجلزائرية , ثورة اجلزائريةعني عضوا بالس الوطين لل, جبهة التحرير الوطين مبؤمتر املنعقد بباندونغ
  ).1962- 1960(مث عني رئيس ديوان باحلكومة املؤقتة ما بني , 1960

  378 -293 -270 -202-178-170-65:الصفحات
األب املسيحي املناضل من أجل القضية اجلزائرية، مل يرتدد يف ) 1915-1996(  (Beranguer Alfred ): بيرنغار )40

 Regards chrétiens sur la: بعنوان 1955فضح النظام االستعماري يف اجلزائر، حيث كتب نصا صرحيا سنة 

situation en Algérie ، أكد فيه أنه من الطبيعي أن يصبح املسلمون وطنيني ثوريني، وعرب عن موقفه املؤيد من أجل



التحرير الوطين  جيشاستقالل اجلزائر، وضع يف امليدان خاليا سرية ملساعدة العائالت الذين يلتحق أولياؤهم باجلبال، ومون 
التينية، حيث لعب دورا كبريا يف إقناع معظم دوهلا للتصويت لصاحل باألدوية واللباس، عينته جيهة التحرير ممثال هلا يف أمريكا ال

  .عدالة القضية اجلزائرية، كما أقنع شعوا لفتح أرصدة مالية لدعم الالجئني اجلزائريني يف املغرب وتونس
  410-397:الصفحات

 1918، عسكري ورجل دولة فرنسي لقب بالمارشال سنة )1856 -1951(  Philippe Pétain :)فيليب( بيتان  )41
ضد الجيش األلماني، أصبح رئيس حكومة فيشي المتعاونة مع  1916بعد انتصاره التاريخي في معركة فردان سنة 

، فاتهم بالخيانة العظمى وحكم عليه باإلعدام الذي خفف إلى السجن مدى الحياة حتى )1944-1940( هتلر 
 .1951ه وفات

  .415- 405: الصفحات
سياسي اشرتاكي فرنسي  يهودي توىل رئاسة حكومة اجلبهة الشعبية  ،)1870- 1950( Blum ( Léon)بلوم ليون  )42

والثانية ) 22/06/1937 - 04/06/1936( األوىل بني: من حتالف أحزاب اليسار الفرنسية يف اجلمهورية الثالثة مرتيت
، أدخل إصالحات اجتماعية واسعة، وإجراءات تأميمية يف قطاعي املال 10/04/1938-13/03/1938ملدة شهر بني 

، أول 16/01/1947إىل 16/12/1946والتجارة، مث كان أخر رئيس للحكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية من من 
زب االشرتاكي الفرنسي احلديث سنة اشرتاكي وأول يهودي يتوىل رئاسة احلكومة الفرنسية، أحد املؤسسني الرئيسيني للح

من طرف اجليش األملاين، ) 1945-1940( بعد انسحاب الشيوعيني منه، اعتقل خالل احلرب العاملية الثانية  1920
 .وهو من أبرز الشخصيات يف احلركة العمالية الفرنسية

  122-117: الصفحات
جبامعة اجلزائر، ساهم يف نضال احلركة الطالبية اجلزائرية ، ، خترج من كلية احلقوق 1921ولد ببجاية  )مبروك( بلحسين  )43

حيث انسحب بعد األزمة الرببرية، واشتغل باحملاماة  1949وناضل يف حزب حركة االنتصار للحريات الدميقراطية حىت سنة 
يف " ان رمضانعب" ، أسبح مناضال يف جبهة التحرير الوطين بعدما كلفه 1953يف جباية، انتخب عضو يف بلدية جباية 

االنتقال إىل فرنسا للعمل يف احتادية  1956مبهمة االتصال مبجاهدي ناحية الصومام، مث طلب منه يف ربيع  1955خريف 
جبهة التحرير الوطين، انتقل إىل تونس وعمل مذيعا وحمررا بصحيفة ااهد، توىل عدة مسؤوليات يف ميدان التسليح 

يف " حممود الشريف" عمار أوعمران املكلف بالتسليح والتموين، مث عمل مع " مديرا ديوان والدبلوماسية، إذ عني مساعدا مث 
أمينا عاما مساعدا بوزارة اخلارجية وعمل مع كرمي بلقاسم،  1960، عني يف مطلع 1959نفس املهمة إىل غاية نوفمرب 

أمريكا الالتينية، عني نائبا يف الس التأسيسيب  منتدبا للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف دول 1961وأصبح يف اية 
: للمحاماة، نشر الوثائق اليت كانت حبوزته عن وزارة اخلارجية يف كتاب" أمحد بن بلة" بعد االستقالل، تفرغ بعد عزل 

 .مراسالت اجلزائر القاهرة

 293:الصفحات

ولد مبنطقة القبائل، كان عامال باملصاحل االجتماعية مليناء اجلزائر أين نشط داخل الكونفديرالية العامة  :)بوعالم(بورويبة  )44
، ساهم يف 1954، انضم يف صفوف جبهة التحرير الوطين مباشرة مع اندالع الثورة يف واألرصفةللشغل يف قطاع املوانئ 

، وعني أمينا وطنيا مكلفا باملال يف أول أمانة لالحتاد، سجن من 1956تأسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني يف فيفري 
 Bourouiba Boualem, les syndicalistes algériens, leur: ينظر. إىل غاية االستقالل  1956ماي  26

cimbat de l’éveil à la libération 1935-1962, Dahleb/ZNAG, Alger, 2001, p 47. 
  51: الصفحة

من مؤسسي جبهة التحرير الوطين، و أول قائد للوالية الرابعة و رئيس الس الشعيب الوطين يف مرحلة : )رابح ( بيطاط  )45
،درس املرحلة االبتدائية واشتغل يف معمل ابن شيكو للتبغ، 1925ديسمرب  19نة يف ولد بعني الكرمة بقسنطي. االستقالل



و أصبح عضوا فاعال يف قيادة املنظمة السرية، حكم عليه غيابيا بعشر .ح،د.ناضل يف حزب الشعب و يف حركة االنتصار
ية و عني قائدا على املنطقة شارك يف التحضري الندالع الثورة التحرير . وعاش حياة السرية 1951سنوات سجنا عام 

إثر وشاية،وحم عليه بالسجن  1955الرابعة،أشرف على توجيه العمليات العسكرية األوىل ، و ألقي عليه القبض يف مارس 
، نفذ اضرابا 1958املؤبد و األعمال الشاقة، تعرض للتعذيب و التنكيل يف عدة سجون باجلزائر، مث نقل إىل فرنسا بعد عام 

إىل قصر توركان  1961دف االعرتاف به كسجني سياسي، وهو ما حصل عليه إثر تعيينه وزير دولة،فنقل عام عن الطعام 
عشية االستقالل وقف إىل . ،أطلق سراحه بعد وقف إطالق النار1956حيث الزعماء األربعة الذين اعتقلوا يف أكتوبر 

ضوا يف املكتب السياسي للحزب قدم استقالته احتجاجا وع. جانب مجاعة تلمسان، و عني نائب رئيس أول حكومة جزائرية
، مث وزيرا للنقل عام 1965، وعني وزير دولة عام 196جوان  19على ميشه و غادر اجلزائر إىل اخلارج، أيد انقالب 

ابه ، وتوىل الرئاسة بالنيابة بعد وفاة بومدين، أعيد انتخ1977،انتخب رئيسا للمجلس الشعيب الوطين يف مارس 1972
 .2000وابتعد عن السياسة إلDأن تويف عام  1990أكتوبر  2رئيسا للمجلس و استقال منه يف 

 393-383-240-237-233-220-219-190-188-178-163-150-145:الصفحات

تعليمه العايل، أحد املنظمني باجلزائر العاصمة من عائلة ميسورة، درس الطب يف  حبسني داي 1917من مواليد ) 2003-1917( ،)محمد لمين( دباغين  )46

ترأسا األمانة العامة حلزب الشعب اجلزائري خالل احلرب  ،1943، عارض التجنيد اإلجباري بالبليدة سنة 1939منذ سنة   MTLD ، انضم لـAEMAN لـ
، 1946/1951من  خلفا ملصايل احلاج خالل غيابه يف رئاسة احلزب، انتخب نائبا يف الربملان الفرنسيالعاملية الثانية، 

، رفض رئاسة قيادة الثورة، والتحق 1947اختلف مع القيادة السياسية حلزب حركة االنتصار للحريات الدميقراطية سنة 
، مث عني عضوا يف جلنة   CNRA وعضوا يف الس الوطين للثورة 1956بالوفد اخلارجي بالقاهرة حيث عني رئيسا له سنة 

حيث  1959وزيرا للخارجية يف أول حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية حىت سنة  ، وعني1957التنسيق والتنفسذ سنة 
فاعتزل السياسة ،  بعد حادثة عمرية عالوة 15/03/1959استقال من احلكومة املؤقتة يف " فرحات عباس" اختلف مع 

  .ليتفرغ ملهنة الطب حىت وفاته بعدها
علي  : نظر كذلكي. 405ص  السابق، املصدر، ، اجلزء الثالث)ورة التحريريةمع ركاب الث(حياة كفاح ، املدين توفيق أمحد :ينظر

  .236-235 كايف، املصدر السابق، ص ص
- 233-230- 222-221-219-218-214-191-175-163-149-140-139-119-أ :الصفحات

264-270-293-321-333-335 -336-338-339-348-350-386-449-452.   

، زاول دراسته يف مسقط رأسه، 1919 سنة) حاليا والية تيارت(  بقصر الشاللة ولد :)2000- 1919 )(سعد ( دحلب  )47
التحق باحلياة العملية كموظف  1940.-1939أين حتّصل على شهادة البكالوريا  البليدة و منها إىل املدية بعدها انتقل إىل

كان دائم اإلطالع على   .عريف يف مصلحة الضرائب، استدعي للتجنيد يف املدرسة العسكرية بشرشال أين خترّج منها برتبة
، وجريدة األمة العربية جنم مشال إفريقيا حزب لسان حال جريدة األمة الصحف الوطنية الصادرة آنذاك وخاصة

اناة اتمع تناول فيه مع" أنتم اخلناجر" كتب أول مقال سياسي يف صحيفة األمة حتت عنوان  .شكيب أرسالن لصاحبها
فرع قصر الشاللة وشارك يف مؤمتر أحباب  1944 عام حزب الشعب اجلزائري بعد انقضاء مدة جتنيده انضم إىل.اجلزائري

وبقي يف  أبريل 18 بالعاصمة إىل أن ألقت عليه السلطات االستعمارية القبض يوم 1945 البيان واحلرية الذي انعقد يف مارس
وانتخب عضوا يف اللجنة  قصر الشاللة كممثل للحزب يف 1947 ، شارك يف انتخابات1946 السجن إىل غاية أوت

جوهر   إنّ :"  أين انفجرت أزمة احلزب اليت قال يف شأا 1953 يف مؤمتر أفريل حلركة االنتصار للحريات الدميقراطية املركزية
يل الثاين ويف مقدمتهم بعض اخلالف يكمن يف االختالف بني جيلني من اإلطارات، الرعيل األول ويف مقدمتهم مصايل والرع

كان سعد دحلب من ضمن مناضلي   ." اجلامعيني ، كما يكمن أيضا يف التباين بني مستويني يف رؤية األحداث و معاجلتها
وبقي فيه حىت  سجن بربروس احلركة الوطنية الذين مستهم اعتقاالت السلطات الفرنسية غداة اندالع الثورة، حيث أودع



قام بأول  1956 ويف شهر فرباير من سنة. ، بعدها التحق بصفوف جبهة التحرير الوطين يف صيف نفس السنة1955 ربيع
مهمة يف إطار اجلبهة حيث كلفه عبان رمضان و يوسف بن خدة باالتصال باملنطقتني األوىل والثانية دف اإلعالم والتنسيق 

يف املنطقة الثانية وكتب تقريرا شامال عن هذه املهمة نشره يف جريدة املقاومة اجلزائرية حتت  زيغود يوسف و قد التقى خالله
مل يشارك . 1956 ، وبسبب هذه املهمة اعتقل بالقرب من املدية ومل يطلق سراحه إال يف خريف" عائدا من اجلبل " عنوان 

انتقل إىل املغرب عرب الوالية اخلامسة . فيذ األوىل مكّلفا باإلعالم والتوجيهعني عضوا يف جلنة التنسيق والتن .مؤمتر الصومام يف
بعد تنحيته . بعد أن نقل مقر قيادة جلنة التنسيق والتنفيذ إىل اخلارج العريب بن مهيدي بعد استشهاد البطل عبان رمضان مع
ومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية حيث شغل خالهلا هذه اللجنة أصبح نائبا لفرحات عباس ، عني بعدها عضوا يف احلك  من

ية يف احلكومة املؤقتة مث أمينا عاما لوزارة اخلارج. يف احلكومة املؤقتة األوىل حممد يزيد نائبا لوزير اإلعالم: عدة مناصب منها
مفاوضات  ، كما شارك يف 1961 يف احلكومة املؤقتة الثالثة وزيرا للخارجيةوبعدها  .1959 عام كرمي بلقاسم الثانية مع

قالل مهمة منجزة من أجل است: بعد االستقالل عني سفريا باملغرب، كتب مذكراته بعنوان  .اليت حددت مصري اجلزائر ايفيان
 ".اجلزائر

-322-321-293-249-242-237-235-223-220-202-191-171-170-163-أ:الصفحات
335-348-355-356-362-364 -365-366-379-380-384-426-430-433-447-450-
459  

نوفمرب بطل قوري آمن بالكفاح املسلح ودعا إليه، وكان له شرف قيادة منطقة الشمال القسنطيين ليلة الفاتح  ،"ديدوش مراد )48
، و ا تلقى تعليمه االبتدائي و الثانوي، مل يتمكن من مواصلة الدراسة و 1927جويلية  19ولد مبدينة اجلزائر يف . 1954

لتأطري املنظمة  1947اخنرط يف حزب الشعب إبان احلرب العاملية الثانية، وانتدب يف سنة . عمل يف شركة السكة احلديدية
نطقة مشال قسنطينة،وبعد إكتشاف املنظمة السرية تعرض ملالحقات الشرطة فاختفى يف العديد السرية، و عني قائدا جهويا مل

 1952ويف سنة . من األماكن رفقة بن مهيدي، ساعد ابن بو العيد على إنشاء ورشة صناعة أدوات متفجرة استعدادا للثورة
الوصول إليه و اعتقاله لكنه فر أثناء عملية نقله و عني مسؤوال عن احلزب يف منطقة البليدة و املدية، ومتكنت الشرطة من 

عني مسؤوال يف فيدرالية فرنسا و قام هناك مبجهود معترب يف عمليت التوجيه و  1952ويف اية عام . التحق بالعاصمة
حث على  إثر أزمة حزب حركة االنتصار بادر مع زمالئه الناشطني يف انشاء اللجنة الثورية للوحدة و العمل و. التنظيم

اإلسراع يف إعالن الثورة شارك يف االجتماعات التحضريية للثورة و عني ديديوش قائدا ملنطقة العاصمة، مث حول يف اللحظة 
األخرية إىل منطقة الشمال القسنطيين، وأظهر البطل شجاعة و قدرة فائقة على التنظيم، حيث قاد العديد من العمليات 

أشهر من الكفاح و بينما كان رفقة عدد من ااهدين متنقال بوادي كركر حاصره العدو فقرر  الباهرة رغم قلة األسلحة و بعد
فكان البطل ديدوش مراد أول من . 1955جانفي  18ديدوش خوض املعركة، وسقط شهيدا يف معركة غري متكافئة يوم 

كان رمحه اهللا يتمتع بنظرة سياسية . غواراسقط شهيدا مت القادة التارخيني للثورة،وفقدت فيه الثورة شخصية فذة و بطال م
ثاقبة فضال عن الشخصية العسكرية الفذة، و أن الدارس ملوافقه و أفكاره يقف على مالمح العبقرية الفذة، وقد أجاب مرة 

سنخوض أربع سنوات من الكفاح لنرغم فرنسا على التخلي عن {: أحد جنوده الذي سأله عن مدة الكفاح املسلح قائال
اجلزائر فرنسية، و ليحتضن الشعب الثورة مث خنوض املعارك و ااات مع فرنسا أربع سنوات أخرى، و ننتظر  فكرة

 .و كانت هذه نظرة استشافية بعيدة صدقت يف امليدان} استقاللنا

- 347-232- 194-192-190-162-153-150-148-147-146-145-144-92-78- أ: الصفحات
377 

ختصص سالح املشاة، عسن جنرال فيلق،  1912خترج من مدرسة عسكرية سنة  :)1970- 1890)(شارل (ول غدي )49
، ترأس حكومة فرنسا احلرة بلندن يف 1940وناسبا لكاتب الدولة للدفاع الوطين، قاد املقاومة الفرنسية ضد األملان يف جوان 

احلكومة املؤقتة للجمهورية  تسمى 1944، ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين اليت أصبحت يف جوان 1943جوان  18



الفرنسية، أول رئيس للجمهورية الفرنسية اخلامسة، اشتهر مبناوراته االستعمارية جتاه الثورة اجلزائرية، ألف عدة كتب حول 
 ". ، فرنسا وجيشها" ، ابن السيف"ديحنو جيش جد" والتصور السياسي والعسكري منها  اإلسرتاتيجيةموضوع 

-249-247-246-245-244-243- 223-221-208-207-205-166-124-123-53:الصفحات
255-257-259-265-267-271 -277-278-279-280-333-338-369-371-372-376-
381-386-389-413-425 

تلقى تعليمه بكتاتيبها مث درس باملدرسة الثعالبية فرتة قصرية واعتمد بعد  1884ولد باجلزائر العاصمة سنة : )عمر(راسم  )50
يف التكوين، وهو من املثقفني اجلزائريني مزدوجي اللغة، اشتهر بنشاطه السياسي والصحفي على  ذلك على نفسه

اخلصوص،فلقد كان خطاطا ورساما وصحفيا، ومصلحا دينيا واجتماعيا ، كان شعاره احملاربة يف سبيل إصالح الدين على 
م يتحسر إىل ما آل إليه الشعب واألوضاع املزرية وكان عمر راس .مذهب الشيخ حممد عبده فجعله شعارا ملسريته اإلصالحية

اليت كانت تعيشها اجلزائر، من خلو املساجد من الراكعني الساجدين وامتالء الشوارع باللصوص والفجار والسكارى، وانتشار 
ع املزرية اليت اآلفات االجتماعية وامليوعة واخلالعة بني صفوف الشباب اجلزائري، فلم يستطع إخفاء حسرته على هذه األوضا 

وانطالقا من  .ودعا عمر راسم إىل تطبيق االشرتاكية كحل البد منه حملو الفوارق الطبيعية ، فيها الشعب، وسعى إلصالحها
آراء عمر راسم ميكن اعتباره أول صحفي صدع باملذهب السلفي على صفحات اجلرائد اجلزائرية العربية بدون خوف أو تردد 

مت سجنه بسبب آرائه املعادية للدارة  .ج به يف السجن الذي قضى به كل سنوات احلرب العاملية األوىلولو أدى به ذلك إىل الز 
بعد السجن انصرف  1921الفرنسية واليت اعتربته هذه األخرية أا حماولة لتأليب الشعب على اإلدارة، أطلق سراحه يف عام 

تاركا وراءه  1959تصوير والزخرفة العربية والشرقية، تويف يف سنة انشأ مدرسة تعليم ال 1931إىل فن اخلط والرسم ويف سنة 
املرجع السابق، ، 1930-1830اجلزائر بني فرنسا واملستوطنني صاحل عباد، : ينظر .أعماال عديدة وعددا كبريا من التالميذ

العدد  لة املصادر،جم، 1914 – 1882مجال قنان، مشاغل اتمع اجلزائري من خالل الصحافة : ينظر كذلك .213:ص
إىل  1903حممد ناصر، املقالة الصحفية اجلزائرية نشأا تطورها وإعالمها، من  .77:، ص 2004، السداسي االول، 3

  .78: ، ص1978، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1، مج 1931
  84-81 :الصفحات

بعدها التحق العمودي باملدرسة اإلبتدائية ). الكتاب( وا نشأ وترعرع وتلقى تعليمه األول حيث بدأ بتعلم القرآن الكرمي باجلامع بوادي سوف  1925ولد خالل سنة : )عبد القادر(العمودي  )51

ينة بسكرة ملواصلة التحصيل العلمي وكان بعد ذلك إنتقل إىل مد ،1938-1937الوحيدة بالوادي ، وا زاول مشواره التعليمي إىل غاية احلصول على الشهادة اإلبتدائية خالل املوسم الدراسي 

وعن التحضري للثورة يقول هذا .  انظم إىل صفوف حزب الشعب يف بداية األربعينات، كان عبد القادر العمودي أحد مسؤويل املنظمة بقسنطينة .زميله يف نفس القسم حممد العريب بن مهيدي

د ممكن من مناضلي املنظمة السرية القادرين على اختاذ القرار حاضرين وأن يكونوا ممثلني ملناطق الرتاب الوطين قدر اإلمكان إلعطاء عند التحضري للثورة تقرر أن يكون أكرب عد… : " األخري

حيث شاهد  1962مارس  19الق النار يف واصل نشاطه خالل الثورة على هذا املنوال إىل غاية وقف إط  ".البعد الوطين والصدى الواسع للثورة، وهذا هو اهلدف الذي كنا نسعى إليه وحققناه

  . األعالم الوطنية ترفرف على شرفات وأزقة اجلزائر وعاش أفراح الشعب اجلزائري باسرتجاع السيادة الوطنية

  78: الصفحة
حاز على شهادة ابتدائية، دفعته ظروف الفقر يف سكيكدة للعمل كخماس يف مزارع :) 1956- 1921( زيغود يوسف )52

) بسكيكدة( اشتغل بالسباكة، ناضل يف صفوف الكشافة وحزب الشعب، أصبح نائبا لرئيس  بلدية مسندو  املستوطنني، مث
بعد اكتشافها بسجن عنابة، حيث فر رفقة  1950، أشرف على املنظمة اخلاصة بسكيكدة واعتقل سنة 1947سنة 

شن عمليات جريئة يف مسندو،  1954مرب زمالئه، وعاش متخفيا باألوراس، حضر اجتماع اإلثنني والعشرين، ويف أول نوف
، شارك يف إثراء مؤمتر 1955أوت  20يف زرع خاليا الثورة، قاد هجومات الشمال القسنطيين يف " ديدوش مراد" وساعد 

الصومام وعمل على جتسيدها يف امليدان، بعدما كلفه املؤمترون مبهمة رأب الصدع بني قادة األوراس، استشهد يف معركة بطولية 
 . 23/09/1956د العدو يف ض



 349- 191-170-168-165-164-162-152-150-78: الصفحات

حركة انتصار احلريات، كان قريبا من عناصر  –باحلروش، مناضل يف حزب الشعب  1911من مواليد  :)محمد( حربي  )53
، عضو يف 1956نائب قائد الفيدرالية اللجنة الثورية للوحدة والعمل، من أوائل قياديي فيدرالية فرنسا جلبهة التحرير الوطين، 

، من حمرري 1961، ومستشار يف ديوان دحلب بوزارة اخلارجية  1959الديوان املدين لكرمي بلقاسم بوزارة القوات املسلحة 
، سجن 1965جوان 19، مكلف مبهمة يف رئاسة اجلمهورية لدى أمحد بن بلة، عارض انقالب  1962برنامج طرابلس 

، أستاذ التاريخ يف جامعات فرنسية، له مؤلفات عديدة عن تاريخ احلركة الوطنية 1973جلأ إىل فرنسا  ملدة مخس سنوات،
 .وجبهة التحرير الوطين والتاريخ السياسي للجزائر املعاصرة

 389-235-218-193-97- 64-ز:الصفحات

، يعد من الليرباليني ، انتخب يف الس 1911جانفي  30من مواليد أقبو بوالية جباية يوم  :)عبد الرحمان(فارس  )54
مع ..، عمل موثقا مبدينة القليعة غرب مدينة اجلزائر1953، ترأس الس اجلزائري يف اجلنوب عام 1949التأسيسي عام 

التحرير بفرنسا جلمع التمويل للثورة عم طريق  اقرتب من أطروحات جبهة التحرير الوطين، نشط ضمن فيدرالية جبهة 1955
ومت اطالق صراحه بعد وقف اطالق  النار  1960االشرتاكات من املهاجرين، لكن اعتقلته السلطات الفرنسية يف نوفمرب 

لكن  ، مل يلقى يف البداية التأييد من طرف احلكومة املؤقتة لتويل رئاسة اهليئة التنفيذية املؤقتة ،1962مارس  19يوم 
نتخب نائبا يف الس تراجعت عن ذلك فيما بعد،  بعد تصلب موقف الفرنسي، وعني على رأس اهليئة التنفيذية املؤقتة،مث ا

،  توّيف بتاريخ 1963-01-10الّتأسيسي عن عمالة تيزي وّزو كما  عيّنه بن بلة رئيس غرفة املوثّقني للعاصمة بتاريخ 
 . . بزّموري 13-05-1991

  502-491-490-448-310-240-239:الصفحات
من والية قاملة، ومن أسرة متواضعة، متحصل على اجلزء األول من شهادة البكالوريا، كان عضوا يف مجعية الكشافة االسالمية  1922جانفي  10ولد يوم  ):بوجمعة(سويداني  )55

، شارك 1947مث إىل املنظمة اخلاصة عند تأسيسها يف فرباير . 1943بارية، انضم حلزب الشعب اجلزائري يف سنة اجلزائرية، والعب كرة قدم يف فريق الرتجي القاملي، قام باخلدمة العسكرية االج

  .القليعةبعد وقوعه يف حاجز قرب مدينة  1956أفريل  16حيث كان مساعد رابح بيطاط يف املنطقة الرابعة، استشهد يوم  1954يف اهلجوم على بريد وهران، كان من مفجري الثورة سنة 

  150-142-78-أ:الصفحات
. كان حماميا و عضوا يف حزب الشعب، وكبقية املثقفني فإنه سرعان ما ارتقى إىل املناصب القيادية: )عبد الرحمان(كيوان  )56

كان النائب الثاين لرئيس بلدية . ، وأصبح امسه رمزا لإلصالحية1954عضو يف سكرتارية حركة انتصار احلريات عام 
رفض موافقة بن خدة على االنضمام . 1955س و أطلق سراحه يف مار  1954اعتقل يف نوفمرب ). جاك شوفالييه(العاصمة

شهرت به جبهة التحرير يف إحدى . ونادى باالستقالل الذايت عوض املطالبة باالستقالل التام. إىل جبهة التحرير بدون شرط
عني سفريا . ، بامسه اخلاص1956فكان آخر من انضم،وشارك يف املفاوضات مع مبعوثي غي موللي، عام . منشوراا
 . 1974ومل يلعب أي دور بعد احلرب، أصبح مديرا للوظيفة العمومية عام  1961ة املؤقتة يف بكني عام للحكوم

 481-452-353-342-293-268:الصفحات

( الرئيس اخلامس والثالثني يف الواليات املتحدة األمريكيةبني ، )1917 -1963( Kennedy ( John )كنيدي جون  )57
الدميقراطي وهو أول رئيس أمريكي كاتوليكي، توىل الرئاسة يف فرتة شديدة االضطراب يف كمرشح للحزب ) 1961-1963

 .1963احلرب الباردة، اشتهر مبواقفه التحررية، اغتيل 

 415-414: الصفحات



فرنسي يهودي ماسوين، مارس احملاماة ) 1796-1880(:  Jacob CREMIEUX-Isaacيعقوب-و اسحاقيكريم )58
، )1848-1842(، تقرب من حممد علي باشا، نائب )1840(سافر إىل سوريا) 1830(استقر يف باريس ) 1828(

- 04/03/1870(وزير العدل ) 1869-1870( (Drôme)نائب عن مقاطعة دروم  -بالس التشريعي التأسيسي
مرسوم : مراسيم تنظم احلياة يف اجلزائر، منها  06، أصدر 1870مرة آخرها يف جوان  17، زار اجلزائر )17/02/1871

الذي منح اجلنسية  24/10/1870يضع حدا لإلدارة العسكرية يف اجلزائر مرسوم مينع اليهود من تعدد الزوجات مرسوم 
، مث )1875-1872(العاصمة  انتخب نائبا لعمالة اجلزائر (d’office)يهودي جزائري تلقائيا  35.000الفرنسية ل 

 ). 1880-1875(عضوا لس الشيوخ

    136- 44   :الصفحات
ويف عام . 1945وحىت عام  1940هو رئيس الوزراء يف اململكة املتحدة من عام  :لسير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل )59

أن "يف خطابه يف قيلد هول بلندن  1942نوفمرب  10أكد يف  .1955توىل تشرشل املنصب ذاته إىل عام  1951
حمفوظ قداش، تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية : ينظر". االعالن يطبق فقط على الشعوب االوروبية احملتلة من قبل النازيني

  .  911، ص املرجع السابق، اجلزء الثاين، 1951- 1939
127: الصفحة  

بدأ نشاطه السياسي كمناضل يف النقابة الفرنسية للعمال، انضم للمقاومة إىل  Lacoste ( Robert) الكوست روبرت )60
" ( دوردوين" ، انتخب نائبا للحزب االشرتاكي يف مقاطعة والدته  1944جانب دجيول ضد االحتالل النازي سنة 

فيفري  9زائر بني ، استلم حقيبة وزارة الصناعة يف عدة حكومات فرنسية، أصبح وزيرا مقيما يف اجل)1946-1968
 .9/03/1989، تويف يف 26/09/1971، انتخب سناتورعن احلزب  االشرتاكي يف  1958أفريل  15و  1956

 214  -162: الصفحات

قسيس يف ) 1825-1892(:  Charles Martial Allemand LAVIGERIEالفيجري شارل )61
أستاذ خمتص يف تاريخ الكنيسة جبامعة ) 1853(، دكتوراه يف العلوم الدينية )1850(، دكتوراه يف اآلداب 02/06/1849

، رئيس أساقفة )1863(، أسقف نانسي )1860(، زار دمشق و حاول االتصال باألمري عبد القادر )1854(سوربون 
اشرتى مساحة أرضية زراعية واسعة باحلراش، بىن فوقها ضيعة مجع فيها األيتام و  1867، يف سنة )1866(اجلزائر العاصمة 

كما أنشأ أيضا معهد األخوات   (Pères blancs)أنشأ مؤسسة اآلباء البيض  1868درم على حرفة الفالحة، و يف سنة 
(Sœurs Blanches)  عينه البابا ليون  1882، يف سنة " ماري سالومي" بالتعاون معXIII Léon  كارديناال، مث رئيسا

حقق أمنية البابا يف توحيد الكاثوليك بفرنساـ تويف باجلزائر العاصمة يف  1890، و يف )1884(ألساقفة قرطاجة 
 .، وحول جثمانه إىل روما18/11/1892

  51-43 :الصفحات
 1926من منطقة القبائل، ولد سنة . قيادي يف جبهة التحرير الوطين و مسؤول فدرالية اجلبهةبفرنسا  )محمد( لبجاوي )62

وكان تاجرا معروفا ،انضم مبكرا إىل صفوف الثورة، وعمل مساعدا لعبان . مبدين  اجلزائر، ناضل يف حركة االنتصار،ح،د
س، كما كان له دور مهم يف تأسيس االحتاد العم للعمال رمضان يف العاصمة، حيث كلفه بأداء عدة مهام يف فرنسا و تون

اجلزائلريني و ربطه جببهة التحرير الوطين، طلبت منه جلن التنسيق و التنفيذ إثر مؤمتر الصومام اإلشراف على رئاسة احتادية 
صال باألحرار الفرنسيني، ألقت جبهة التحرير الوطين بفرنسا، فعمل على تأطري املهاجرين اجلزائريني و تنظيم االحتادية، و االت

أيد حتالف . 1962و أودعته سجن فران املشهور مث السانيت إىل غاية عام  1957عليه مصاحل األمن الفرنسية القبض سنة 
تلمسان و عني بعد االستقالل مستشارا البن بلة، وقد عارض سياسة هواري بومدين و عاش يف املنفى، أعلن يف سنة 

كة املسلحة للقوى الدميقراطية اجلزائرية املعارضة بتشجيع من احلسن الثاين ،وتبىن الطرح املغريب عن تشكيل احلر  1976



إىل جانب ابن بلة، لكنه انسحب بسرعة ، ألف عدة   1988خبصوص الصحراء الغربية،وعاد إىل الساحة السياسية سنة 
 . كتبه اجلنرال ماسو معركة اجلزائر ردا على ماوكتاب حول } حقائق حول الثورة اجلزائرية{كتب باللغة الفرنسية منها

 451-363- 216-202- 196-167:الصفحات

، وأصبح كاتبا لفرعه 1937، مث حزب الشعب اجلزائري عام1936عام    ENAمبدينة سكيكدة، درس يف ثانوية سكيكدة، إلتحق حبزب 1917ديسمرب 17من مواليد  )حسني(حلول  )63

باسم أحباب جريدة األمة اليت كان عضوا يف جلنة حتريرها لشرح سياسة احلزب لإلخوة 1937املركزية، مث سافر يف بعثة مع بعض املناضلني إىل تونس خالل فيفري عامبالعاصمة، مث دخل اللجنة 

بالسجن ملدة عامني، وأعيد اعتقاله لعدة مرات، كما رشحه  مع احلاج مصايل و مفدي زكريا وغرافة إبراهيم، وكذلك حكم عليه 1937أوت  27اعتقل يوم . التونسيني يف احلزب الدستوري

مبدينة وهران، وبعد إنشاء املنظمة اخلاصة أصبح عمله موزعا  1946سنة  باملدية، مث ترشح النتخابات الربملان الفرنسي يف1937أكتوبر  17السجن لالنتخابات البلدية يوم     احلزب وهو يف

علم السجناء اللغة الفرنسية وشارك يف . أضرب عن الطعام بسجن بربروس ليحصل على حق السجني السياسي. مسئوال عن على جهاز احلركة واللجنة التنظيمبينها وبني العمل االنتخايب، عني 

- جلنة العمل الثورية لشمال إفريقيا " هلا مجاعة  اليت حتمس     وقف مع مصايل يف معارضة التعاون مع األملان النازيني  ". Parlement Algérien  - الربملان اجلزائري" حترير جريدة 

 CARNA  " 16و 15، وشارك يف مؤمتر احلزب أيام 1953عني أمينا عاما للحزب، أختلف مع مصايل وفريقه، كما كان من أنصار الدعوة لعقد املؤمتر الوطين يف ديسمرب  1949، يف سنة 

بعد اندالع الثورة مّثل جبهة التحرير يف . اليت يشرف عليها مصايل" اجلزائر احلرة " ضد جريدة " األمة اجلزائرية" ان كيوان جريدة أنشأ مع عبد الرمح. الذي قرر عزل مصايل 1954أوت  17و

 . اخلارج
  348-342-145-140-139: الصفحات

العلمية، وقد تركزت بتلمسان، من أسرة اشتهرت باملكانة  1848ولد عبد القادر ااوي سنة  :)عبد القادر(المجاوي  )64
العلوم الشرعية وآداب اللغة العربية والفقه وأصوله، والفرائض والتفسري، احلديث الشريف، باإلضافة إىل علم : دراسته حول

املنطق واحلساب والفلك والتاريخ واألدب، باإلضافة إىل استعداداته الفطرية، تأثر بالوضع الذي كانت تعيشه بالده، والذي 
يف ظل السيطرة الفعلية للمعمرين، كل هذه األمور لعبت دورا حامسا يف حتديد توجه ووسائله يف ميدان العمل ازداد سوءا 
فنجد جهوده العلمية واإلصالحية قد تبلورت يف عدة ميادين وهي الرتبية والتعليم والصحافة والتأليف ، واستطاع  .اإلصالحي

حيث عمل يف سنة   ،" ..أحييت النفوس وأنعشت الروح "... ملنطقة، أن يساهم حبركته هذه يف إحياء ضة علمية يف ا
درس ا خمتلف العلوم، كتحفيظ القران، احلديث، الفقه، املنطق، األدب، وعلم الفلك   كمدرس باملدرسة الكتانية،  1878

مة، وساهم يف تدعيم اجلو الثقايف واحلساب، كما عينته اإلدارة الفرنسية يف املدرسة الثعالبية، مث واصل ااوي نشاطه بالعاص
كما اثر ااوي على احلياة ... عبد احلميد بن مساية، املفيت بن زكري، احلفناوي: ا، إىل جانب كوكبة من األساتذة مثل

لقد أنتج ااوي مصلحني وعلماء واصلوا عمله اإلصالحي  .الثقافية يف العاصمة عن طريق املؤسسات والنوادي واجلمعيات
حممد املولود بن املوهوب، وباملوازاة مع : وابرز تالمذته السعيد بن زكري، الشيخ عمر بن دراجي قاضي احلنفية باجلزائر،: لمث

، شارك يف 1903املنتخب، جريدة املغرب : نشاطه التعليمي فقد ساهم ااوي يف احلركة الصحفية، حيث ساهم يف كل من
، ومن أهم القضايا اليت نالت القسط األوفر من اهتمامات الشيخ )1909-1908( جريدة كوكب إفريقيا يف الفرتة ما بني

عبد القادر ااوي هي الرتبية، فلقد برزت شخصيته كمريب يف هذا اال، فحاول أن يعطي منهجا للرتبية، قائما على أسس 
بوية، واهتم أيضا إىل جانب كل هذا علمية حديثة كما خصص جزء من اهتماماته للمريب، باعتباره طرفا يف العملية الرت 

تويف عبد القادر  .بالناحية االقتصادية وحـث اجلزائريني على تقليد الغربيني فيما توصلوا إليه يف هذا اال، والعلـوم احلديثة
وآثاره، جملة  عبد القادر ااوي، حياته عمر بن قينة،: ينظر .تاركا وراءه اثر طيبا 1914أكتوبر  06ااوي بقسنطينة يف 

  .114: ، ص1978، ديسمرب 48الثقافة، العدد 
  88-84: الصفحات

: " ، مث قائدا للوالية األوىل خلفا ل 1956مناضل وطين شجاع، قائد املنطقة األوىل ) 1959-1928( لعموري محمد )65
عضوا يف قيادة أركان احلدود الشرقية،  1958الذي عني عضوا يف جلنة التنسيق والتنفيذ يف اخلارج، عني " حممد الشريف

حماوال تغيري الوضع وإنقاذ الثورة، فاكتشفت حماولته، وام  فنفي إىل جدة مث إىل مصر، عاد إىل تونس" كرمي بلقاسم" عارض 



 . 1959بتدبري انقالب، وحكمت عليه حمكمة الثورة باإلعدام 

 230-206:الصفحات

، عضو 1949نائب رئيس بلدية مليانـة يف سنة ،   PPA بالروينة بعني الدفلى، درس الثانوية مبليانة مث واصل تعليمه العايل باجلزائر، مناضل يف 1922ماي  08من مواليد  )حممـد(ماروك  )66

 ).1954 – 1958(   MNA عضو املكتب السياسـي لـ  ،)MTLD    )1952–  1954 اللجنة النقابية لفدرالية فرنسا لـ
  124 :الصفحات

حيث  , بباتنة من االوائل الذين التحقوا بصفوف ثورة أول نوفمرب ايدة 1931ديسمرب  21مولود بتاريخ  ):رضا(مالك  )67
اىل جانب توليه منصب مدير أسبوعية  1955كان عضوا يف جلنة إدارة االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني سنة 

 . لسان حال جبهة التحرير الوطين" ااهد"

 تقلد الفقيد منصب الناطق الرمسي للوفد اجلزائري يف مفاوضات 1962اىل مارس  1961وخالل الفرتة املمتدة من ماي 
بعد االستقالل تقلد املرحوم العديد من املناصب . 1962ناهيك عن كونه أحد حمرري ميثاق مؤمتر طرابلس سنة , "إيفيان"

 ،ولندن ،حيث مت تعيينه سفريا للجزائر يف العديد من العواصم العاملية كباريس وواشنطن وموسكو، الدبلوماسية والسياسية 
قبل ان  1992مث رئيس الس االستشاري الوطين يف أبريل من سنة  ،لثقافةمنصب وزير االعالم وا 1977ليشغل سنة 

ليعني , 1993فوزيرا للشؤون اخلارجية بداية من فرباير  ،يعني عضوا خامسا يف الس األعلى للدولة يف يوليو من نفس السنة
عالوة   .غاية أبريل من ذات السنة اىل 1994ويتوىل نفس املنصب جمددا من يناير , 1993رئيسا للحكومة بداية من أوت 

 . حزب التحالف الوطين اجلمهوري وترأسه 1995على هذه املناصب السياسية والدبلوماسية أسس الفقيد سنة 

العديد , املتحصل على شهادة ليسانس يف األداب والفلسفة من جامعيت اجلزائر وباريس،على الصعيد الفكري كان للمرحوم 
وآخر حول " اجلزائر يف إيفيان"و كتاب " الرهان احلقيقي رهان العصرنة يف اجلزائر ويف اإلسالم" ا من االصدارات من بينه

 .سنة 86بعد صراع مع املرض، عن عمر يناهز  2017جويلية  29تويف يف  ."1956/1962تاريخ املفاوضات السرية "
  -451-368-249-202:لصفحاتا

، كان سياسيا 1935، زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ )1893 -1976(  Mao tse Toungتونغ  تسي ماو )68
بارعا، وقائدا عسكريا محنكا، ومنظرا إيديولوجيا مختصا معتمدا على الفالحين، عمل على تطوير مفهوم جديد 

حركات للشيوعية الماركسية تعرف بالماوية حلت محل تعاليم كونفوشيوس التقليدية، أصبح نموذجا للحرب الثورية و 
 .التحرر

 432- 386-384:الصفحات

إىل 1933من   ENA ويف ،1933إىل  1930من )PNR(،مناضل يف احلزب الوطين الثوري1925بالبليدة، كان إسكايف خالل سنة  1907أفريل  29من مواليد : )أمحد(مزغنة  )67

وكذلك يف سنة 1938مارس  31(عليه القبض عدة مرات  ، ألقي1955إىل  1954من   MNA  ، عضو1954إىل  1943من PPA – MTLD ، عضو مكتب1939

يف جلنة التنسيق املنتخبني الدميقراطيني   MTLD ، ممثل1946، نائب عن مدينة اجلزائر العاصمة خالل سنة 1947عضو اللجنة املركزية سنة   PPA، عضو املكتب السياسي لـ)1945و1943

بعد اندالع الثورة . املناهض لإلمربيالية لشعوب آسيا وإفريقيا    تبىن مؤمتـر 1948، يف جويلية (RDA) مع التجمع الدميقراطي اإلفريقي بباريس1948واملناهضة لالستعمار اليت أنشأت يف ماي 

  . 1982، وأطلق سراحه قبيل االستقالل ، تويف يف سنة 1955جويلية 11التحريرية ألقي عليه القبض بالقاهرة بأمر من جبهة التحرير يف 

  339-336-140-139:الصفحات
بعد أن تعب والده من العمل يف األرض، أصبح مقدما لضريخ ) 03/06/1974-16/05/1896( :مصالي الحاج )69

، دخل إىل املدرسة الفرنسية و سعان ما ختلى  1905سيدي عبد القادر اجلياليل، كان ينتمي إىل الزاوية الدرقاوية يف عام 
ة، استمع إىل خطبة احلاج جلويل شليب سن 13، شارك يف مظاهرات ضد التجنيد اإلجباري وعمره 1908عن الدراسة يف 

، رقي إىل رتبة رقيب واحتج كتابيا على الفارق يف 1918الذي دعا التلمسانيني إىل اهلجرة، جند يف اجليش الفرنسي عام 
، سرح من اخلدمة العسكرية )فرنكا 1.5فرنكا مقابل  7.5(الراتب بينه وبني رفقائه الفرنسيني من نفس الرتبة 



حيث عمل يف عدة مصانع بباريس حىت غاية  1923، فعاد إىل اجلزائر مث رجع إىل فرنسا سنة 28/02/1921يف
، كان حيضر احملاضرات العامة يف جامعة بوردو، وعقد )1933-1927(، مث بائعا متجوال يف الشوارع 08/10/1927

لشيوعي الفرنسي مث تزوج من شيوعية، اخنرط صالت مع املهاجرين املغاربة واألفارقة وجالية اهلند الصينية، انضم إىل احلزب ا
، حضر مؤمتر بروكسل 1927سنة فرئيسا  له سنة  28يف جنم مشال إفريقيا، مث أصبح أمينا عاما له وعمره  1926سنة 

بشكيب أرسالن يف جونيف، أسس حزب الشعب اجلزائري يف  1935، التقى سنة )1927(املعادي لإلمربيالية 
، أنشأ حركة االنتصار من أجل احلريات 1945إىل المبيز، مث إىل برازفيل سنة  1941أبعد سنة  11/03/1937

- 1952خاض ميصايل معركة سياسية قاسية ، وضع فيما بني  1954-1947، وفيما بني 1946الدميقراطية يف أكتوبر 
، يف اية ديسمرب أنشأ أنصار ميصايل يعقدون مؤمترا يف هورنو ببلجيكا 15/07/1954حتت اإلقامة اجلربية، يف  1959

بدأت املواجهات املسلحة بني امليصاليني وجيش  1956مارس –ويف فرباير    M.N.A)( ميصايل احلركة الوطنية اجلزائرية 
انضم ميصايل إىل اقرتاحات ديغول حول تقرير املصري، و رفض املشاركة يف  1958جوان  05التحرير الوطين اجلزائري، يف 

 .1974يف حترير مذكراته، تويف  1970، شرع سنة )1961(ندوة ايفيان

- 145-143- 141-140-139-138-135-133-119-118-117-116-104-71-50: الصفحات
146-151-152-153-154-157 -158-159-330-332-333-335-338-340-342-343-
347-351-362-406-428-432 -436  

جل دولة فرنسي اشرتاكي من عائلة بورجوازية  ر ، )1916 -1996( Mitterrand ( François)ميتران فرانسوا  )70
حقيبة وزارية يف حكومات اجلمهورية الرابعة،  12كاتوليكية، سجن خالل احلرب الثانية، وفر ، أيد املارشال بيتان، توىل 

اشتهر ) 1955فيفري23-1954جوان 19( يهمنا منها يف اجلزائر خاصة وزير الداخلية يف حكومة منديس فرانس بني 
حيث اشتد ) 1957جوان 13 -1956فيفري  01( ، مث وزير العدل يف حكومة غي مويل بني "اجلزائر هي فرنسا: بقوله

القمع والتعذيب يف اجلزائر وصادق على ثالثني حكم باإلعدام على مناضلي جيش وجبهة التحرير الوطنيني، وكان من أشد 
م للحزب االشرتاكي مما أهله لشغل منصب رئيس اجلمهورية املعارضني لعودة شارل ديغول إىل احلكم، شغل منصب أمني عا

 .08/01/1996، مات بالسرطان يف )1995 -1981(الفرنسية لفرتتني رئاسيتني بني 

 431-133: الصفحات

- 1953( حيث نفي إىل جزيرة مدغشقر ) 1953-1927( ملك املغرب ، )1961-1909(محمد الخامس )71
، اضطرت فرنسا إلعادته إىل عرشه 1947ماي  13يف خطابه التارخيي بطنجة يف  ، أعلن مساندنه علنيا للوطنيني)1955

، يعترب أحد زعماء احلركة التحررية يف الوطن 1956بعد اندالع الثورة يف املغرب مث اجلزائر، فأصبح ملكا للمغرب املستقل 
 .العريب

 -367-363-300:الصفحات

مجعية طلبة مسلمي مشال إفريقيا املناهضة لسياسة اإلدماج، عضو  أصبح عضوا نشيطا يف) 1977-1908( مفدي زكرياء  )72
يف جنم مشال إفريقيا مث حزب الشعب اجلزائري، أسس رفقة باقي املناضلني جريدة الشعب لسان حال حزب الشعب، اعتقل 

ابة النشيد الرمسي ، ساهم يف حترير جريدة ااهد إىل غاية االستقالل، اشتهر بكت1955عدة مرات، التحق بالثورة سنة 
 .إىل جانب ديوان اللهب املقدس، وإلياذة اجلزائر" قسما: الوطنس

 91- 82:الصفحات

من أسرة عسكرية، خترج من املدرسة العسكرية وعني يف الفيلق  1908ولد سنة  Massu ( Jacques) )جاك( ماسو   )73
للقناصة السنغاليني، حيث شارك يف العديد من املعارك يف كل من املغرب وتونس وليبيا والطوغو والنيجر واهلند  16

للمظليني واليت متثل يف نفس الفرقة العاشرة  1956بفرقة املظليني اليت أصبحت منذ جويلية  1954الصينية، التحق سنة 



استلم قيادة هذه الفرقة مع اإلشراف يف نفس الوقت على القطاع  3/04/1957الوقت خنبة اجليش الفرنسي، ويف 
العسكري للجزائر العاصمة، فارتبط امسه مبعركة اجلزائر حيث منحت له كامل السلطات املدنية والعسكرية لإلرهاب 

الذي أعاد اجلنرال ديغول إىل احلكم،  1958ماي  13عب دورا كبريا يف حماولة انقالب والرتهيب فبالغ يف التعذيب، ل
 :والذي عينه قائدا للقوات العسكرية الفرنسية باجلزائر، له عدة مؤلفات أمهها

La vrai bataille d’Alger, Plon, Paris 1971  
Le Torrent et la digue, Plon, Paris 1971  

 326  :الصفحات

هو أول رئيس ) 1807/1873( : NAPOLEON BONAPARTE -Charles Louisالثالث نابلون )74
شهدت فترة حكمه مشاركة ) 1870- 1852(، و ثالث إمبراطور فرنسي )10/12/1848(للجمهورية الفرنسية 

، و انهزام الجيش الفرنسي في )1867- 1861(، وفي حملة المكسيك )1856-1854(فرنسا في حرب القرم 
، ووقوعه أسيرا في يد األلمان، كما توسعت اإلمبراطورية الفرنسية في عهده بثالث )1870(سيا الحرب ضد برو 

 .مرات

 46: الصفحات

سياسي فرنسي، خمتص يف علم السالالت البشرية،  1990)-(Jacques SOUSTELLE : 1912سوستال جاك )75
، حتصل على شهادة يف علم األجناس البشرية )1929(درس اآلداب و الفلسفة بليون، خترج من املدرسة العليا لألساتذة 

، توىل مهام علمية يف املكسيك )1937(، دكتور يف اآلداب الفرنسية )1932(أستاذ مربز يف الفلسفة ) 1930(
، اجتاهه ماركسي عاملي، 1951ختصص يف احلضارات األمريكية، أستاذ يف العلوم االجتماعية منذ ) 1932-1940(
، كلفه ديغول مبهمة دبلوماسية يف أمريكا )1940(التحق بالقوات الفرنسية احلرة يف لندن ) معادي لستالني و للفاشية(

باجلزائر  (D.G.E.R)را لإلدارة العامة للخدمات البشرية ، حيث أنشأ جلانا ملساندة فرنسا احلرة عني مدي)1941(الالتينية
حاكما عاما على اجلزائر ) 1945(مث وزيرا لإلعالم و للمستعمرات يف حكومة فرنسا املؤقتة ) 1934-1944(
، ناضل من أجل عودة ديغول إىل 1959سنة  (R.A.F) ، أنشأ التجمع من أجل اجلزائر فرنسية1955-1956(

يف عهده اندلعت ثورة . التحق باملنظمة اإلرهابية السرية. يف صراع معه بسبب موقفه من الثورة اجلزائرية احلكم إال أنه دخل
 100.000و رفع عدد اندين إىل ) 1955(، و أعلنت حالة الطوارئ يف بالد القبائل والوراس 01/11/1954

منحت ) 30/08/1955(ل اجلزائر اليت عممت بعدها حالة الطوارئ يف كام 20/08/1955رجل، ووقعت حوادث 
 : ، حيث تفرغ للكتابة فألف خاصة1968، نفي إىل روما حىت سنة 12/01/1956له  سلطات خاصة يف 

Aimée et Soufrante Algérie, Plon, Paris 1956 
Le Drame Algérien, Plon, Paris 1957 . 

: L’Alma, Paris 1962. L’éspérance trahie, Mayenne, Ed 
huit ans de Gaullisme, Table ronde, Paris 1968-Vingt  

   07/10/1990أهلته لعضوية األكادميية الفرنسية حىت وفاته يف 
 -402:الصفحات

يف قرية عزوزة قرب  1920جوان  20مناضل وعضو جلنة التننسيق والتنفيذ ومهندس مؤمتر الصومام ولد يف  ،"عبان رمضان" )76
على شهادة الباكلوريا، واضطر  1941األربعاء ثاث ايراثن، ترعرع يف عائلة متواضعة، درس يف معهد البليدة وحتصل سنة 

د يف صفوف اجليش الفرنسي أثناء احلرب العاملية الثانية،انضم للبحث عن مهنة، فعمل سكرتريا عاما لبلدية شلغوم العيد، جن
، عني مسؤوال يف املنظمة 1945ماي  8إىل حزب الشعب، وكان بسطيف عندما اندلعت حوادث  1943قي سنة 

ر يف عنابة وحكم عليه بست سنوات سجنا، استغلها يف املطالعة والتفكري وتأثر باألفكا 1950اخلاصة، وقد قبض عليه سنة 
من سجن احلراش، فاتصل به أوعمران الذي طلب انضمامه للثورة، قرر  1955الثورية املاركسية،أطلق سراحه يف جانفي 



االلتحاق بصفوف الثورة وعني مستشارا لكرمي يف الشؤون السياسية، مث كلف بتنظيم منطقة اجلزائر العاصمة، عمل على ربط 
ات الشعبية، وكسب احلركات السياسية وضمها جلبهة التحرير الوطين، وقد كان االتصال بني خمتلف املناطق، وتأسيس املنظم

ميلك قدرات فائقة وخربة عالية يف التنظيم والتجنيد، ويربز ذلك من خالل التوجهات اليت صبغها على وثيقة مؤمتر الصومام، 
سيق و التنفيذ و حقق جناحات  مهمة على ومن خالل بعثه لتنسيق حمكم بني قادة املناطق والوفد اخلارجي، وقاد جلنة التن

خمتلف األصعدة ومنها إدارة معركة اجلزائر العاصمة، وبعد فشل معركة اجلزائر قرر اخلروج إىل تونس، و مل يتفطن لسياسة العزل 
لتخلص منه و االقصاء اليت أحاكها ضده القادة العسكريون، فهمش يف التشكيلة الثانية للجنة التنسيق والتنفيذ، ومن أجل ا

 1957ديسمرب  26ووضع حد ملعارضته خطط العسكريون  الغتياله سريا دون حماكمة، فاستدرج إىل املغرب و قتل يف 
عن خرب استشهاده يف ميدان الشرف، وهو خرب أثار شكوك الكثريين الذين امتعضوا  1958وأعلنت جريدة ااهد يف ماي 

  .تسلط العسكريني على شؤون الثورة من تصفية هذا البطل والسياسي احملنك، ومن

- 159-158- 157-156-155-154-153-152-151-150-149-148-147-146 - : الصفحات
160-161-162-180- 206- 218 - 232-247-274-276 -279-371-373-383-387-402 -
414-433- 

 ينظر السيرة الذاتية في الفصل الرابع من هذه الرسالة :عباس فرحات )77

-229-222-221-219-218-191- 188-171-139-85-66-51- 43-ك-ح-ز-هـ-ب- أ: الصفحات
233-235-236-237-238-240 -241-242-244-247-248-250-252-269-270-300-
301-305-306-307-310-313 -321-322-323-334-335-336-337-338-339-340-
341-342-343-344-345-346 -347-348-349-351-352-353-354-355-356-358-
359-360-361-362-363-364 -365-366-367-368-369-373-374-375-377-379-
380-381-382-383-384-385 -386-387-389-390-391-392-393-394-395-398-
399-417-418-419-420-421 -422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-
432-433-434-435-436-437 -447-448-453 - 455-463-479 

، زعيم الثورة املصرية يف "حممد جنيب" بعد الرئيس  1954ثاين رؤساء مصرمنذ ) 1970- 1918)(جمال ( عبد الناصر  )78
، أصبح زعيما للمد التحرري القومي العريب، لعب دورا قياديا يف بعث الروح القومية العربية التحررية، له 1952جويلية  23

مذهبا سياسيا لالشرتاكية العربية، " الناصرية" اره ، أصبحت أفك1964دور قيادي يف تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 
 .حتول إىل رمز للكرامة واحلرية العربية ضد استبداد االستعمار وطغيان االحتالل وأذنابه

  -411-381 -376- 213-193: الصفحات
الوقائع أشهر علماء املسلمني املعاصرين الدعاة إىل اإلصالح، حرر جرسدة ) م 1905 -1849( ) محمد (  عبده )79

املصرية، له رسالة التوحيد وهي عبارة عن دروس يف الدين اإلسالمي ألقاها على تالمذة املدرسة السلطانية يف بريوت 
  ".العروة الوثقى" ، اتصل جبمال الدين األفغاين، وسهرا على حترير جماة 1897، وطبعت 1885

  -113-101-100 -99:الصفحات
، درس 1915جوان  17مؤسس وأمني عام االحتاد العام للعمال اجلزائريني، ولد يف مقلة بتيزي وزو يوم  :عيسات إيدير )80

املرحلة االبتدائية والثانوية بتيزي وزو،  وانقطع عن الدراسة إلعالة أسرته، عمل يف ورشة صيانة الطائرات واخنرط يف صفوف 
طرد من عمله . د.ح.زائريني وأسس فرعا نقابيا مواليا حلركة االنتصاراحلركات النقابية، اهتم بالدفاع عن مصاحل العمال اجل

بسبب أفكاره الوطنية، وكافح من أجل احلصول على وظيفة جديدة، وذلك دون أن يتخلى عن فكرة إنشاء نقابة 
كلمة النقابيني جزائرية،اخنرط مبكرا يف صفوف الثورة، وقد كلفه عبان بإنشاء نقابة جزائرية مستقلة، واستطاع أن يوحد  



ونظرا خلطورة موقفه هذا ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه يف . ج.ع.ع.فيفري عن إنشاء اإلحتاد 24اجلزائريني، ويعلن يف 
جويلية  26، وعرضته للتعذيب واالعتقال بعدة حمتشدات، منها حمتشد بوسوي إىل أن تويف عيسات إيدير يف 1956ماي 

1959 . 

   -323 – 212 :الصفحات
، وطين ثائر منذ صغره، اخنرط يف حزب الشعب واملنظمة اخلاصة، )1959-1927)( آيت حمودة( عميروش العقيد  )81

، عاد إىل اجلزائر مباشرة بعد اندالع 1954، ومنع من اإلقامة يف العاصمة، فسافر إىل فرنسا 1950ألقي عليه القبض 
سي " ، وحرص على التنسيق بني الواليات، ودعم 1957ية الثالثةووصل إىل قيادة الوال" الثورة، حيث اشتهر مبلك اجلبال

 1959مارس  29يف القضاء على املصاليني، استشهد  يف " احلواس

  -409-408-278:الصفحات
من مواليد بسكرة، هاجر يف سن اخلامسة من عمره مع أسرته إىل املدينة )1960- 1898) ( الشيخ الطيب( العقبي  )82

اليت أصبح رئيسا هلا بعد احلرب العاملية " القبلة" تعليمه على يد شيوخها، عمل مع شريف مكة يف جريدة املنورة، حيث تلقى 
الذي شجعه للعودة إىل اجلزائر لبعث األمة اجلزائرية، ونشر الدعوة " شكيب أرسالن" ، التقى باألمري 1919األوىل 

، اشنهر مبقاالته الصحفية النارية أوال يف الصحف 1931يني اإلصالحية ا، عضو مؤسس جلمعية العلماء املسلمني اجلزائر 
اليت استمرت حىت  1927سنة " اإلصالح" ، مث جريدة 1925سنة " صدى الصحراء" التونسية، مث أسس جريدة 

، حيث تكلف بتقدمي مخس حماضرات يف األسبوع، وصفته الدعاية الفرنسية 1929، التحق بنادي الرتقي بالعاصمة 1948
، حيث حيكت 1936، رفض منصب اإلفتاء ليعيش حرا، لعب دورا بارزا يف املؤمتر اإلسالمي " النيب اجلديد" ضة ب املغر 

فاعتقل ملدة ستة أيام للتحقيق، مث أفرج عنه ليبقى حتت املراقبة ملدة " الشيخ كحول" ضده مؤامرة تدبري اغتيال مفيت اجلزائر 
 .ا مل تزده إال مسعة وشهرةثالث سنوات حيث متت تربئته ائيا، لكنه

 127-124- 123: الصفحات

، مناضل مارتيين ساند القضية اجلزائرية واخنرط يف صفوف الثورة التحريرية ،واصل )1961 -1925(   )فرانز( فانون  )83
املهضومة،جند تعليمه يف فرنسا وخترج طبيبا نفسيا، كانت بالده خاضعة لالستعمار الفرنسي قتجند للدفاع عن حقوق شعبه 

، وهو يف اجلزائر 1957إىل غاية جانفي  1953يف احلرب العاملية الثانية وعمل طبيبا مبستشفى األمراض العقلية بالبليدة يف 
أظهر تعاطفا كبريا مع قضية الشعب اجلزائري وندد مبظاهر القمع اليت يتعرض هلا، و قاده تعاطفه مع الثورة إىل لقاء العديد من 

لتقى بعبان رمضان وابن خدة، وأعلن استقالته وانتماءه إىل صف الثورة اجلزائرية، سافر إىل تونس  حيث شارك يف مسؤوليها فا
نشاط الثورة اخلارجي، وأول عمل قام به املسامهة يف حترير صحيفة ااهد، وعمل طبيبا يف جيش احلدود حيث اكتشف 

ممثال  1959عضوا يف الوفد اجلزائري إىل مؤمتر أكرا، وعني يف سنة عني  1958معاناة الالجئني اجلزائريني، ويف ديسمرب 
دائما للحكومة املؤقتة يف غانا، حيث لعب دورا مهما يف كسب تعاطف الزعماء األفارقة مع قضية اجلزائر وهيئ  الظروف 

وقد نقل إىل موسكو مث   النيجرية، أصيب بسرطان الدم الذي أك قواه، -إلنشاء  اجلبهة اجلنوبية على احلدود املالية
، ونقل جثمانه إىل احلدود وأدخل سرا 1961نوفمرب  6واشنطن للعالج لكن دون جدوى، إذ تويف مبستشفى واشنطن يوم 

إىل منطقة الطارف حيث وري جثمانه، وقد كان جزائريا حيق بتبنيه لقضية ناضل من أجلها واستشهد يف سبيلها، وغذى 
 .ثورية اليت ذاع صيتها وأصبحت متثل منهاجا حلركات التحرر يف العامل الثالثروحها بأفكاره التحررية  ال

 -387-383-236-195:الصفحات

رجل سياسي فرنسي عضو يف الربملان الفرنسي عن .) 1870 - 1960( "Violet ( Maurice)) موريس( فيوليت  )84
 1931اشتهر مبشروعه اإلصالحي سنة ) 1927-1925(احلزب االشرتاكي الدميقراطي، عمل حاكما عاما باجلزائر بني 

 L’Algérie vivra-t-elle, Alcan, Paris: املعروف بامسه والذي حاربه املستوطنون، ألف جتربته اجلزائرية يف كتابه

1931, 503 pages   



  -147 -117-82-63 -49: الصفحات

درس املرحلة الثانوية بوهران، وخترج طبيبا  ليباشر مهنته إبتداءا من سنة ) 1968-1912(  )الدكتور أحمد (فرانسيس  )85
ماي  8و ألقي عليه القبض بعد أحداث  1943سنة  AMLيف مدينة  سطيف، شارك فرحات عباس يف تكوين  1942
، واصل نضاله السياسي بباريس حيث انتخب عضوا يف الربملان الفرنسي عن 1946رية إىل غاية وسجن باملش 1945

حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري، و قد ارتبط مساره النضايل بفرحات عباس والتحق معه بصفوف الثورة التحريرية  
وفود إىل اخلارج يف إطار نشاط البعثة اخلارجية ، عمل يف الوفد اخلارجي للجبهة بالقاهرة، وشارك يف عدة 1956عام 

للجبهة، توىل العديد من املسؤولياتن وعني وزيرا للمالية يف أول حكومة جزائرية مؤقتة، ونظرا خلربته السياسية اختري ليكون 
ه غادر املسرح السياسي عضوا يف أداء املرحلة األوىل من املفاوضات، بعد االستقالل عني وزيرا للمالية يف حكومة ابن بلة، لكن

 .مبكرا مع فرحات عباس

 207-189- 172-162:الصفحات

املشهورة بالقاهرة، " املنار" ولد يف لبنان، من علماء اإلصالح، صاحب جملة ) م 1935 - 1865( )محمد ( رشيد رضا  )86
 .وتلميذ الشيخ حممد عبده، نشر تفسري القرآن على منهج أستاذه حممد عبده

 - 114-99: الصفحات

أحد شيوخ مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، وأحد شهداء الثورة اجلزائرية، مجع ، )1957-1895)(العربي (التبسي  )87
من األزهر والزيتونة يف نشر حركة اإلصالح مبنطقة تبسة،  1925مبكرا بني فكرة اإلصالح والثورة، ساهم منذ عودته سنة 

نائبا للرئيس، وتوىل رئاسة اجلمعية بعد رحيل رئيسها إىل  1940ليصبح سنة كاتبا عاما للجمعية،   1935وانتخب سنة 
يف عدة مهام ثورية، أثار جنون االستعمار خبطبه وكتاباته الثورية، هلذا اختطفه اجليش " عبان رمضان" القاهرة، اعتمد عليه 

 .الفرنسي، فلم يعرف له أثر بعدها

 - 133-101:الصفحات

زعيم أوريب ثوري، أمني عام الرابطة الشيوعية اليوغسالفية، زعيم احلركة ، )1892 -1980 ( TiToتيتو جوزيف بروز )88
 .1961التحررية والوحدوية اليوعسالفية من السيطرة األملانية النازية، وزعيم حترري مؤسس حركة عدم االحنياز 

 - 414: الصفحات

ينتمي األمري خالد أكثر من أية شخصية أخرى إىل امليثولوجيا التارخيية للجزائر ) 1936-1875( "خالد األمير "  )89
فكل التيارات من أكثرها اعتداال إىل أكثرها تطرفا تتذرع به وتؤكد انتماءها إليه، فهذه احلظوة اليت يتمتع ا مل تأته . املعاصرة

، بل من عراقة )مريكي ولسن حق اجلزائر يف تقرير مصريهاعثر أخريا على وثيقة يطلب فيها من الرئيس األ(من وضوح رؤيته 
نسبه ، وكذلك من رفضه التنكر ملاضي اجلزائر، فهو مل يكن من الذين يركنون للهزمية ويقبلون ا،  فكثريا ما كان يردد يف 

عن هذا االنتماء وعن ،إن استماتة حفيد األمري عبد القادر يف الدفاع }أنا عريب وأريد أن أبقى عربيا{:وجه املستعمرين
قناعاته هو سبب شعبيته رغم تنازالته ومراوغاته، ومما جيب مالحظته هو أنه كان يتمتع بكل االمتيازات اليت أعطاها 
االستعمار لساللة األمري عبد القادر، فقد درس يف معهد لويس لوجران الشهري مث يف الكلية العسكرية بسان سريو ، وكان 

حني قرر الدخول يف احلياة السياسية ومساندة  1913بدأت مشاكل األمري خالد مع اإلدارة سنة  يتقاضى منحة قضائية،
، فاالحرتام الذي كان يتمتع به بني الناس وهيأته األرستقراطية جلبت انتباه اإلدارة )الشبان اجلزائريون(}اجلزائر الفتاة{برنامج 

عد انتخابه مستشارا بلديا مث مستشارا عاما وتسميته مندوبا ماليا، اعتزل والفرنسيني املتعودين خبنوع األعيان وعبوديتهم، وب
باتفاق بينه وبني السلطة، وبعد هجرة قصرية إىل الشرق عاد إىل اجلزائر واستعاد نشاطه السياسي  1923احلياة السياسية سنة 

عند ظهور جنم  م 1926تهى دوره سنة وقد حتالف مع الشيوعيني وفكر يف اهلجرة إىل اإلحتاد السوفيايت، وان 1924سنة 



 اهلامشي خالد األمري العسلي، بسام: ينظر كذلك .27 ص 1987 اجلزائر ، اجلامعية املطبوعات ديوان ، خالد األمري : قداش حمفوظ ينظر. مشال إفريقيا

   .124  : ص  ، 1986 بريوت، ،2 ط النفائس، دار اجلزائري،
                                                                                                                             325-324-117-116- 115-114-110-84-37 :الصفحات

أمني عام املكتب بصفته  1962أحد قادة جبهة التحرير الوطين التارخيني، شارك ابن بلة يف السلطة عام : )محمد (خيضر  )90
من عائلة . مبدريد 1967جانفي  3السياسي للحزب الواحد واختلف معه، و بعد سنوات من املعارضة عثر عليه مقتوال يوم 

، مل يتمكن من مواصلة دراسته االبتدائية فعمل 1912مارس  13فقرية انتقلت من بسكرة لتستقر بالعاصمة، ولد حممد يوم 
نفسه يف إمناء ثقافته واكتساب خربات متعددة، ألداء اخلدمة العسكرية، واعتقل يف عام  يف مصنع للتبغ، واعتمد على

ليوضع حتت اإلقامة اجلربية يف سور الغزالن،  1942باعتباره عضوا بارزا يف حزب الشعب، وأطلق سراحه عام  1939
افع بشراسة عن عدالة القضية اجلزائرية د وقد رشحه احلزب ليصبح نائبا  يف الربملان الفرنسي، د.ح. ن.ساهم يف تأسيس ح

، 1949وعرب بشجاعة عن مواقفه الثورية، استعمل حصانته الربملانية يف نقل أموال بريد زهران بسيارته اخلاصة يف أفريل 
 عضوا قياديا يف 1951وعارض بشدة أمر احلزب بتسليم نفسه لإلدارة ودبر أمر فراره إىل مصر، استقر يف القاهرة منذ جوان 

الوفد اخلارجي للحركة، وكانت له مشاركة فعالة يف التعريف بالقضية اجلزائرية، شارك يف التحضري الندالع الثورة التحريرية 
ومسي عضوا يف الوفد اخلارجي جلبهة التحرير الوطين، وبرز كواحد من القيادات السياسية املهمة للثورة اجلزائرية إىل جانب ابن 

يف الطائرة اليت كانت تنقل زعماء الثورة من الرباط إىل  1956أكتوبر  22لسرية األوىل، و أعتقل يوم  بلة، أدار املفاوضات ا
تونس، عينته احلكومة اجلزائرية املؤقتة منذ إنشائها شرفيا وزير دولة، وعندما أطلق سراحه وقف إىل جانب ابن بلة وأصبح أمينا 

ختلف مع ابن بلة وعارض سياسته يف تنظيم احلزب والدولة، فغادر البالد إىل عاما حلزب جبهة التحرير الوطين، وما لبث أن ا
أوربا وأعلن معارضته البن بلة و خلليفته هواري بومدين، وقد امه النظام بتحويل أموال احلزب للمعارضة عندما كان مسؤوال 

ل و سقطت بذلك إحدى الشخصيات القيادية عن أموال جبهة التحرير الوطين، وبني املعارضة وكنز املال كان مصري االغتيا
 .املهمة يف النضال الوطين

- 220-219- 215-201-193-192-190-180-178-170-167-151-148-139: الصفحات
233-237-240-241-243-350 -353-383-484-493-424-427-435-449. 

- 1953( السوفيايت بني زعيم شيوعي ورجل دولة سوفيايت، حكم اآلحتاد  :)1971 - 1894( خروتشوف نيكيتا )91
 .، متيز حكمه مبعاداة الستالينية، وأرسى أسس التعايش السلمي)1964

 385-271-229: الصفحات

سمه الحقيقي الموهوب ا باللغة الفرنسية يكتبكاتب وروائي وشاعر وصحفي أمازيغي جزائري  :)جون(عمروش   )92
وجون لقبه به أحد اآلباء الفرنسيين الذين ترعرع بينهم ولد سنة   .تحولت للمسيحية قبايلية أمازيغية عمروش، ولد ألسرة

شّب وبلغ مرحلة الوعي بالذات في لما  .باريس في 1962أفريل  16ي والية بجاية وتوفي في في ايغيل عل 1906
األصلي وديانته مجتمعه   استحالة الرجوع إلى" -":أمام استحالتين"جزائر االحتالل، وجد نفسه ـ حسب قوله ـ 

إن : "ويصف لنا حاله تلك بقولهمن جهة ثانية، " استحالة االندماج في مجتمع المستوطنين"و من جهة" اإلسالمية
أن أعيش منذ الصبا ليس مشاكل التكيف واالندماج في مجتمع أجنبي  االقتالع العنيف الذي حدث لي، أجبرني على

ونجد نفس   ."تأصل اإلنساني وعالقته بتماسك شخصية الفردوحسب، بل أن أعيش كذلك بعمق أكبر مشاكل ال
أراسلك باسم أقلية ممّزقة، ليست من : "فيها الكاتب الصحفي بيار ـ أنري سيمون جاء النبرة واالنكسار في رسالة إلى

ازداد حّدة بعد  ، هذا التمّزق والصراع الذاتي الناجم عنه .."المسلمين وال من األوربيين؛ أقلية ال تثير اهتمام أحد
لقد اضطّرته أحداثها وتداعياتها إلى اتخاذ مواقف جريئة خاصة ضد التعذيب، ومن أجل حل .. اندالع ثورة التحرير

محمد عباس ، : ينظر. وكانت لذلك عواقب عائلية وإدارية.. ديمقراطي للقضية الجزائرية عبر استفتاء تقرير المصير



 . 06/03/2010بة الشروق، ، بوا"االنسالخ..جان عمروش ومأساة"

  208:الصفحات
السياسي والزعيم الروحي للحركة االستقاللية يف اهلند، بطل سياسة املقاومة السلبية ، )1948-1869( غاندي مهامتا )93

، سهر على  1921أكتوبر اليوم الدويل للالعنف، زعيم املؤمتر الوطين اهلندي  02وسياسة الالعنف، حتول يوم ميالده يف 
 .وئام ديين ووطين بني املسلمني واهلندوس يف اتمع اهلندي إقامة

  408:الصفحات
يف منظمة الشباب  1921أستاذ لألدب اإلجنليزي، اخنرط سنة  :)1905-1975 ((Guy Mollet )غي موللي  )94

، فر من السجن النازي خالل احلرب العاملية الثانية والتحق 1923االشرتاكي، مث عضو يف احلزب االشرتاكي منذ سنة 
االشرتاكي  ، سكرتري عام للحزب1946مث رئيس اللجنة الدستورية " أراس الفرنسية" رئيس بلدية  1945باملقاومة، أصبح 

، مث رئيس حكومة فرنسا من فيفري 1946، وزير دولة يف حكومة اجلبهة االشرتاكية ) 1969-1946( الفرنسي بني 
 ، ووزير لألشغال العمومية 1957إىل ماي  1956

خلف جمموعة من املؤلفات ) 1975-1969( وختم مشواره كرئيس ديوان البحث لالشرتاكية ) 1958-1959( 
 :أمهها

13 Mai 1958-13 Mai 1962, Plon, Paris 1962. 
15 ans après la constitution de 1958 , Albin Michel, Paris 1973. 

Bilan et perspectives socialistes, Plon, Paris 1958  
  413-352:الصفحات

 وروائي وكاتب مسرحي وجودي فيلسوف  بقرية الذرعان  قربة عنابة، 1913نوفمرب  07ولد يف : )ألبير(كامو  )95
متكن من إاء دراسته الثانوية مث تعلم جبامعة اجلزائر من خالل املنح الدراسية وذلك لتفوقه  , جزائري- فرنسي وصحفي

ونبوغه حىت خترج من قسم الفلسفة بكلية اآلداب، واخنرط يف املقاومة الفرنسية أثناء االحتالل األملاين، رغم أنه كان روائيا 
وكانت مسرحياته ورواياته عرضا أمينا لفلسفته يف الوجود واحلب واملوت . إال أنه كان فيلسوفا, سرحيا يف املقام األولوكاتبا م

فكان ثاين أصغر من ناهلا من  ،1957سنة  والثورة واملقاومة واحلرية، وكانت فلسفته تعايش عصرها، وأهلته جلائزة نوبل
، )1947( .La peste الطاعون، )1942( L’Étranger .الغريب).1956(السقوط : من رواياته جند. األدباء

ومن  .، املوت السعيدL’Homme révolté 1951 ، ملقصلة، اإلنسان املتمرد )La Chute )1956السقطة 
أما موقف  . L’état de siège  احلصار العادلون، Le malentendu  سوء تفاهم، Caligula كاليجوال: مسرحياته

أنه قام بتسويغ مضمر وغري واع لالحتالل الفرنسي  والعرب كامو من الثورة اجلزائرية فريى العديد من املثقفني اجلزائريني
من خالل إصراره على إعادة إنتاج نفس النموذج  ،وهي عقيدة رافقت كامو يف خمتلف كتاباته. للجزائر يف حماولة لتجميله

يق حلركة التاريخ لقد مثل كامو الوعي الغريب الفرنسي العم.الثقايف الفرنسي يف اجلزائر رغم عدم تعبريه عن اهلوية اجلزائرية
لقد تغاضى عن .1960يناير  04يف  وبقي على موقفه حىت وفاته. جتاه حق الشعب اجلزائري يف نيل حريته  بتصلبه

يشفع  وذا مل . التاريخ حماوال جعل اجلزائر فرنسية واإلبقاء عليها فرنسية واحتواء التاريخ اجلزائري يف إطار تاريخ فرنسا األم
ه وشهرته يف خياناته الثقافية واإليديولوجية حيث اخرتق كل القيم والثوابت بدعوى احلداثة وما بعد أدب الكاتب وإبداع

حممد : ينظر ."رجل أخالقي في موقف غير أخالقي "حيث وصفه بـ   "لقد جسد فعال مقولة ادوارد سعيد .احلداثة؟
 .75ص .1984ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر .تحريريةمفهوم التمرد عند ألبري كامو وموقفه من ثورة اجلزائرية ال.حيياتن 

 .1998دار اآلداب بريوت  1ط.ترمجة كمال ابوديب. ادوارد سعيد، الثقافة واالمربيالية: وينظر كذلك

  389: الصفحات
الرئيس الثامن والعشرون للواليات املتحدة األمريكية  :  )1924فبراير  3 -  1856ديسمبر   28(  وودرو ويلسون )96



كان ثاين رئيس دميقراطي حيكم ملدتني متواليتني : حياته السياسية بداية .1921مارس  4إىل 1913مارس  4بالفرتة من 
إزاء احلرب أبقى بالده حمايدة ) 1917-1913(يف فرتة رئاسته األوىل  توىل الرئاسة   .بالبيت األبيض بعد أندرو جاكسون

أعلنت  1917يف أبريل  .فاز ضد مرشح احلزب اجلمهوري تشارلز إيفانز هيوز 1916يف انتخابات عام  أما  .العاملية األوىل
قاد الواليات . األملانية بعد كشف تواطؤ سري بني األخرية وبني املكسيك ضد أمريكا اإلمرباطوريةحكومته احلرب على 
ت باحلرب العاملية األوىل، وعرف ببنوده األربعة عشر للسلم وهو أول من أعطى احلمامة كرمز فاز  أناملتحدة األمريكية إىل 

تقوم العالقات الدولية على مواثيق سالم عامة، وتكون املعاهدات الدولية علنية وغري  -1: املبادئ األربعة عشر .للسلم
يف السلم واحلرب، إال ما ينص عليه االتفاق الدويل خالفا تأمني حرية املالحة يف البحار خارج املياه اإلقليمية  -2/ .سرية

ختفيض  -4/.إلغاء احلواجز االقتصادية بقدر اإلمكان وإجياد مساواة بني الدول املتعاونة يف احملافظة على السالم -3/.لذلك
اجلالء  -6/. سكااوضع إدارة عادلة للمستعمرات تنفذ ما حيقق مصاحل -5/.يكفل األمن الداخلي التسلح إىل احلد الذي

 -8/.اجلالء عن أراضي بلجيكا وتعمريها -7/.عن األراضي الروسية كلها والتعاون مع أي حكومة روسية خيتارها الشعب
إعادة النظر يف حدود إيطاليا حبيث تضم  -9/.اجلالء عن فرنسا ورد األلزاس واللورين وتعمري ما خرب منها بسبب احلرب

اجلالء عن صربيا  -11/.منح القوميات اخلاضعة لإلمرباطورية النمساوية حق تقرير مصريها -10/.مجيع اجلنس اإليطايل
ورومانيا واجلبل األسود، وإعطاء صربيا منفذا إىل البحر وإقامة عالقات جديدة بني دول البلقان كافة مبنية على أسس قومية 

األجزاء الرتكية وإعطاء الشعوب األخرى غري الرتكية اليت  ضمان سيادة -12/.وتارخيية، وضمان حريتها السياسية واالقتصادية
بعث الدول البولندية حبيث تضم  -13/.ختضع هلا حق تقرير املصري، وحرية املرور يف املضائق جلميع السفن بضمان دويل

   .إنشاء عصبة األمم -14/.مجيع العنصر البولندي، وإعطائها منفذا إىل البحر، وضمان استقالهلا السياسي واالقتصادي دوليا
  92: الصفحات
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