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 التـعريــف بالمــقيــاس
يتعمؽ بذاكرة الشعب الجزائري، ذلؾ  يعالج ىذا المقياس تاريخ الجزائر السياسي موضوعا ىاما

لكوف عمـ التاريخ بصفة عامة يختص بدراسة ماضي البشر، حيث يقوـ المؤرخوف بدراسة الوثائؽ التي 
تتعمؽ باألحداث الماضية، ويستخدموف في تدويف وثائقيـ الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادر 

اريخية والمعاصريف ليا، وكذا المخمفات مختمفة كالقصص، والمقاببلت الشخصية لصانعي االحداث الت
االثرية، واالعماؿ الفنية، والكتب والمدونات والمذكرات اليومية، وىذا ما جعؿ التاريخ يقتصر بشكؿ 

 عاـ عمى جميع الحوادث اإلنسانية منذ بداية الكتابة وتطورىا.
ف خبللو يزداد الشعور وفي الكثير مف المدارس فإف عمـ التاريخ يعتبر ميدانا ميما لمدراسة، فم 

والحس الوطني لدى الشعوب، ومف خبللو تبرز المفاىيـ القومية والمثؿ، كما ييدؼ التاريخ بصفة 
عامة وتاريخ الجزائر إباف فترة االحتبلؿ الفرنسي بصفة خاصة إلى معرفة أحواؿ الجزائرييف، وما عناه 

وضربا لمقومات ىذه االمة مف ديف  الشعب الجزائري مف تقتيؿ وتيجير ونفي وتعذيب وطمس لميوية
وتقاليد وموروث حضاري وتشويو لتاريخيا، وكيؼ تمكف الجزائريوف بفضؿ التضحيات الجساـ التي 
بذلوىا مف أجؿ افتكاؾ الحرية واالستقبلؿ مف يد محتؿ أراد تمسيح الجزائر والقضاء عمى كؿ 

 مقوماتيا. 

ر التي يستند عمييا أي مجتمع في تطوره كما تكمف أىمية التاريخ في كونو مف أىـ العناص
وانحطاطو، وألف التاريخ لو عبلقة بمختمؼ العموـ االجتماعية واإلنسانية، فيو الذي يشيد عمى 
الماضي والحاضر وما يمكف أف يكوف عميو المستقبؿ، كما تكمف أىمية دراسة التاريخ بصفة عامة 

خاصة في أخذ العبرة واالستفادة مف الماضي وتجنب  وتاريخ الجزائر إباف فترة االحتبلؿ الفرنسي بصفة
 الوقوع في األخطاء التي وقعت في الماضي، ومحاولة البحث عف حموؿ ليذه األخطاء. 

عند دراسة تاريخ نستطيع معرفة حاؿ األمـ ومنيا الجزائر وما مرت بو مف حالة قوة الى 
لمحتؿ مف نشر لمجيؿ والخرافات ومنع ضعؼ، ومعرفة مدى جيؿ ىذه االمة أو عمميا، وما مقاـ بو ا

الجزائرييف مف الدراسة، وحو لشخصيتيـ العربية اإلسبلمية ومنعيـ مف تدريس المغة العربية والديف 
سطببلت وثكنات عسكرية، نظرا لما ليذه المساجد والكتاتيب  اإلسبلمي، وتحويؿ المساجد الى كنائس وا 

 مف دور في نشر العمـ وتدريس الجزائرييف.
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 تــقديــم عــام
يشغؿ موضوع تاريخ الجزائر السياسي اىتماـ كبير مف قبؿ الدولة الجزائرية وصانعي القرار 
لما لو مف أىمية في الدفاع عف اليوية الوطنية والذاكرة الجماعية لمشعب الجزائري، لذلؾ تسير الدولة 

في مختمؼ أطوار التعميـ وصوؿ الى الجامعة، فالتاريخ ذاكرة الجزائرية عمى تمقيف مادة تاريخ الجزائر 
فيـ الكثير مف  فالشعوب، وتدريس تاريخ الجزائر في أقساـ العموـ السياسية لو أىمية كبيرة ألنو ال يمك

االحداث، وما يحدث عمى الساحة السياسية الوطنية والدولية إال بفيـ مادة التاريخ، فالسياسة تبدأ حيث 
 تاريخ.ينتيي ال

ففي ىذا المقياس سيتمكف الطمبة مف معرفة فترة تاريخية ىامة مف محطات تاريخ الجزائر، 
وىي مرحمة االحتبلؿ الفرنسي، وما قامت بو فرنسا مف سياسة بيدؼ محو الشخصية الجزائرية، 

ؽ كانت تمعب دورا ىاما في الساحة السياسية العالمية، وأصبحت تقم 1830خاصة وأف الجزائر قبؿ 
 الدوؿ االوربية ومنيا فرنسا، التي استخدمت عدة مناورات مف أجؿ احتبلؿ الجزائر.

ففي ىذا المقياس نتطرؽ إلى الغزو الفرنسي لمجزائر مف خبلؿ المشاريع التي قامت بيا مف 
أجؿ تحقيؽ ىدفيا المتمثؿ في احتبلؿ الجزائر، حيث ضربت حصارا بحريا عمى السواحؿ الجزائرية 

اصة بعد سقوط االسطوؿ الجزائري في معركة نفاريف، والتي انتيت باحتبلؿ الجزائر، خ 1827منذ 
 وتمكنت فرنسا مف فرض سيطرتيا بعد ذلؾ عمى باقي مناطؽ الوطف.

وقد تباينت مواقؼ الدوؿ مف االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر فقد استنكرتو الدولة العثمانية وبعثت 
، كما أيدت بعض الدوؿ المغاربية ىذا االحتبلؿ واستنكرتو مساعدات إلنقاذ الجزائر لكنيا لـ تصؿ

بعض الدوؿ، كما أيدت وتحفظت بعض الدوؿ األوروبية، ومنيا مف قدـ مساعدات لفرنسا لتحقيؽ 
مطامحيا. وبعد أف تمكنت فرنسا مف احتبلؿ الجزائر لـ يبؽ الجزائريوف كتفوا االيدي بؿ قاموا بتنظيـ 

 ة، ومقاوميوع الوطف، ومف أىميا مقاومة أحمد باي بالشرؽ الجزائر مقاومات شعبية في مختمؼ رب
األمير عبد القادر بالغمب الجزائري، وغيرىا مف المقاومات الشعبية، والتي انتيت كميا بالفشؿ رغـ ما 

 حققتو مف انتصارات، وىذا نتيجة عدـ تنظيميا بشكؿ محكـ وعدـ شموليتيا.

و أرض أحداث تغييرات كبيرة أثرت سمبا عمى الجزائرييف، لقد قاـ االحتبلؿ الفرنسي منذ دخول
ففي المجاؿ السياسي واإلداري، احتفظت فرنسا بالتنظيـ الذي كاف سائدا إباف التواجد العثماني بالجزائر 
مف خبلؿ تقسيـ الجزائر الى ثبلث واليات، كما تـ إنشاء منصب الحاكـ العاـ العسكري، واعتبار 

فرنسا. أما األرياؼ فقد اخضعت السمطات الفرنسية إلى ما يسمى بالمكاتب الجزائر جزءا مكمبل ل
 العربية، وقد واصمت اإلدارة الفرنسية سف القوانيف والقرارات التي تخدـ مصالحيا وتحقؽ أىدافيا.
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سف القوانيف  توبمغت سياسة االندماج ذروتيا في محاولة لطمس اليوية الوطنية، وواصم
انوف األىالي الذي أىاف الجزائرييف وجعميـ في خدمة المستوطنيف. وفي الميداف التعسفية ومف أىميا ق

الديني فقد نقضت فرنسا ما وعدتو في معاىدة االستسبلـ بعدـ مس الديف اإلسبلمي وحرية ممارسة 
الشريعة اإلسبلمية، فقد قامت بمحاصرة ىذا الديف مف خبلؿ تحويؿ المساجد والزوايا الى ثكنات 

سطببلت، ومنعت مف تدريس القرآف الكريـ، وضيقت عمى المعمميف والمدرسيف، ومنعت وكنائس وا  
 إنشاء الكتاتيب واستولت عمى األوقاؼ، وأصبحت تتحكـ حتى في شير رمضاف والحج.

أما مف الناحية االقتصادي واالجتماعية فقد استولت عمى األراضي الفبلحية وقامت 
صبحوا ىـ مبلؾ األراضي، وتـ طرد الجزائرييف، أو السماح ليـ بمصادرتيا، ومنحيا لممعمريف الذيف أ

بالعمؿ كخماسيف في أراضييـ، وجعؿ االقتصاد الجزائري في خدمة االقتصاد الفرنسي، وبحث الخيرات 
 الجزائرية إلى فرنسا، مما أثر سمبا عمى السكاف الجزائرييف فانتشرت المجاعات واالمراض.

تي عرفتيا الجزائر برزت العديد مف األحزاب والحركات السياسية أماـ ىذه الوضعية البائسة ال
التي نادت بتغيير ىذه األوضاع وتحقيؽ إصبلحات لتحسيف الحالة المعيشية لمجزائرييف، ورغـ استجابة 
فرنسا في تقديـ وتحقيؽ ادنى المطالب فقد ظمت ىذه األحزاب تحوؿ افتكاؾ بعض األمور مف فرنسا، 

خرير دليؿ عمى ذلؾ، فقد  1945سية قابمت ذلؾ بالرفض، وما أحداث الثامف ماي إال اإلدارة الفرن
قامت فرنسا بتقتيؿ الجزائرييف الذيف خرجوا فارحيف بانتياء الحرب العالمية الثانية، وتذكير فرنسا 

 بوعودىا مقابؿ مشركة الجزائرييف في ىذه الحرب التي جابيتيـ بالحديد  والنار.

لسياسي في تحقيؽ مطامح الشعب الجزائري، أصبح لزاما عمى الجزائرييف ونتيجة فشؿ العمؿ ا
التفكير في العمؿ الثوري المنظـ، والذي توج باندالع الثورة التحريرية التي تـ االعداد ليا بعد حوادث 

مف خبلؿ انشاء المنظمة الخاصة لئلعداد لمكفاح المسمح، والذي أصبح فعميا ليمة أوؿ  1945الثامف 
، وقد ىذه الثورة بعدة مراحؿ انتيت بالتفاوض مع السمطات الفرنسية، وبيا تمكنت 1954 رنوفمب

الجزائر مف تحقيؽ االستقبلؿ بعد سمسمة مف المفاوضات السرية والعمنية، التي انتيت بوقؼ إطبلؽ في 
مف ، وتنظيـ استفتاء تقرير المصير ونيؿ الحرية، لتدخؿ بعد ذلؾ الجزائر مرحمة 1962مارس  19

، والتي انتيت بسيطرة الجناح العسكري عمى 1962الصراع عمى السمطة في ما يعرؼ بأزمة صائفة 
 .السمطة والتحاؼ بيف قيادة ىيئة األركاف والمكتب السياسي لجبية التحرير الوطني
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 مجزائرلالفرنسي  المحور األول: الغزو
 المشاريع الفرنسية الحتالل الجزائرأوال/ 

-1226) التاسع الممؾ لويس ففي عيد منذ فترة طويمة،الجزائر  حتبلؿال ينسفر ال بدأ السعي
، طرابمس، الجزائر(، ومنذ )تونسأىـ المراكز األساسية في المغرب  الحتبلؿمشروعا  ( وضع1270
عمى  عندما حصمت أكثر ياوقد زاد اىتمام الجزائر، الحتبلؿفرنسا  لـ توقؼ خطط حيفذلؾ ال

 القرف السادس عشر.خبلؿ السواحؿ الجزائرية امتيازات تجارية عمى 
الجزائر سنة  احتبلؿعمى حكومتو  "Dekercy "وقد اقترح القنصؿ الفرنسي دوكيرسى

... إف ( :مخارجية الفرنسية قولولوقد جاء في المذكرة التي رفعيا ـ، 1792عاـ  هجددثـ ـ، 1782
أحواؿ فرنسا لـ  إال أف ،1)سيدي فرج الفكرة المنتشرة عمى أحسف مكاف لمنزوؿ ىو المكاف المسمى 

أرسػمت الجزائر كميات  إذ، قتيا مع الجزائرداخمية وتحسف عبلال ىاالنشغاليا بأمور  بذلؾتسمح ليا 
والزيوت والجمود البلزمة لتمويف فرنسا في تمؾ الفترة ، ولما أحست انجمترا بتحسف  كبػيرة مف القمح

ر بالتوقؼ عمى تقديـ المساعدة لفرنسا إال أف الداي رفض العبلقات بيف البمديف نصحت حكاـ الجزائ
 .2اتواستمر في تقديـ المساعد

إلى  1798 ما بيف صر عمى مإثر الحممة الفرنسية  بيف البمديفتوترت العبلقات  إال أف
بيف البمديف لكف السبلـ عاد  ،مف الجزائر إعبلف الحرب عمى فرنسا العثماني طمب السمطافو  ـ1802

 .3وأعادت الجزائر لفرنسا امتياز صيد المرجاف والتجارةـ، 1801 سنة
 كاف نابميوفقد الجزائر، ف احتبلؿوبالرغـ مف ىذا التصالح إال أف فرنسا لـ تتخمى عف فكرة 

عؿ البحر األبيض المتوسط بحيرة فرنسية، لذلؾ بدأ يخطط لحممة كبيرة ضد دوؿ يسعى لج بونابرت
جد االنجميزي، او تعسكرية فرنسية في تمؾ المنطقة والقضاء عمى ال المغرب العربي إلقامة مستعمرات

، كما أرسؿ تزويدىـ بالمعموماتبالجزائر مف األسرى الفرنسييف أو المقيميف ذلؾ طمب نابميوف  وألجؿ
 Jen Bon)قد أوصى القنصؿ الفرنسي في الجزائر جوف بوف ساف_ أندريو  ،مجوسسةلعدة بعثات 

Saint andre)  نياء الحرب في ثمانية أياـ ةزائر ضربة سريعضرب الجب  كما قدـ  تيدانا، 4وقوية وا 
                                                 

، 1965، لمنشر والتوزيع ، قسنطينة، الجزائر: مكتبة البعثالجزائر في مرآة التاريخالميمى،  ومحمد شريطعبد اهلل  -1
 .159ص

 .87، 86، ص ص 1981، بيروت: دار النيضة لمطباعة، 3ج ، المغرب الكبير العصور الحديثة،جبلؿ يحي -2
 .89، ص1986شؽ: دار النفائس، ، دم1838 -1830 المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسيبساـ العسمى،  -3

 . 50، صوسنفمرجع ال - 4
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Thedana) ( اقترح فيو عمى 1802ائب مفوض العبلقات التجارية مشروعا لنفس الغرض عاـ ن ،
 . 1الحكومة الفرنسية إنزاؿ قواتيا قرب تنس واليجوـ عمى الجزائر

فرنسا مف مراكزىا  تجردو  "Tilist"ست  ـ  عقدت الجزائر مع روسيا معاىدة تم1807وفي سنة 
، كما حممة عسكرية ضد الجزائرفي التفكير "  Decres"وزير البحرية دوكري نابميوف ، فأمر2التجارية

أمره بإرساؿ أحد جنوده الذيف يمتازوف بالروح العسكرية والميارة اليندسية لمجزائر سرا في ميمة 
عداد تقارير مفصمة وخطة واضحة  لبلحتبلؿ فوقع االختيار عمى الميندس العسكري " جاسوسية وا 

ـ، وتنقؿ خبلؿ الفترة التي مكثيا مف برج 1808ماي  24بوتاف "، والذي وصؿ إلى الجزائر يوـ 
البحري شرقا إلى سيدي فرج ووضع تقريرا وافيا عف المدينة ضمنو مبلحظات دقيقة عف تحصيناتيا 

ألؼ جندي ،  40و  35 ما بيفعدد جيش الحممة  وطبيعة أرضيا وعدد قواتيا، واقترح أف يكوف
ىذه أكثر مف شير، ورغـ أىمية  تستغرؽ الحممة، وال جواف 10ماي و 10زمف النزوؿ بيف  وفضؿ

 تحسفالمشاريع فإنيا لـ تتجسد في وقتيا بسبب انشغاؿ فرنسا بالحروب األوربية أياـ حكـ نابميوف، و 
ـ حيث تمكنت فرنسا مف استرجاع 1816جمترا عمى الجزائر العبلقات الفرنسية الجزائرية إثر حممة إن

   .18173امتيازاتيا التجارية في مارس 
 دور فيتيمف ضمف المشاريع الفرنسية الحتبلؿ الجزائر حيث كتب  محمد عمي كما يعتبر مشروع 

ـ ، 1829أوت  10يوـ القنصؿ الفرنسي في مصر تقريرا وافيا إلى رئيس الوزراء الفرنسي بوليناؾ  
دد فيو المزايا التي ستتحقؽ مف قياـ محمد عمي حاكـ مصر بالحممة عمى اإليالة العثمانية في شماؿ يح

، ونتيجة لذلؾ تكوف فرنسا قد عمى مساعدتو ماليا، بينما تقتصر ميمة فرنسا 4إفريقيا بدؿ فرنسا
ا ، وعرض المشروع تحصمت عمى امتيازات اقتصادية وعاقبت الجزائر دوف أف تعمف حربا مباشرة عميي

فيتي بأنو قادر عمى إنياء المشكمة الجزائرية  دور لمقنصؿ الفرنسي عمى محمد عمي فوافؽ عميو ، وقاؿ
 ألؼ فرنؾ فرنسي لتغطية نفقات الحممة ، وقد رحب 100سفينة ، وتوفير  23ألؼ رجؿ و  68بتجنيد 

إلى مصر لمتفاوض ،  ىودير بط بوليناؾ بيذه الحممة ، ولما وصؿ بولينياؾ إلى الحكـ أرسؿ الضا
                                                 

ـــرأبػػػو القاسػػػـ سػػػعد اهلل،  - 1 ـــاريخ الجزائ ـــي ت ، 1982، الجزائػػػر: الشػػػركة الوطنيػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع، 2، طمحاضـــرات ف
 .20ص

 .50سابؽ، صمرجع  ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسيالعسمي، بساـ  - 2
 .22، مرجع سابؽ، صضرات في تاريخ الجزائرمحاأبو القاسـ سعد اهلل،  - 3
، 1977، القػاىرة: المكتبػػة االنجمػو المصػػرية، المغـرب العربــي الكبيـر فــي العصـور الحديثــةشػوقي عطػا اهلل الجمػػؿ،  -4

 .260، 259ص ص 
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أف السمطاف سيوافؽ عمى االقتراحات المقدمة إليو  يعتقد وكاف، بإسطنبوؿكما وجو رسالة إلى سفيره 
ويصدر فرمانا ويجعؿ حركة محمد عمي شرعية، إال أف السمطة المركزية بالباب العالي رفضت 

بأف تأييد ىذه الخطة يخالؼ الديف  االقتراحات التي عرضت عمييا، وحاولت إقناع السفير الفرنسي
اإلسبلمي، وأف محمد عمي لف يقدر عمى تنفيذ ىذه الخطة، وأرسمت خميؿ آفندي  الذي كاف دبموماسيا 

 .1ماىرا لمتوسط بيف الجزائر وفرنسا
كمػا عارض بعض الوزراء مشروع محمد عمي، واعتبروه إىانة لمشرؼ الفرنسي مما أدى 

مساعدة محمد عمي، وقرر أف تقوـ فرنسا بالحممة ضد الجزائر وحدىا في بتػراجع حكومة فرنسػا عف 
 .ـ1830جانفي  30

 1827 ةسن لمجزائرالحصار الفرنسي ثانيا/ 
، أعمنت فرنسا بأف الحكومة الجزائرية ألحقت بيا 1827أفريؿ  27عمى إثر حادثة المروحة 

 موقفاف، األوؿلحكومة الفرنسية وبرز ، إال أنو ساد خبلؼ بيف أعضاء اياستوجب احتبللمما يإىانة 
تمخص في ضرورة القياـ بعممية إنزاؿ يبحري عمى السواحؿ الجزائرية، والثاني حصار مثؿ في فرض يت

لمقوات عمى الساحؿ واحتبلؿ مدينة الجزائر نفسيا، ولما كانت فرنسا غير قادرة عمى القياـ بعمؿ حربي 
، قامت بضرب حصار عمى السواحؿ الجزائرية اليوناف نظرا لفراغ المخازف مف األسمحة بسبب حرب

 .18302جواف  18لغاية و  1827جواف  16يوـ  مف ،طيمة سنوات ثبلث
" في الفاتح  Collet "كولي  قيادة الضابطبتحرؾ أسطوؿ حربي مف ميناء طولوف  حيث

وطمب منو  ،حسيف لمدايحامبل معو إنذارا  1827جواف  11 يوـووصؿ مدينة الجزائر  1827جواف 
أف يرسؿ أحد كبار الشخصيات الجزائرية ) وكيؿ الخراج ( إلى األسطوؿ الفرنسي لكي يعتذر باسـ 

ويتـ في نفس الوقت رفع العمـ الفرنسي عمى المباني البارزة في  ،الداي إلى القنصؿ الفرنسي دوفاؿ

                                                 
 .31، مرجع سابؽ، صمحاضرات في تاريخ الجزائرأبو القاسـ سعد اهلل،  - 1
 زيارتو لمداي يـو عيد الفطر، بمحضر جميع أعضاء الديواف، ولما سألو الداي  جاء دوفاؿ القنصؿ الفرنسي ليؤدي

لماذا لـ تجب حكومتو عف البرقيات العديدة الخاصة بمطالب بكري، فكاف جوابو في منتيى الوقاحة " إف حكومتي ال 
 تتنازؿ إلجابة رجؿ مثمكـ، فمـ يتمالؾ الداي نفسو مف الغضب فضربو بالمروحة.

   تحالفػت فييػا القػوات الفرنسػية واإلنجميزيػة  1827وانتيػت بعػد معركػة نافػاريف البحريػة  1827رة اليوناف العاـ بدأت ثو
 والروسية ضد القوات العثمانية المصرية الجزائرية.

ق  814المختصر في تاريخ الجزائر من عيد الفينيقيين إلى خروج االستعمار الفرنسي )صالح فركوس، -2
 .143، ص 2003: دار العمـو لمنشر والتوزيع،، الجزائرم(1962م،
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قة مدفعية، وكانت تعميمات وتحيتو بمائة طم، 1العاصمة وعمى رأسيا قصر الداي، ومقر القيادة البحرية
كولي تقتضي أنو في حالة قبوؿ الداي المقترحات فإنو يتقدـ إليو بطمب دفع تعويضات عف األضرار 
التي لحقت بالمنشآت الفرنسية، ومعاقبة الجزائرييف المسؤوليف عف ذلؾ، وحؽ تسميح تمؾ المنشآت في 

ذا لـ يستجب الداي ليذه الشروط خبلؿ  ،المستقبؿ عة فإف فرنسا ستقوـ في الحيف بأعماليا سا 24وا 
 .2العدائية ضد الجزائر

، كما استدعى الداي داي ىذه الشروط الميينة والمجحفةوكػاف مف الطبيعي أف يرفض ال
وبعد انقضاء أجؿ اإلنذار دوف رد ، حسيف الرعايا الفرنسييف وخيرىـ بيف البقاء أو الخروج مف الجزائر

، وكاف الفرنسييف ييدفوف مف وراء الحصار قطع 1827جواف  16 الداي أعمف كولي الحصار يوـ
الجزائر في الوقت الذي كاف فيو الحصار  احتبلؿالتمويف عف الجزائر، ولـ تتخؿ فرنسا عف فكرة 

 "C.Detenner "ونيرتالعناصر المتطرفة وعمى رأسيا كمير موف دو  تمضروبا عف الجزائر، وقام
ؿ فترة ستة أسابيع واقترح فكرة تنفيذ الغزو بيجوـ بري ويتـ إنزاؿ بإعداد مشروع لغزو الجزائر خبل

تكاليؼ الحممة بخمسيف مميوف وحددت ، وذلؾ في الفترة بيف أفريؿ وجواف لمقوات في سيدي فرج،
، إال أف حاجة فرنسا لقواتيا العسكرية لتوظيفيا في ثورة اليوناف، وفراغ المخازف مف األسمحة حاؿ فرنؾ

 .3حممةدوف تنفيذ ال
شيرا مف الحصار عمى السواحؿ الجزائرية تبيف لمحكومة الفرنسية أف الحرب شكمت  11وبعد 

كما أصبح الرأي العاـ يمح ،مبلييف فرنؾ  07حيث كبدىا  ،عبئا ثقيبل عمييا أكثر مما أضر بالجزائر
كونيا لـ تكمؿ بضرورة إعداد حممة برية ضد الجزائر، لكف الحكومة الفرنسية لـ تقبؿ ىذا االقتراح 

نفسيا مضطرة إلعادة النظر في الحكومة الفرنسية  ت، ونظرا ليذه االعتبارات وجد4استعدادىا لذلؾ بعد
 "بروتونيرال بإرساؿ 1828ير سبتمبر شتيا نحو الجزائر لحؿ األزمة، فقامت في سيا

Labretonnierre"  ط وقد عرض عمى الداي مجموعة مف الشرو  في ميمتو،كولي  الذي خمؼ

                                                 
 .102، 101جبلؿ يحي، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
ص  ،1987، الجزائر: المؤسسة الوطنية لمكتاب، (1830 – 1619معاىدات الجزائر مع فرنسا )جماؿ قناف،  -2

222. 
 .57، 55مرجع سابؽ، ص ص  ،المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي، بساـ العسمي - 3
، ص 1984، عدد خاص، الجزائر، مجمة التاريخـ "، 1827الفرنسية عاـ  ةجماؿ قناف، "عنصر األزمة الجزائري-4

14. 
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رغبة الجزائر في إقرار السبلـ مع فرنسا  بعبر عف ومة الفرنسية كتمثمت في أف يبعث مندوبا لمح
عطاء تفسيرات مرضية عف مسمؾ الداي إيزاء القنصؿ وعف نواياه الحقيقية إيزاء فرنسا  .1وا 

  "Bezard"أرسؿ البروتونير إلى الداي الضابط بيزار 1828شير سبتمبر عاـ  فيو 
الذي كاف مكمفا برعاية مصالح فرنسا في الجزائر، لعرض المطالب  "D'attili"ا داتيميوقنصؿ سرديني

السابقة الذكر، فرد الداي أنو يوافؽ عمى ذلؾ مبدئيا، كما اقترح فتح المفاوضات بيف الطرفيف إلبراـ 
ة تأكد ، وبعد ىذه المقابم2معاىدة سمـ جديدة، ولكنو رفض إيفاد مبعوث إلى فرنسا قبؿ توقيع الصمح

وعندما طمب منو القنصؿ داتيمي مقابمة جديدة  ،الداي بأف قائد الحصار ليس لو صبلحيات التفاوض
اكتفى بالرد عمى الموقؼ الذي أعمنو في المقاء السابؽ، والذي يقضي عدـ إيفاد أي مبعوث إلى فرنسا 

لسمـ مف جديد بإطبلؽ قبؿ توقيع الصمح بيف الطرفيف، كما أكد كذلؾ عمى وجوب إشيار حادث إقرار ا
واحد وعشريف قذيفة مدفعية في كؿ مف البمديف، كما رد عمى التيديدات الفرنسية بشف حرب ضده، 

 .3بكونو ال يخشى ىذه الحرب وأنو مستعد لمواجيتيا
" التي كاف عمى متنيا Labrouvence "البروفانسالسفينة الفرنسية  توبعد مقابمة الداي أقمع

، فردت عمييا وحدات 4مف ميناء الجزائر وقامت بتحركات مشبوىة 1829أوت  03الوفد الفرنسي في 
ذلؾ للـ تأبو  يااألسطوؿ الجزائري بعدة طمقات مدفعية، إنذارا ليا بعدـ االقتراب مف مواقعيا، لكن

ثر فشؿ البروفانس في محاولتيا الثانية  واستمرت في سيرىا إلى أف أصبحت تحت الخطوط الحامية، وا 
كمف في حكومة الفرنسية أف ال أمؿ ليا في إرغاـ الجزائر في قبوؿ شروطيا وأف الحؿ الوحيد يتأكدت ال

لقد أدى ىذا الحصار إلى تقيقر الحياة االقتصادية بالموانئ الجزائرية، . حممة بحرية أو برية ضػدىا
فبلس الخزينة الجزائرية نتيجة انعداـ الموارد المالية وانحصو بقية أنحاء القطر، و  ار التجارة الخارجية، ا 

 5 كما لـ يعد بإمكانيا تمقي اإلعانات العسكرية مف الخارج.

                                                 
 .14،15المرجع نفسػو، ص ص  -1
الجزائػر: المؤسسػة الوطنيػة لبلتصػاؿ والنشػر، ، قضـايا ودراسـات فـي تـاريخ الجزائـر الحـديث والمعاصـرجماؿ قناف،  -2

 .65، 64، ص ص 1994
، الجزائر: وزارة المجاىديف طبعة خاصة، )د. س. ف( (،1836-1790العالقات الفرنسية الجزائرية )جماؿ قناف،  -3

 .376ص 
 .20، مرجع سابؽ، ص ، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجماؿ قناف -4
 .380مرجع سابؽ، ص  (،1836-1790العالقات الجزائرية الفرنسية )جماؿ قناف،  -5
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 ودوافعيا الحممة الفرنسية عمى الجزائرثالثا/ 
قررت فرنسا توجيو حممة عسكػرية  1829جواف  18وزراء في ال ةساولنياؾ رئب تولىعندما 

التي  ذريعة لذلؾ حادثة المروحة ضد الجزائر، فراحت تفتعؿ األسباب لتبرير حممتيا، واتخذت مف
كما تػذرعت بأسباب أخرى منيا عدـ معاقبة الػداي حسيف  ،إىانة لشرفيا سببا مباشر في ذلؾ اعتبرتيا

باإلضافة ، 18291أوت  03روفاس" يوـ ا بمياجمة السفينة الفرنسية "البألىػالي عنابة، والذيف قامو 
صدارىا لمقرار عاـ إلى إلغاء الحكومة الجزائرية لبلمتيازات الف والذي  1826رنسية في سواحؿ ببلدىا وا 

منحت بموجبو الحرية لجميع الدوؿ األوربية لصيد المرجاف، كما ادعت أنيا تريد وضع حد ألعماؿ 
 .2المتوسط االبيض القرصنة البحرية التي كاف يقوـ بيا الجزائريوف ضد السفف األجنبية في البحر

يا الحكومة الفرنسية لمقياـ بحممتيا ضد الجزائر، لـ تممس أف األسباب التي استغمت يبدو
حادثة المروحة كسبب مباشر في توجيو الحممة فإنو قد مرت أكثر مف  سممنا بأفجوىر الحقيقة، فمو 

 جويمية الذي ىو تاريخ االحتبلؿ، كما ذكر المستشار النمساوي ميترنيخ 05ثبلث سنوات بينيا وبيف 
Methernich)) مميوف فرنؾ(  150رنسا بمثؿ ىذا الجيش الجرار وأف تصرؼ ىذا المبمغ )أف تحرؾ ف

 .3مف أجؿ ضربة مروحة
 أما األسباب الحقيقية لمحممة فمنيا ما ىو سياسي ومنيا ما ىو عسكري ومنيا ما ىو ديني.

 الدوافع السياسيــة: -1

 ،االحتبلؿ اإلسبانيكاف بمثابة إنقاذ ليذا البمد مف الجزائر الحكـ العثماني انضماـ  أف ال شؾ
، لكف بنياية القرف السادس عشر بمكانة مرموقة وىيبة دوليةالحكـ ظؿ ىذا وقد تمتعت الببلد في 

بدأت الببلد تأخذ منعرجا خطيرا فتفاقمت فييا الصراعات عمى الحكـ وكثرت االضطرابات 
 والمؤامرات.

نابع مف رغبتيا في  وقد حرصت فرنسا عمى إقامة عبلقات دبموماسية مع الجزائر، وىذا
استغبلؿ خيرات الببلد االقتصادية واحتكار استثمار المرجاف الذي كاف يزخر بو ساحؿ القالة وعنابة، 

معاىدة تخدـ في  47ـ حوالي 1830إلى 1619وقد عقدت الجزائر مع فرنسا في الفترة الممتدة بيف 

                                                 
 .60مرجع سابؽ، ص ، المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي، بساـ العسمي  -1
 .19، مرجع سابؽ، ص (1836-1790العالقات الفرنسية الجزائرية )جماؿ قناف،  - 2

3  - Charls Endri Julien, L'histoire de l'Algérie contemporaine, tom2, Paris: Presses 
Universitaire des France , 1964, P 38.  
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تعاوف وثيؽ مع روسيا في  إقامةكاف يرغب في  شارؿ العاشر ، كما أف الممؾ1أكثرىا مصالح فرنسا
، كما أف 2حوض البحر المتوسط حتى يتغمب عمى الييمنة البريطانية والتمركز في ميناء الجزائر

يرغب في امتصاص غضب الشعب خاصة بعد خمؽ حرية الصحافة وشغؿ الشعب  شارؿ العاشر
العاشر بيذا صراحة بحرب خارجية، وكسب رضاه بنوع مف النصر الزائؼ، وقد اعترؼ الممؾ شارؿ 

، كما أف فرنسا أرادت «...إنو لشيء جميؿ أف نتقدـ إلى البرلماف ومفاتيح الجزائر بيدنا» حيف قاؿ 
ـ والذي قرر أف ال تقـو فرنسا بإجراء تغييرات إقميمية 1815تحطيـ القيود التي فرضيا مؤتمر فينا 

 3 .وف موافقة الدوؿ الكبرىد
 الدوافع العسكرية: -2

مصر واالنسحاب منيا تحت ضربات  احتبلؿالجيش الفرنسي في أوربا وفشمو في إف انيزاـ 
، دفع بنابميوف بونابرت إلى أف يبعث بأحد ضباطو إلى الجزائر في الفترة 1801القوات اإلنجميزية في 

ليضع لو خطة عسكرية تسمح لو بإقامة محميات فرنسية في  1808جويمية  27-24الممتدة مف 
قاـ ىذا الضابط "بوتاف" بتسميـ  1809تد مف المغرب األقصى إلى مصر، وفي شماؿ إفريقيا تم

بميوف" أضطر إلى تأخير ىذه الحممة خاصة بعد االجزائر عف طريؽ البر، إال أف "ن الحتبلؿمخطط 
، ولما شعر ممؾ فرنسا أنو مف األفضؿ االعتماد عمى سياسة التوسع في أفريقيا 1815ىزيمة وترلو 

الجزائر وتحقيؽ انتصار باىر وبالتالي  احتبلؿالجيش بمسائؿ حيوية تتمثؿ في مف أجؿ إشغاؿ 
 .4التخمص مف إمكانية قياـ الجيش بانقبلب ضده

 الدوافع االقتصادية: -3
كتب وزير الحربية الفرنسي  في إطار االستعدادات الفرنسية إلعداد حممة عسكرية ضد الجزائر       

عمى طوؿ السواحؿ  "يوجديمي:  ما 1827، عاـ (Clermont De Tonnerre)كميرموف دو تونير 

                                                 
 ،م.ق 814خروج االستعمار الفرنسي )المختصر في تاريخ الجزائر من عيد الفينيقيين إلى صالح فركوس،  -1

 .131مرجع سابؽ، ص ، م(1962
لـى ةايـة عمار بوحوش،  -2 ، 1997، بيػروت: دار الغػرب اإلسػبلمي ،1962التاريخ السياسي لمجزائر مـن البدايـة واى

 .83ص 
  ـ( حفيد لويس الخامس عشر ولويس الثامف عشر والذي خمفو عمى 1836-1757اشر بفرساى )ولد شارؿ الع

 أسقط شارؿ العاشر وحؿ محمو لويس فيمب. 1830جويمية  15ـ وفي 1824العرش سنة 
 .44، ص 1984، الجزائر: المؤسسة الوطنية لمكتاب، 2، ط كتاب الجزائرأحمد توفيؽ المدني،  -3
 .84بؽ، ص عمار بحوش، مرجع سا -4
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إّف جزًء كبيرا مف تمؾ  )الجزائرية( كثير مف المراسي الجيدة والتي بحيازتيا نحقؽ المنفعة العامة.
المساحة يتألؼ مف سيوؿ خصبة بشكؿ عجيب. كما يوجد في الجباؿ غابات الصنوبر والبموط الميمة 

لسفف(، كما نستطيع استغبلؿ مناجـ الحديد والرصاص المذاف يحققاف لمصناعات البحرية )صناعة ا
ربحا كبيرا، ومف المنتجات ذات النوعية الممتازة. كما يوجد جباؿ مف ممح المنجـ، والممح والبارود 
 "األبيض ينتشراف في معظـ المناطؽ وبغزارة. أما شواطئ البحر فغني كذلؾ بالممح وبنسب كبيرة...

 2."مميوف 150... أّما عف األمواؿ المتراكمة في قصر الداي فقدرت بحوالي "ويضيؼ قائبل: 1

ولقد عّد مارسيؿ إميرت خزينة الجزائر كدافع ىاـ لمحممة الفرنسية، وما يؤكد ذلؾ أّف فرنسا           
، إلى مصادرة بيت ماؿ المسمميف، 1830جويمية  05سارعت بعد إمضاء معاىدة االستسبلـ في 

ة لتقييـ أمواؿ الخزينة، وكمحاولة منيا لعدـ جمب انتباه الدوؿ األوروبية قالت أّف أمواؿ وأعدت لجن
فما ىو تفسير التغيير الذي حدث في أرقاـ التقارير الفرنسية ما  3مميوف فرنؾ. 70الخزينة ال تتعدى 

 مميوف؟ 70مميوف فرنؾ إلى  150ـ ، أي مف 1830 -1827بيف 
طة الفرنسية حاولت إخفاء حقيقة سعييا ألخذ أمواؿ الجزائرييف، لذلؾ لـ الواقع أّف السم          

تكشؼ عف المبمغ الحقيقي، واكتفت دائما بالقوؿ أّنيا جاءت لتخميص الجزائرييف مف الحكـ التركي 
ْؿ ليا  المستبد؛ وىي ىنا تقع في تناقض، فمادامت تسعى لمقضاء عمى الحكـ التركي، فيذا يخوِّ

 مصادرة أمبلكو.
مميوف فرنؾ، وربما أزيد بكثير، نظرا لعدـ جرد  500إّف أمواؿ الخزينة الجزائرية تعدت ما قيمتو        

أمواؿ كثيرة وتسجيميا، وىذا ما جاء عمى لساف آخر خزناجي في ظؿ الحكـ التركي في حوار لو مع 
 . 18304عاـ  )  (Saint- Johnالقنصؿ اإلنجميزي في الجزائر  سانت جوف 

 :ةافع الدينيو دال -4
في الحقيقة أف الصراع الذي كاف قائما بيف الدوؿ المسيحية األوروبية والدولة العثمانية قد 
انعكس عمى الجزائر، ألف األسطوؿ الجزائري القوي يعتبر في نظر الدوؿ المسيحية امتداد لؤلسطوؿ 

التعاوف الوثيؽ بيف الدولة العثماني، الذي كاف يسيطر عمى منطقة الشرؽ العربي، ومما الشؾ فيو أف 
                                                 

1  - Marcel EMIRIT, Une cause de l’expédition d’Alger, Paris: Revue Africaine, 1952,   
p173.                
2 - Ibid, p174. 
3- Pierre Pean, Main basse sur Alger ; enquête sur un pillage juillet 1830, Alger : 
Chihab Editions, 2005, p 145.   
4 – Ibid, 148. 
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العثمانية اإلسبلمية والدولة الجزائرية المؤيدة ليا ىدفو الدفاع عف حوزة اإلسبلـ، مما جعؿ الدوؿ 
سطنبوؿ، بؿ وتتنافس فيما بينيا في شرؼ  1المسيحية تتعاوف فيما بينيا لضرب المسمميف في الجزائر وا 
بأنيا الحامية لمبابوية والمدافعة عف مصالحيا القضاء عمى األسطوؿ الجزائري وكانت فرنسا تشعر 

) أف التعويض الحاسـ الذي أريد الحصوؿ  1830حيث أعمف شارؿ العاشر عف ىذا االتجاه في عاـ 
 .2 عميو ىو أف أثر لشرؼ فرنسا أف يتحوؿ بمعونة اهلل لصالح فرنسا(

مجمس الوزراء الفرنسي وقد ذكر وزير الحربية الفرنسية "كميرموف" في تقريره الذي رفعو إلى 
ومف 3 ، (ربما يكوف مف حضنا أف نمدنيـ مع الوقت وذلؾ بجعميـ مسيحييف  ) 1827أكتوبر  14في 

الجزائر، بؿ إف ىذه األسباب  الحتبلؿالخطأ اعتبار أف سببا معينا في ذاتو ولوحده ىو الدافع لفرنسا 
الجزائر، تحقيقا لتمؾ األطماع  بلؿاحتالقريبة منيا والبعيدة مندمجة ىي التي دفعت فرنسا إلى 

، وقد بمغ عدد السفف 1830ماي  25انطمقت الحممة الفرنسية مف ميناء طولوف بتاريخ  4.والمكاسب
وتـ اإلنزاؿ كما كاف متوقعا وبناء  40000حربية وبمغ عدد الجند  103سفينة منيا  675الفرنسية 

 .5جواف 15العاصمة يوـ عمى ما جاء في تقرير بوتاف في ميناء سيدي فرج غرب 
دقيقة بعد اإلنزاؿ قصفت المدفعية الجزائرية القوات الفرنسية، يضاؼ إلييا طمقات  50وبعد        

خمسوف جنديا فرنسيا، وثبلثة أضعاؼ ىذا العدد مف الجرحى، كما أّف  بحياة حوالينارية، أودت 
ؿ موتاىـ ودفنيـ، فمـ يتـ بذلؾ معرفة القوات الفرنسية أسقطت عددا مف الجزائرييف الذيف سارعوا لحم

عدد قتبلىـ. عمى كؿ حاؿ تمكنت القوات الفرنسية مف الوصوؿ إلى اليابسة حيث أقامت معسكرا 
 برتيزيف ولوفاردو.فية لميجوـ كمؼ بحمايتو القائديف وقاعدة خم

فعؿ بدأت وظمت القوات الفرنسية طيمة أربعة أّياـ تدرس كيفية التوغؿ نحو الداخؿ، وبال     
منيـ  13000حسب دي بورموف  30000المواجيات بيف القوات الجزائرية التي بمغ عددىا حوالي 

أرسميـ باي وىراف، والقوات الفرنسية في معركة  6000جاؤوا رفقة الحاج أحمد باي قسنطينة، 
جواف، وعمى  28و 27و 26ومعركة سيدي خمؼ مابيف  1830جواف  19سطاولي  الشييرة بتاريخ 

الرغـ مف شجاعة القوات الجزائرية، غير أّف القوات الفرنسية تمكنت مف اختراقيا، وىذا بفضؿ األسمحة 
                                                 

 .85عمار بحوش، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .25شوقي عطاء اهلل الجمؿ، مرجع سابؽ ص  - 2
 .257عمار بحوش، مرجع سابؽ، ص  - 3

4 - Charls Endree Julien, op.cit, p 31. 
5 - Benjamin Stora, Algérie Histoire contemporaine 1830-1988, Alger: Casbah Editions, 
2004, p20. 
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المتطورة والتكتيؾ الحربي المتقف عمى عكس الجزائرييف الذيف لـ  يأخذوا بمبدأ الشورى، حيث رفض 
ذي اقترح عميو القياـ صير الداي قائد الجيش الجزائري أي مشورة مف مرافقيو وعمى رأسيـ أحمد باي ال

بعممية التفاؼ وضرب العدو مف الخمؼ، أي في معسكره بسيدي فرج، لكف إبراىيـ آغا لـ يأخذ 
نابميوف بونابرت عمى غرار  كبيرة معبالنصيحة. كما ال ننسى أف الجيش الفرنسي اعتاد دخوؿ معارؾ 

 .1زائرييف باألمر الصعبالمواجية مع الجلـ تكف وبالتالي  ،1815معركة واترلو الشييرة عاـ 
وبالرغـ مف الصدؽ ونية الجياد التي أبداىا الجزائريوف في الدفاع عف ببلدىـ فإف الجيش 
الفرنسي تمكف مف االنتصار عمييـ وكسب الرىاف، وبذلؾ تراجع الجزائريوف إلى قمعة السمطاف الواقعة 

وتسميط مدافعيـ صوب قمعة  في مرتفعات مدينة الجزائر، األمر الذي ساعد الفرنسييف عمى نصب
مات خمؽ كثير وخرج آخروف أحياء مف القمعة مف بينيـ الخزناجي، وقبؿ مغادرتو فقصفيا لداي و ا

لمقمعة وعد بمائة سمطاني ذىبا لمف يشعؿ النار في خزانة البارود وكاف أف وجد مف نفذ ىذه العممية 
سيجعؿ الحجارة تسقط كميا فوؽ الجيش فانفجرت خزانة البارود، وقد كاف يعتقد أف تفجير القمعة 

 أضراراعمى المدينة وألحقت  تالفرنسي فتقضي عميو أو عمى جزء منو عمى األقؿ، لكف الحجارة سقط
، كما أف ذلؾ االنفجار الكبير أثار الخوؼ والرعب أي أذى  بيا دوف أف يصيب الجيش الفرنسي ةكبير 

 2بيف السكاف مما أدى إلى انييار معنوياتيـ
د أف تحطمت القمعة دخؿ إلييا الفرنسيوف، ونصبوا مدافعيـ مف ناحية البحر، وفي ىذه وبع

األثناء جمع حسف باشا سائر األمناء وأعياف الببلد ورجاؿ القانوف وعرض عمييـ الوضع الخطير الذي 
عياف كانت عميو المدينة وطمب آرائيـ إلى وسيمة تحقؽ السبلمة، وقد كاف كبلـ الداي غامضا فإف رد أ

التي وزعيا "بورموف" في  المدينة كاف غامضا وذلؾ لخوفيـ مف أف يكوف الداي يحس تأثير المنشورات
 .3والتي دعا فييا الشعب لبلستسبلـ بدعوة أنو جاء محررا ليـالجزائر، 

إف إشارة الداي بقبوؿ االستسبلـ لمفرنسييف وتسميـ المدينة حسب نصوص معاىدة يمضييا 
اضحة عمى اقتناعو أنو غير قادر عمى مقاومة الفرنسييف وأف مسألة سقوط حكومتو معيـ تدؿ داللة و 

                                                 
1- Ibid, p21.                                                                                                                                                      

المػػدني، ، تحقيػػؽ: أحمػػد توفيػػؽ مــركرات الحــاج أحمــد الشــريف الزىــار نقيــب أشــراف الجزائــرمحمػػد الشػػريؼ الزىػػار،  -2
 .174، ص 1980، الجزائر: الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، 2ط
حصائية عن إيالة الجزائر(، النظام السياسي الجزائري في العيد  ،حمداف بف عثماف خوجة -3 المرآة )لمحة تاريخية واى

 .200، ص 1993، ترجمة: محمد العربي الزبيري، الجزائر: مطبعة دحمب، العثماني
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ـ وفدا لمتفاوض مع "بورموف" 1830جويمية  04، وعندئذ أرسؿ الداي حسيف يوـ 1مسألة وقت فقط
 : 2والتي نصت عمى ما يمي، ـ 1830جويمية  05وتوصؿ الطرفاف في النياية إلى إبراـ معاىدة يـو 

وكؿ الحصوف الجزائرية، يضاؼ إلييا ميناء المدينة تنتقؿ ممكيتيـ لمقوات حصف القصبة  -1
 الفرنسية، بعد عشر ساعات مف إمضاء المعاىدة.

يتعيد الكونت دي بورموف لمداي حسيف بتأميف حريتو وبالمحافظة عمى كؿ ممتمكاتو وبحرية  -2
 مغادرة الببلد.

المكاف الذي يذىب إليو وماداـ في الجزائر  سيكوف الداي حرا وعائمتو في التصرؼ بأموالو واختيار -3
 يمتـز قائد القوات الفرنسية شخصيا بحمايتو، وبتخصيص فرقة لحراستو ىو وأسرتو.

يمتـز قائد الحممة بنفس المعاممة مع الميميشيات الجزائرية )اإلنكشارية(، مف حيث الحماية  -4
 والمحافظة عمى ممتمكاتيـ.

ديانة اإلسبلمية وشعائرىا، وبحرية السكاف بمختمؼ طبقاتيـ، التزاـ الطرؼ الفرنسي باحتراـ ال -5
واالعتراؼ ممتمكاتيـ، واحتراـ تجارتيـ وصناعاتيـ، وباحتراـ حرماتيـ، ويتعيد الكونت دي بورموف 

 بشرفو حوؿ ىذا األمر.

إّف أي تغيير قد يحصؿ عمى ىذا االتفاؽ، فسيكوف في مدة ال تتجاوز عشر ساعات مف    
 .إمضائو

قوات  تى إثر ذلؾ سمـ الداي مفاتيح مدينة الجزائر إلى القائد الفرنسي "بورموف"، وتجمعوعم
وقد التـز الداي بتنفيذ جميع بنود المعاىدة ، اإلنكشارية في الثكنات وسممت الثكنات لمجيش الفرنسي

دخوؿ الجيش السمطة الفرنسية بتنفيذىا، حيث أنو بمجرد لـ تمتـز التي أبرميا مع الفرنسييف، بينما 
 .3الفرنسي لمجزائر قاـ بأعماؿ وحشية، ونيبوا كؿ السمع التي وجدوىا بالميناء والتي تقد بمبالغ ىائمة

 أما بالنسبة لؤلسباب التي أدت إلى اليزيمة فيي متعددة، يمكف حصرىا فيما يمي:
وخططا عكس الفرنسييف فقد استخدموا أسمحة متطورة  قديمةاستخداـ الجزائرييف لؤلسمحة ال 

 متكافئة.حربية عصرية لذلؾ كانت جوالت الصراع غير 

                                                 
 .91ش: مرجع سابؽ، ص عمار بوحو  - 1
، 1830جويمية  05معاىدة دي بورموف أو معاىدة استسبلـ الداي حسيف متحؼ المجاىد لوالية الجمفة،  - 2

ar.facebook.com/1818821041513363/post-https://ar، 5 2019جويمية. 
 .233مصدر سابؽ، ص  ،عثماف خوجةحمداف بف  - 3

https://ar-ar.facebook.com/1818821041513363/post
https://ar-ar.facebook.com/1818821041513363/post
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إىماؿ الداي حسيف وسوء تقديره لؤلمور، فعندما قدـ إليو الرايس أحمد بالجي وكيؿ ضريح  
 . 1سيدي فرج وأخبره بظيور بعض العمارة الفرنسية، قاؿ لو إف ذلؾ سحاب في األفؽ

كيا ومخمصا وصاحب خبرة وتـ إعدامو كاف رجبل ذو سنة،  12عزؿ يحي آغا قائد الجيش منذ  
فيما بعد، بعد مؤامرة حيكت ضده، وتعيف ابراىيـ آغا خمفا لو والذي لـ يكف يوما قائدا ممتازا 

، وقد ارتكب أخطاء كثيرة منيا اعتماده عمى 2ولـ يكف يعرؼ الكثير عف التكتيؾ العسكري
ميؿ مف القبائؿ الذيف وفدوا رجاؿ ال يعرفوف شيئا عف القتاؿ، كما أنو لـ يمد العدد الق

لمساعدتيـ باألسمحة مما جعميـ يعودوف مف حيث أتوا، كما أنو لـ يأخذ بعيف االعتبار الخطة 
الداي  التي اقترحيا عميو الحاج أحمد باي قسنطينة، ولـ يسمـ األمواؿ التي استمميا مف

 .لممحاربيف لرفع معنوياتيـ
جندي تركي ولـ يكف بسيدي  600ي الذي لـ يتجاوز الفارؽ العددي الكبير بيف الجيش النظام 

سفينة  103بحار و 700جندي فرنسي و 37000فارس، مقابؿ  300مدفع و 12فرج سوى 
 . 3حربية باإلضافة إلى السفف المستأجرة

رسالو لمدفاع عف قمعة موالي حسف )حصف   ثقة الداي حسيف الكبيرة في الخزناجي، وا 
لمقياـ بانقبلب سيتولى بو الحكـ ويعزؿ  اإلنكشاريةإلػى تأييد  اإلمبراطور(، والذي كػاف يصبو

 الداي. 
كما أف الداي وجماعتو لـ يضعوا خطة مدروسة لمواجية الفرنسييف، ولـ توجد قيادة تستعيف 
بآراء الخبراء ويتفؽ أعضاؤىا عمى خطة دقيقة، كما أف المجمس الذي انعقد لتحديد خطة معينة لمدفاع 

دقيقة لمواجية الجيش الفرنسي، بؿ وانتيى المجمس بآراء  استراتيجيةيتمكف مف وضع عف الببلد، لـ 
 . 4متضاربة

 وقد تمخضت عف الحممة الفرنسية وسقوط مدينة الجزائر عدة نتائج منيا:

                                                 
 .171أحمد الشريؼ الزىار، مصدر سابؽ، ص  - 1
 .188حمداف بف عثماف خوجة، مصدر سابؽ، ص - 2
 م،ق. 814خروج االستعمار الفرنسي )المختصر في تاريخ الجزائر من عيد الفينيقيين إلى صالح فركوس،  -3

 .143مرجع سابؽ، ص  ،م(1962
 .95، 93بؽ، ص ص عمار بحوش، مرجع سا -4
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وبذلؾ انتيت فترة الحكـ  ،التوقيع عمى معاىدة االستسبلـ ودخوؿ الجيش الفرنسي لمجزائر 
 ،مف الشير نفسو إلى نابولي 10ادر الداي حسيف الجزائر يوـ العثماني في الجزائر، وغ

 . 18381فاإلسكندرية حيث توفي بيا 

 2عاث الجيش الفرنسي في الببلد فسادا حيث قاـ الفرنسييف بسمب ونيب ما وجدوه في طريقيـ 
فرنؾ كما قاموا بزرع  55684527حيث نيبوا األمواؿ التي كانت بالخزينة والتي قدرت بػ: 

 .3ت والدمار، وقاموا بتخريب المنازؿ وأنابيب المياه مما أدى إلى انتشار األمراض األوبئةالمو 

جويمية بشكؿ يدمي القموب  11وترحيميـ يوـ  3500الذي كاف عدده  اإلنكشاريحؿ الجيش  
في ذلة وانكسار، وقد استغؿ الييود ذلؾ لبلنتقاـ منيـ ومف الجزائرييف فنيبوا أمواليـ ومنازليـ 

 منوا الوالء لمفرنسييف واستقبموىـ بالرقص والترحيب.وأع

نة في الجزائر، وابتمعت ما كاف عمييا مف ديوف ز حصمت فرنسا عمى المواد األولية المخ 
 . 4لمجزائر وحممت الغنائـ والكنوز والثروات إلى فرنسا لتزيف تاج الحرية واإلخاء والمساواة

ئرييف لممعمريف وبذلؾ قاموا بتجريد الجزائرييف إصدار قرار يقضي بتسميـ األراضي ممؾ الجزا 
قناع الفبلحيف والتجار الفرنسييف بالقدـو  مف أراضييـ، كما قاـ الجنراؿ "كموزيؿ" بتشجيع وا 
لمجزائر واالستيبلء عمى األراضي الخصبة وزراعة العنب والبحث عف الذىب في المنػاجـ 

 . 5الجزائرية
  

                                                 
 814خروج االستعمار الفرنسي )المختصر في تاريخ الجزائر من عيد الفينيقيين إلى  ،صالح فركوس -1
 .146مرجع سابق، ص  ،م(1962م،.ق
 .190حمداف بف عثماف خوجة، مصدر سابؽ، ص  -2
 ق م 814لفرنسي )المختصر في تاريخ الجزائر من عيد الفينيقيين إلى خروج االستعمار اصالح فركوس،  -3
 .176مرجع سابؽ، ص ، م(1962،
 .74مرجع سابؽ، ص ، المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسيبساـ العسمي،  -4
 .93عمار بحوش، مرجع سابؽ، ص  - 5



12 

 من احتالل الجزائر المواقف الدولية المحور الثاني: 
 موقف الدولة العثمانيةأوال/ 

زحؼ محمد عمي باشا عمى لقد كانت الدولة العثمانية منشغمة بثورة اليوناف وتيديدات روسيا، 
، ولـ يكف لحكاميا اإلرادة السياسية الكافية لمواجية فرنسا، كما كانت ساخط كذلؾ مف حكومة سوريا

ية عمى الجزائر، ولـ تستجب لطمبات سكانيا، واحجمت عف تقميد الداي، فمـ تدافع عف حقوقيا السياد
ببعض المبادرات اليزيمة لمنع فرنسا مف  تأحمد باي منصب باشا الجزائر خوفا مف فرنسا، واكتف

 .احتبلؿ الجزائر
فأرسمت المفتي السابؽ  بينيما،التوسط بيف الجزائر وفرنسا لحؿ النزاع الدولة العثمانية حاولت 

، لكنو فشؿ في منع القوات الفرنسية مف دخوؿ الجزائر برا، وعدـ 1830أفندي في افريؿ  يؿالحاج خم
سماح قائد الحصار الفرنسي لو بالنزوؿ بميناء الجزائر، فأضطر بالذىاب الى طولوف لممفاوضة، وفي 

 .1ماي الحممة التي متوجية لمجزائر 26طريقو إلييا قابؿ يـو 
ػر الباب بػـ يبؽ لو سػوى أف يخلض لكنو فشػؿ في مسػاعيو، و اىر باشػػا لمتفاو طثـ أرسمت 

لدى  ىاسػػػفير مف احتبلؿ الجزائر أرسمت  ػافرنسػدت ، ولما تأكوػػا فعممػائج مأموريتػو، وىػذا تالعالي بن
التػي ػػػتبلؿ بػبلده لمجزائػػػر، ورغػـ الظػروؼ الحرجػػة حػف ام ةإلخبار الدولة العميو الباب العػالي قييومين

ػترجاع ي قصػػػد اسػػػع السػػػفير الفرنسػمػمطاف دخػػؿ في مباحثػات سػػر بيػا الدولة العثمانية، إال أف المت
 ا فرنسا مف اجؿ تخمييا عف، إال أف المباحثػات فشػػمت بسػػػبب الشػػروط القاسػػية التي طالبػت بيػرالجزائػػ
 .2الجزائر احتبلؿ

بإستانبوؿ بنبأ احتبلؿ العاصمة في  الفرنسي القنصؿف طريؽ لقد عمـ السمطاف العثماني ع
، ولكف نظرا لمظروؼ التي كانت تمر بيا الدولة العثمانية حالت دوف توضيح موقفو 1830أوت  06

توصؿ السمطاف إلى عقد صمح مع خصومو؛ وعمى إثره قاـ بالخطوات  1833مف الحادث، وفي سنة 
 اآلتية:

                                                 
 .57، ص 2006، الجزائر: دار المعرفة، 1، ج1889 -1830تاريخ الجزائر المعاصر بشير ببلح،  - 1
: عبد الجميؿ التميمي، تونس: جمة، تر سة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي لمجزائرالسياكوراف أرجمنت،  - 2

 .31، ص1970منشورات الجامعة التونسية، 
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بغرض تذكير الحكومة الفرنسية بالحقوؽ  1834ى باريس سنة أرسؿ مصطفى رشيد باشا إل -
الشرعية لمدولة العثمانية في الجزائر، إال أنو فشؿ في ميمتو؛ وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لنامؽ باشا الذي 

 أرسمو إلى لندف.
قصد فض النزاع القائـ بيف  26/05/1835أرسؿ حممة عسكرية إلى طرابمس الغرب يوـ  -

ة وىو ما ساعد عمى إلحاقيا بالدولة العثمانية، تمييد لضـ تونس فيما بعد. األمر الذي األسرة القرمانمي
دفع بفرنسا إلى إرساؿ سفنيا الحربية لمبلحقة األسطوؿ العثماني قصد منع حدوث ذلؾ مع تونس، 

 وىو ما جعؿ الباي التونسي يميؿ أكثر إلى مساعدة فرنسا في احتبلؿ الجزائر.
ى باريس سػػػاعييا فػػػي الستعادة الجزائػػر، فأرسمت رشػػػيد باشػػا إلػثمانية مػة العلػمت الدو صوا

بالحكومػػػة الفرنسػػػية لدراسػة الوضع، كما أرسػػػمت نػامؽ باشػػػا إلى لندف لطػرح كسػػػفير، لبلتصػػػاؿ 
 .1ي األخػػػرى باءت بالفشؿالقضػػػية الجزائرية، إال أف ىػػػذه المسػػاعي ىػ

ي ػػى يقػػػاوـ الجػػػػيش الفرنسػػد بػػاي بقػمػػر إال أف أحة الجزائػػػتيبلء عمػػػى مدينالرغـ مػػػف االسبػػػ
حامية  لو أرسؿو لطمبػػػػو  فاستجاب، وطمػػػػب مػػػػف السػػػػمطاف العثمػػػػاني المسػػػػاعدة، الشرؽفػػػػي بايمػػػػؾ 

رماة المدافع، إال أف باي  مف 150ومدفعا  12ا مف أربع سفف مشحونة بالجنود وعمى متني تتشكؿ
وعمى اثر ذلؾ  ،تونس لـ يسمح ليا بالمرور معتذرا بحتمية تدخؿ األسطوؿ الفرنسي ومياجمتو لتونس

توجو األسطوؿ العثماني نحو تونس، فبادرت الحكومة الفرنسية بإرساؿ أسطوليا لمحيمولة دوف وصوؿ 
ية بحجة حماية المصالح التجارية والسياسية في حوض البحر األسطوؿ العثماني إلى المياه التونس
دوف أف  1837بدا مف العودة إلى اسطنبوؿ في أواسط سبتمبر   المتوسط، فمـ يجد األسطوؿ العثماني

 .2يحقؽ ىدفو
  

                                                 
ة قسنطينة، ، جامعػ3عػدد ال رتا،مجمػة سػو ''، وردود الفعػػؿ حول 1830فرنسي لمجزائػر ػػػزو الميػدة عميػػراوي، '' الغحأ - 1

 .59، ص 1980الجزائر، 
 .16، ص 1999منشورات جامعة منتوري، : ، قسنطينةدراسات في تاريخ الجزائر الحديث ،عميراوي هأحميد -2
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 بية من االحتالل الفرنسي لمجزائرالدول المغار  موقفثانيا/ 
 الموقف التونسي: -1

ا غير مشرؼ تجاه االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر، ففي الوقت الذي اتخذت الحكومة التونسية موقف
ينتظر أف تقؼ إلى جانب الجزائر في صد العدواف الفرنسي تواطأت مع فرنسا في غزو الجزائر، 

بيف باي تونس والحكومة الفرنسية عمى  اتفاؽحتبلؿ وقع الغداة افا التسييبلت االزمة، دمت ليوق
سنطينة ووىراف إلى الباي التونسي مقابؿ غرامة مالية، وبالفعؿ أرسؿ أساس أف تسمـ فرنسا واليتي ق

فراسا مف المخازنية والزواوة، فوصمت  300حاكـ تونس اآلغا خير الديف عمى رأس قوة تتكوف مف 
، وكاف ىدفيا األوؿ التمركز في المنطقة وجمع الضرائب مف السكاف 1831جانفي  19وىراف يـو 

إنني  )والء التونسي لمفرنسييف ما ذكره الباي حسيف متذلبل لمقنصؿ الفرنسيومف بيف الدالئؿ عمى ال
أتمنى أف يكوف النصر لؤلمة الفرنسية... ولو جاءني مف الدولة العثمانية مائة فرماف تدعوني عمى 
معاكسة فرنسا حميفتي، فإني ال أطيع ليا أمرا وال أسمح ألحد بتمبية ندائيا لحمؿ السبلح 

 1(حد أشد شوقا مني عمى معاقبة عدوىا الظالـ داي الجزائرضدىا...وليس أ
 :موقف المغرب األقصى -2

اتخػػػذ المغػػػرب موقفػػػا سػػػمبيا مػػػف االحػػػتبلؿ الفرنسي لمجزائر، حيػػػث التػػػـز سػػػمطانو عبػػػػػػد 
ػر، إذ لمػػػا اسػػػتنجد الػػػداي حسػػػيف الرحمػػػػػػاف الصػػػمت عمػػػى نقػػػيض شػػػعبو الػػػذي كػػػاف مػػػع الجزائػػ

بالسػػػمطاف المغربػػػي مػػػوالي عبػػػد الرحمػػػاف لمسػػػاعدتو عمػػػى طػػػرد الفرنسػػػييف التػػػـز ىػػػذا األخير الحياد، 
 .2وبقي ينتظر ما تسفر عنو الحممة الفرنسية

 Deػػت مػػف قنصػػميا فػػي طنجػػة دوال بػػػورت )وقبػػػؿ إقػػػداـ فرنسػػػا عمػػػى غػػػزو الجزائػػػر طمب

Laporte)  أف يخبػػر السػػمطاف المغربػػػػي بمشػػػػاريعيا فػػػػي الجزائػػػػر، واألىػػػداؼ التػػػي تنتظرىػػػا بػػػبلده
ػػي والمػػػواطنيف مػػػف الحممػػػة، وانتيػػػز المناسػػػبة ليطمػػػب مػػػف المغاربػػػة مسػػػاعدة األسػػػطوؿ الفرنسػ

الفرنسػػػييف الػػػذيف سػػػيمجئوف إلػػػى المغػػرب فكانػػت إجابػػة السػػمطاف عػػدـ تػػدخؿ بػػبلده فػػي القضػػية 

                                                 
، عالقات بايمك الشرق الجزائري بتونس أواخر العيد العثماني وبداية االحتالل الفرنسيحميده عميراوي، أ -1

 .68، ص2002، لمنشر والتوزيع دار البعثالجزائر: قسنطينة، 
 .60ح، مرجع سابؽ، ص بشير ببل -2
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الجزائريػػة، كمػػػا طمػػػب السػػػمطاف المغربػػػي مػػػف إدارة الجمػػػارؾ المغربيػػػة أف تسػػػمح بتمػػػويف األسػػػطوؿ 
 .1أف يمتـز بتسديد الرسـو الجمركية الفرنسي شريط

يا عمػػػى مدينػػػة الجزائػػػر وقػػػد تغيػػػر موقػػػؼ المغػػػرب األقصػػػى لمػػػا أحكمػػػت فرنسػػػا قبضػػػت
ا ى اإلقمػػػيـ الغربػػػي، فعػػػرض عميػػػو أعيػػػاف تممسػػػاف أف يبػػػايعوه و يدخمػػػو ػرعت فػػػي مػػػد نفوذىػػػا إلشػػو 

ـ، اسػػتجاب السػػمطاف مػػػػوالي عبػػػػد الرحمػػػػػػاف 1830فػػػي حكمػػػو مػػرتيف فػػي أوت ثػػـ فػػي سػػػػبتمبر
ـ تحػػػػت 1831ي( ليكػػػػوف خميفػػػػة عنػػػػو فػػػػي تممساف سػػػػنةمقاربػػػػو )المػولى علنػػػػدائيـ و أرسػػػػؿ أحػػػػد أ

ة، فأتخػػػػذ مػػػػف تممسػػػػاف عاصػػػػمة وأخػػػػذ يبسػػػط نفػػػوذه، لكػػػف المػػػػػػولى عمػػػػػػي وسػػػػاطة عامػػػػؿ وجػػػػد
فصػػػؿ مػػػف ميمتػػػو الصػػػطدامو بالكراغمػػػة وقسػػػـ مػػػف قبائػػػؿ الػػػدوائر والزمالػػػة المواليػػػة لبلستعمار 

 .18312مارس  8لممغػػػرب في الفرنسػػػي، فػػػأمره السػػػمطاف بػػػالعودة 
ف، ري خميفػػة لػػو عمػػى تممسػػاػػيف السػػمطاف عبػد الرحمػاف محمػػد بػػف الحميػػـ ع1831وفػػي أوت

ػػػوذ ػاوؿ عبثػػا ضػػـ وىػػراف فػػي أكتػػوبر ثػػػـ استقر بمعسػػػكر، وأخػػػذ يركػػػز النفمػػػارس وح 16فػػدخميا يػػوـ 
قية، فبمغ نفوذه اؿ فػػػي األنحاء وبعث الدعاة إلى الجيات الشر ػى األمػواؿ، وعػػػيف العمالمغربػػػي، فجنػػ
وجو كموزيػػؿ رسػػػالة  عية،المغػػػرب التوسػ اومة الفرنسػػية مػػػف نوايػػػػدت الحكوعنػدما تأك مميانة والمدية.

ذاة، ضي الجزائريسػػحب قواتػػػو مػػػف األرا ػوإلػى السػػػمطاف المغربػػػي طمػب من  هذليػ رفض االمتثاؿ وا 
 .3غربيةالمدف الم ػرةإلى محاصػطر فػػػإف الجػػػيش الفرنسػي يضػػر مػوااأل
 :موقف ليبيا -3

تعد ليبيا الدولة الوحيدة التي لـ تقدـ تسييبلت أو مساعدات لمفرنسييف في غزوىـ لمجزائر ومما 
 07الداي حسيف في  إلىف عمي باشا القرمانمي يؤكد ذلؾ الرسالة التي بعثيا حاكـ طرابمس يوسؼ ب

ف تشوقت سيادتكـ لكيفية أحوالنا فإننا في غاية التعب وضيؽ 1830ماي  ـ، جاء فييا ما يمي: "... وا 
الخاطر خصوصا بعدما سمعنا بأف الفرنسييف جمعوا جنودىـ ومتوجييف لمواجيتكـ ألبمغيـ اهلل 

 4بصالح الدعوات منا ...". مقصدىـ...ونحف مالنا قدرة نمدكـ بييا إال
                                                 

ػػػد التاريخ، الجزائر، ، معي6العدد  ،ةيمجمػة الدراسػات التاريخأرزقي شويتاـ، مواقػػؼ الػدوؿ مف االحتبلؿ الفرنسػي ''،  -1
 .127، ص 1992

 .61بشير ببلح، مرجع سابؽ، ص  -2
 . 127أرزقي شويتاـ، مرجع سابؽ، ص  -3
، الجزائر: المؤسسة الوطنية (1900-1830اريخ الجزائر المعاصر )نصوص ووثائق في تعبد الحميد زوزو،  -4

 .46 ، ص1984لمكتاب، 
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ػاعدات الماليػػة لمجزائػػر، إلػى تمػػؾ ػرابمس عمى تقػػػديـ المسػػالبػاحثيف أسػػػباب عػػدـ قػػدرة طػ عأرجػ
قيػػاـ ثػػورات عديػػدة بمختمػػؼ األقػػاليـ  نتيجةانمي القرم ميـ يوسػػػؼ بػػػف عحكػ واجيتعوبات التػػي الصػ

 عمى ليبيا ةاألوروبيسػػػاطيؿ دات األتيديػػو  السكاف ي أثقمػػػت كاىػػػؿاسػػة الضػػرائب التػنتيجػػة سيالميبيػػة 
 .18191عاـ 

 :من االحتالل الفرنسي لمجزائر موقف الدول األوروبيةثالثا/ 

ػة ـ بإرساؿ مػػػذكرة إلػػػى الػػػدوؿ األوروبيػػ1830مػػػػػارس  12لقد قامت الحكومػػػة الفرنسػػػية فػػػي 
ي تسػػعى لتحقيقيػػا جراء توضحت فييػا األىػػداؼ الأو  تخبرىػػا بػػقرار شػػف حممػػة عسػػكرية ضػػد الجزائػػر،

ػػت اىتماما كبيػػرا لمواقػػػؼ الدوؿ األوروبية وردود فعميػا إزاء لاـ بالحممػة، أو يػػػد أف قػػررت القبعذلػؾ، و 
ت وتحفظ ،بريطانيػػا ىسػػو  ايولػـ تعارض، عظػـ دوؿ أوروبػاوقد تمكػنت مػف كسػػب وتأييد مػػروعيا، مش

 .يدة لمحممة الفرنسية عمى الجزائردوؿ التػػي اتخػػذت مواقػػؼ مؤ ومػػف بػػيف الػ ،إسػػبانيا

  روسيا:موقف  -1

ى لػث عمفريػػديريؾ الثاـ تبػػػدي روسيا معارضػػػتيا لمغػػػزو الفرنسػػػي لمجزائر، فقػػػد وافػػػؽ ممكيػػػا لػػ
 ،مشػػروع الحممػػة، ألف توسع فرنسا في إفريقيا يؤدي إلى خمو منطقة الشرؽ األوروبي مف أخطارىا

ا أف ، كم2وبالتالي التخمص مف منافس عنيد ييػػدد النفوذ الروسي، وتحويػػؿ أنظػػاره عػػف منطقػػة الرايف
لذلؾ انعا في احتبلؿ فرنسا لمجزائر، لذا لـ ترى ممنطقة البمقاف،  ىاىتماميا منصبا عماف جؿ ك ياروس

 اليندسة العسكرية وىو الضابط دعمتيا بأحد ضباطيا المتخصصيف فيالحممة و  شجعت
ية مما جعميا سمية في باريس مخاوؼ الحكومة الرو كما أثارت ثورة جوي ، (Filisoloff)فيموزولوؼ

حتى تتضح األمور خوفا مف  تليا أف يمتـز الصم االنصياعف الباب العالي الذي كاف كثير مب تطم
 .3أف يؤثر ذلؾ عمى الحكومة الفرنسية الجديدة فتغير موقفيا مف االحتبلؿ

 :موقف النمسا -2
الجزائػػػر، لدرجػػػة أنيػػػا كانػػػت  ىمفرنسا عالتي شنتيا أعطػػػت النمسػػػا اىتمامػػػا كبيػػػرا لمحممػػػة 

ػػية حػػػوؿ القضػػػية الجزائريػػػة ، وكانػػػت مػػػف بػػػيف الػػػدوؿ التػػػي تراقػػػب كػػػؿ نشػػػاطات الحكومػػػة الفرنسػ

                                                 
، الجزائر: المؤسسة الوطنية لمكتاب، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر )العيد العثماني(، سعيدونيناصر الديف  -1

 .299ـ، ص1984
 .125ص  ،1994،جزائر: منشورات دحمبال (،1830- 1798العالقات الجزائرية الفرنسية )محمد زرواؿ،  -2
 .131أرزقي شويتاـ، مرجع سابؽ، ص -3
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كشػػػفت النقػػػاب عػػػف المفاوضػػػات التػػػي جػػػرت بػػػيف الحكومػػػة الفرنسػػػية ومحمػػػد عمػػػػي باشػػػػا، وأعمنػػػت 
وأعمنػػػػت مباركتيا لمحممة عندما قررت الحكومة  معارضػػػػتيا، إال أنيػػػػا سػػػػرعاف مػػػا غيػػػػرت رأييػػػػا

فردريػػػؾ شػػػوارتز ''، ولػػػػـ تكتػػػػؼ بذلؾ فقط بػػػػؿ دعمتيػػػػا بأحػػػػد ضػػػػباطيا وىػػػػو 1الفرنسية القياـ بيا
لتي خاضيا الجيش الفرنسي المعارؾ ا الػػذي شػػارؾ فػػي  chouartz Emberg)  (Frédéric  أميػػػرغ
، خػػػارج أوروبػػػافرنسػػػا وكػػػاف ىػػػدؼ النمسػػػا مػػػف وراء ذلػػػؾ ىػػػو توسػػػع ، ـ 1830ائر عاـ الجز  ضد

وقػػػد ينػػػدرج ىػػػذا اليػػػدؼ ضمف السياسة  ،ألنػػػو مػػػف مصػػػمحتيا أف تبقػػػي أوضػػػاع أوروبػػػا عمػػػى حاليػػػا
 .2النمسا ميترنيخ التي رسميا رئيس وزراء االستراتيجية

ـ بفرنسػػػا تخوفػػػت النمسػػػا مف ذلؾ، فسػػػعت بكػػػؿ حػػػـز إلػػػى 1830ولمػػػا قامػػػت ثػػػورة جويميػػػػػة 
عقػػػد معاىػػػدة دفاعيػػػة مػػػع كػػػؿ مػػػف روسػػػيا وبروسػػػيا بغػػػرض الحفػػػاظ عمػػػى النظػػػاـ القػػائـ والوقػػوؼ 

ػؿ ثػػوري فرنسػػي، ثػػـ أشػػارت عمػػى البػػاب العػػالي أف يتريػػػث فػػػي مطالبتػػػو باسػػػترجاع ضػػد أي عمػ
 .3الجزائػػػر حتػػػى يتسنى الوقػػػت الكػػػافي لمحكومػػػة الفرنسػػػية الجديػػػدة كي تصر عمى االحتفاظ بالجزائر

  :موقف بريطانيا -3
األوروبيػػػػة الحممػػػػة الفرنسػػػػية عمػػػػى الجزائػػػػر ودعمتيػػػػا بطريقػػػة لقػػػػد أيػػػػدت معظػػػػـ الػػػػدوؿ 

لتػػػي مباشػػػرة وغيػػػر مباشػػػرة باسػػػتثناء بريطانيػػػا التػػػي كانػػػت فػػػي عػػػداء تقميػػػدي ضػػػد فرنسػػػا منػػػذ الفتػػػرة ا
عات التػػػي اقترنػػػت بالكشػػػوفات الجغرافيػػػة ممػػػا جعميػػػا ضػػػد ورثػػػت فييػػػا بريطانيػػػا معظػػػـ التوسػػػ

ذا كانػػػت بريطانيػػػا قػػػد عارضػػػت الحممػػػة فإنيػػػا لػػػـ تفعػػػؿ ذلػػػؾ حبػػػا  مشػػػروع الحممػػػة بوجػػػو خػػػاص، وا 
ات الدفاع عف مصالحيا في حوض المتوسط فػػػي الجزائػػػر وانمػػػا كػػػاف موقفيػػػا ينطمػػػؽ مػػػف اعتبار 

 .4فعارضتو واحتجت عميو
ويكمػػػػف السػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ منع فرنسػػػػا مػػػػف تكػػػػويف إمبراطوريػػػػة تنافسػػػػيا، ولعػػؿ ىػػذا مػػا يفسػػر  

ػػا كانػػػت قويػػػة فػػػي البحػػػر موقػػؼ بريطانيػػا مػػف عػػدـ قضػػاءىا عمػػى القرصػػنة المغربيػػة السػػيما وأنيػ
وظمػػػت تراقػػػب نشػػػاط فرنسػػا إذ ىػػػي التػػي جيػػػرت بسػػػرية  ،ػػػط إبػػػاف حػػػروب نػػػابميوفالمتوس

بػػػػراىيـ باشػػػػا، وسػػاىمت فػػػي إجيػػاض  المفاوضػػات التػػػي جػػػرت بػػيف دروفتػػػػي قنصػػػؿ فرنسػػػا بمصػػر وا 
                                                 

 نفسيا. فحةصالنفسو، المرجع  -1
، عيف مميمة، الجزائر: دار اليدى لمطباعة والنشر 2، ط دراسات في تاريخ الجزائر الحديث، عميراويحميده أ - 2

 .25، ص2004والتوزيع، 
 .26المرجع نفسو، ص  -3
 .59مرجع سابؽ، صبشير ببلح،  -4
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ضػػغطت عمػػى البػػاب العػػالي كػػي يسػػرع فػػي إرسػػاؿ طػػاىر ، ومػػػف جيػػة أخػػرى 1مػػػة محمػػػػد عمػػػػيحم
  .2باشػػا إلػػى الجزائػػر لتسػػوية الخبلؼ الفرنسي الجزائري

ػػالحيا، إذ كانػػػت أمػػػا فرنسػػػا فقػػػد اسػػػتعممت عػػػدة حيػػػؿ لكسػػػب الػػػرأي العػػػاـ األوروبػػػي لصػ 
ورغػػػػـ كػػػػؿ  ،تػػػدعي أنيػػػا سػػػتأخذ رأي أوروبػػػا فػػػي نػػػوع النظػػػاـ الػػػذي سػػػيقاـ فػػػي الجزائػػػر عنػػػد تػػػػدميره 

ػػػارض لخططيػػػػا التػػػػي الحجػػػػج التػػػػي تػػػػذرعت بيػػػػا فرنسػػػػا فػػػػإف إنجمتػػػػرا بقيػػػػت متمسػػػػكة بموقعيػػػػا المعػ
يػػػػا فػػػػي البحػػػػر المتوسػػػػط، وقػػػػد تأكػػدت إنجمتػػرا فػػي نيايػػة األمػػر أف نشػػػاطيا عكانػػػػت تيػػػػدد مواق

ػا لػػذا أرسػػؿ وزيػػر خارجيتيػ 3تقػػوـ بػػو لػػـ يػػأت بنتيجػػة وتحركيػػا الديبموماسػػي المكثػػؼ الػػذي كانػػػت
عميمػػػات لسػػػفير بػػػبلده ببػػػاريس طالبػػػا منػػػو أف يحػػػاوؿ الحصػػػوؿ عمػػػى ت )  Abedeenف)المػػػػورد أبيػػػػد

ضػػػمانات خطيػػػة مػػػف الحكومػػػة الفرنسػػػية بشػػػأف مصػػػير مدينػػػة الجزائػػػر إال أف فرنسػػػا تمكنػػػت مػػػف 
  .4إنجمترا، ولـ تعط الضمانات التي كانت تطالبيا بيا إنجمتراتجػػػاوز ضغوط وتيديدات 

صػػػرح و غيػػػرت بريطانيػػػا موقفيػػػا مػػػف القضػػػية الجزائريػػػة االحتبلؿ وأمػػػاـ إصػػػرار فرنسػػػا عمػػػى  
بػػػرئيس الكتػػػاب العثمػػػاني  فػػػي المقػػػاء الػػػذي جمعػػػو (Gordon) سػػػفيرىا فػػػي اسػػػطنبوؿ السػػػيد غػػػػوردف

  .5ـ بػػػأف بػػػبلده غير مستعدة لمدخوؿ في حرب تحرير الجزائر1830جػػػػػانفي  23يػػػوـ  بػػػػػاي( )حميػػػػػد
الي بػػػأف يوجػػػو رسػػػالة إلػػػى السػػػفير الفرنسػػػي يوضػػػح فييػػػا حقػػػوؽ كمػػػا اقتػػػرح عمػػػى البػػاب العػ

بمنعيا القرصنة بعد  ولػػػة العثمانيػػػة بػػػالجزائر، أو يعػػػد فييػػػا بضػػػماف سػػػبلمة التجػػػارة األوروبيػػػةالد
 .6الببلدتسمميا لتمؾ 

يبدو أف موقػػػؼ إنجمتػػػرا إزاء احػػػتبلؿ فرنسػػػا لمجزائػػػر كػػػاف مقصػػورا عمػػى النشػػاط الديبموماسػػي 
وممػػػا  غمػػوض طػػوؿ المحادثػػات التػػي أجراىػػا الباب العالي مع ممثمي إنجمترا الرسمييف.الػػذي سػػاده ال

يبلحػػػظ أيضػػػا أف الحكومػػػة البريطانيػػػة لػػػـ تسػػػتمر فػػػي موقعيػػػا المعػػػادي لفرنسػػػا بخصػػػوص القضػػػية 

                                                 
 .23، مرجع سابؽ، صدراسات في تاريخ الجزائر الحديث، عميراويحميده أ -1
 .31، مرجع سابؽ، ص كورافارجمنت  -2
 .128،129صص أرزقي شويتاـ، مرجع سابؽ،  -3
 .36ارجمنتؾ وراف، مرجع سابؽ، ص -4
 .44المرجع نفسو، ص -5
 .129أرزقي شويتاـ، مرجع سابؽ  -6
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دتيا ظاىريػػػا بعػػػد أف اعترفػػػت بمػػػػػويس فيمػػػػػب ممكػػػا عمػػػى الجزائريػػػة، بػػػؿ عػػػدلت عػػػف سياسػػػتيا فأيػػػ
 .1العػػػرش الفرنسػػػي

إف المتتبػػػػع لؤلحػػػػداث بحكػػػػـ ىػػػػذا التحػػػػوؿ البريطػػػػاني يجػػػػد بأنػػػػو جػػػػاء نتيجػػػػة لظػػػروؼ   
ػػود حمػػػؼ مقػػػدس عقػػػد بػػػيف النمسػػػا وبروسػػػيا ضػػػد الثػػػورات، كانػػػت تخػػػدـ مصػػػالحيا، وىػػػذا راجػػػع لوجػ

ا ولمػػػا أحسػػػت بريطانيػػػا بانيػػػا بقيػػػت معزولػػػة فضػػػمت االنضماـ إلػػػػى فرنسػػػػا خاصػػػػة بعػػػػد أف تبػػػػيف ليػػػػ
 ايػػػػة مصالحيا بسبب ضعفيا.أف الدولػػػػة العثمانيػػػػة غيػػػػر قػػػػادرة عمػػػػى حم

أمػػػا بقيػػػة الػػػدوؿ األوروبيػػػة كالسػػويد وسػػردينيا والػػدنمارؾ وىولنػػدا والػػواليات المتحدة االمريكية، 
وبشػػػريا، وكػػػذلؾ ماديػػػا الفرنسية حيػػػث دعمػػػت الحممػػػة  بقية الدوؿ االوروبيةػػػف مواقػػػؼ عفمػػـ تختمػػؼ 

لفرنسػػػا باسػػػتخداـ موانئػػػو، ومممكػػػة نػػػابمي وصػػػقمية التػػػي  حسػػػمفقد ا بيػػػػوس الثػػػػػامف فػػػي رومػػػا بػػػالبا
 .2اا األوؿ لمتجار بتزويد الحممة الفرنسية بالسفف التي تحتاجيممكيا فرانسو سػػػمح 

 المقاومات الشعبية في الجزائرنمارج عمى المحور الثالث: 
، اعتقدت 1830جويمية  5عد إمضاء معاىدة االستسبلـ بيف دي بورموف والداي حسيف في ب

الحكومة الفرنسية أّنيا ستحكـ قبضتيا بسرعة وبكؿ سيولة عمى باقي مناطؽ الجزائر، لكنيا فوجئت 
بمقاومة عنيفة شمت حركتيا وتوسعيا مدة زمنية معتبرة، وجعمتيا تقؼ عند حدود الجزائر العاصمة، 

قد برزت العديد مف حركات المقاومة، ومف اىميا مقاومة أحمد باي في الشرؽ الجزائري ومقاومة و 
 األمير عبد القادر في الغرب الجزائري.

لى التخاذؿ الذي لمسو  وتعود بوادر المقاومة الشعبية الجزائرية إلى بدايات الحممة الفرنسية، وا 
التي ادت إلى احتبلؿ الببلد، و ائد الجيش الجزائري، الجزائريوف مف مواقؼ صير الداي إبراىيـ آغا ق

عندىا قرر أحمد باي الذي كاف متواجدا آنذاؾ بالجزائر العاصمة ساعة تأدية الدنوش لمداي العودة 
 بسرعة إلى إقميـ قسنطينة لتحصينو وسد الطريؽ عمى الجيش الفرنسي. 

 مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري:أوال/ 

                                                 
 .24، مرجع سابؽ، صدراسات في تاريخ الجزائر الحديث، يراويعمحميده أ - 1
 .59بشير ببلح، مرجع سابؽ، ص - 2



18 

( ينحدر مف أب تركي وأـ جزائرية مف 1850 -1785) مد بف أحمد القميىو أحمد بف مح
 ,ت النفوذ بمنطقة بسكرة، والتي تعود أصوليا الى نواحي ميمة، شغؿ ابوه في وظيؼاعائمة بف قانة ذ

  .1(1771 -1755إدارية عند الداي، وتولى جده أحمد القمي منصب باي الشرؽ )
فأخذتو والدتو إلى الصحراء، حيث يقطف أخوالو، خوفا  وقد نشأ الحاج أحمد باي يتيـ األب،

فتربى في احضاف والدتو وأخوالو  غامضة،أف يمقى نفس مصير والده الذي مات مخنوقا في ظروؼ 
، فحفظ القرآف عمى عادة صبياف المسمميف، وتعمـ فأخذ نفس طبائع أىؿ الصحراء مف كـر األخبلؽ

لما بمغ الثنية عشر مف العمر حج الى بيت اهلل الحراـ، ومنو عاد مبادئ المغة العربية وعمـو الشريعة، و 
   .2وعمـو أخرىعف طريؽ مصر، أيف تمقى معارؼ 

تزامنت وأنيا  خاصة، تو لممشرؽ اثرت فيو تأثيرا كبيراوحسب بعض المصادر فإف زيار 
صبلحات محمد عميو  عيف زائر الج إلى وعندما عاد ،3جديدة ، والتي اكسبتو معارؼ وتجارببمصر ا 

في عيد الباييف عمي بورصالي وابف  1824- 1817كخميفة عمى الجيات الشرقية مف بايمؾ الشرؽ 
مدة حسيف ونقمو إلى مميانة  ي، وكانت لو خبلؿ ذلؾ حركات أثارت غضب السمطات فعزلو الداشاكر

إمرة قائد  ، ثػـ أذف لو باإلقامة بالبميدة تحتاتصاالت بباي تونس ءعاميف ونصؼ التيامو بإجرا
ثػـ  تعيينو سنة  ،سعى لدى الداي حسيف لمعفو عنوو  ،فأعجب بو 1825الجيش اآلغا يحي سنة 

مف قبؿ الداي حسف باشا بايا عمى قسنطينة، نظرا لخبرتو وحكمتو السياسية وخططو العسكرية  1826
 وجاؽتقاليد األ ، ألنو مفالمنصب الجيدة وتنظيمو لمحكػـ والجيش، فكاف بذلؾ أوؿ كرغمي يتولى ىذا

  4.ةممكراغتقميد ىذا المنصب ل عدـ االتراؾ
 العاصمة:مقاومة أحمد باي إثر احتالل الجزائر بداية  -

عندما تأكدت الحممة  حيث الفرنسي،الحاج أحمد باي مف األوائؿ الذيف قاوموا االستعمار  يعد
تقديمو ل 1830إلى العاصمة عاـ  الفرنسية عمى الجزائر بعث الداي حسيف إلى أحمد باي يأمره بالقدوـ

تحصيف ميناء عنابة و أخطره بالمشروع الفرنسي  طمب منوو  الجزائر،لمداي في مدينة  " الدنوش "
                                                 

 .113بشير ببلح، مرجع سابؽ، ص -1
، الجزائر: شبكة مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري ظروفيا ومراحميا ونتائجياعمار بف محمد بوزير،  -2

 .08، ص 2016االلوكة، 
، الجزائر: منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث 1954 -1830موسوعة أعالم الجزائر نعيمة عبد المجيد،  -3

 .41، ص2007في الحركة الوطنية، 
 .45، ص2006، الجزائر: دار المعرفة، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشرالعربي منور،  -4
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حب معو سوى طلـ يطمب منو اإلتياف بالجيش معو فإنو لـ يص أنوما ب، و الرامي الحتبلؿ الجزائر
إلى العاصمة أعممو الداي حسيف  وصولبعد و ، و قوادىافارس، و بعض أعياف قسنطينة و  400حوالي 

 .1الفرنسييف في سيدي فرج واجيةلم ادستعدمنو االطمب بتفاصيؿ الحممة الفرنسية و 
شارؾ مف خبللو في مناقشة طويمة بيف  السطاواليحضر الحاج أحمد مجمسا عسكريا قرب 

وسبؽ  ،راىيـ آغاغير أف رأي أحمد باي تعارض مع رأي قائد الجيش اب الدفاع،حوؿ وسائؿ  أعضائو
ش ابراىيـ آغا لمواجية أشرنا إلى تمؾ الخطة الدفاعية الذكية التي اقترحيا الباي عمى قائد الجي وأف

 األخير.التي رفضت مف طرؼ ىذا ، و الفرنسييف
، ىذه األخيرة فقد فييا اسطاواليفي المعارؾ األولى في سيدي فرج و شارؾ أحمد باي وقد 

ء الفرنسييف عمى قمعة موالي حسف انسحب الحاج أحمد إلى وادي القمعة بعد استيبلو  ،2مف رجالو 200
، ابع طريقو شرقا في اتجاه قسنطينة، ثـ ت) مصطفى باشا اآلف ( شرؽ العاصمةثـ إلى عيف الرباط 

 .3اريف مف الجيش الفرنسيشخص مف األىالي الف 1600 بينما انضـ إليو أكثر مف
احمد باي رسالة مف قائد الحممة الفرنسية الجنراؿ دي في طريقو إلى عاصمة بايمكو تمقى و 

، إذا عرض عميو اعتراؼ فرنسا بو كما ىوبورموف يطمب فييا منو أف يوقع عمى معاىدة االستسبلـ و ي
وكاف جواب الحاج أحمد باي عمى ىذا العرض ىو أف  ،قبؿ دفع الجزية التي تعود دفعيا الى الباشا

 .4سيستشيرىـ في الموضوع بعد العودة الى المدينةنطينة ومقاطعاتيا و جميع سكاف قسالسمطة توجد بيد 
 مراحل مقاومة احمد باي:

 مقاومة احمد باي بمرحمتيف:مرت 
 المرحمة األولى: 

اشترؾ أحمد باي في معركة سيدي فرج ضد الجيش الفرنسي ولكف بعد اليزيمة النكراء التي 
وفي طريقو وصمتو أخبار حوؿ محاولة انقبلب ضده،  ُمِنَي بيا الجيش الجزائري، عاد إلى قسنطينة

لكنو  تمكف مف استعادة منصبو بمجرد وصولو بدعـ مف سكاف قسنطينة، وأعمف صراحة استعداده 
                                                 

 .115، ص مرجع سابؽعمار بوحوش،  -1
، ص 2014: دار الحكمة، ، الجزائرمقاومة الحاج احمد باي واستمرارية الدولة الجزائرية بيري،محمد العربي الز  -2

105. 
 .116عمار بوحوش، مرجع سابؽ  -3
، ف( س. ، الجزائر: دار الحكمة لمنشر، )د.الحاج احمد باي الشرق الجزائري رجل دولة ومقاوم ،بوعزة بوضرساية -4

 .128، 127ص ص 
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لمقاومة االحتبلؿ الفرنسي، وبدأ بتنظيـ أموره اإلدارية، وأّلؼ مجمس شورى وكّوف مجمسا عسكريا، 
غراءات الكثيرة التي تمقاىا مف طرؼ الفرنسييف في الوقت رغـ اإلو  ،ووضع الخطط لمواجية المستعمر

الذي كاف فيو كثير مف موظفي الدولة العثمانية يتعاوف مع الجيش الفرنسي عمى أساس أّنو أقوى 
ضماف لبقائيـ في مناصبيـ. فحسب ما جاء في مذكرات أحمد باي أف دي بورموف عرض عميو 

أّف أحمد باي رفض ذلؾ العرض، كما طمب منو كموزيؿ  الصمح ، وىو في طريقو إلى قسنطينة، إالّ 
االعتراؼ بالسيادة الفرنسية مقابؿ بقائو بايا عمى قسنطينة إاّل أف أحمد باي رفض العرض جممة 

تمكنت قوات أحمد باي مف طرد الفرنسييف مف عنابة، ودحض  1830في شير أوت و  .1وتفصيبل
 .2احتبلؿ قسنطينة ال يعدو أف يكوف مجرد نزىةأحمد باي بذلؾ أقواؿ كموزيؿ الذي قاؿ بأّف 

جندي، ووصمت أخباره إلى أحمد باي فاستعد لو  8700جّيز كموزيؿ في حممتو عمى قسنطينة 
قسـ قواتو إلى قسميف: قسـ أوؿ كمؼ ف ،3ونظـ جيشو ووضع خطة عسكرية تقضي بمواجية العدو

 ؿرج ؼالي ألو ح هعدد فكاو  ويالبجابف ي معو بالدفاع عف المدينة مف الداخؿ بإمرة خميفة ابف عيسى 
مف  فعيو المشاة المتط فم فالثاني فكا ـأما القس ،في القصبةو ار و سألاى ممدفعا ع 30بػ  فديو مز 

 .4ازيةات الغو الق ة ملة عرقو لى محاو مدافع خفيفة تتأحمد باي وب بقيادة مختمؼ مناطؽ البايمؾ
اف قد اًقترحيا مف قبؿ في سيدي فرج ورفضيا النسبة لخطتو العسكرية فيي نفسيا التي كأما ب

إبراىيـ أغا قائد قوات جيش الداـ حُسيف، حيث يتمكف مف خبلليا مف حصر القوات الفرنسية بيف 
 1836نوفمبر  21بمغت الحممة الفرنسية قسنطينة يوـ القاضية.  ةضربال ليـالدفاع واليجوـ ثـ يوجو 

طوؿ الطريؽ، و تياطؿ األمطار و الثموج غير المعيودة في منيكة جراء الغارات التي استيدفتيا عمى 
 .5مف العاـ، والتي عرقمت تقدميا تمؾ الفترة

في ، و نوفمبر( 23-22-21)ضربت القوات الفرنسية حصار عمى قسنطينة داـ ثبلثة أياـ 
نسحبوا او  النفاذ،عمى  وأوشكت ذخائرىـ اليوـ التالي رفع الغزاة حصارىـ بعدما تكبدوا خسائر جسيمة

                                                 
 .20-17، ص ص 1973، الجزائر: الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، مركرات أحمد بايزبيري، محمد العربي ال -1

2  - Charles- André Julien, Histoire de L’Algérie contemporaine,T1, Paris: P.U.F, 1964, 

p133. 
 .116بشير ببلح، مرجع سابؽ، ص -3
، الجزائر: 1962-1830لمجزائر وردود الفعل الوطنية  المشروع الفرنسي الصميبي الحتاللعبد اهلل مقبلتي،  -4

 .33، ص2013سيدي نايؿ، 
 .108ص، مرجع سابؽ، مركرات أحمد بايمحمد العربي الزبيري،  -5
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 13قد دفعت تمؾ اليزيمة الحكومة الفرنسية إلى عزؿ كموزيؿ مف منصبو في عنابة منيزميف. و الى 
 اعداد حممة غزو ثانية.خمفا لو، و  (Damrémont)تعييف الجنراؿ " دامريموف " ، و 1837جانفي 

ة بعد إّف ىزيمة الجيش الفرنسي جعمت اإلدارة الفرنسية تصر عمى احتبلؿ إقميـ قسنطينة خاص
إمضاء معاىدة اليدنة )التافنة( بيف السمطة الفرنسية واألمير عبد القادر، وبالفعؿ عاد الجيش الفرنسي 

 11000ارتفع عدد الجيش الفرنسي في الحممة الثانية حيث وصؿ إلى وقد  .1837إلى قسنطينة عاـ 
وف الذي قتؿ مف طرؼ جندي مدعـ بقادة كبار مف بينيـ تريزيؿ، كومب، المورسيار، وبقيادة دامرم

حاوؿ أحمد باي تقوية جيشو، وتمكف مف كسب ثقة قبائؿ  مقاوميف القسنطنييف خبلؿ الحممة.ال
التبلغمة، فرجيوة، أوالد عبد النور، ريغة ومجانة، قبائؿ األوراس، سواحؿ سكيكدة،  الحنانشة، والحراكتة

 جيجؿ والقؿ...
الذيف استفادوا مف أخطائيـ السابقة في حيف  لكف النصر ىذه المّرة كاف إلى جانب الفرنسييف

تمسؾ أحمد باي بخطتو السابقة التي كاف قد خبرىا الفرنسيوف، فسيؿ عمييـ احتبلؿ قسنطينة، زيادة 
عمى ضعؼ الجيش الجزائري الذي جّمو مف المتطوعة، زد عمى ذلؾ االفتقاد لئلمكانيات والعتاد 

أو عمى األقؿ مف باي تونس، ىذا األخير الذي اتفؽ العسكري، وعدـ وصوؿ مساعدات مف األستانة 
 مع الفرنسييف مقابؿ تسميمو قسنطينة وعنابة.

انتيت معركة قسنطينة بدخوؿ الجيش الفرنسي، ومع ذلؾ قرر أحمد باي مواصمة المقاومة 
ورفض كؿ النصائح التي تدعوه لبلستسبلـ والتخاذؿ، ولـ يقبؿ نصيحة الذيف أشاروا عميو بمغادرة 

وفي الحيف فكرت في محو اليزيمة، ألّف اهلل ال يضيع كّميا » لجزائر، وفي ىذا الشأف قاؿ أحمد باي:ا
إاّل الذيف ييمموف أنفسيـ، لذلؾ استدعيت قادة القوـ، فاجتمعوا حولي، وبعد أف استعرضت الموقؼ 

َـّ نقودىا إلى مكاف أميف في الجنوب،  اقترحت عمييـ تشكيؿ زمالة بجميع الذيف خرجوا مف المدينة، ث
وُنبقييا فييا تحت حماية مشاتنا، أما نحف فنرجع فورا إلى المدينة، ونتمركز في طريؽ عنابة بحيث 

عددا آخر  -دامرموف-نقطع حركة المرور، فنحف نعمـ أّف العدو خسر باإلضافة إلى كبير الجنراالت
طعنا أف نتمركز في طريؽ عنابة مف الضباط المعتبريف، وأّف المؤف قد تكوف نفذت، وعميو فإذا است

بحيث نقطع جميع االتصاالت بالمكاف الذي يمكف أف يبعث النجدات، فإنو يكوف لنا أمؿ كبير في 
تحقيؽ النصر، وتّمت المصادقة عمى مشروعي، وكاد يدخؿ في حيز التنفيذ عندما صاح بوعزيز بف 

وجيوف نحو الشماؿ، إذف فأنتـ ال تعمموف أّف ماذا تريدوف أف تفعموا تبتعدوف عف بمدكـ، وتت "قانة قائبل:
فرحات بف سعيد يقترب بسرعة مف الزيباف، وفي الوقت الذي تحاولوف فيو الدفاع عف قسنطينة، فإنكـ 
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تعرضوف أنفسكـ لمطرد مف منطقتكـ، ولذلؾ يجب أف نسرع إلى الصحراء، ندخؿ عائبلتنا ومف اتبعنا 
لذي نخشى ىجومو أكثر، فالفرنسيوف لـ يتقدموا، بينما إلى المدف، ثـ نخرج متحديف ضد العدو ا

فرحات بف سعيد يزحؼ عمينا، ومف ثمة يجب أف نبدأ بمحاربتو، وبعد ذلؾ نوحد قوانا، ونياجـ 
أقرب مف بوعزيز، فمـ  -عدا أبنائي -. لـ استحسف ىذه النصيحة، ولكنو لـ يكف لي أىؿ"الفرنسييف

ما مف شأنو أف يضرَّني، وعيو انضممت إلى رأيو، ولو أّف اهلل  أكف أعتقد أّنو يستطيع أف يقترح عميّ 
ىداني في ذلؾ الوقت لفيْمت أّنو يريد جمبي إلى الصحراء ليأخذ أموالي عف آخرىا، ولكف إذا حكـ 

ب، القدر عمى شخص باليبلؾ، ُعِمَي بصره وبصيرتو، وصار يعتقد الخير فيما يؤدي إلى الخرا
ر  .1«وعزيز، وكاف ذلؾ ىو مصابي األعظـ، لقد اتبعت رأي بوأكرِّ

، ظؿ يتنقؿ فييا بيف األوراس والصحراء إلى أف 1848واصؿ أحمد باي المقاومة حتى عاـ 
 أنيكو المرض، عندىا استسمـ.

كاف أحمد باي ال يفتقر لمحنكة السياسية والقدرة القتالية، ولكنو افتقر لمدعـ مف قبؿ اآلخريف، 
مواجية الفرنسييف والقضاء عمييـ وحماية إقميـ قسنطينة وجد نفسو وسط ففي الوقت الذي انكب فيو ل

عصبة مف األعداء يتربصوف بو ساىموا في فشؿ مخططاتو وعدـ تمكنو مف استرجاع قسنطينة، فبدؿ 
 :أف يواجو جبية واحدة واجو عّدة جبيات وىي

اي الطاعة ودفع جبية مصطفى بومرزاؽ باي التيطري، الذي لقب نفسو باشا وطمب مف أحمد ب -
المزمة، رفض أحمد باي العمؿ بذلؾ. غضب مصطفى وادعى عزلو وعيف مكانو إبراىيـ الذي سبؽ لو 
أف كاف بايا عمى قسنطينة وعزلو الداي حسيف، فتحالؼ إبراىيـ مع فرحات بف سعيد ضد أحمد باي 

قوتو أصيبت باليواف، الذي اشتبؾ معيما مرات كثيرة، وعمى الرغـ مف االنتصار كاف حميفو، إال أف 
 .   2وصارت الضرائب ال تدفع لو إال قيرا بفعؿ تحريض فرحات بف سعيد لؤلعراش والقبائؿ

جبية الطامعيف في منصبو وأموالو، وعمى رأسيـ ابف خالتو بوعزيز بف قانة. أما األمر الذي أثار   -
 باقي زعماء حركات المقاومة.طمع ىؤالء، ىو كرغمية أحمد باي، وافتقاره لقبيمة تحميو، كما ىو شأف 

طمعا في  جبية الخونة ومنيـ فرحات بف سعيد الذي ألب عميو القبائؿ وتحالؼ مع اإلدارة الفرنسية  -
 نيؿ الوالية عمى كافة الصحراء الشرقية التي كانت امتدادا إلقميـ قسنطينة الذي يحكمو أحمد باي.    

                                                 
 .77صمرجع سابؽ، ، مركرات أحمد باي ،محمد العربي الزبيري -1
 .25ص  المرجع نفسو، -2
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سعيا القتطاع إقميـ قسنطينة أوقؼ المعونات  جبية باي تونس الذي اتفؽ مع اإلدارة الفرنسية  -
 العثمانية التي كاف ينتظرىا أحمد باي والتي لو قدر وصوليا إليو لكانت كفتو ىي الراجحة.

أخيرا، جبية األمير عبد القادر، فبالرغـ مف اتفاؽ كبل الطرفيف عمى محاربة اإلدارة الفرنسية، غير  -
لـ تكف نظرة المعجب بالمجاىد والمناضؿ، بؿ نظرة ازدراء تجاه أّف نظرة األمير عبد القادر ألحمد باي 

ممثؿ لسمطة تركية كانت المتسببة في احتبلؿ الجزائر مف قبؿ الفرنسييف. كما أّف السمطة الفرنسية 
تمكنت مف زرع الفتنة بيف الطرفيف خاصة بعد سمسمة االتفاقيات التي جمعت بيف األمير عبد القادر 

 .1837ييف وأىميا اتفاؽ التافنة سنة والجنراالت الفرنس
 :في الغرب الجزائري مقاومــــة األمير عبد القادرثانيا/ 

 التعريف باألمير عبد القادر:
ببمدة القيطنة قرب مدينة  1807بف محي الديف في شير ماي عاـ  القادر عبد األميرولد 

في سف الثانية عشرة كاف عمره، و كتابة وىو في الخامسة مف القراءة وال القادر عبدتعّمـ  ،معسكر
متمكنا مف القرآف والحديث وأصوؿ الشريعة، ولـ يبمغ سف العشريف حتى كاف قد طالع أميات الكتب 
العربية في التاريخ والفمسفة والمغة والفمؾ والجغرافية، وحتى الكتب الطبية منيا وكانت خزانة كتبو أحب 

ماـ أو غادر قريتو إلى مدينة معسكر، حمؿ معو واحدا مكاف إلى نفسو، وكاف إذا خرج إلى وادي الح
العمـو الدينية والدنيوية بؿ  بتمقي القادر عبدلـ يكتؼ الشاب  .ىذه الكتب ليكوف رفيقو في رحمتو مف

اىتـ أيضا بالفروسية وركوب الخيؿ وتعمـ فنوف القتاؿ، فتفوؽ في ذلؾ عمى غيره مف الشباب. وبذلؾ 
ئؿ جدا الذيف جمعوا بيف العمـو الدينية والفروسية، عكس ما كاف عميو الوضع مف القبل القادر عبدكاف 

آنذاؾ إذ انقسـ المجتمع إلى المرابطيف المختصيف في الديف واألجواد المختصيف في الفروسية وفنوف 
 القتاؿ. 

ءا لقد برز األمير عبد القادر مف خبلؿ المقاومة التي قاـ بيا في البداية األولى لبلحتبلؿ بد
، والتي كانت بقيادة والده محي 1832ماي  29مف واقعة خنؽ النطاح األولى بالقرب مف وىراف في 

الديف، حيث كاف مف ضمف الصفوؼ المقاتمة في ىذه المعركة، كما شارؾ في معركة خنؽ النطاح 
عالـ القائد الثانية والتي قادىا األمير عبد القادر بنفسو نيابة عف والده، وفي ىذه المعركة اتضحت م

 السياسي والعسكري.
بعد ىذه األحداث اجتمع أىؿ الحؿ والعقد الختيار مف يصمح لئلمارة ويكوف بمقدوره تحقيؽ 
األمف واالستقرار ومواجية المحتؿ الفرنسي، فوقع االختيار عمى محي الذيف والد األمير عبد القادر 
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ي يكوف ، اقترح عمييـ ابنو عبد القادر لكواعتذر لكبر سنو، وبعد إلحاح مف أفراد قبيمتو الذي رفض
أىؿ الحؿ والعقد عمى تعييف عبد القادر أميرا عمييـ، فأوؿ مف بايعو، والده  ؽاتفباأميرا عمييـ، فقبموا 

عمى السمع والطاعة ودعا لو، ثـ لقبو بناصر الديف، وكذا بقية أسرتو، ثـ األشراؼ والعمماء واألعياف 
   . 1قاتيـ حيث بايعوه عمى ما بايعو عميو والدهوالرؤساء حسب مراتبيـ  وطب

وتمت البيعة بوادي فريحة في سيؿ غريس تحت شجرة الدردارة التي كانوا يجتمعوف إلييا 
وقد تمت  .18333فيفري  4. أما البيعة العامة فكانت بتاريخ  18322نوفمبر  27لمشورى، بتاريخ 

... بايعناه عمى »الصيغة: طرؼ القبائؿ عمى ىذه بيعة عبد القادر أميرا، وحمؿ لواء الجياد، مف 
السمع والطاعة، وامتثاؿ األوامر، ولو في الواحد منا أو في نفسو، وقدمنا نفسو عمى أنفسنا وحقو عمى 

 «.حقوقنا
ولقد مرت مقاومة األمير عبد القادر بمرحمتيف حاسمتيف، األولى شيدت انتصارات األمير عبد 

ا المرحمة الثانية فيي عمى العكس، عرفت تقيقرا وتضعضعا انتيى باستسبلـ القادر وقوة المقاومة، أمّ 
 .1847األمير عبد القادر عاـ 

 :1837 -1832المرحمة األولى 
ما إف انتصب عبد القادر أميرا، حتى بادر بتنظيـ أمور الدولة، فأسس مجمسا لموزراء ومجمسا 

ات وفي وضع قوانيف مستمدة مف تعاليـ لمشورى، وشرع في تكويف جيش جزائري وفي إنشاء مؤسس
القرآف الكريـ، وسؾ عممة باسمو، وقّسـ الببلد إلى واليات وّنصب عمى كؿ والية خميفة، وقد اتضحت 

أي بعد عقد معاىدة التافنة. مف البداية وضع األمير عبد القادر  1837مبلمح ىذه المقاطعات عاـ 
رساء قواعد دولة إ  سبلمية مستقمة، تمثؿ ىذا البرنامج في:برنامجا سطره لممقاومة وا 

 تحقيؽ األمف، والقضاء عمى الخونة والمأجوريف. -
 توحيد القبائؿ حوؿ مبدأ الجياد. -
 مقاومة االحتبلؿ الفرنسي بشتى الطرؽ والوسائؿ. -
 إرغاـ الفرنسييف ودفعيـ لبلعتراؼ بالجزائر دولة مستقمة، وبعبد القادر أميرا عمييا. -

                                                 
العربية لمتأليؼ  اليقظةدار  :الجزائر ،1، جزائر واألمير عبد القادرالزائر في تاريخ الج تحفة، ابف عبد القادر محمد -1

 .156، ص1964 والنشر،
 .156المرجع نفسو، ص -2
 .165المرجع نفسو، ص -3
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يات بيف األمير عبد القادر واإلدارة الفرنسية بمحاصرتو لوىراف ومستغانـ، وىذا ما بدأت المواج
أرغـ الفرنسييف عمى االعتصاـ داخؿ القبلع والحصوف، وبعد فشؿ بوايي في إفشاؿ الحصار عزؿ 
وعيف مكانو ديمشيؿ، الذي فشؿ بدوره في التصدي لؤلمير عبد القادر، فطمب الصمح وعقد ىدنة مع 

، ىذه المعاىدة تضـ ستة بنود مكتوبة عمى أعمدة متوازية 1834فيفري  26عبد القادر بتاريخ األمير 
بالعربية والفرنسية، قد وقعيا وختميا الطرفاف، باإلضافة إلى النص العربي الثاني السري والذي يحمؿ 

، 1األسمحة ختـ األمير عبد القادر وديمشيؿ معا، حيث يتـ بموجبو احتكار تصدير الحبوب واستيراد
 مشيؿ فيما بعد ويتسبب في إقالتو.وىذا ما يبلـ عميو دي

 : 2كاف مف نصوص ىذه المعاىدة
 وقؼ المعارؾ بيف الطرفيف وتبادؿ األسرى. -1
 احتراـ الفرنسييف لممسمميف ومناطؽ سكناىـ. -2

 ال يدخؿ أي طرؼ أرض الطرؼ اآلخر إاّل بإذف مف قنصمو لدى الطرؼ اآلخر. -3

سمحة وكؿ ما يحتاج إليو مف المواد الحربية، وأف يكوف ميناء أرزيو تحت يحؽ لؤلمير شراء األ -4
 سمطة األمير.

 المسمميف. ومستغانـ ويحترمواأف يبقى الفرنسيوف في وىراف  -5

عداد العدة ليجوـ جديد عمى األمير  كانت ىذه محاولة مف السمطة الفرنسية لكسب الوقت وا 
مير عبد القادر بدوره فيو لـ يتمكف بعد مف تأسيس جيش عبد القادر، لكنيا في الوقت نفسو خدمت األ

، إاّل أّنو لـ يكف نظاميا فمعظمو مف 60000وطني قوي، فرغـ كثرة جنده والذي كاف حوالي 
المتطوعة، زد عمى ذلؾ ال يمكف جمع ىذا الجيش في وقت واحد ألّنو موزع بيف القبائؿ المنتشرة ىنا 

 20، وعيف خمفا لو الجنراؿ تريزيؿ في 1835جانفي  15اف في عزؿ ديمشيؿ مف قيادة وىر  .3وىناؾ
. وىذا بعد عممية تحقيؽ أجرتيا السمطة الفرنسية بعد أف شككت في والء ديمشيؿ وحوؿ 18354جانفي 

نقض تريزيؿ المعاىدة المبرمة  قادر مما ييدد السيادة الفرنسية.إبرامو معاىدة سرية مع األمير عبد ال
                                                 

ديواف المطبوعات  :، الجزائرالعالقات الدبموماسية الجزائرية في عيد األمير عبد القادر، العربيإسماعيؿ  -1
 .68، ص1982الجامعية، 

 ،وزيعتشر والنطنية لمو ركة الشال :أبو القاسـ سعد اهلل، الجزائر رجمة:، تحياة األمير عبد القادررشؿ شارؿ ىنري، تش -2
 .79، 78، ص ص1982

 .140المرجع نفسو، ص -3
 .75-71، مرجع السابؽ، ص ص العربيإسماعيؿ  -4
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جويمية  2ادر، وألب قبائؿ الدوائر والزمالة عمى األمير عبد القادر فتجدد القتاؿ في مع األمير عبد الق
 ، ومني تريزيؿ بيزيمة كبيرة في معركة المقطع.1836

كانت اإلدارة الفرنسية تواجو مقاومة قوية مف طرؼ األمير عبد القادر في الغرب وكذلؾ 
لذلؾ قررت أف تتفرغ كمية لواحدة فبؿ أف تعود  مقاومة ال تقؿ عنيا في الشرؽ وىي مقاومة أحمد باي،

في  1837لؤلخرى، لذلؾ وّلت الجنراؿ بيجو عمى الغرب الجزائري، وقد دخؿ ىذا الجنراؿ عاـ 
، وضمت 1837ماي  30مفاوضات مباشرة مع األمير عبد القادر، انتيت بتوقيع معاىدة التافنة في 

ير عمى ثمثي القطر الجزائري، كما أقرت بتبادؿ مادة، وفي مجمميا تدعـ وتعترؼ بسيادة األم 15
(، وكذا 1839-1837القناصمة مثؿ: القبطاف دوماس مف طرؼ فرنسا لدى األمير بمعسكر )

 12اإليطالي جرافاني قنصؿ أمريكا بالجزائر الذي عّيف لتمثيؿ األمير لدى السمطات الفرنسية في 
 .1837أكتوبر 

 :1847 - 1839المرحمة الثانية 
 ،عبد القادر المارشاؿ فالي إلى خرؽ معاىدة التافنة بعبور قواتو األراضي التابعة لؤلمير بادر

مف عبارة  فتوالت النكسات خاصة بعد أف انتيج الفرنسيوف أسموب األرض المحروقة، كما ىي مفيومة
ذا " :الحاكـ العاـ الماريشاؿ بيجو ذا زرع تزرعوىا،حرثتموىا فمف  لف تحرثوا األرض، وا  تموىا وا 

الوحشية في ىجوميـ عمى المدنييف العزؿ فقتموا النساء واألطفاؿ  فمجأ الفرنسيوف إلى "...فتحصدوىا
وبدأت الكفة ترجح لصالح السمطة الفرنسية بعد . القرى والمدف التي تساند األمير والشيوخ، وحرقوا

سنة  -ير المتنقمةعاصمة األم-ثـ سقوط الزمالة  1841عمى عاصمة األمير تاقدامت  استيبلئيا
ثـ  الذي ناصره في أوؿ األمر 1843وعمى إثر ذلؾ اتجو األمير إلى المغرب في أكتوبر عاـ  1843

وطأة  والصويرة، وتحتاضطر إلى التخمي عنو عمى إثر قصؼ األسطوؿ الفرنسي لمدينة طنجة 
لمفرنسييف بالقبض  القادر، بؿ ويتعيد اليجوـ الفرنسي يضطر السمطاف المغربي إلى طرد األمير عبد

 .جديدمحاوال تنظيـ المقاومة مف  1845في سبتمبر  عميو. األمر الذي دفعو إلى العودة إلى الجزائر
 :عبد القادر استسالم األمير

 سّمـ األمير عبد القادر نفسو بعد قبوؿ القائد الفرنسي المورسير 1847ديسمبر  23في 
كما ىو متفؽ  ر يأمؿ أف يذىب إلى اإلسكندرية أو عكابشروطو، ونقمو إلى مدينة طولوف، وكاف األمي

مرة، عندىا تمنى األمير  الفرنسيوف بوعدىـ ككؿ يعميو مع القادة الفرنسييف، ولكف أممو خاب ولـ يف
لو كنا نعمـ أف " ىذا بيذه الكممات الموت في ساحة الوغى عمى أف يحدث لو ذلؾ وقد عّبر عف أسفو
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 وبعدىا نقؿ األمير وعائمتو إلى  ."لـ نترؾ القتاؿ حتى ينقضي األجؿ إليو، الحاؿ يؤدي إلى ما آؿ

المعتقميف  ولما اكتمؿ عدد 1848جانفي  10اإلقامة في "الزاريت" ومنيا إلى حصف "المالغ" بتاريخ 
أفريؿ مف نفس العاـ، ليستقر  نياية شير في PAU "مف أفراد عائمتو وأعوانو نقؿ األمير إلى مدينة "بو

 . 1852أكتوبر  16 آمبواز فيحيف نقؿ إلى  بيا إلى
 

  1919 -1830الجزائر في الفترة ما بين  فيالعامة األوضاع المحور الرابع: 
 الوضع السياسي واإلداري:أوال/ 

، Départements (1)ظمت الجزائر مقسمة كما كانت في العيد العثماني إلى ثبلث واليات 
أنشأوا منصب الحاكـ العاـ العسكري إلدارة الممتمكات وقد حافظ الفرنسيوف عمى نفس التقسيـ و 

 22في  (Louis Philippe)الفرنسية في إفريقيا الشمالية، وفقا لمقرار الذي أصدره الممؾ لويس فيمب 
 .(2)1834جويمية 

وقد تـ إنشاء منصب الحاكـ العاـ العسكري ألوؿ مرة وفؽ القرار المذكور أعبله، وصار ىذا 
، الذي نص عمى أف الجزائر جزءا مكمبل لفرنسا، لكنيا 1848نوفمبر  4ظيور دستور التعييف رسميا ب

. ويساعد الحاكـ العاـ المعيف مف طرؼ الحكومة الفرنسية مجمسا (3)ستحكـ بقوانيف استثنائية خاصة
وكما ذكرنا أف الجزائر قسمت إلى ثبلث واليات تحت المراقبة  .(4)مكونا مف موظفيف عسكرييف ومدنييف

، (Communes)وبمديات ( Arrondissements)المباشرة لمحاكـ العاـ وقسمت الوالية إلى دوائر 
( أف ترسؿ كؿ والية نائبا عنيا إلى 1834كما ىو معموؿ بو في فرنسا. وأىـ ما تضمنو القرار )

. أما األرياؼ فقد أخضعتيا السمطة الفرنسية إلى ما سمي بالمكاتب (5)المجمس الوطني الفرنسي
                                                 

الغػرب  قسػنطينة، وبايمػؾالشػرؽ وعاصػمتو  : بايمػؾيكانت الجزائر في العيد العثماني مقسػمة إلػى ثػبلث بايمكػات وىػ -1
وعاصمتو وىراف، وبايمؾ التيطري وعاصػمتو المديػة، وكانػت الجزائػر نفسػيا ىػي مقػر الحكومػة والعاصػمة لكامػؿ القطػر، 

 وقد ورث الفرنسيوف نفس النظاـ وحافظوا عميو.
دار الغرب اإلسبلمي،  :يروت، ب4، ط2ج(، 1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية ) القاسـ سعد اهلل، أبو -(2)

 .20، ص1992
(3) - Bontems Claude, Manuel des institution Algériennes de la domination turque à 

l'indépendance, la domination Turque et le régime militaire (1518-1870), 1e ed, 
Edition, Paris : Cujas , 1976 ,p195. 

دار الغرب اإلسبلمي، : ، بيروت2ج ،4ط، (1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية ) ،اهللسعد القاسـ  أبو -(4)
 .20، ص1992

 .20، ص2المرجع نفسو، ج - (5)
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والتي كاف يرأس كؿ منيا ضابط فرنسي، فيي كانت عسكرية (، Les Bureaux Arabes) *العربية
محضة، بخبلؼ المدف التي كاف يطغى عمييا الحكـ المدني، وىذا بالطبع ما مَيز فترة الجميورية 

 الثانية.
انية وقد واصمت السمطة الفرنسية سف القوانيف والمراسيـ، ففي فترة حكـ اإلمبراطورية الث

عيف  1851( بزعامة نابميوف الثالث، صدر العديد مف القوانيف والقرارات. ففي سنة 1852-1870)
حاكما عاما عسكريا عمى الجزائر، وقد  (Maréchal Randon)نابميوف الثالث المارشاؿ راندوف 

ف الثالث ، ولما انتيت عيدة ىذا المارشاؿ أصدر اإلمبراطور نابميو 1858إلى غاية  فترة حكمودامت 
قانوف ينص عمى تنظيـ اإلدارة الفرنسية في الجزائر، وسمح بإنشاء مجالس  1858أكتوبر  27يوـ 

محمية في المقاطعات يمثؿ فييا مندوبوف عف الكولوف. وىذه المجالس يدعونيا اصطبلحا بالمجالس 
ابميوف الثالث ووظيفتيا ىي السير عمى كؿ ما ييـ العمالة. ون (،Les Conseils Général)العامة 

الذي  1870جواف  11ىو الذي كاف في البداية يعيف أعضاء ىذه المجالس. ورغـ صدور قرار 
 24يضفي عمى ىذه المجالس الصبغة التمثيمية، إال أف األىالي لـ يمثموا فييا إال ابتداء مف تاريخ 

 27كولوف يمثميـ ، وكاف عددىـ ال يتجاوز الستة في المجمس الواحد، في حيف أف ال1908سبتمبر 
. مع العمـ أف (1)عضوا في مجمس الجزائر العاصمة 31عضوا في كؿ مف مجمس قسنطينة ووىراف و

محمد بف رحاؿ لـ ينتسب إلى ىذا المجمس إال خبلؿ العشرينات عندما تـ انتخابو مستشارا عاما سنة 
 .(2) عف دائرة الرمشي 1920

ذ الوىمة األولى ذروتيا في عيد الجميورية الثالثة وبمغت سياسة اإلدماج التي اتبعتيا فرنسا من
، والذي يقضي بإلحاؽ الجزائر إداريا 1881أوت  26(، عندما صدر مرسـو 1940-1871)

                                                 
جويمية، وىذا النوع مف اليياكؿ  28، وبالضبط في 1834يعود تأسيس أوؿ مكتب عربي في الجزائر إلى سنة  -*

ط القبائؿ، ومياـ ىذا المكتب يمكننا معرفتيا مف تعريؼ الكاتب اإلدارية يتمركز عمى الخصوص في األرياؼ ووس
المكتب العربي ىو المؤسسة التي يتمثؿ موضوعيا في ضماف التيدئة، تيدئة القبائؿ بصفة »دوماس ليا، حيث قاؿ: 

لعاـ وحماية كؿ دائمة، وذلؾ بإدارة عالية ومنتظمة، وكذلؾ تييئة السبؿ الستيطاننا ولتجارتنا عف طريؽ استتباب األمف ا
نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر ، عبد الحميد زوزو :لممزيد أنظر ،«…المصالح الشرعية، وزيادة الرخاء لدى األىالي

 . 164، ص1984، لمكتاب، الجزائر، المؤسسة الوطنية (1900-1830المعاصر )
 .260ص، 1963دار الكتب،  :، الجزائر2، طكتاب الجزائرأحمد توفيؽ المدني ،  -(1)
، 1999ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر:  (،1930-1830الجزائر بيف فرنسا والمستوطنيف )، عبادصالح  -(2)

 .214ص
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. وفي حقيقة األمر فقد تسنى لفرنسا وضع ىذا المرسوـ والمضي في سياستيا االدماجية (1)بفرنسا
جزائر، والتي وىي ثورة المقراني والشيخ الحداد تخمصيا مف آخر المقاومات الشعبية التي شيدتيا ال

(. لكف الحقيقة أف فرنسا لـ تتخمص كمية مف ىذه المقاومات، فقد صادؼ إصدارىا 1870-1871)
لممرسوـ السابؽ الذكر، ظيور مقاومة الشيخ بوعمامة وأوالد سيدي الشيخ التي يعود تاريخ انطبلقيا 

، وىناؾ مف يعتقد أنيا استمرت إلى بداية القرف 1883، واستمرت إلى غاية عاـ 1864إلى سنة 
 .(2) العشريف

 عمى أية حاؿ ىذا المشروع جعؿ كؿ اإلدارات في الجزائر تابعة لموزارة المختصة في باريس

. وبصدور ىذا المرسـو فصؿ الحاكـ (3)1881عمما أف جميع اإلدارات كانت في يد الحاكـ العاـ قبؿ 
ة والعسكرية، ما عدا مناطؽ الجنوب الصحراوية التي ظمت خاضعة لمنظاـ العاـ بيف السمطتيف المدني

 .1896العسكري وقد بقي ىذا المرسـو ساري المفعوؿ حتى سنة 
إّف مثؿ ىذه المراسيـ والقرارات توضح أف فرنسا أرادت تجسيد فكرة أف الجزائر مقاطعة فرنسية 

مف المتاعب لئلدارة الفرنسية وقوبمت بالكثير مف وجزء ال يتجزأ منيا. ولقد جمبت ىذه السياسة الكثير 
رئيس المجنة * (Jules Ferry)الرفض، وأحيانا حتى مف طرؼ الفرنسييف أنفسيـ، فجوؿ فيري 

، -الفرنسية-لدراسة أوضاع الجزائر والمؤسسات الجزائرية  1892البرلمانية التي أرسمت لمتحقيؽ سنة 
البلمركزية. أي فصؿ أمور اإلدارة في المستعمرات عف رفض ىذه السياسة ودعا لمعودة إلى نظاـ 

وقد خرجت  .(4)مثيبلتيا في الوطف األـ، واقتراحو كاف نقطة لصالح الكولوف ألنو أمدىـ بسمطات أوسع
 :(5)ىذه المجنة بعدة اقتراحات وىي

مف ، والذي تقرر بمقتضاه حرماف المسمميف 1870أكتوبر  24إلغاء مرسوـ كريميو الصادر في  -1
 حؽ المشاركة كمحمفيف في المحاكـ.

                                                 
(1) - Combon Jules, Gouvernement Général de l'Algérie 1891-1897, Paris : P.U.F, 1918, p3. 

منشورات المتحؼ الوطني الجزائر: ، 2، ط1، جلعشرينثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر وا، بوعزيزيحي  -(2)
 .210-163ص ص)د. س. ف(، لممجاىد، 

(3) – Combon Jules , op.cit, p4. 
(4) -Bourgois Stanilas, La question du Gouvernement général de l'Algérie, Alger: 

Adolphe Jourdan, 1895, p98. 
(5) -Ageron Ch.R, "Jules Ferry et la question Algérienne 1892", In Revue d'histoire 

Moderne et contemporaine, Vol.10, Avril-Juin, 1963, pp131-139.   



42 

والذي طبؽ عمى الجزائر في إطار قانوف آخر  1827إلغاء قانوف الغابات الفرنسي الصادر سنة  -2
والقاضي بمنع المسمميف الجزائرييف مف تربية المواشي وزرع األراضي  1851جواف  6صادر بتاريخ 

 التي ىي تابعة لمدولة.
. والذي نص عمى تجريد المسمميف في الجزائر 1873اضي الصادر سنة إلغاء قانوف ممكية األر  -3

 مف الممكية الجماعية.
 منح القضاة المسمميف حؽ فض النزاعات والخصومات بيف المسمميف. -4
 عمى الجزائر.  (Décentralisation)إدخاؿ نظاـ البلمركزية -5
روا مف يمثميـ في المجالس البمدية، إعطاء ضمانات وحقوؽ لمجزائرييف المسمميف، وذلؾ بأف يختا -6

 ألف عدـ السماح ليـ بانتخاب مف يمثميـ قد ينتج عنو بروز دعاة وطنييف معاديف لفرنسا.
وقد رحبت الحكومة الفرنسية بيذه القرارات، فجاءت بعدة إجراءات أىميا تأسيس مجمس المجاف 

اوض في الميزانية الجزائرية وميمتيا التف. »1898سنة  (Délégations Financières)المالية 
والتصرؼ فييا، لكف الميزانية ال تقرر إال بعد عرضيا عمى المجمس األعمى ومصادقتو عمييا، ثـ 

 ،(1)«تعرض بعد ذلؾ عمى مجمس شورى الدولة بفرنسا، ويصدر مجمس األمة قرارا بقبوليا وتنفيذىا
إلى  أف األغمبية الساحقة فييا عادتوىي تمثؿ بالدرجة األولى أصحاب المصالح االقتصادية، وذلؾ 

وىـ مبلؾ األراضي، وغير الكولوف )ويمثموف قطاع التجارة، والصناعة  الفرنسييف. ويمثميـ الكولوف
( عضوا، في حيف ال يتجاوز عدد 48واليد العاممة، ويبمغ عدد ىاتيف الفئتيف في المجاف المالية )

يمثموف منطقة القبائؿ، وكميـ مف المبلؾ الزراعييف ( منيـ 06( عضوا، )21األىالي في ىذه المجاف )
. فزيادة عمى الفارؽ العددي بيف األعضاء (2)وأصحاب المواشي ويخضعوف لنظاـ ضريبي خاص

حاولت اإلدارة الفرنسية التفريؽ بيف الجزائرييف أنفسيـ، فمماذا الفصؿ بيف القبائؿ  الجزائرييف واألوربييف
لعرب، مع أف التاريخ يشيد أنيـ عاشوا في انسجاـ ووئاـ، وفضبل عف )التي تسمييـ البربر( وبيف ا

ذلؾ فإف األعضاء األىالي المنتسبيف ليذه المجاف ىـ عادة مف المواليف لئلدارة الفرنسية، وممف 
مصالحيـ معيا، لكف ىذا ال ينفي أف ىذا المجمس انتسب إليو فيما بعض الشخصيات  ىتتماش

 وغيرىـ. …ة الوطنية. ومنيـ، محمد بف رحاؿ، واألمير خالد وقايد حمودالجزائرية التي خدمت القضي

                                                 
 .262صمرجع سابؽ،  أحمد توفيؽ المدني، -(1)

(2) -Bouveresse Jacques, La Délégation Financières Algériennes 1898-1945,  thèse Doctoral 

en Histoir , Université de Nancy 2, France 1979, p56-57. 
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إف السمطات الفرنسية بإدارتيا تمؾ قد داست عمى الجزائرييف مف أجؿ تثبيت قواعدىا 
فاستعممت شتى الطرؽ لجعؿ الجزائر أرضا فرنسية ولكي تتخمص نيائيا مف العنصر األىمي. وفي 

ارت الجزائر مقسمة إلى ثبلث واليات في الشماؿ ومنطقة عسكرية عيد ىذه الجميورية )الثالثة(، ص
 في الجنوب، وقد قسمت كؿ والية إلى نوعيف مف البمديات:

، حيث كاف عدد Communes de plein exercicesبمديات ذات صبلحيات كاممة  . أ
 الكولوف كبيرا.

ىالي يمثموف ، حيث كاف عدد الكولوف محدود واألCommunes Mixtesالبمديات المختمطة  . ب
 .(1)النسبة الكبرى

فبالنسبة لمبمديات ذات الصبلحيات الكاممة فبل تختمؼ عف النظاـ المعموؿ بو في فرنسا حيث 
ينتخب الكولوف رئيس بمديتيـ بأنفسيـ دوف تدخؿ مف الحاكـ العاـ. وقد كانت الفرصة لبعض 

ريف. أما البمديات المختمطة، فقد الجزائرييف المسمميف أف عينوا في ىذه البمديات كمساعديف ومستشا
كانت تحت الرقابة المباشرة إلدارييف فرنسييف يعينوف مف طرؼ الحاكـ العاـ، وقد كانت ليـ سمطات 

 .(2)كثيرة، فباستطاعتيـ التصرؼ دوف الرجوع إلى السمطة المركزية
، لكف ىذا ليس وقد تفردت الجزائر دوف غيرىا مف المستعمرات الفرنسية بيذا النوع مف البمديات

غريبا إذا ما عممنا أف فرنسا أرادت مف كؿ ىذا، وطوؿ فترة حكميا في الجزائر شيئا واحدا فقط، وىو 
اإلدماج الكمي لمجزائر بفرنسا، بحيث تصير الجزائر فرنسية ولو بالقوة. إال أنيا فرنسا فشمت في تحقيؽ 

ياسة وبالخصوص بعد انتياء فترة ىذا اإلدماج. وقد اعترض بعض الفرنسييف أنفسيـ عف ىذه الس
إّف المستعمرات كالمعارؾ ال »، ومنيـ جوؿ فيري الذي نقؿ عنو قولو 1871الحكـ العسكري سنة 

يمكف أف تدار مف مكاتب إحدى الوزارات، ثـ تأسؼ عمى نفسية الكولوف التي تطغى عمييا صفة 
 .(3)«االنتصار واالستعبلء

                                                 
، بينما البمديات المختمطة فتصؿ نسبتيـ إلى %4تقدر نسبة األىالي في البمديات ذات الصبلحيات الكاممة بػ -(1)

الوطنية الجزائرية  الحركة، سعد اهللأبو القاسـ  :انظر ،مف مجموع السكاف الكامؿ %4، ومنيا مراكز بمدية 58%
 .27، 26، ص صمرجع سابؽ، (1900-1930)

 -
 (2) Ageron Ch-R, Histoire de l'Algérie Contemporaine (1871-1954), Paris : P.U.F, 1968, 

p191. 
 .27، صمرجع سابؽ، 2ج، (1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية )، سعد اهللالقاسـ  أبو -(3)
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-1871نينيا التعسفية، وكاف لحكومة الجميورية الثالثة )وقد واصمت اإلدارة الفرنسية سف قوا
 (Code de l'indigénat)( الدور البارز في إصدارىا، وأىميا عمى اإلطبلؽ "قانوف األىالي" 1940

، بعد القضاء عمى ثورة المقراني والشيخ الحداد، التي أثقمت كاىؿ السمطة 1871الذي صدر عاـ 
ف مجموعة قوانيف استثنائية خص بيا األىالي دوف غيرىـ، وتفوض الفرنسية. وىذا القانوف عبارة ع

بواسطتيا اختصاصات السمطة القضائية إلى السمطة اإلدارية، وتسقط الضمانات المألوفة لحرية 
 :(1)األفراد، ومف أىـ إجراءات ىذا القانوف التعسفي

وظؿ ىذا  عمى األمف العاـ سمطة الحاكـ العاـ في توقيع العقوبات دوف محاكمة مف أجؿ المحافظة -
 .1944البند ساري المفعوؿ حتى عاـ 

 األخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية عند وقوع جناية في حي مف األحياء أو قبيمة مف القبائؿ. -
السماح لئلدارة بحبس األشخاص أو مصادرة أمبلكيـ دوف حكـ قضائي واستمر العمؿ بيذا البند  -

 .1937حتى عاـ 
 لجزائرييف لترخيص خاص إذا أرادوا التنقؿ بيف مناطؽ الجزائر المختمفة.وجوب حمؿ ا -
توسيع سمطة األحكاـ ومنحيا لرئيس البمدية في حالة عدـ وجود قاضي، فيجوز لو الحكـ بالغرامة  -

 عمى األىالي.
وىذا استثناء اختص بو األىالي دوف غيرىـ، ألف مبدأ حرية التعبير ليس في مخطط السمطة 

 ية في ذلؾ الوقت، ولقد أوضح القانوف الحاالت التي يحكـ فييا بالغرامة، ومنيا:الفرنس
 تمفظ األىمي المسمـ بعبارات معادية لفرنسا. -1
 رفض األىالي العمؿ في المزارع األوروبية أثناء الحصاد. -2
لبصؽ في القياـ بأي نوع مف أنواع الشغب، أو القياـ بأعماؿ تتعارض والتقاليد األخبلقية كا -3

 الطريؽ العاـ مثبل.
مست ىذه القوانيف االستثنائية كؿ جوانب الحياة اليومية لؤلىالي، الذيف عانوا منيا لوقت 
طويؿ رغـ معارضتيـ الشديدة ليا، وقد أيدىـ في ذلؾ بعض الفرنسييف المعتدليف. وكاف ابف رحاؿ مف 

قانوف التعسفي، وقد ألقى خطابات وقدـ أبرز الشخصيات الجزائرية في ذلؾ الوقت الذيف رفضوا ىذا ال
مطالب لئلدارة الفرنسية، وأبرز عمؿ قاـ بو ترأسو لوفد مدينة ندرومة الذي أرسمتو جريدة الحؽ 

                                                 
(1) - Robert Estoublon et Lefebure Adolphe, Code de l'Algérie annoté (1830-1895), Paris : 

livres et presse ancienne, pp,892-896.  
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الوىرانية إلى باريس لممطالبة بإصبلح أوضاع األىالي في كافة المجاالت، وعمى رأسيا إلغاء قانوف 
 .(1)األنديجينا أو الحد منو

رضة، واصمت فرنسا سياستيا التعسفية والتي تخدـ مصالحيا بالدرجة األولى ورغـ ىذه المعا
ومصالح مستوطنييا؛ ىؤالء الذيف كاف ليـ الصوت المسموع لدى الحكومة العامة في الجزائر وفي 

أصدرت  1900الذي عيف سنة  (Jonnart)الوزارات الفرنسية المختمفة. ففي عيد الحاكـ العاـ جونار 
سية قرارا قضى بأف يكوف لمجزائر ميزانيتيا الخاصة وىذا بعد إلحاح مستمر مف جانب الحكومة الفرن

. لكنيـ لـ يكتفوا 1898المستوطنيف الفرنسييف، رغـ أنو كاف قد أنشئ ليـ مجمس المجاف المالية عاـ 
ائر والذي نص عمى أف لمجز  تحقيقا ألطماعيـ المتزايدة وغير المحدودة 1900بذلؾ فكاف قرار ديسمبر 

شخصيتيا التي تقوـ عمى أساس موقعيا الجغرافي وتكوينيا البشري، وتطورىا االقتصادي، والذي 
 .(2)يميزىا عف فرنسا، وتنفي أنيا مجرد امتداد ليا

في الواقع لـ يكف ليذا اإلجراء أثر واضح عمى السياسة الفرنسية نحو األىالي، ألنو ببساطة لـ 
روضة عمييـ، والتي ال يوجد مثيؿ ليا في فرنسا، فيذا القانوف عمى يقـ بإلغاء الضرائب التي كانت مف

لـ يكف ليذا اإلجراء في الواقع أثر بارز عمى سياسة فرنسا »حد تعبير الدكتور أبو القاسـ سعد اهلل 
نحو األىالي، ولكنو إجراء أعطى لمفرنسييف بالجزائر، ميزانية مستقمة لتطوير صناعتيـ وتجارتيـ 

 .(3)«يفيـ التي جمعوىا مف ضرائبيـ وضرائب األىاليومراقبة مصار 
عمى الخدمة العسكرية اإلجبارية  1912فيفري  3وقد صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية يوـ 

، بصفتيـ رعايا فرنسييف. وقد عارضت البديؿ المالي في حالة رفض 18لمجزائرييف البالغيف سف 
يرة، وخاصة في منطقة وىراف، وقامت عائبلت أخرى د. وقد لجأت إليو جميع العائبلت الكبيالتجن

متوسطة ببذؿ تضحيات كبيرة مف أجؿ تحرير أبنائيـ، فمـ تترد األميات وال الشقيقات في بيع حمييـ 
وأنصبتيـ في األراضي الزراعية ليذا الغرض. وىناؾ عائبلت أخرى لـ تكف تممؾ سوى ثروات ضئيمة 

 .(4)أبنائياضحت بيا وتحممت الفقر مف أجؿ تحرير 

                                                 
(1) - Journal Rachdi du 26 Juillet 1912. 

(2)   Falck Filix, L'Algérie un siècle de colonisation, Paris : notre domination coloniale, 

1929, p98. 
 .98ص مرجع سابؽ،، ث وآراء في تاريخ الجزائرأبحا ،سعد اهللأبو القاسـ  -(3)

(4) - Melia Jean, L'Algérie et la guerre, Paris : librairie plon, 1918 ,p268. 
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عمى أية حاؿ، القى ىذا القانوف معارضة شديدة مف طرؼ األىالي منذ ظيوره كمشروع سنة 
وعريضة أعياف ( 1)1891، وكثرت العرائض والوفود حولو، ومنيا عريضة سكاف تممساف سنة 1891

 La Dépêcheالمنشورة في جريدة "ال ديباش ألجيرياف" ) 1907ديسمبر  25البميدة في 

Algérienne )  وضـ شخصيات مف منطقة ندرومة 1912وقد ترأس محمد بف رحاؿ وفد سنة ،
 .1947أما بالنسبة لمتمثيؿ النيابي لمجزائرييف في البرلماف فقد ظؿ أمرا مستحيبل إلى ما بعد  ،(2)ونمور
 الوضع الديــني: ثانيا/

 1830جويمية  5اىدة تعيدت اإلدارة الفرنسية بقيادة الماريشاؿ دي بورموف عند إمضاءىا لمع
مع داي الجزائر بالمحافظة عمى الديف اإلسبلمي وحرية ممارسة الشريعة اإلسبلمية، لكف ىذه الوعود 
كانت عبارة عف ذر الرماد في العيوف، ألنيا كانت ىدفت لتحقيؽ غايتيف أساسيتيف وىما االحتبلؿ 

وف ذلؾ إال مف خبلؿ محاصرة الديف الكمي لؤلراضي الجزائرية، وبعده غزو األدمغة األىمية، ولف يك
اإلسبلمي، بالنظر ألىميتو بالنسبة لؤلىالي المسمميف، كونو العامؿ الرئيسي والعنصر الغالب في 
ثقافتيـ، فيو يجسد جذور وأصالة ومعتقد اإلنساف الجزائري، لذلؾ فالحممة الفرنسية عمى الجزائر ماىي 

 .اء عمى الديف اإلسبلميجديدة لمقضفي حقيقة األمر إال حممة صميبية 
تشير التقارير الفرنسية نفسيا أنو مع انطبلؽ الحممة الفرنسية نحو الجزائر اصطحب قائدىا 

( قسيسا، فمماذا يجمب دي بورموف رجاؿ الديف معو، إف لـ تكف مف 16الماريشاؿ دي بورموف )
محض الصدفة، فقد سبقو مبررات الحممة ىو شف ىجوـ صميبي عمى الجزائرييف، وىذا العمؿ لـ يكف ب

تدبير وتخطيط مف السمطة الفرنسية، بدليؿ أف دي بورموف عند إمضائو لممعاىدة السابقة الذكر، صرح 
إنكـ أعدتـ معنا فتح باب لممسيحية في إفريقيا ولنأمؿ أف تينع قريبا »لمقساوسة ورجاؿ الكنيسة قائبل: 

ر المستبعد أف تكوف ىذه الخطوة مف جانب دي . لكف مف غي(3)«الحضارة الذي انطفأت في ىذه الربوع
 بورموف عممية استغبلؿ لمديف المسيحي مف أجؿ مصالح سياسية وليس حبا في الديانة في حد ذاتو.

                                                 
(1) - Favrod Ch, Le F.L.N et l'Algérie, Paris : S.E, 1962, pp197-199. 

 .179، صمرجع سابؽ، 2ج، (1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية ) ،هللالقاسـ سعد ا أبو -(2)
"، 19، "التفكير الديني والتبشيري لدى عدد مف المسؤوليف الفرنسييف في الجزائر في القرف التميميعبد الجميؿ  -(3)

 .14، ص1974جانفي تونس، ، 1العدد، المجمة التاريخية المغربية
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وبالتالي ىؿ ىذا التصريح يتماشى مع روح المعاىدة التي أمضاىا ىذا األخير مع الداي 
مارستيا، وكذلؾ عدـ مس حرية مواطنو الوالية حسيف والتي تقضي باحتراـ الديانة اإلسبلمية وحرية م

 .(1)عمى اختبلؼ طبقاتيـ لشريعتيـ، وممتمكاتيـ، وتجارتيـ وصناعتيـ؟
كانت ىذه االنطبلقة األولى لمسياسة الفرنسية تجاه الديف اإلسبلمي والمسمميف في الجزائر فقد 

أماميا لنيؿ مآربيا وتحقيؽ  أيقنت أف القرآف الكريـ ىو كؿ شيء بالنسبة لؤلىالي، وسيبقى حاجزا
أىدافيا، فالمدف الجزائرية مف الشرؽ إلى الغرب كانت تعج بالمساجد والزوايا، فاستنتجت أنو باستيبلئيا 

 عمى ىذه المساجد والزوايا ستقضي عمى شؤوف الديف اإلسبلمي، وبالتالي تحاصر األىالي المسمميف.
ازية تجاه الديف اإلسبلمي، والشعور العقائدي وقد برعت السمطة الفرنسية في أعماليا االستفز 

لممسمميف، فأىانت بيوت اهلل لدرجة أف جنودىا كانوا يسيروف بنعاليـ فييا، كما حولت ىذه المساجد 
 .(2)إلى كنائس ومستشفيات ومبلجئ

( 13قامت بغمؽ ) 1830وتبرز فداحة األعماؿ الفرنسية تجاه الديف اإلسبلمي أنو في سنة 
( زاوية بالجزائر العاصمة وحدىا، وما إف حمت سنة 12( مسجدا صغيرا، و)140و) مسجدا كبيرا

 .(3)( مسجدا صغيرا 17( مساجد كبيرة و)04بقي لممسمميف ) 1862
مسجد كتشاوة بالعاصمة، الذي حوؿ  لحقيا الضرر مف اإلدارة الفرنسيةومف أىـ المساجد التي 

"  وذلؾ بعد أف قتؿ Notre Dammeالجزائر" " إلى كاتيدرائية "سيدة 1832ديسمبر  18بتاريخ 
، كما قامت (4)( جزائري اعتصموا بداخمو استنكارا ليذا العمؿ البشع4000الجنود الفرنسييف حوالي )

السمطة الفرنسية بتدمير مسجد السيدة وأقامت عمى أنقاضو فندؽ "دي الريجانس"، ومسجد عمي بتشيف 
 تـ تحويمو إلى كنيسة سيدة االنتصار.

                                                 
 (1) - Testa Lbaronde, Recueil des traites de la porte ottomane avec les puissances 
étrangères, T1, Paris : S.D, pp466-467.                                                

 
المركز  ،30العدد، مجمة شؤوف عربية، "بعض جذور اإلشكالية الثقافية حاليا بالمغرب العربي"، رايس حسيف -(2)

 .31ص ،2018العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 
وزارة اإلرشاد  :: محمد عموي شريؼ، ىنري يوسؼ سردار، القاىرةرجمةت ،الجزائر الثائرة، يت فرانسيس جونسفكول -(3)

 .40، ص1957القومي، 
 .41المرجع نفسو، ص -(4)
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وفي مدينة قسنطينة، تـ تحويؿ مسجد صالح باي كذلؾ إلى كنيسة، وفي وىراف حوؿ مسجد 
ؿ مسجد أبي لحسف المؤسس سنة   1272سيدي اليواري إلى مخزف عاـ لمعسكرييف، وفي تممساف َحوِّ

 إلى متحؼ.
وكاف يرافؽ ىذا العمؿ اإلجرامي خطابات استفزازية شديدة الميجة كالخطاب الذي ألقاه 

إّف آخر أياـ »تير العاـ في قسنطينة عندما أمر بتحويؿ مسجد صالح باي إلى كنيسة قائبل: السكر 
عاما لف يكوف لمجزائر إلو غير المسيح، ونحف إذا أمكننا أف نشؾ  20اإلسبلـ قد دنت، وفي خبلؿ 

 في أف ىذه األرض تممكيا فرنسا فبل يمكننا أف نشؾ عمى أي حاؿ أنيا قد ضاعت مف اإلسبلـ إلى
 .(1)األبد، أما العرب، فمف يكونوا مواطنيف لفرنسا إال إذا أصبحوا مسيحييف جميعا

واستمرت السمطة الفرنسية في شف ىجوميا عمى المؤسسات الدينية، ولـ تراع الشعور الديني 
لمجزائرييف، رغـ أنيا تعمـ أف معظـ االنتفاضات والثورات التي قامت ضدىا وواجيتيا كاف دافعيا 

ىو المحافظة عمى الديف اإلسبلمي، لكف جنراالت فرنسا لـ يكفوا وواصموا طغيانيـ الذي فاؽ  األساسي
" Morellكؿ الحدود، وجعؿ الشعب الجزائري في حيرة مف أمره، وقد كتب واحد منيـ يدعى موريؿ "

ة، أف منذ االحتبلؿ الفرنسي الحظ الفرنسيوف في كثير مف المدف وال سيما العاصم»قائبل:  1854سنة 
لى مستودعات وحتى كنائس  عدد المساجد يفوؽ الحاجة، ولذلؾ حولوا عددا منيا إلى مستشفيات وا 

 .(2)«كاثوليكية
أدركت فرنسا أنيا ال تستطيع نيؿ ما تريد إال إذا قضت عمى الديف اإلسبلمي، فيو الجدار 

إف »ا الحاجز بقوليـ: الذي منعيا مف اختراؽ المجتمع الجزائري، وعبر الفرنسيوف عف قمقيـ مف ىذ
، أال تتطمب …المسمميف إذا اعتنقوا الديف المسيحي فإنيـ سيظيروف لنا الطاعة ويصبحوف إخوانا لنا

سعادة ىؤالء األشقياء أف نقـو بيذه المحاولة؟ إننا عندما نقدـ ليـ العقيدة الجديدة سنضع حدا ليذا 
 .(3)«ء الذيف يسيرىـ القرآفالفيض الشنيع لطبائعيـ وأخبلقيـ، والذي يمتاز بو ىؤال

وكانت أىـ عممية قامت بيا اإلدارة الفرنسية ضد المؤسسات الدينية تتمثؿ في مصادرة المموؿ 
الرئيس ليا، وىي األوقاؼ اإلسبلمية بنوعييا الخاص والعاـ، فشممت بذلؾ أوقاؼ مكة والمدينة، 

                                                 
 .14، صمرجع سابؽ، التميمي الجميؿعبد  -(1)
  .112مرجع سابؽ،ص، 2، جواراء في تاريخ الجزائرأبحاث القاسـ،  سعد اهلل أبو -(2)
 .33سابؽ، ص مرجعرايس حسيف،  -(3)
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ما ( منو 07، وتضمنت المادة )(1)1830ديسمبر  7والمساجد واألندلس وسبؿ الخيرات وغيرىا، بقرار 
إف كؿ شخص يكشؼ لمحكومة عف وجود بناية غير مصرح بيا سيكوف لو الحؽ في نصؼ  : »ييم

 .(2)«الغرامة التي ستفرد عمى المتشرديف
فيي بيذا البند، أرادت إغراء ضعاؼ النفوس، وبالتالي تحكـ قبضتيا عمى األوقاؼ. والوقؼ 

مية ولو أىمية اجتماعية واقتصادية وعممية كبيرة في المجتمع، واستحدثو ىو نظاـ تتبعو الدوؿ اإلسبل
المسمموف لتوفير الماؿ واإلسكاف وغيرىما مف اإلعانات لمعمماء، والطمبة، والفقراء، والغرباء واألسرى، 
والبلجئيف، وصيانة المؤسسات التي أنشئت ليذه األغراض، كالماء، والطرؽ، والمساجد والزوايا 

الخ. وكاف الوقؼ ىو المصدر األساسي لنشر التعميـ والمحافظة عمى الديف ولقد أوكمت …ابوالقب
اإلدارة الفرنسية ميمة تسييره إلى أشخاص يجيموف مثؿ ىذه األعماؿ وتنقصيـ النزاىة ألنيـ حولوا 

 .(3)جزء مف عائدات األوقاؼ إلى حسابيـ الخاص
في المساجد وأضرحة األولياء، وأندية العمـ ولقد اشتير الجزائريوف بشغفيـ بحبس أمواليـ 

مف األمبلؾ في كامؿ  %( 66عامة، والحرميف الشريفيف خاصة، لدرجة أف نسبة األوقاؼ بمغت )
ووجدت اإلدارة الفرنسية المبرر في مصادرتيا ألوقاؼ الجزائرييف أنيـ غير مؤىميف ، أنحاء الجزائر

 .( 4)نسيةإلدارتيا، وىي مياـ مف اختصاص اإلدارة الفر 
أحكمت السمطة الفرنسية قبضتيا عمى كؿ شيء، وحتى الركف الرابع مف اإلسبلـ وىو صـو 
شير رمضاف لـ يسمـ مف يدىا، حيث كونت مف أتباعيا "لجنة األىمة"، وىي ىيئة دينية ميمتيا 
الرئيسية معاينة ىبلؿ رمضاف، فصارت اإلدارة الفرنسية عمى حد تعبير الشيخ الجميؿ البشير 

وتخفيو وىو في كبد السماء.. ثـ أمدت تمؾ  …في ىبلؿ رمضاف المسكيف وحدىا،  تتحكـ» اإلبراىيمي
المجنة بسبلح مف القانوف وىو اعتبار األعياد اإلسبلمية رسمية، تعطؿ فيو مصالح األىالي، وما سنت 

                                                 
ص ، 1992منشورات دحمب، :الجزائر ،(1871-1830الحركة التبشيرية في الجزائر )، خديجة بقطاش -(1)

 .25، 24ص
 161صص ، 1998دار الغرب اإلسبلمي، بيروت: ، 1، ط5، جتاريخ الجزائر الثقافي، سعد اهللأبو القاسـ  -(2)
،162. 
 .25ص ع سابؽ، ، مرجخديجة بقطاش -(3)
-171صص ، )د. س. ف(، عشر والتوزينطنية لمو ركة الشال :الجزائر واألصالة الثورية، الجزائر، صالح خرفي -(4)

172. 
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نما شرعتو لتمجئ الموظفيف وال عماؿ المسمميف إلى ىذا القانوف حبا في اإلسبلـ واحتراما لممسمميف، وا 
 .(1)«اتباع رأي لجنتيا في الصـو واإلفطار

وغاية فرنسا مف ىذه المجنة تفريؽ الجزائر عف الدوؿ اإلسبلمية والعربية، وقطع عبلقتيا بيـ 
فيصير اإلسبلـ في الجزائر ضيقا ال يخرج عف حدودىا، وتحقؽ بذلؾ خطوة أخرى في طريؽ القضاء 

أنشأت اإلدارة الفرنسية جمعية األوقاؼ واألماكف المقدسة  1917نة عمى المجتمع الجزائري. وفي س
 .(2)بيدؼ استمالة األىالي وجمبيـ إلى صفيا خبلؿ الحرب العالمية األولى

أما بالنسبة لمحج، وىو الركف الخامس مف اإلسبلـ، فيو لـ يسمـ كذلؾ مف تدخؿ اإلدارة 
وقدسية المكاف الذي يتجمعوف فيو كؿ سنة، ولقد زادت الفرنسية رغـ معرفتيا بأىميتو بالنسبة لممسمميف 

السمطة الفرنسية مف غطرستيا عندما اتضح ليا أف بعض الحجاج األحرار يفضموف البقاء في الحجاز 
عمى العودة إلى أراضييـ، بسبب سياستيا. حتى أف الحجاج الذيف كانت تتكفؿ بيـ فضموا ىـ كذلؾ 

، الذي يمنع الحج سواء كاف 1838ا أدى بيا إلى إصدار قرار أوت البقاء في البقاع المقدسة، وىذا م
 4رسميا أو حرا، وتوقفت السمطة االستعمارية عف إعطاء الرخص لمحج، وأكدت ىذا األمر بقرار 

، (3)منحت فيو الرخص لمحجاج األحرار 1858أكتوبر  16. ثـ أصدرت مرسوما في 1856أفريؿ 
كوف ذلؾ عف طريؽ تحريات دقيقة عف أصؿ الحاج وسموكو عمى أف تتوفر فييـ شروط معينة، وي

وأمبلكو وأخبلقو، لكي تضمف رجوع ىذا الحاج إلى الجزائر بعد أداء الفريضة، وضماف عدـ تأثره 
 .(4)باألفكار األجنبية في الحج

اإلدارة الفرنسية مف التحكـ في الحجاج، فبعد أف كاف باستطاعة أي أىمي  1858مكف مرسـو 
لى األراضي المقدسة، صار األمر مرىوف بموافقة اإلدارة وبحصوؿ الحاج عمى الرخصة الذىاب إ

)جواز السفر(، ىذه األخيرة التي حضيت بيا فئة محددة توفرت فييا الشروط التي وضعتيا اإلدارة 
 .(5)الفرنسية، وىي في الغالب مف موالييا

                                                 
دار  :، بيروت1، ط3أحمد طالب اإلبراىيمي، ج :، جمع وتقديـآثاره عيون البصائر اإلبراىيمي محمد البشير، -(1)

 .168، ص1997الغرب اإلسبلمي، 
 .411مرجع سابؽ، ص ،4ج، الثقافيتاريخ الجزائر ، سعد اهللالقاسـ  وأب -(2)

(3) - Boyer P, "L'administration Française et le réglementation de la pèlerinage a la Mecque 

(1830-1894)", in Revue d'histoire Maghrébine, N°9, Paris, Juillet1977, pp276-277. 

 - (4) Ibid, p282. 
(5) - Ibid, p277. 
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تعممة بانتشار األمراض في باإلضافة إلى الرخص، كانت اإلدارة الفرنسية تمنع الحج م
(، بأنو لف يرخص لمحج ألف الحجاج يعودوف 1873-1871الحجاز، وقد صرح األميراؿ دي قيديوف )

مشحوذيف بأفكار معادية لفرنسا وال تخدميا، وما ىذا إال تخوفا مف جانب اإلدارة الفرنسية مف نمو 
 .(1)ةلمسمميف في األماكف المقدسالشعور القومي لدى الحجاج األىالي بعد اختبلطيـ بإخوانيـ ا

والحقيقة أّنو كمما جاء حاكـ عاـ جديد ازداد في تمقيف الجزائرييف أنواعا مف االستغبلؿ 
 (Louis Tirman) واإلىانة، فقضية الحج ظمت بيف القبوؿ والرفض. وحتى في عيد لويس تيرماف 

محتجا بثورة الميدي  1884سنة  لـ يمنح الرخص لمحج لنفس األسباب الواىية، فقد منعو 1891سنة 
عندما أنشأت اإلدارة  1917ضد اإلنجميز في السوداف، وظؿ الحاؿ عمى ما ىو عميو حتى سنة 

ولقد .(2)الفرنسية جمعية األوقاؼ واألماكف المقدسة اإلسبلمية لجمب المسمميف إلييا ومنع قياـ الثورات
الجزائر خاضعة لمسيطرة االستعمارية بالرغـ ظمت شؤوف الديف اإلسبلمي منذ االحتبلؿ حتى استقبلؿ 

الذي فصؿ الديف عف الدولة، والذي طبؽ في الجزائر بموجب مرسـو  1905ديسمبر  7مف قانوف 
، ولكف عمى الديانتيف المسيحية والييودية دوف الديف اإلسبلمي وبررت اإلدارة الفرنسية تدخميا 1907

 .(3)المسمميففي أمور الديف اإلسبلمي بدعوى خدمة مصمحة 
سعت اإلدارة الفرنسية منذ البداية إلى تحطيـ قاعدة الجزائرييف وىي دينيـ اإلسبلمي فكانت 
حممتيا تبشيرية تنصيرية، ودعـ سياستيا تعاوف بعض العسكرييف والسياسييف مف أنصار التبشير في 

، الماريشاؿ فالي الجزائر، أمثاؿ: جنتي دوبيسي الوكيؿ المدني في الجزائر، الممؾ لويس فيميب
 .(4)الموسيير، الجنراؿ بيجو، ودي قيدوف وغيرىـ

ىذا الدعـ مف ىؤالء زاد مف تقارب الحكومة والكنيسة مف جية، والجيش ورجا الديف مف جية 
إنو ليس مف الغريب أف » (:Clément Tonnerre)أخرى، فقد صرح وزير الحربية كميموف تونير 

ؾ وريث ساف لوي لينتقـ لئلنسانية والديف واإلىانات الشخصية أوال، نرى العناية اإلليية تناشد المم
 .(5)«عندما نقـو في المستقبؿ بتمديف األىالي وتحويميـ إلى مسيحييف

                                                 
 - (1) Agéron Ch-R, op.cit, pp298-301. 

(2) - Boyer P, op.cit, p277. 
 .119، صمرجع سابؽ محمد البشير اإلبراىيمي، -(3)
شركة دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع،  :، الجزائر1، طسياسة فرنسا التعميمية في الجزائر، حموشعبد القادر  -(4)

 .66، ص1999، 
 .66لمرجع نفسو، صا -(5)
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خمادىا، فظير ما  وقد نشطت اإلرساليات التبشيرية بعد قضاء فرنسا عمى معظـ الثورات وا 
ياض إال المبلبس( كما يقوؿ الدكتور حسيف يعرؼ باآلباء البيض واألخوات البيض )ليس ليـ مف الب

ـّ تعييف أوؿ أسقؼ لمجزائر ىو دي بوش (1)رايس لمقياـ بالعمؿ التبشيري المنظـ،  (Dupuch)، وت
 »يصرح قائبل: ( L.Veillot)والدعاية لو، وبمغ طغياف وجبروت الفرنسييف أقصاه، فيذا لويس فيمو 

ووقتيا تصبح  …ية اإلليية تعمؿ لمقضاء عمى اإلسبلـإف اإلنساف يكوف أعمى إذا لـ يدرؾ أف العنا
 .(2)« الجزائر مممكة مسيحية ولف تكوف مسممة

وأىـ الشخصيات التي لعبت دورا في المسخ العقائدي بالجزائر ال فيجري، الذي عيف أسفؽ 
-1867وتزامف قدومو إلى الجزائر مع أكبر مجاعة وقحط عرفتيما خبلؿ عامي ) 1867سنة 

نتيز ىذه الفرصة وجمع األطفاؿ األيتاـ الذيف فقدوا ذوييـ خبلؿ ىذا القحط، وعمؿ عمى فا ،(1868
تنشئتيـ عمى الديف المسيحي الكاثوليكي، وكّوف منيـ فئة جديدة مف المبشريف، عرفت باآلباء البيض، 

نيا وقد نشطت حركة ىذا المبشر في منطقة القبائؿ خاصة، وقد اختار ىذه المنطقة ظنا منو أف سكا
في ىذه المنطقة ». وقاؿ في ىذا الشأف: (3)غير متحكموف في دينيـ اإلسبلمي، ومتمسكوف بو كالعرب

أردنا أف نحاوؿ بالرأفة أف تكشط مسحة اإلسبلـ السطحية التي غشيت الروح  -القبائؿ-بالذات 
 .(4)«لنجمو جوىرىا قبؿ القرف السابع الميبلدي …القبائمية 

 لمستشفيات والمبلجئ ومساعدة المعوزيف، وأنشأ مؤسسة لميتامى فيواشتير الفيجري ببناء ا
غير أف أعماؿ المبشريف والعسكرييف ،(5)بف عكنوف، كاف عمميا األوؿ واألخير ىو تنشئة ىؤالء مسيحيا

الذيف ساندوىـ باءت بالفشؿ، وىذا بالرغـ مف الظروؼ القاسية التي كاف يعيشيا السكاف، ذلؾ أف 
 اف سبلحا فعاال في مواجية الحمبلت التنصيرية.إيمانيـ الراسخ ك

 :الوضع االقتــصاديثالثا/ 

                                                 
 .31سابؽ، ص رجعرايس، م حسيف -(1)
 .31نفسو، ص رجعالم (2)

(3)- Réné Pottier "Cardinal Lavigerie", in Encyclopédie Mensuelle d'Outre-mer Politique 

économique sociale, Culturelle et Scientifique, V1, 3année, paris, Novembre 1952, p326. 
: بف حراث عبد القادر، رجمةت، (1954-1900المقاومة السياسية )قداش محفوظ، و   الجيبللي  صاري -(4)

 .234، ص1987المؤسسة الوطنية لمكتاب،  :الجزائر
(5) - Réné Pottier, Op.cit., p326. 
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الرئيسي لو، ذلؾ  كاف االقتصاد الجزائري يرتكز في األساس عمى الزراعة، فيي تعتبر المورد
أف أغمبية الجزائرييف كانوا يشتغموف بالفبلحة. ليذا لـ تشأ السمطة الفرنسية أف تخمؽ وضعا اقتصاديا 

 . (1)ي الجزائر، وصبت اىتماماتيا عمى األراضي الزراعية واعتبرتيا قاعدة اقتصادىاجديدا ف
إف أوؿ ما شرعت فيو اإلدارة الفرنسية في ىذا المجاؿ؛ ىو نيب أراضي األىالي وسمبيـ  
إياىا وتقديميا لمستوطنييا الذيف وفدوا إلى الجزائر كخطوة أولى نحو تغميب العنصر األوروبي في  

قانونا خاصا باألوقاؼ  1844، فأصدرت اإلدارة االستعمارية في األوؿ مف أكتوبر سنة الجزائر
والممتمكات العقارية، يسمح ليا بمصادرة أراضي األىالي الغير مزروعة والتي ال يممؾ أصحابيا وثائؽ 

مـ بعد ويمنح ىؤالء مدة ثبلثة اشير لتحديد أراضييـ، وتوضيح موقعيا ومساحتيا، لتس (2)حيازتيـ ليا
ذلؾ لمصالح اإلدارة الفرنسية. ويضيؼ ىذا القانوف؛ أف كؿ قطعة ال تخضع ليذه العممية تعتبر أرض 

. كانت ىذه الخطوة ناجحة مف جانب اإلدارة الفرنسية، ألنيا مكنتيا مف سمب (3)ميممة بدوف مالؾ
 مساحات شاسعة مف األراضي الخصبة، لكوف ىذه األخيرة كانت ممكية مشاعة.

 31ـ بقانوف آخر ال يقؿ عنو خطورة، وىو قانوف 1844ت السمطة الفرنسية قانوف ودعم
، والذي ينص عمى مصادرة أراضي كؿ مف تسوؿ لو نفسو القياـ بعمؿ عدائي ضد 1845أكتوبر 

الفرنسييف أو الجزائرييف الموالييف ليـ، وكؿ مف يساعد ىؤالء المتمردوف بطريقة مباشرة أو غير 
 .(4)مباشرة

قانونا يقضي  1846أفريؿ  18( في Bugeaudصدر الحاكـ العاـ الجنراؿ بيجو )ثـ أ
بمصادرة األراضي المتروكة بورا دوف سبب، وكذلؾ أراضي األعراش التي ىجرىا أصحابيا إلى 

 مناطؽ أخرى، كالمناطؽ الصحراوية، إال إذا عادوا إلييا في حدود شير واحد فقط مف يـو رحيميـ.

                                                 
، (1960-1830االستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك االقتصادي االجتماعي )، عدي اليواري -(1)
 .61ص، 1983جوزيؼ عبد اهلل، ، دار الحداثة، بيروت،  :رجمةت

(2)   - Julien ch-A, Histoire de l'Algérie contemporaine, (1827-1871), , Paris: P.U.F, 1964, 
pp 240-241   

 61اليواري عدي، مرجع سابؽ، ص -(3)
 .61المرجع نفسو، ص -(4)
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الذي يعيد  1851أفريؿ  16فرنسية سمب أراضي األىالي فأصدرت قرار وواصمت اإلدارة ال
 50تنظيـ طريقة منح أراضي الدولة، وقد نص عمى إمكانية رفع مساحة االمتياز الممنوح إلى 

 .(1)ىكتارا
الذي سمح لئلدارة الفرنسية  بالحصوؿ  1851وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية عمى قانوف 

كما صادقت ىذه الجمعية في ، (3)واألراضي لمقبائؿ بحجة المنفعة العمومية ،(2)عمى أراضي العرش
سبتمبر مف نفس السنة عمى قانوف جمركي يعفي بعض المواد الزراعية التي تحتاجيا السوؽ  21

الفرنسية والمنتجة في الجزائر مف الرسوـ الجمركية. ىذا القرار جعؿ االقتصاد الجزائري مرتبط 
ي، وخدـ الكولوف باعتبارىـ المصدروف األوائؿ، الذيف استولوا عمى معظـ األراضي باالقتصاد الفرنس

اقتصادية واجتماعية في أوساط األىالي  وخمؽ مشاكؿالجزائرية. كما شؿ ىذا القرار االقتصاد الجزائري 
كانوا  الجزائرييف، ألف موردىـ الرئيسي وىو الزراعة صار بيد الفرنسييف وبالتالي فإف منتجاتيـ التي

يزرعونيا قد استبدلت بمنتوجات أخرى تخدـ السوؽ الفرنسية وأىميا عمى اإلطبلؽ زراعة الكروـ التي 
نالت الحظ األوفر في السياسة االقتصادية الجديدة، يضاؼ إلى ذلؾ أف األراضي المتبقية لؤلىالي ظؿ 

، وىذا ما أخر األىالي، يعتمد مبلكيا عمى الوسائؿ البسيطة، في حيف طور الكولوف وسائؿ إنتاجيـ
وأدى إلى كساد اقتصادىـ. والمنتجات التي كانت السوؽ الفرنسية في حاجة إلييا ىي التبغ، والقطف، 

مبلييف  6ىكتار، وأنتجت حوالي  400حوالي  1858والخمور، فقد بمغت المساحة المزروعة تبغا سنة 
 .(4)كمغ

لثانية إلى زراعة الكروـ، وقد شجعت اتجيت أنظار الكولوف في فترة حكـ اإلمبراطورية ا
ـ بمغت مساحة األراضي 1854وفي سنة  ،(5)اإلمبراطورية ىذه الزراعة لكي تتفادى استيراد الخمور

 1720ىكتارا، وفي مدينة الجزائر مثبل بمغت مساحة الكروـ  2000المزروعة بالكروـ أكثر مف 
 .(6)1857ىكتارا سنة 

 عناية كبيرة إلنتاج الحبوب وتصديرىا إلى فرنسا بسبب تأخير كما أولت اإلمبراطورية الثانية 
                                                 

(1) - De Peyrhimoff, Enquête sur les résultats de la colonisation officielle, (1871-1895), 

T1, Alger : , 1905, p31. 
 العرش ىو كممة تطمؽ عمى القبيمة أو عمى األراضي المحيطة بيا. -(2)

(3)  - Julien  Ch- A,  op.cit, P 380.                                                                                                              
(4)   - Ibid, P.398. 

 .20صالح عباد ، مرجع سابؽ، ص  -(5)
 .21المرجع نفسو، ص  -(6)
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. فالجزائر كانت دوما المموف (1)(1855-1854وصوؿ القمح إلييا مف جراء حرب القـر )
ألؼ ىكتار أغمبيا  500الرئيسي لفرنسا بيذه المادة، ولقد بمغت مساحة األرض المزروعة قمحا حوالي 

 . (2) % 96زرعت قمحا صمبا أي ما يعادؿ  
اتجو األوربيوف إلى زراعة القمح الميف، وبمغت مساحة األرض المزروعة  1855وفي سنة 

ىكتار  3000ألؼ ىكتوغراـ، زرع منيا األىالي ما يقرب  170ألؼ ىكتار، أنتجت حوالي  20حوالي 
 ىكتوغراـ، وبالتالي فإف نسبة األراضي المزروعة مف طرؼ األىالي لـ 2000تحصموا عمى حوالي 

 اإلنتاج اإلجمالي. مف %1,18مف المساحة اإلجمالية ولـ ينتجوا سوى  % 1,5تتجاوز 
ىذه اإلحصاءات تؤكد حقيقة سيطرة األوربييف عمى األراضي الخصبة، وامتبلكيـ لتقنيات 
زراعية حديثة إذا ما قورنت بالوسائؿ التقميدية البسيطة التي يعتمد عمييا الفبلح الجزائري، الميـ بعض 

ومع مرور الوقت ازداد نشاط المعمريف األوروبييف، واستولوا عمى أراضي  ،زارعيف الجزائرييفالم
مف  (3)فقط % 0.8بمغت نسبة اإلنتاج الجزائري )األىمي( لمقمح  1860جزائرية أخرى، ففي سنة 

رى في اإلنتاج اإلجمالي، ولقد تواصؿ النشاط االستعماري في استغبلؿ األراضي ونيبيا، وبمغ درجة كب
ألؼ ىكتار  500عيد الجميورية الثالثة التي واصمت سمب ومصادرة األراضي، فقد منحت لممعمريف 

، الذيف اعتمدوا عمى أيدي األىالي في زراعة ىذه المساحات مقابؿ أجور (4)1860و 1850ما بيف 
ضو بعدما كاف زىيدة بدال مف األوربييف الذيف يطمبوف أجورا مرتفعة، فصار األىمي مجرد خماس في أر 

في الكثير مف الجيات »يؤكد ىذه الحقيقة:  1858ىو مالكيا. ولقد جاء تقرير لممكاتب العربية سنة 
تفمح األرض اليوـ بنفس األيدي السابقة بأيدي األىالي مع فارؽ واحد وىو أنو بدؿ أف تكوف ىذه 

 .(5)«األيدي ىي المالكة لـ تعد سوى منتفعة
صادقة عمى القانوف المتعمؽ بالممكية في الجزائر، ونص ىذا تمت الم 1851جواف  16وفي 

القانوف عمى أف الممكية حؽ مصوف لمجميع بدوف تمييز بيف المبلؾ مف األىالي والمبلؾ الفرنسييف 
وغيرىـ، وينص كذلؾ عمى أف حقوؽ الممكية وحقوؽ التمتع العائدة لؤلفراد والعشائر وبطوف 

                                                 
(1) - Julien Ch-A, op.cit, p399. 
(2) - Ibid, p339. 

 .22صالح عباد ، مرجع سابؽ، ص -(3)
(4) - De Peyhimoff, op.cit., p35.                                                                                                                 

-(5)  Djilali Sari, La dépossession des Fellah, Alger : S.N.E.D, 1975, p15. 
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ىذا القانوف لـ ينؿ إعجاب الكولوف ألنو سوى بينيـ وبيف األىالي في . وبطيعة الحاؿ، فإف (1)العشائر
أحقية الممكية، ولـ يفضميـ ببند يتمكنوف مف خبللو وضع أيدييـ عمى األراضي الجزائرية. وسرعاف ما 
بدأت الحكومة الفرنسية وعمى رأسيا الحاكـ العاـ راندوف في تطبيؽ سياسة حصر ممكية األراضي التي 

قبائؿ الجزائرية، ورسمت خطة امتبلؾ الدولة لجزء ىاـ منيا، وترؾ الباقي لؤلىالي، مدعية، تزرعيا ال
بأف األىالي ال يزرعوف كؿ أراضييـ، وليس لدييـ أدلة رسمية تثبت ممكيتيـ الشرعية ليا، فتركت جزء 

اغتصاب  بسيطا مف األراضي ليـ. وقد وصؼ أحد رجاؿ القانوف الفرنسييف ىذه السياسة بأنيا طريقة
بما أنكـ مستفيدوف فقط، سمموا حقوقكـ في األراضي التي ال تحتاجونيا لمدولة، »يقاؿ فييا لؤلىالي: 

 .(2)«والدولة تعترؼ لكـ بدال منيا بممكية سيمية مساوية لما تسمموف
أرادت فرنسا بسياسة الحصر ىذه؛ تفريؽ القبائؿ التي كانت فيما سبؽ تستغؿ األرض جماعيا، 

الغمة فيما بينيا، ولقد فقد الفبلحوف الجزائريوف في العشرية األولى مف حكـ اإلمبراطورية ثـ تقسـ 
 .(3)ألؼ ىكتار 249( 1863-1852الثانية )

وخبلؿ ىذه الفترة ظيرت العديد مف المطبوعات والمقاالت في أوروبا معادية لبلستعمار والتي 
نسية والكولوف. ىذه الحركة تركت بعض األثر في تطالب باستقبلؿ الجزائر، وفضحت جرائـ اإلدارة الفر 

 1863فيفري  6في  (Pellisser)نابميوف الثالث، حيث كتب رسالتو الشييرة إلى الماريشاؿ بميسي 
إقناع العرب بأننا لـ نأت إلى الجزائر الضطيادىـ ونيبيـ، بؿ لجمب منافع الحضارة ليـ، »يجب 

كنيا مممكة عربية، ويجب خمؽ المساواة بيف األوروبييف فالجزائر ليست مستعمرة بمعنى الكممة، ول
مبراطور لمفرنسييف معا ، لكف كبلـ (4)«واألىالي وتحت ظؿ دولتنا المنصورة ألنني إمبراطور العرب وا 

إذ عمى »نابميوف الثالث ىذا كاف ظاىريا فقط، ألنو أطمؽ أيدي الرأسمالييف الكبار في الجزائر، 
ي مصمحة الجمعيات الرأسمالية الكبرى بإلغاء القوانيف عديمة الجدوى، الحكومة العامة أف تعمؿ ف

 .(5)«وعمى ىذه الجمعيات أف تتفادى العمؿ عمى تنظيـ اليجرة واالستيطاف مف اآلف فصاعدا

                                                 
 : دار القصبة لمنشر والتوزيع،الجزائر:حنفي بف عيسى، رجمة ت ،الجزائر األمة والمجتمع ،األشرؼمصطفى  -(1)

 .14، ص1983
 .22صالح عباد ، مرجع سابؽ، ص -(2)

 -(3) Sari Djilali, op.cit, P15.                                                                                                         
 .154ع سابؽ، صمرج، (1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر )، زوزوعبد الحميد  -(4)

(5) - A .Rouye , Constitution de la propriété en Algérie dans les territoires, Alger : 
occupé par les Imprimerie, , 1863, pp13-17. 
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أما العرب فميـ تربية »كما أف نابميوف الثالث أنقص مف قيمة األىالي وأحط مف شأنيـ، بقولو: 
تغاؿ بما سيؿ مف أمر الحراثة، وأف النصارى المميزيف بالفيـ والنشاط في الخيؿ واألنعاـ مع االش

العمؿ، فميـ جمب المنافع مف الغياب والمعادف وتغوير المياه، والغدراف، وحفر القنوات، واألخذ 
نشاء المصانع والمعامؿ الدالة عمى ترقي  باألسباب الجديدة المستحسنة في إصبلح أمر الفبلحة، وا 

 .(1)«…الحراثة
فكأف الجزائرييف ال يفيموف وليس ليـ خبرة في أي مجاؿ ماعدا الزراعة والحرث، وتطبيقا ليذه 

أف »"، الذي نص عمى "Sénatus Consulteالمعروؼ بػ  1863أفريؿ  22السياسة جاء قانوف 
تحديد األراضي القبائؿ الجزائرية تمتمؾ األراضي التي تقيـ فييا وتستغميا، وأمر القانوف اإلدارة المحمية ب

التي تسكنيا كؿ قبيمة ثـ توزيعيا عمى القرى المختمفة الموجودة عميو، ثـ العمؿ عمى إقامة الممكية 
. وبيذا انتيت عمميات الحصر، لكف السياسة ظمت ىي نفسيا، (2)«الفردية بيف أبناء القرية الواحدة

ة لشراء قطع األرض مف مبلكيا فيذا المرسوـ سمح لئلدارة الفرنسية باستخداـ وسائؿ قضائية خاص
 الجزائرييف، بعد أف كاف ىذا األمر صعبا في ظؿ الممكية الجماعية أو المشاعة.

ولقد كانت آثار ىذا المرسوـ سمبية عمى المجتمع الجزائري، فيي قد حطمت القبائؿ وقضت 
تيـ خاضعيف عمى الزعامات والقيادات المحمية، كما قضت كذلؾ عمى روح الجماعة بيف العرب وجعم

 لسمطة اإلدارة الفرنسية مباشرة.
ذا كاف السيناتوس كونسمت لسنة  قد قسـ القبيمة إلى دواوير، سعيا مف وراء ذلؾ خمؽ  1863وا 

العقارييف قد كانا خطوة أخرى عجمت عممية  1887و (3)1873الممكية الخاصة والفردية، فإف قانوني 
مشتركة باعتبار أف الممكية الجماعية غير قانونية في التفكيؾ ألنيما فرض تقسيـ أراضي القبائؿ ال

الجزائر. ولقد ألحؽ ىذيف القانونيف آثارا سمبية عمى ممتمكات الخواص وممتمكات العرش، إذ نشطت 
                                                 

-153مرجػػع سػػابؽ، ص، (1900-1830نصــوص ووثــائق فــي تــاريخ الجزائــر المعاصــر )، زوزوعبػػد الحميػػد  -(1)
154. 

(2) -Robert Estoublon et Le Febure,  op.cit., pp269 ،270. 
، عيف مساعد جراح في مستشفى 1801يعرؼ ىذا القانوف باسـ قانوف فاريني واضعو، وىو طبيب جراح ولد سنة  -(3)

، حيث استقر منذ ذلؾ الوقت في الجزائر، ألحؽ بالقنصمية الفرنسية لدى األمير عبد القادر بمعسكر، 1832وىراف عاـ 
، ثـ عيف مقررا لدى المجمس األعمى لئلدارة في الجزائر في 1848مشؤوف المدنية في مقاطعة وىراف عاـ وعيف مديرا ل

، لكنو أحيؿ إلى التقاعد في عيد نابيمويف الثالث، فكرس وقتو في تحرير ونشر الكتب التي تدافع عف 1849سنة 
لمستوطنوف ميثاقيـ في مواجية اإلمبراطورية. المصالح االستعمارية، وىو محرر الكراسات الجزائرية التي اعتبرىا ا

 .130مرجع سابؽ، ص ،عباد صالح :انظر
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عممية استمبلؾ األراضي وصار المبلؾ الصغار يبيعوف قطع أرضيـ التي فصمت عف العرش لمكولوف 
. وحوؿ ىذه السياسة التعسفية (1)خذة مف طرؼ السمطات الفرنسيةبسيولة لبساطة إجراءات البيع المت

طبقت اإلدارة بفف فائؽ سمب ونيب األىالي منذ : »1917( عاـ Larcherكتب رجؿ القانوف الرشي )
 .(2)«عمميات سيناتوس كونسمت

تحطيـ الشعب  1830فمف خبلؿ ىذه السياسة أرادت فرنسا منذ احتبلليا لمجزائر سنة 
 قتصاديا واجتماعيا، لكنيا واجيت عمى حد تعبير مصطفى األشرؼ ثبلث عقبات وىي: الجزائري ا

 في العرش، وىي تشكؿ روح التعامؿ واالشتراكية بيف األىالي. الشمؿ المتمثمةممكية  -1
 استرجاع األراضي مف األوروبييف عف طريؽ الشراء. -2
 .(3)ما بينيـ فقطحرص األىالي عمى عقد الصفقات العقارية بيعا وشراء في -3

أما مف حيث الضرائب، فقد أعفت الحكومة الفرنسية الكولوف مف ضرائب الدخؿ والتركات، 
والتي كانت سارية المفعوؿ في فرنسا، ولـ يكف مف المعقوؿ أف تفرض عمييـ أي نوع مف الضرائب، 

فقد أبقت اإلدارة  وىي ال تزاؿ تقدـ ليـ المساعدات المالية مف مسكف وأراض. أما بالنسبة لؤلىالي
الفرنسية النظاـ العثماني الذي يقضي بجمع زكاة العشر عمى األراضي الزراعية وىي تقدر بعشر 
المحصوؿ، حسب نظاـ الري طبقا لمشريعة اإلسبلمية، كذلؾ الضريبة عمى المواشي وىو الحكر، وىي 

الخاصة بببلد القبائؿ. ولـ يعؼ  ضريبة تكميمية عمى الفبلحة الواقعة بأرض كانت تابعة لمدولة، والمزمة
. ولعّؿ (4)الفرنسيوف سكاف الواحات مف الضريبة التي تؤخذ عمى النخيؿ، رغـ ما يعانوه مف فقر وعوز

كافية إلبراز تعسؼ اإلدارة الفرنسية، حيث فرضت  1871الضريبة التي فرضت عمى منتفضي ثورة 
ألؼ ىكتار مف  500فرؾ، ومصادرة مميوف ونصؼ مميوف  36عمييـ غرامة مالية فادحة تبمغ 

 .(5)األراضي

                                                 
 .16مصطفى، مرجع سابؽ، ص األشرؼ  -(1)

(2) - Agéron Ch-R, op.cit, p202. 
 .17، 16، مرجع السابؽ،  ص صمصطفى األشرؼ -(3)
 .263، مرجع سابؽ، صالمدنيأحمد توفيؽ  -(4)
، ص 1978، : الشركة الوطنية لمنشر والتوزيعالجزائر، دور عائمتي المقراني والحداد()1871ثورة ، بوعزيز يحي -(5)

 .336، 335ص
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 30والدليؿ عمى فداحة ىذه الضرائب، أنو عندما تقرر إلغاء ضرائب العشور وفقا لقانوف 
، وفرض ضريبة موحدة عمى الكولوف والجزائرييف ىبط قيمة ما كاف يدفعو الجزائريوف 1918نوفمبر 

 .(1)مميوف فرنؾ سنويا 2,5مميوف إلى  9مف 
اإلدارة الفرنسية إلى جعؿ الجزائر في خدمة االقتصاد الفرنسي، فأنشأت بواسطة  وقد سعت

مبلييف فرنؾ، كما أنشأت بورصة التجارة في  3بنؾ الجزائر، برأس ماؿ قدره  1851مارس  4قانوف 
، لخدمة رجاؿ األعماؿ المالييف في فرنسا، وتوسيع حركة االستيطاف واستمرارىا في (2)1852سنة 

. وأصدرت (3)كما أقامت اإلدارة الفرنسية المنشآت القاعدية الضرورية مف طرؽ وسدود وقنوات الجزائر،
المتعمؽ بإنشاء شبكة مف خطوط السكؾ الحديدية لربط المناطؽ والمدف  1857أفريؿ  21مرسوـ 

 .(4)الداخمية بالموانئ
جعمت ىذه األخيرة  إف السياسة االقتصادية التي اتبعتيا اإلدارة االستعمارية في الجزائر،

، ألف معظـ األراضي الجزائرية Jacques Madoul(5)"مممكة بؤس" عمى حد تعبير جاؾ مادوؿ 
استولى عمييا الكولوف رغـ معرفتيـ أنيا مصدر رزؽ الكثير مف األىالي، خاصة إذا عممنا أف 

مية وتطوير الزراعة فسياسة فرنسا ىذه لـ تكف تيدؼ لتن ،(6)المجتمع الجزائري ريفي بالدرجة األولى
نما تعمؿ عمى تحطيمو لمقضاء كمية عمى العنصر الجزائري باالستيبلء  واالقتصاد الجزائري، وا 

 واالمتبلؾ غير الشرعي ألراضيو.
أما فيما يخص الصناعة األىمية، فقد لحقيا ضرر االستعمار وقضى عمييا، ولـ تبؽ إال 

، والتي حافظت إلى حد ما عمى بعض الصناعات بعض المدف العتيقة كتممساف، والجزائر وقسنطينة
كمعامؿ الزيت والصابوف الذي اشتيرت بو منطقة القبائؿ، نظرا لتوفر المادة األساسية وىي زيت 
الزيتوف. ولقد احتكرت السمطات الفرنسية ىذه الصناعة ونقمتيا إلى فرنسا وبالضبط إلى مارسيميا. كما 

 الزرابي وحياكة الصوؼ وصناعة الفخار. بقيت كذلؾ الصناعات التقميدية كنسيج

                                                 
 .264-263المرجع نفسو، ص ص -(1)

(2) - Patricia M.E Lorcin, Colonisation officielle et crédit agricole en Algérie, Paris : 

Pulim, 2005, pp128-131. 
 .150ابؽ، صاليواري عدي، مرجع س -(3)
 .19صالح عباد، مرجع سابؽ، ص -(4)
 .133، صمرجع سابؽ، كوليتفرنسيس جونسف  -(5)
 .20السابؽ، ص مرجع ،عبادصالح  -(6)
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لكف ىذه الصناعات لـ تستطع المحاؽ بركب الصناعة األوروبية الحديثة، التي دشنتيا فرنسا 
في الجزائر، ألنيا أرادت تنمية وتطوير القدرات األوروبية وعممت عمى إغنائيا وتقدميا بمنحيا 

دت مف وراء كؿ ذلؾ خمؽ طبقة إقطاعية األراضي ورؤوس األمواؿ، وتقنيات إنتاج متطورة، وقص
. (1)مف المعامبلت التجارية % 57مف القطاع الصناعي، وعمى  % 28,65أوروبية سيطرت عمى 

وىذا ناتج عف الدعـ القوي الذي قدمتو اإلدارة االستعمارية ليؤالء المستوطنيف وبالخصوص في فترة 
رنسية، فسيطروا عمى التجارة الداخمية والخارجية، الجميورية الثالثة بفضؿ البنوؾ وشركات االحتكار الف

 وصارت الجزائر مجرد سوؽ ليـ ومورد ىاـ لجمب المواد الخاـ.

 الوضع االجتماعي:رابعا/ 
يتركب مف فئات إثنية مختمفة  1830كاف المجتمع الجزائري عند بداية االحتبلؿ الفرنسي سنة 

والكراغمة، ثـ تأتي فئة  إلى األتراؾقة الحاكمة إضافة فيما بينيا، فيناؾ العثمانييف، وىـ يمثموف الطب
العرب والبربر المسمميف وفئة اإلسرائيمييف )الييود(. أما بالنسبة لعدد السكاف في تمؾ الفترة فيو غير 

 Leمعروؼ،  ولقد تضاربت اآلراء حوؿ ذلؾ، فحمداف بف عثماف خوجة يذكر في كتابو "المرآة" )

Miroir( أف عددىـ )في حيف (3)( مبلييف4بػ ) 1845، أما بيجو فقد قدره سنة (2)بلييف نسمة( م10  ،
( مبلييف نسمة 3( أف عدد السكاف كاف يقدر بحوالي )Xavier Yaconoيشير إيكزافيي ياكونوا )

، ذلؾ أف عدد العثمانييف كاف ضئيبل جدا مقارنة مع األىالي. أما بالنسبة لمييود فإحصاءات (4)فقط
 .(5)( ألؼ شخص17أنيـ بمغوا ) تبيف 1830عاـ 

( مبلييف؛ 10لكننا ال نستطيع أف نستبعد تقديرات حمداف بف عثماف خوجة، التي وصمت إلى )
ألف أغمب المناطؽ السكانية واألراضي الجزائرية لـ يكف قد امتد إلييا االحتبلؿ الفرنسي في تمؾ الفترة، 

كثر منو مدني، وسكاف الريؼ أنفسيـ ينقسموف وخاصة إذا عممنا كذلؾ أف المجتمع الجزائري ريفي أ
وتختمؼ أنظمتيـ االجتماعية، فيناؾ سكاف القرى، وكذلؾ القبائؿ واألعراش باإلضافة إلى البدو الرحؿ؛ 

 الذيف يصعب إحصاءىـ والوصوؿ إلييـ بسيولة.
                                                 

(1) - Agéron (Ch- R), op.cit, 78.                                                                                  
 -(2 ) Khodja Hamdan, Le miroir, Aperçu historique et statistique sur la régence d'Alger, 

Paris : ed sindibad, 1985, p45.      
 .50،51، ص ص2010 ، لبلتصاؿ الوطنية المؤسسة الجزائر:، ليل االستعمارعباس فرحات،  -(3)

 - (4) Yacono Xavier, "Peut-on Evaluer la population de L'Algérie vers 1830", in Revue 
Africaine, 3e 4e trimestre, 1954, pp  277-307. 

: جماؿ الرفاعي، سمسمة عالـ رجمةت (،1950-1850الييود في البمدان اإلسالمية )ميخائيؿ أفيطبوؿ وآخروف،  -(5)
 .384، ص1995، الكويت، 197العددرفة، المع

https://pmb.univ-saida.dz/busshopac/index.php?lvl=publisher_see&id=439
https://pmb.univ-saida.dz/busshopac/index.php?lvl=publisher_see&id=439
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ت ، بين(1)1851عمى أية حاؿ، فإف أوؿ عممية إحصاء رسمية قامت بيا المكاتب العربية سنة 
نسمة، موزعيف عمى العماالت الثبلث عمى الشكؿ   2,32,255أف عدد األىالي المسمميف وصؿ إلى 

نسمة، لكنيا  1,101,421نسمة، وقسنطينة  466,157نسمة، وىراف  756,267التالي: الجزائر 
 تظؿ إحصاءات تقريبية فقط، ألنيا لـ تشمؿ كافة المناطؽ.

قيا، الطبقة األولى يمثميا األتراؾ العثمانييف؛ وىـ الطبقة ما ييمنا أف المجتمع الجزائري كاف طب
الحاكمة وعمى الرغـ مف قمة عددىـ بالنسبة لبقية السكاف، فإنيـ كانوا مف أصحاب األمبلؾ فيـ الفئة 
الميسورة في السمـ االجتماعي. ثـ تأتي الفئة الثانية وتتكوف مف الحضر وىـ مف أعياف الببلد، مف 

اء والتجار، وىي تشكؿ األغمبية وال تقؿ غنى عف الطبقة األولى التي احتمت الصدارة، الحرفييف والعمم
إف »كونيا الطبقة الحاكمة. وليا دور فعاؿ في المجتمع، وقد أبرز ذلؾ أحد الرحالة األوروبييف قائبل 

ثة . ثـ تأتي الفئة الثال(2)«ألؼ 40و 30الحضر ىـ أىـ عنصر في المدينة، ويتراوح عددىـ بيف 
والمعروفة بالبرانية، وىـ الغرباء عف المدينة، والذيف يشتغموف أجراًء فييا ويعتبروف الطبقة الكادحة في 

 المجتمع الجزائري، إلى جانب صغار الفبلحيف الذيف يشتغموف في اإلقطاعات العثمانية.
ا التعايش ورغـ االختبلفات العرقية والطبقية بيف أفراد الشعب الجزائري، إال أنيـ استطاعو 

والتأقمـ فيما بينيـ، وطغت عمييـ قيـ التضامف واالتحاد. ىذه العبلقة الوطيدة بيف األىالي، والقيـ 
السامية التي عاشت بينيـ، رأت فييا فرنسا حاجزا أماـ طغيانيا وتعسفيا؛ فأرادت زعزعة المجتمع 

ىو النقطة الرئيسية التي األىمي وتفكيكو، وأيقنت أف الجانب االقتصادي في حياة ىذا المجتمع 
 تستطيع مف خبلليا السيطرة عميو كميا. وما داـ أف الزراعة ىي مصدر الرزؽ األساسي لؤلىالي

( ىي مف سكاف الريؼ، استطاعت فرنسا التغمغؿ وسط ىذا % 70باعتبار أف النسبة العظمى منيـ )
أراضيو ونيبيا خاصة بعد  الشعب، وتمكنت مف تفريقو وتشتيتو والقضاء عمى نظامو الجماعي بأخذ

، فكثرت البطالة بيف األىالي، وزاد الفقر والعوز، وصار معظميـ بدوف أراضي، 1863صدور مرسوـ 
ومف بقيت ليـ قطعة مف األرض باعوىا لممستوطنيف بأسعار بخسة لكي يدفعوا الضرائب التي فرضتيا 

ندما استولت عمى مساحات غابية كبيرة، عمييـ اإلدارة الفرنسية. وقد بمغ طغياف ىذه اإلدارة أقصاه ع

                                                 
(1)  - Mercier Ernest, L'Algérie et la question Algérienne,  Paris : Augustin Challamel, 

1883, p136. 
المؤسسة الوطنية : ، الجزائر(1855-1830، الجزائر في مؤلفات الرحالة األلمان )دودوأبو العيد  -(2)

 .12، ص1989لمكتاب،
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ومنعت األىالي مف استغبلليا خاصة في مجاؿ الرعي، الذي يعتبر مصدر رزؽ ىاـ لؤلىالي، الذيف 
 .(1)أصبحوا أجراء في مزارع المستوطنيف، أو عماؿ في خدمة الرأسمالية الفرنسية واألوروبية

د حطمنا بعض القبائؿ التي لق»( الوضع قائبل: André Servierويصؼ أندري سيرفي )
كانت ليا مكانة في الببلد عف طريؽ القوات العسكرية، وبعضيـ صودرت أمبلكيـ، كما عممنا عمى 

 «.كسر شوكة بعض العائبلت ذائعة الصيت والشيرة
وقد شيدت الجزائر تدفؽ اآلالؼ مف المستوطنيف مف أجناس مختمفة أتوا مف كؿ أصقاع 

مستمزمات معيشتيـ، فقدمت ليـ األراضي ورأس الماؿ والمسكف تمييدا  أوربا، وعممت عمى توفير كؿ
لتشكيؿ طبقة برجوازية مف المستوطنيف تسير شؤونيا بنفسيا في المدف واألرياؼ، لتيقنيا أنيا لف 
تتمكف مف السيطرة التامة عمى الجزائر إال إذا زرعت فييا عنصرا آخرا يختمؼ عف العنصر األصمي، 

و والضغط عميو، وبالتالي إلى تقوقعو وانيياره، ولقد ساند الجنراؿ بيجو ىذه يعمؿ عمى محاربت
إف الدولة إذا رغبت في إقامة حكـ ثابت في إقميـ خارجي، ال تكتفي بإخضاعو »، قائبل: (2)السياسة

 «.عسكريا وسياسيا فقط، بؿ ال بد عمييا مف نشر عنصرىا فيو
نص عمى أف كؿ  1841أفريؿ قرارا  12ي وتماشيا مع ىذه السياسة أصدر بيجو قرار ف

فرنؾ باستطاعتو الحصوؿ مف الدولة عمى قطعة أرض تتراوح  15000إلى  1200فرنسي يمتمؾ مف 
 14حتى وفد إلى الجزائر أكثر مف  1843ىكتارا ومسكنا. وما إف حمت سنة  12و 4مساحتيا ما بيف 

ف واأليرلندييف والسويسرييف، كما بمغت منيـ مف الفرنسييف، والباقي مف األلما 12006ألؼ مياجر 
مستوطنة في متيجة  28فقط  1844عمميات بناء القرى االستيطانية أوجيا حتى بمغ عددىا سنة 

 .(3)والساحؿ
ولقد وجد ىؤالء المستوطنوف كؿ ضروريات الحياة لمبقاء واالستقرار في الجزائر، فقد حصموا 

ناسيـ وأعراقيـ اتفقوا عمى شيء واحد وىو الكراىية عمى أخصب األراضي وأغناىا. ورغـ اختبلؼ أج
 الشديدة واستغبلليـ لؤلىالي.

                                                 
 .92مرجع سابؽ، ص، ليل االستعمارفرحات، عباس  -(1)
 :الجزائر (،1940-1889الشيخ عبد الحميد بن باديس فمسفتو وجيوده في التربية والتعميم )ركي، ت رابح -(2)
 .25، ص1970 ،وزيعتشر والنطنية لمو ركة الشال
 .15، مرجع سابؽ، صعبادصالح  -(3)
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ولقد عرفت الجميورية الثالثة حممة عنصرية شرسة شنيا المستوطنوف ضد األىالي. فيذا 
" حوؿ ىذه العنصرية 1871الميندس الزراعي بوبيدو ترىوني يكتب في كراستو "الجزائر في سنة 

، عمى األىمي المدمر أف …الجنس األىمي جنسا شيطانيا بمغتو البربرية الوحشية، لقد اعتبر »قائبل: 
يتحمؿ مصير المغموب، عميو أف يندمج في المدنية األوروبية، ىذه المدنية التي ال ترحـ الحياة 

 .(1)«الوحشية
 ولقد بمغت درجة حقد المستوطنيف أف فكروا في إبادة األىالي والتخمص منيـ، وبالفعؿ ظير
تيار أيد ىذه الفكرة وبدأ عناصره يتكمموف عف القانوف الذي يجعؿ الشعوب المتأخرة تختفي وقويت 

( مف جراء المجاعات 1872-1861نظرتيـ العنصرية ىذه بتناقص عدد الجزائرييف في الفترة ما بيف )
 .(2)والحروب

ا معارضة قوية ىذه السياسة التعسفية مف جانب اإلدارة الفرنسية ومستوطنييا، ولدت ضدى
، وأعمف أف ىذه األخيرة مممكة عربية ومستعمرة 1865تأثر نابميوف الثالث بيا، فزار الجزائر سنة 

أوروبية ومعسكر فرنسي في نفس الوقت، وأعمف أف كؿ العرب ىـ رعايا فرنسيوف مادامت الجزائر 
سية الفرنسية؛ وفي ىذه أرض فرنسية مع بقائيـ عمى أحواليـ الشخصية، وبإمكانيـ الحصوؿ عمى الجن

الحالة يخضعوف لمقانوف الفرنسي، ويمكف قبوليـ في كؿ الوظائؼ العسكرية في اإلمبراطورية الفرنسية، 
 .(3)وفي كؿ الوظائؼ في الجزائر

، أصبح 1865جويمية  4في ىذا الشأف صدر قانوف يعرؼ بالسيناتوس كونسيمت في 
، بالرغـ مف بعض 1947العمؿ بيذا القانوف حتى سنة وقد داـ  ،الجزائريوف بموجبو رعايا فرنسييف

-1865التعديبلت التي طرأت عميو. ولقد قوبؿ ىذا القانوف بالرفض مف طرؼ األىالي فخبلؿ فترة )
جزائري فقط بالجنسية الفرنسية، مع التخمي عف أحواليـ الشخصية، مف  371( لـ يتجنس سوى 1875
. ولكف رغـ تجنس بعضيـ، إال أف المعاممة (4)1876جزائري وفقا إلحصاء  2,462,936أصؿ 

السيئة مف طرؼ األوروبييف تجاىيـ ظمت سائدة. حتى مف نجحت الحمبلت التبشيرية في تمسيحيـ 
رفضيـ األوروبيوف ونعتوىـ بالمسمميف الكاثوليؾ، ورفضوا أف يكونوا معيـ ضمف المجالس البمدية، 

 فالمسمـ ال قيمة وال شأف لو بالنسبة ليـ.
                                                 

(1) - Agéron Ch-R, op.cit., p52. 
(2) - Ibid, T1, p53.                                                                                                                                                                                                                          
(3)  - Robert Estoublon R  et le Febure A, op.cit, pp302-309. 

 - (4) Oppermann Thomas, Le problème Algérienne, , Paris: d Lecerf, F.Maspéro, 1961, 
p43.                           
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وقد شكؿ اإلسبلـ حاجزا وعائقا لسياسة فرنسا االندماجية والتي تدعي أنيا حاممة مشعؿ 
الحضارة والتقدـ، وأف الديف اإلسبلمي ىو سبب الضعؼ والتخمؼ، حيث كتب أحد مفكرييا يدعى فيبل 

إف التعصب اإلسبلمي يكفي وحده إلعاقة دمج العرب بصفة مطمقة في »( قائبل: Villacroseكروز )
. وقد حاوؿ جوؿ (1)«مدنية األوربية، ومف يعارض ىذه الفكرة فميقرأ القرآف حتى يتأكد مف خطأ رأيوال

فيري تبرئة العنصر الفرنسي وموقفو مف األىالي وبيف أف مرد ذلؾ ىو عقمية المستوطف وطبيعتو التي 
مة حقوقا مف الصعب عمى المستوطف الفرنسي أف يفيـ بأف ث…: »(2)1892فطر عمييا، فكتب سنة 

أخرى غير حقوقو في الببلد العربية اإلسبلمية، وأف أبناء ىذه الببلد ليسوا شعبا خمؽ لمعبودية أو 
لمتكبيؿ وفقا لرغباتو، ويعمف المستوطنوف أف الشعب الخاضع لبلستعمار ىو شعب غير قادر عمى 

دة أىؿ الببلد وال وليس مف شؾ في أف نيتنا ال تتجو إلى إبا …تحسيف أوضاعو أو عمى تقبؿ العمـ
القذؼ بيـ ما وراء الصحراء، ولكف ليس ثمة فائدة في االستماع إلى شكواىـ وال االىتماـ بتكاثرىـ وىو 

 «.تكاثر يزداد بصورة مضطردة مع فقرىـ
مارس  4ولقد بمغت عممية االستيطاف ذروتيا في عيد الجيورية الثالثة، حيث صدر قرار 

لموريف مائة آلؼ ىكتار مف أخصب األراضي الجزائرية. ولقد نيبت الذي منح سكاف األلزاس وا 1871
 .(3)ىكتارا مف األراضي الجزائرية 5,01739( حوالي 1885-1871السمطة الفرنسية خبلؿ فترة )

ولقد انتشر األوروبيوف في جميع أنحاء الجزائر وصاروا مف ذوي االمتيازات االقتصادية حيث 
ستأثروا بالتجارة الخارجية، كما استولوا عمى المناصب اإلدارية ومارسوا اشتغموا بالتجارة الداخمية، وا

نفس الحقوؽ السياسية، والتي يتمتع بيا الفرنسيوف، بفضؿ وجود ممثميف عنيـ في البرلماف الفرنسي، 
وقد ساعدىـ في ذلؾ وقوؼ رجاؿ السياسة إلى جانبيـ، ومف أىـ ىؤالء الرجاؿ الييودي أودولؼ 

أكتوبر  24، والذي عمؿ عمى اإلدماج الكمي لمجزائر بفرنسا فأصدر مرسوـ ( Crémieux )كريميو 
الذيف استفادوا منو كثيرا،  ، (4)الذي نص عمى إعطاء حؽ المواطنة الفرنسية لكؿ ييود الجزائر 1870

والغرض مف ىذه السياسة ىو تقسيـ الجزائر إلى قسميف باعتبار أف الييود كانوا عنصرا مف عناصر 
ركيبة االجتماعية الجزائرية. ولكي تحدث فرنسة االختبلؿ وعدـ التوازف داخؿ ىذا المجتمع، كاف الت

                                                 
(1) -Villacrose (A), Vingt ans en Algérie, Paris: Challamel Ainé, 1875, p176. 

 .39، 38، ص ص1984دار النفائس، الجزائر: ، 2، طي الجزائرياألمير خالد الياشم، العسميبساـ  -(2)
في التاريخ الحديث ماجستير ال لنيؿ شياد ، رسالةالجزائريوف والعدالة الفرنسية في الجزائر، بورغدةرمضاف  -(3)

 .57،  ص1997-1996، جامعة قسنطينة، والمعاصر
(4)  - Villacrose A,  op.cit, p320. 
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عمييا ترجيح كفة عنصر عمى آخر، فكاف الييود الوسيمة لمقضاء عمى الجزائرييف، فيـ عمى األقؿ ال 
تقرار المجتمع يدينوف بالديف اإلسبلمي وثقافتيـ بعيدة كؿ البعد عنو، فاستعممتيـ كأداة لزعزعة اس

الجزائري، وأدى ذلؾ إلى خمؽ وحدوث صراعات وخبلفات بيف المسمميف والييود في عدة مرات، 
 .(1) 1934وأىميا عمى اإلطبلؽ حوادث قسنطينة عاـ 

كما أف كريميو جعؿ مف الييود أداة فرنسية جديدة في مواجية وقير األىالي المسمميف حيث 
بالربا، فتضاعفت حمبلت حجز األراضي والممتمكات وأصبح الييود استحوذوا عمى األراضي الجزائرية 

 عمى رأس اإلدارات الجمركية والضرائبية.
نستنج مف ىذا أف فرنسا لـ تكف لدييا الرغبة في تقوية األىالي والنيوض بيـ، ولتعمؿ عمى 

جزأ منيا. كما تطويرىـ وتحضيرىـ، وتوفير سبؿ المعيشة ليـ، باعتبار أنيا جعمت الجزائر جزء ال يت
فيي  ،رفضت إقامة حكـ ذاتي لمجزائر في الببلد يقوي سمطاف األىالي وينتشميـ مف حالة البؤس والفقر

أثقمت كاىميـ بالضرائب وميزت بينيـ وبيف المستوطنيف الذيف صاروا أصاحب األرض، بينما صاروا 
وحقرت األىالي مدعية  ىـ مجرد خماسيف في أراضييـ. وفتحت مناصب العمؿ لؤلوروبييف والييود

 أنيـ أناس جيبلء وبسطاء ال يفقيوف إال الزراعة والحرث.
( التي 1968-1867وتشاء األقدار أف يضاؼ إلى طغياف وجبروت اإلدارة الفرنسية مجاعة )

وفي الوقت الذي كاف يتوجب عمى  األىالي،عدد كبير مف ءت عمى األخضر واليابس وقضت عمى جا
وانتشاليـ مف ىذه الكارثة، عممت عمى إبادتيـ. أما القمة القميمة التي استفادت  فرنسا مساعدة األىالي

 ستغؿ مف طرؼ المبشريف المسيحييف.مف المبلجئ والمستشفيات فقد وجدت نفسيا ت
 الوضع الثقــــافي:خامسا/ 

تشير التقارير الفرنسية الرسمية أف حركة التعميـ في الجزائر قبؿ االحتبلؿ كانت نشطة 
وأف أغمبية الجزائرييف كانوا يحسنوف الكتابة  ،والثانوي والعالي االبتدائيزدىرة بأطوارىا الثبلث: وم

أف ىذا الشعب لو مف التربية ما قد يفوؽ الشعب الفرنسي، : »1830والقراءة. فيذكر روزيت سنة 

                                                 
بقسػػنطينة، حيػػث صػػارت مواجيػػات بػػيف الييػػود والمسػػمميف، ورغػػـ أف ىػػذه  1934مػػاي  3ث فػػي وقعػت ىػػذه الحػػواد -(1)

الحوادث لـ تخرج مف محيط قسنطينة إال أف آثارىا كانت عميقة، فبعد أف كاف ييود الجزائر أصدقاء حميميف لممسمميف، 
نسػػييف، ولقػػد بمػػغ كػػره الييػػود لممسػػمميف تحولػػوا إلػػى أعػػداء ألػػداء بعػػد قػػانوف كريميػػو الػػذي رفػػع مػػف منػػزلتيـ وسػػواىـ بالفر 

أقصاه، فمثبل عندما يسأؿ ييودي ييوديا آخر كيؼ حالؾ؟ يجيبو ىذا عمى أحسف ما يراـ، محمد يمسح أحذيتي وفاطمػة 
 تغسؿ أرض منزلي. انظر:

- Despermet (J), "manifestations", in l'Afrique Française, Septembre 1934, p542.                                    
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ير المتعمميف في ويقر فرنسي ثاني أف نسبة غ«. فكانت أغمبية الناس تعرؼ القراءة والكتابة والحساب
 .(1) % 40الجزائر كانت أقؿ مما كانت عميو في فرنسا في ذلؾ العيد، والتي كانت تتجاوز 

ومما ساعد عمى انتشار التعميـ في الجزائر، ىو عدـ وجود عوائؽ وضعتيا السمطة العثمانية 
اجد ويشرؼ فمعظـ المدارس متصمة بالمس ،ضده، ألنيا ركزت جؿ اىتماماتيا عمى الجانب العسكري

عمييا وكبلء الشؤوف الدينية، وكانت ميزانية ىذه المدارس تعتمد عمى عوائد الحبوس. كما لعبت الطرؽ 
الصوفية دورا ىاما في نشر التعميـ العربي اإلسبلمي في ذلؾ الوقت أىميا عمى اإلطبلؽ الزاوية 

 اوية إطعاـ إلى زاويةالرحمانية التي اىتمت بالتعميـ في المدف واألرياؼ بعد أف تحولت مف ز 
 . (2)تعميمية

يحفظ الطفؿ القرآف الكريـ أو  االبتدائيةوكاف برنامج التعميـ في الجزائر متكامبل، ففي المرحمة 
أجزاء منو، ويتعمـ الكتابة والقراءة، ويتقف مبادئ الديف ويحفظ المتوف والنصوص الضرورية. أما في 

الفقو والتوحيد والمغة العربية وقواعدىا. وفي المرحمة  الثانوي فيتعمـ تفسير القرآف، ويدرس أصوؿ
الثالثة، وىي مرحمة الدراسات العميا يواصؿ دراسة الفقو والتوحيد إلى جانب بعض العموـ كعمـ الفمؾ، 

 .(3)والطب، والتاريخ اإلسبلمي وبعض الفنوف كالرسـ والزخرفة
مييف كما ادعى البعض، بؿ كاف فييـ إّف ما سبؽ ذكره يبّيف أف الجزائرييف لـ يكونوا كميـ أ

مثقفوف وعمماء، ومما ساىـ في تكويف ىذه الفئة مف المثقفيف، انتشار المدارس في كؿ ربوع الجزائر، 
،  تقدـ تعميما (4)مدرسة عمومية وخاصة 100فمدينة الجزائر العاصمة وحدىا كانت تضـ أزيد مف 

 عربيا دينيا، باإلضافة إلى بعض المواد العممية.
انقمبت أمور التعميـ اإلسبلمي رأسا عمى  1830في الواقع بعد االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر سنة 

عقب، ذلؾ أف فرنسا تفطنت منذ المحظة األولى ألىمية ىذا الجانب في المقاومة. فبعد نجاح غزوىا 
ائري لؤلىمية العسكري وجيت اإلدارة الفرنسية أنظارىا نحو الجانب الفكري والثقافي في المجتمع الجز 

                                                 
يؼ الكوسػت،  -(1) ، ، ترجمػة: إسػطنبولي رابػح ومنصػؼ عاشػورالجزائر بين الماضي والحاضرأندري برنياف وأندري نوشي وا 

 .211، ص1984الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، 
حي الجزائػر. درس فػػي مػػف قريػة آيػػت إسػماعيؿ بضػػواإلػى محمػػد بػف عبػػد الػرحمف بػوقبريف الطريقػة الرحمانيػة نسػػبة  -(2)

 .65انظر: المرجع نفسو، ص ،األزىر ثـ انتقؿ إلى السوداف واستقر أخيرا بالجزائر
 .205، مرجع سابؽ، صزوزوعبد الحميد  -(3)
يؼ الكوست -(4)  .211، مرجع سابؽ، صأندري برنياف وأندري نوشي وا 
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الكبيرة التي يحظى بيا، والذي يعيؽ سياسة فرنسا الساعية إلدماج الجزائر، وجعميا جزء ال يتجزأ منيا، 
 .االندماجيةوخاصة ما يمثمو عنصر اإلسبلـ في عرقمة خططيا التنصيرية 

لذلؾ  عرفت اإلدارة الفرنسية أف المراكز العممية في الجزائر تعتمد أساسا عمى مداخيؿ األوقاؼ
الذي يقضي بمصادرة األوقاؼ اإلسبلمية بنوعييا الخاص والعاـ،  1830ديسمبر  7أصدرت مرسوـ 

. إلى جانب ىذا قضت اإلدارة االستعمارية عمى معظـ (1)وجعميا مف أمبلؾ الدولة الفرنسية )الدوميف(
امع وزوايا، وحولتيا مراكز اإلشعاع الثقافي التي كانت بالجزائر قبؿ االحتبلؿ مف مساجد ومدارس، وجو 

. وبيذا تركت اإلدارة االستعمارية (2)إلى كنائس ومعاىد لمثقافة الفرنسية، أو مبلجئ لمتبشير المسيحي
التعميـ اإلسبلمي يحتضر، ولـ تيتـ بو قط. وحتى المخطوطات والوثائؽ والكتب التي كانت مودعة في 

منيا إلى الخارج. ومف أمثمة السمب الثقافي المكتبات الجزائرية لـ تسمـ ىي أيضا، حيث أخذ الكثير 
التي قامت بو اإلدارة الفرنسية ما فعمو ضباط الجيش الفرنسيوف بمكتبة األمير عبد القادر قائد المقاومة 

إف األمير أصابتو نوبة مف الحزف الشديد وىو يتتبع آثار الطابور الفرنسي »الجزائرية. حتى قيؿ 
الصحراء التي انتزعيا الجنود الفرنسيوف مف الكتب التي عانى الكثير  مسترشدا باألوراؽ المبعثرة في

 . (3)«في جمعيا
وىذا ما يفسر وجود المخطوطات العربية في مكتبات البمديات الفرنسية في معظـ مدف فرنسا، 
ال  وىنا عمينا أف نعترؼ أف ىذه الوثائؽ والمخطوطات قد تـ المحافظة عمييا مف الضياع واالندثار، وا 
لما وجدت لحد اآلف في مكتبات فرنسا. لكف ىذا ال يبرر العمؿ الذي قامت بو تجاه التراث الثقافي 
الجزائري؛ ألنو واحد مف مخططاتيا اليادفة لمقضاء عمى الثقافة العربية وطمس معالميا وآثارىا، 

ماجو كمية في وبالتالي ترؾ الشعب الجزائري مف دوف مخزوف ثقافي وال حضارة وال تاريخ تمييدا إلد
 المجتمع الفرنسي، ليس ىو بالطبع ولكف أرضو.

حتى أسست ثبلث مدارس فرنسية في الجزائر العاصمة، وفتحت  1832وما إف حمت سنة 
أبوابيا لممسمميف؛ الذيف قابموىا بالرفض وعارضوا بشدة ذىاب أطفاليـ إلييا. وفي محاولة لجمب 

ة/ فرنسية، لكنيا القت نفس النتيجة، فمـ يتجاوز عدد األىالي أسست اإلدارة الفرنسية مدرسة عربي
                                                 

 .161ؽ، صمرجع ساب،  5، جالثقافي تاريخ الجزائرأبو القاسـ سعد اهلل ،  -(1)
العػدد ، مجمػة األصػالة"، 1880حتػى عػاـ  1830توراف إيفوف، "المجابيات الثقافية في الجزائر المستعمرة مف عاـ  -(2)

 .135، ص1972، الجزائر، 6
، 1959، 114العدد سمسمة كتب سياسية،  :القاىرة نوار عبد اهلل،: رجمة، تالوطن الجزائري، أجريتومارسيؿ  -(3)

 .17ص
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صدر مرسوـ رسمي يقضي بتأسيس التعميـ الفرنسي  1850أوت  6وفي  ،تمميذا 60سبيف إلييا تالمن
، الوضع اكثر ىدوء بعد انتصارنا »، وأىـ ما جاء فيو (1)الموجو لتثقيؼ وتعميـ الشباب المسمـ اليـو

، «ا إكماؿ ميمتيا الحضارية التثقيفية التي التزمت بيا تجاه ىذا البمدالعسكري في الجزائر، وعمى فرنس
، أسست  لئلناث في مدف الجزائر، قسنطينة، وىراف،  6مدارس لمذكور و 6وبمقتضى ىذا المرسـو

. (2)عنابة، البميدة، ومستغانـ، يدرس فييا إلى جانب التعميـ الفرنسي تعميـ ديني قرآني والمغة العربية
يذ ال يتمقى حصيمة معرفية تؤىمو إلى أي وظيفة في الحياة، فبعد قضائو عدة سنوات داخؿ لكف التمم

أسوار ىذه المدارس، يعود إلى منزلو وقد نسي ما قرأه ما عدا بعض المقارنات بيف العربية والفرنسية، 
ي الغاية التي كاف وبيف حياة الفرنسييف وأفكارىـ المتقدمة، وحياة الجزائرييف وأفكارىـ المتخمفة، وىذه ى

 .(3)ييدؼ إلييا مؤسسو المدارس العربية/ الفرنسية
واعتمدت فرنسا في تعميميا ليؤالء الشباب عمى مجموعة مف المعمميف الذيف ال يعرفوف أبسط 
قواعد المغة العربية، وىـ في غالبيتيـ مف شيوخ الزوايا المواليف ليا، وىـ جماعة انحرفوا عف القيـ 

اإلسبلمي وغرقوا في الخرافة، نجحت اإلدارة الفرنسية في كسبيـ فصاروا أداة في خدمة األصمية لمديف 
 .(4)أىدافيا ضد الكياف الجزائري والشخصية القومية في الجزائر

وقد واصمت اإلدارة الفرنسية تدخميا في التعميـ العربي اإلسبلمي إلحكاـ السيطرة عميو 
مى إنشاء ثبلث مدارس شرعية لتخريج موظفيف الذي نص ع 1850سبتمبر  30فأصدرت مرسوـ 

يعمموف في السمؾ الديني اإلسبلمي، كأئمة وقضاة ومفتييف، ومترجميف في المصالح اإلدارية المختمفة، 
 .(5)وكذلؾ التدريس في مدارس التعميـ األىمي الممحقة ببعض المساجد

ما تريد، ويعمموف ما  وبيذا يكوف خريجي ىذه المدارس تحت طوعيا ورىف إشارتيا، فيطبقوف
ترغب فيو، لكف ىذه المدارس أدت إلى نتائج عكسية، فمعظـ الطمبة المتخرجيف منيا واجيوا فيما بعد 

 سياسة اإلدارة الفرنسية، ودافعوا عف اليوية العربية اإلسبلمية. 

                                                 
(1) - Marçais Georges, "L'enseignement primaire des musulmans d'Algérie de 1830 à 

1946", in Documents Algériens, N°11, Série Politique, p21 

(2) - Ibid, p21.                                                                                                                                     
 .335، مرجع سابؽ، ص3ج ،يالجزائر الثقافتاريخ سعد اهلل أبو القاسـ،  -(3)
سػجؿ مػؤتمر جمعيػة العممػاء المسػمميف الجزائػرييف محمد البشير اإلبراىيمي ، "أسباب انتشار اإللحاد بػيف الشػباب"،  -(4)

 .64-63صص ، 1935المطبعة اإلسبلمية الجزائرية،  الجزائر:، الثالث
 .370مرجع سابؽ، ص ،3، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسـ سعد اهلل -(5)
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 المتبقية ونقصد بيا تمؾ التي كانت تقاـو وليذه المدارس وظيفة أخرى وىي منافسة الزوايا
السياسة االستعمارية وتعمؿ عمى نشر المغة العربية والثقافة اإلسبلمية بيف الجزائرييف والمحافظة 

 .(1)عمييا. وكانت الدراسة في المدارس الثبلث بالمغتيف العربية والفرنسية
صدر مرسوـ جعؿ تعميـ الجزائرييف فرنسيا خالصا في المغة، والمناىج  1883فيفري  13في 
 ـ، وقد صنؼ المرسـو المدارس األىمية إلى ثبلثة أصناؼ:والتوجيو العا

 مدرسة رئيسية يشرؼ عمييا معمـ فرنسي. -1
 مدرسة تحضيرية يتوالىا مساعدوف أو ممرنوف جزائريوف. -2
سنوات مف الجنسيف تشرؼ عمييا معممات فرنسيات أو معممات  8و 3مدارس طفولة بيف  -3

 .(2)جزائريات
ة، فيقر المرسوـ أف المغة العربية اختيارية وليست إجبارية، ولقد قاؿ أما في المرحمة الثانوي

لتثقيؼ »( مدير التعميـ االبتدائي في وزارة التعميـ الرسمي: Ferdinand Buissonفرديناند بيوسف )
 .(3)«الشعب الجزائري ال بد أوال مف تعميمو لغتنا

الكتاتيب القرآنية والزوايا البعيدة عف  أماـ ىذا الوضع، لـ تجد األسر الجزائرية ضالتيا إال في
.  لكف ىذه المراكز لـ تسمـ مف (4)أعيف اإلدارة الفرنسية لتعميـ أطفاليا المغة العربية والديف اإلسبلمي 

حدد  1892أكتوبر  18سياسة فرنسا اليادفة لتحطيـ المغة العربية، حيث صدر مرسوما آخر في 
لموجو لؤلوربييف والتعميـ الخاص باألىالي، يجعؿ ىذا المرسـو القانوف األساسي المتعمؽ بالتعميـ ا

، والقائـ عمى مبدأ فصؿ ، وىو القانوف المطبؽ بفرنسا1886أكتوبر  30األوربييف يخضعوف لقانوف 
الديف عف الدولة في التعميـ، فيو بالتالي قانوف واحد لفرنسيي فرنسا وفرنسيي الجزائر. وبالنسبة لمتعميـ 

ىذا المرسوـ بمنع المدارس القرآنية مف استقباؿ التبلميذ أثناء ساعات الدراسة اليومية  األىمي، أقر
تمميذا، كما جعؿ ىذا  15، واشترط أف ال يتعدى عدد التبلميذ في المدرسة األىمية (5)لممدارس الفرنسية

كـ المرسوـ المدارس األىمية القرآنية خاضعة لنظاـ خاص يقضي بالحصوؿ عمى رخصة مف الحا
العاـ، مف حيث ممارسة المعمـ لنشاطو، ومف حيث فتح المدرسة الخاصة، فيو نظاـ اختص بو 

                                                 
 .370المرجع نفسو، ص -(1)

(2) - Marçais (Georges), Op.Cit, p23. 
(3) - Ibid, p22. 

 .377مرجع سابؽ، ص ،3، جيالجزائر الثقافتاريخ ، أبو القاسـ سعد اهلل -(4)
(5) -Colonna Fanny, Instituteurs algériens 1883-1939, Alger: O.P.U, 1975, p27.                                   
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األىالي فقط دوف غيرىـ، كما اشترط توفير شروط الصحة والنظافة، وىذا أمر ضروري ومقبوؿ، ولكف 
، وفي حالة ما يثير االنتباه ىو االشتراط بتدريس القرآف الكريـ دوف تفسيره، ألف تفسيره سيخؿ باألمف

 .(1)ما إذا لـ يحتـر ىذا الشرط، فإف المرسوـ يقضي بالغمؽ الدائـ أو المؤقت ليذه المدارس
قصائية حاصرت المدارس وفرضت عمييا شروط ا ولقد سنت اإلدارة الفرنسية قوانيف رادعة وا 

األىالي،  قاسية، ومف األمور التي ساعدت ىذه اإلدارة مساندة المستوطنيف ليا، ووقوفيـ ضد تعميـ
واقتراحيـ بتعويضو بتعميـ آخر يستفيدوف منو مباشرة وىو التعميـ الميني، ورفضيـ لمشاريع جوؿ فيري  

وشيدت  .(3)1908، الذي أرغـ عمى االستقالة عاـ (2)مدير أكاديمية الجزائر ( Jeanmaire)وجونمير 
-1907( و)1903-1900ر )الحركة التعميمية في الجزائر بعض االنفتاح في فترة حكـ شارؿ جونا

(، حيث سمؾ ىذا األخير سياسة تقرب مف الجزائرييف، تمثمت في تشجيعو لمخدمات االجتماعية 1911
 .(4)(1905( وتممساف )1904والدراسات العربية بإنشائو مدرستي الجزائر )

 وحيف استشفت النخبة الجزائرية بعض الفوائد مف التعميـ الفرنسي، وصارت تطالب بو قوبؿ 
طمبيا بالرفض مف طرؼ اإلدارة االستعمارية التي ادعت أف الجزائرييف ليسوا أىبل ليذا التعميـ 

 واتيمتيـ بالتخمؼ والجيؿ.
إف سياسة فرنسا التعميمية في الجزائر، ىدفت منذ المحظة األولى القضاء عمى المغة العربية 

لغة العمؿ الرسمي، ما عدا محاكـ  فأقصتيا أوال عف اإلدارة، حيث صارت المغة الفرنسية ىي وحدىا
األحواؿ الشخصية اإلسبلمية، حيث ظمت تستعمؿ المغة العربية وكذلؾ في إدارة مناطؽ الجنوب 

 الصحراوية الخاضعة لمحكـ العسكري.
إف المغة العربية صارت تتضاءؿ بالرغـ مف أىميتيا عاما بعد »وفي ىذا الشأف كتبت النجاح 

أنيا لغة أصبحت عظاما بالية ال يمكف إدراكيا بعد أف سمبتيا لغات أخرى عاـ، وأضحى الناس يقولوف 
                                                 

 .53ص، ، مرجع سابؽ3، ج، يالجزائر الثقافتاريخ ، سعد اهللأبو القاسـ  -(1)
ة، قدـ جونمير مشروعا يقضي بتوسيع ونشر التعميـ األىمي بإنشاء مدارس ذات طابع جديد تسمى بالمدارس المساعد -(2)

، وذلؾ بعد تمقييـ دروسا تكميمية لمحصوؿ عمى شيادة الدراسة االبتدائيةيتولى التدريس فييا قدماء خريجي المدارس 
 .Marçais Georges, op.cit, p33أشير في المدارس األساسية. انظر:  6وبعد تربص يدـو  االبتدائية

  
(3) - Agéron Ch-R, op.cit., p68. 

-1900عيات والنوادي الثقافية في الجزائر ودورىا في الوعي الوطني الجزائري خبلؿ الفترة )أحمد صاري، " الجم -(4)
أعماؿ المؤتمر الثاني المؤتمر الثاني لمنتدى التاريخ المعاصر حوؿ الثقافات والوعي الوطني في العالـ العربي (" 1939

 .190-189، ص1999جويمية تونس،  ، منشورات مؤسسة التميمي لمبحث العممي والمعمومات، زغواف،المعاصر
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. ولـ تعترؼ فرنسا بالمغة العربية لغة (1)«ذلؾ الجماؿ الباىر الذي كاف قد شغؿ األلباب وحير العقوؿ
 .(2)في قانوف دستور الجزائر، وقبؿ ىذا الوقت كانت أجنبية 1947رسمية في الجزائر إال سنة 

الصحافة في الجزائر، فالمتفؽ عميو أف انطبلقتيا كانت استعمارية عف طريؽ أما بخصوص 
وقد  ،تكاد تقرأ نظرا لركاكتيا الجريدة الالصادرة بالمغة العربية، ولكف ىذه  1847جريدة المبشر سنة 

 اعتبرتيا اإلدارة االستعمارية كصحيفة رسمية ليطمع الجزائريوف في صفحاتيا عمى التعاليـ والقوانيف
 . (3)الصادرة مف الوالية العامة

أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا بشأف حرية الصحافة بفرنسا، نص عمى   1881وفي سنة 
أف كؿ جريدة أو نشرة دورية يمكف أف تكوف موزعة عمى الجميور بدوف رخصة مسبقة وكفالة »

طبؽ عمى المستوطنيف لكنو  ،منو 69، وقد وسع ىذا القانوف إلى الجزائر بموجب المادة «مادية
ومعظـ الصحؼ الجزائرية األىمية  ،(4)والجرائد الفرنسية فقط، أما األىالي فمـ يستفيدوا مف ىذا القانوف

التي صدرت فيما بعد، خضعت لقوانيف استثنائية، ذلؾ أف الحاكـ العاـ كاف بإمكانو حجز أو تعطيؿ 
 .(5)أية جريدة ولو ألسباب واىية

زائرية األىمية دوف غيرىا، بقصر عمرىا وىذا راجع إلى الصعوبات وقد تمّيزت الصحؼ الج
القانونية والعراقيؿ السياسية التي كانت تعترضيا. ألف اإلدارة الفرنسية عرفت أف الصحافة مف أىـ 
سكات صوت األىالي المستنكريف  الوسائؿ لنشر الوعي والحس الوطني فأرادت خنؽ ىذه الجرائد وا 

 عمر طويبل.لسياستيا، لذلؾ لـ ت
في ظيور جرائد جديدة خمفت تمؾ التي أغمقتيا اإلدارة  (6) 1919فيفري  4ساىـ قانوف 

الخ. ومف الجرائد الجديدة جريدة …الفرنسية كالمصباح، اإلسبلـ، الراشيدي، ذوو الفقار والفرقاف 
                                                 

 .1925نوفمبر،  10، 245العدد النجاح،  -(1)
العدد ، في الكراسات التونسية("، 1956-1919فاطمة الزىراء قشي ، "الصحافة العربية الجزائرية بقسنطينة ) -(2)

 .88، ص1986منشورات الجامعة التونسية، تونس: ، 36جمد ، م137-138
شر نطنية لمو ركة الشال :، الجزائر1جمد م (،1931-1903لة الصحفية الجزائرية من )، المقامحمد ناصر –(3)
 42، ص1978، ،وزيعتال
 .43المرجع نفسو، ص -(4)
 .89سابؽ، ص رجع، مفاطمة الزىراء قشي -(5)
ذلؾ في الحقيقة نشطت حركة قومية في أوساط األىالي في فترة ما بيف الحربيف، ومف العوامؿ المساعدة عمى  -(6)

احتكاؾ األىالي بالفرنسييف في مياديف القتاؿ في أوروبا، ولمسيـ لمفرؽ الشاسع فيما بينيـ، زيادة عمى التطور الفكري 
 1919فيفري  4الذي عـ منطقة المشرؽ العربي. وكحؿ إليقاؼ ىذا النشاط األىمي أصدرت الحكومة الفرنسية قانوف 
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ـ الصحؼ ؛ وىي مف أى1920، واإلقداـ لؤلمير خالد سنة 1919النجاح لعبد الحفيظ الياشمي سنة 
التي عرفيا الجزائريوف والتي دافعت عف مطالبيـ وحقوقيـ السياسية، لكف االستعمار كاف ليا 
بالمرصاد، وقضى عمى وجودىا، ماعدا صحيفة النجاح التي كانت تظير الوالء لمسمطات الفرنسية، 

 .1956فظمت قائمة حتى عاـ 
ثقافيا آخر، متمثبل في النوادي  لكف ىذا لـ ينقص مف عزيمة األىالي الذيف كاف ليـ مركزا

والجمعيات الثقافية، التي انتشرت مع مطمع القرف العشريف، مع أف المبادرة األولى إلنشاء ىذه 
الجمعيات كانت فرنسية. حيث أسست عدة جمعيات في كافة القطر الجزائري مف طرؼ مجموعة مف 

ثرية، وبخاصة عمميات التنقيب التي ذاعت اإلدارييف والعمماء الفرنسيف، تيتـ بالبحوث التاريخية واأل
ال يخفى عمينا أف مدينة تيمقاد األثرية اكتشفيا عالـ آثار فرنسي سنة و في أواخر القرف التاسع عشر، 

بعد أف كانت مدفونة تحت كتمة ضخمة مف الرماؿ، ومف أمثمة ىذه الجمعيات الجغرافية  1882
وتصب  ،، ومثيمتيا في الجزائر وقسنطينة1878يؿ أفر  15واألثرية لوالية وىراف التي أسست في 

اىتماماتيا حوؿ البحوث األثرية والجغرافية والتنقيبية في كافة المناطؽ الجزائرية، كما كانت مف حيف 
آلخر تنشر مقاالت خارج المحيط اىتماماتيا، ككتابات محمد بف رحاؿ وقوديفري ديمومبيف 

 .(1)وغيرىما
وكانت تيتـ  1856مجمة اإلفريقية التي بدأت عمميا سنة باإلضافة إلى ىذا، ظيرت ال

بالخصوص بالجوانب التاريخية لشماؿ إفريقيا. ىذه المحاوالت الفرنسية جعمت الجزائرييف يحذوف 
حذوىا، فبدأوا بتأسيس الجمعيات والنوادي ىدفيا التربية والتعميـ، وساعدىا في ذلؾ وقوؼ زمبلئيـ 

التي أسسيا  1902يـ، فكانت الجمعية الراشدية بالجزائر العاصمة سنة وأصدقائيـ الفرنسيف إلى جانب
مدير مدرسة أىمية بالجزائر، رفقة أعضاء مف األىالي والفرنسييف مف  (Sarroy)فرنسي يدعى سروي 

قدماء المدارس العربية الفرنسية، وكاف مف بينيـ محمد بف رحاؿ، عبد الحميـ بف سماية، ابف التيامي 

                                                                                                                                                    

الصحؼ األىمية. انظر: عمار ؾ متغيرات كثيرة كاف مف بينيا ظيور الذي يمنح األىالي حقوؽ سياسية، فنتج عف ذل
 .216، 215، ص ص مرجع سابؽ، بوحوش

(1) - Berkada Saddek, "Un patrimoine culturel, les publication de la société de géographie et 
d'Archéologie d'Oran (1878-1888)", In Revue Insaniyat, Vo3,  N°12, Septembre-
Décembre, 2000, p115. 
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المجاوي، وقد ألقوا كميـ محاضرات في مختمؼ المياديف، وكانت بالمغتيف العربية  وعبد القادر
 .(1)والفرنسية

نائب رئيس  (Arripe)، الذي أسسو السيد أريب 1907كذلؾ نادي صالح باي بقسنطينة سنة 
مجمس عمالة قسنطينة، وقد كاف شارؿ جونار الرئيس الشرفي لمنادي، الذي يعد ممتقى "الدراسات 

 .(2)دبية والعممية واالقتصادية واالجتماعية"األ
ثـ انتشرت ىذه النوادي في كافة أقطار الوطف، وكاف ليا الدور الكبير في نشر الوعي القومي 
والثقافي بيف األىالي، ولقد صارت فيما بعد مركز لمشباف الجزائرييف الذيف كتبوا عرائض وقدموا 

 نسية.ومظالـ لمسمطات الفر  شكاوىمطالب، ورفعوا 
  

                                                 
 .191، 190صسابؽ،  رجع، مأحمد صاري  -(1)
 .191نفسو، ص رجعالم -(2)
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 ينسياسة اإلدارة الفرنسية تجاه األىالي الجزائريين خالل الحربالمحور الخامس: 
 :ريين خالل الحرب العالمية األولىسياسة اإلدارة الفرنسية تجاه األىالي الجزائأوال/ 

قبؿ الحرب العالمية األولى كاف الفرنسيوف يخشوف أّنو في حالة حرب أوروبية قد يغتنـ 
حيف ثار الجزائريوف بعد الحرب  1871رصة مصاعب فرنسا ويعمنوف استقبلليـ، فتجربة الجزائريوف ف

 األلمانية لـ ينسيا ال الفرنسيوف وال الجزائريوف.–الفرنسية 
وأبرز قادة الحركة الوطنية  1912زد عمى ذلؾ، تفاقمت األزمة السياسية في الجزائر مع بداية 

يف في الجيش الفرنسي دوف الحصوؿ عمى حقوقيـ السياسية؛ الجزائرية استيائيـ مف تجنيد الجزائري
سبتمبر 19فقررت الحكومة الفرنسية أف تستجيب لبعض مطالب الجزائرييف، حيث أصدرت يوـ 

مرسوما يسمح لمّشباف الجزائرييف الذيف يقوموف بأداء الخدمة العسكرية أف يشاركوا في  1912
 بعد االنتياء مف أداء الخدمة العسكرية. االنتخابات المحمية والحصوؿ عمى مناصب عمؿ

ينص عمى رفع عدد المستشاريف العاميف  1914جانفي  13كما صدر مرسوـ آخر بتاريخ 
، وأّكدت نصوصو مجددا عمى الّسماح لمشباف الذيف خدموا 3/1إلى  4/1)المسمميف( في البمديات مف 

مستشاريف عاميف  10إلى  6ع العدد مف الجيش الفرنسي أف يصوتوا في االنتخابات المحمية، أي يرتف
( لـ يكف في واقع األمر lutaudفي البمديات لكف الحاكـ العاـ في الجزائر آنذاؾ وىو المسيو ليتو )

الذي  "ميسيمي"متحمسا لئلصبلحات التي كانت تنادي بيا شخصيات فرنسية أمثاؿ وزير المستعمرات 
لغا عطاء تمثيؿ حقيقي لؤلىالي في كاف ينادي بالتخفيؼ مف قانوف العقوبات وا  ء األعماؿ الشاقة، وا 

 المجالس المنتخبة، وتوسيع نطاؽ التجنس واالستفادة مف القوانيف الفرنسية.
كما دعمت اإلدارة وبالفعؿ جدد الحاكـ العاـ قانوف األىالي البغيض لفترة سبع سنوات أخرى 

انفجرت الحرب صدرت قوانيف اضطيادية بغيضا آخر وىي المحاكـ الرادعة. وعندما  الفرنسية إجراءً 
أخرى بما في ذلؾ قانوف الطوارئ والرقابة، كما امتنع الحاكـ العاـ مف تطبيؽ فكرة توسيع نطاؽ 
الجنسية أو الّسماح لممسمميف أف يشاركوا في انتخاب رؤساء البمديات أو إرساؿ مف يمثميـ في البرلماف 

يقبموا بأي شكؿ مف األشكاؿ منح الجنسية الفرنسية لممسمميف الفرنسي؛ ألّف األوروبييف في الجزائر لف 
أو إعطائيـ حؽ التصويت في انتخابات المجالس المحمية، فاعتقادىـ أّف في ذلؾ نياية لتواجدىـ في 

 الجزائر وانتقاؿ السمطة إلى األغمبية الذيف ىـ المسمموف الجزائريوف.
جزائر في جماعة بني وي وي حبل منطقيا باإلضافة إلى ذلؾ وجدت اإلدارة الفرنسية في ال

وفّعاال لموقوؼ أماـ طموحات ومطالب الجزائرييف وعونا ليا في الجزائر، خصوصا وأّنيا كانت تواجو 
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جبية خارجية وىي ألمانيا. وقد أعمف بنو وي وي والءىـ المطمؽ لفرنسا وطمبوا  مف األىالي القياـ 
رنسية عددا ضخما مف البرقيات والرسائؿ والتصريحات بالمثؿ وىكذا نشرت كؿ وسائؿ اإلعبلـ الف

والتقارير عف اجتماعات دارت مع الفرنسييف حضرتيا الجمعيات الدينية والقّياد والمرابطوف واألعياف 
والممثموف في المجالس المحمية وكاف ىؤالء جميعا بناء عمى وسائؿ اإلعبلـ الفرنسية قد دعوا األىالي 

دوا والءىـ لفرنسا وأف يأتوا لمدفاع عنيا وبناء عمى التقارير الفرنسية فإّف الجزائرييف إلى أف يؤك
الجزائرييف لـ يعبروا عف والئيـ فقط لفرنسا؛ بؿ أعمنوا أيضا استعدادىـ لمحرب ضد ألمانيا والدولة 

 العثمانية.
ي لـ تتوقؼ حممة الوالء لفرنسا مع األسابيع األولى لمحرب، فعندما أصدر شيخ اإلسبلـ ف

( فتوى إلى كؿ المسمميف لكي يحاربوا مع الدولة العثمانية 1914إسطنبوؿ في أكتوبر مف نفس العاـ )
قالت الدعاية الفرنسية أّف الجزائرييف قد عبروا عف سخطيـ مف ىذا العمؿ، وقالت أيضا أّنيـ قد 

وقالت أّف الجزائرييف قد استنكروا موقؼ ألمانيا مغتالة النساء واألطفاؿ والشيوخ ومحطمة اآلثار والمدف 
 أّكدوا أّنيـ يروف في انتصار الحمفاء انتصارا لمحضارة والعدالة.

استرجعت بو  1915أكتوبر  23ونتيجة لعدـ االستقرار المستمر، أصدرت فرنسا قرارا في 
الذي كاف قد منح لئلدارييف الفرنسييف في البمديات المختمطة سمطات استبدادية  1897ماي  19قانوف 

خرى لكي يعالجوا بفاعمية وسرعة أي وضع قد ينجـ، أّما بخصوص الجزائرييف في البمديات ذات أ
قد قّوى سمطة الشرطة في اإلشراؼ المباشر عمييـ وقد برروا  1915الصبلحيات الكاممة؛ فإّف قرار 

 ذلؾ بالجرائـ الجماعية.
اني مف أزمة اليد بدأت فرنسا تغّير سياستيا بعد أف أصبحت تع 1916وابتداء مف سنة 

سبتمبر  7العاممة والجنود الذيف يدافعوف عف عمميا وبقائيا كدولة ذات سيادة، فصدر مرسـو بتاريخ 
وعدـ السماح ألي شخص أف  1890ينص عمى تجنيد جميع الجزائرييف الذيف ولدوا بعد عاـ  1916

 17500نسا ب: يحصؿ عمى أي إعفاء. وبعد أسبوع مف ذلؾ صدر مرسوـ آخر يقضي بتزويد فر 
ـّ ارتفع العدد إلى  عامؿ. إاّل أف المشكؿ ىنا أّف معظـ الجزائرييف قد رفضوا  78000عامؿ جزائري، ث

 1916أف يجندوا وأف يخدموا دولة ترفض أف تنصفيـ وتمنحيـ حؽ التمثيؿ السياسي. ففي خريؼ 
احي بسكرة، خنشمة وقعت مناوشات ومصادمات بيف الجزائرييف وبيف المسؤوليف الفرنسييف في نو 

وباتنة، وقامت اإلدارة الفرنسية بإرساؿ وحدات مف جيشيا إلى ىذه المناطؽ لتأديب المتمرديف وأخذىـ 
بمغت األزمة أّوجيا حيث تمكف المقاوموف  1917فيفري  02بالقوة لبلنخراط في الجيش الفرنسي. وفي 
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الدائرة وكانت نتيجة  باتنة ورئيسـ الجزائريوف الرافضوف لمعمؿ في الجيش الفرنسي مف اغتياؿ حاك
صدار عقوبات قاسية ضد  825ذلؾ محاكمة  سنة  715وحكـ عمييـ لمدة  8056معارض جزائري وا 

شخص في محكمة عسكرية )مجمس حرب(  165في المجموع. كما قامت السمطات الفرنسية بتقديـ 
 وانتقمت السمطات، آخريف في محكمة عسكرية )مجمس حرب( في والية باتنة 45في قسنطينة و

 فرنؾ. 706656شخص حيث فرضت عمييـ غرامات مالية ال تقؿ عف  62347الفرنسية مف 
 82751في األخير تمكنت فرنسا مف اجتياز محنة الحرب العالمية األولى بعد أف جّندت 

جزائري آخر في الجيش بصفة دائمة، كما جمبت  87519جزائري في إطار الخدمة العسكرية وانخرط 
عامؿ جزائري إلى العمؿ في المصانع الفرنسية وذلؾ لتعويض العماؿ الفرنسييف الذيف التحقوا  78000

بالجيش. وحسب اإلحصاءات الرسمية الفرنسية فقد خسرت الجزائر في ىذه الحرب ما ال يقؿ عف 
 القوات الجزائرية التي جندت لمدفاع مف % 14.5أّي جريحا  72035قتيبل مف المسمميف و 25711

عف فرنسا وىذه النسبة قريبة جدا مف نسبة الفرنسييف الذيف ماتوا في الحرب العالمية والتي ىي 
16.5 %. 

 وحق التمثيل النيابي لألىالي الجزائريين: 1919إصالحات ثانيا/ 
لقد أعطت الحرب العالمية األولى فرصة سانحة لمعماؿ المياجريف والجنود الجزائرييف لكي 

سا الحقيقييف ويعمموف معيـ جنبا إلى جنب في مصانع الذخيرة والمعامؿ الحربية التي يمتقوا بأبناء فرن
أنشأتيا الدولة الفرنسية لمّد الجيش الفرنسي بكؿ ما يحتاجو مف مؤونة وعتاد. واف ليذا االختبلط أثره 

األوروبييف  الكبير في نفوس األىالي الجزائرييف الذيف اكتشفوا أّف الفرنسييف في أوروبا يختمفوف عف
المقيميف بالجزائر. فمّما عاد األىالي الجزائريوف إلى الجزائر بعدما وضعت الحرب أوزارىا، الحظوا أّف 
نظرة األوروبييف ليـ لـ تتغير، فرغـ أّنيـ دافعوا عف سيادة فرنسا وكرامتيا، إاّل أّف سوء المعاممة وعدـ 

لكف األىالي اقتنعوا بضرورة نيؿ حقوقيـ االحتراـ المعيودة مف األوروبييف ظمت عمى حاليا، 
بينيـ وبيف و  المشروعة المدنية والسياسية خاصة وأّنيـ أدركوا الفروقات بينيـ وبيف األوروبييف مف جية

 الفرنسييف في فرنسا مف جية ثانية. 

لترضية ألىالي، أسرعت اإلدارة الفرنسية وكخطوة لتفادي استئناؼ حركات التمرد مف طرؼ ا
الجزائرييف، وبعد مشاورات طويمة بيف الحاكـ العاـ في الجزائر وبيف جورج كميمانصو رئيس  األىالي

باتخاذ قرارات سياسية لترضية  1919فيفري  6الحكومة الفرنسية، بادرت الحكومة الفرنسية يوـ 
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افيا األىالي الجزائرييف الذيف كانوا ينادوف بإصبلحات مف جية، ولتعبر ليـ مف جية أخرى، عف اعتر 
بالدور الياـ الذي لعبو األىالي الجزائريوف في تحرير فرنسا مف االحتبلؿ األلماني. كانت النقاط التي 

متنوعة، حيث أعمنت الحكومة الفرنسية عف إصبلحات عسكرية؛  1919ركزت عمييا إصبلحات 
افة الرتب والذي ينص عمى أحقية الجزائري المسمـ في ك 19181مارس -كانت بدايتيا بقانوف فيفري

العسكرية والتعويضات عمى غرار الفرنسي، باإلضافة إلى  إصبلحات أخرى إدارية أىميا عمى 
أوت  1اإلطبلؽ إعادة العمؿ بنظاـ الجماعة في البمديات الكاممة الصبلحيات وىذا حسب قانوف 

ؾ؛ ، والجماعة ىي نظاـ أىمي كاف ساري المفعوؿ قبؿ االحتبلؿ الفرنسي، يضاؼ إلى ذل19182
إصبلحات متعمقة بالتمثيؿ النيابي لؤلىالي الجزائرييف في المجالس االنتخابية، وىي مف أىـ البنود 

 .1919التي جاءت في إصبلحات فيفري 
، منح التصويت في االنتخابات 1919قرر جورج كميمانصو رئيس الحكومة الفرنسية في عاـ 

عطائيـ االمت 3مسمـ جزائري 421000المحمية لحوالي  يازات التي يتمتع بيا كؿ شخص يحمؿ وا 
، فإّنو يحؽ لبعض 1919فيفري  6الجنسية الفرنسية. وحسب القانوف الذي أمضاه كميمانصو يوـ 

انتخاب  )وليساألىالي الجزائرييف أف يشاركوا في االنتخابات المحمية الختيار مف يمثميـ مف المسمميف 
مع المسمميف وال يسمحوا ليـ بالمشاركة حتى في انتخاب  أي مترشح ألّف األوروبييف ال يقبموا بالمساواة

، فإّنو ال 1919رؤساء البمديات(. وحسب النصوص القانونية لئلصبلحات السياسية الصادرة في عاـ 
يسمح ألي أىمي أف يحصؿ عمى حؽ التصويت في االنتخابات المحمية إاّل إذا توفرت فيو الشروط 

 :4اآلتية
 سنة. 25عمى يقؿ سف أي مصوت  أال -1
 أف يكوف أعزب أو متزوج مف امرأة واحدة. -2
 يكوف قد ارتكب مخالفة أو قاـ بعمؿ معادي لفرنسا. أال -3
 أف يكوف مقيما في مكاف واحد لسنتيف متتاليتيف. -4
 أف يكوف قد خدـ في الجيش الفرنسي. -5
 أف يأتي بشيادة حسف السموؾ. -6

                                                 
1- Ageron (Ch-R), op.cit, T2, p1211. 
2 - Idem. 
3 - Ibid, p1218. 
4 - Idem. 
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 الفرنسية.أف يعرؼ القراءة والكتابة بالمغة  -7
 أف يممؾ أرضا أو عمارة أو مسجؿ بأّنو يدفع الضرائب. -8
 إذا كاف الشخص عنده منحة التقاعد. -9

 إذا كاف عنده وساـ شرؼ فرنسي. -10
 إذا كاف ابنا لوالد يحمؿ الجنسية الفرنسية. -11
 إذا كاف حامبل لمشيادة األىمية أو دبموما أعمى. -12
ية؟ إّنيا عبارة عف حواجز وضعت بقصد منع الجزائرييف مف ماذا تعني ىذه الشروط التعجيز  .أ 

المشاركة في التصويت عمى المترشحيف الذيف يعتبروف مف الدرجة الثانية مف المواطنيف وىـ 
المسمميف. فمثبل، طمب شيادة حسف السيرة والسموؾ يعني حرماف األغمبية الساحقة مف الجزائرييف 

ف اإلنديجينا الذي عانى منو كؿ أىمي عاش في الفترة ما بيف الذيف تعرضوا لمعقاب في إطار قانو 
. ثـ إّف السمطات المحمية التي ىي المكمفة بإعطاء شيادة حسف السيرة 1944إلى غاية  1896

والسموؾ ىي التي ال تريد المسمميف أف يتجنسوا أو يحصموا عمى حؽ التصويت في االنتخابات 
ف تحديد مكاف اإلقامة بسنتيف متتاليتيف، حيث أّف ىذا أّنو ال المحمية. ونفس الشيء يمكف أف يقاؿ ع

حصد القمح والشعير إلى مناطؽ الشغؿ أف اب المتنقؿ والذي يذىب في مواسـ يسمح لمعظـ الشب
 يصوت في االنتخابات المحمية.

نستخمص مما تقدـ، أّف القّمة القميمة التي يسمح ليا بالتصويت ىي تمؾ المجموعة الصغيرة مف 
األىالي الذيف خدموا في الجيش الفرنسي أو حصموا عمى أوسمة مقابؿ تقديـ خدمات جميمة لئلدارة 
الفرنسية، أو الذيف يممكوف أرضا وأمواال ويدينوف بالوالء لئلدارة الفرنسية. فيؤالء ال يمكنيـ خمؽ 

مميـ شيادات لتالي تسمشاكؿ لؤلوروبييف في الجزائر واإلدارة الفرنسية متأكدة مف والئيـ لفرنسا، وبا
 قد أعمنوا الوالء الصريح ليا. اما دامو وتقربيـ منيا حسف السيرة والسموؾ 

 1914جانفي  13وبالنسبة لمتمثيؿ في المجالس البمدية فمـ يتغير الوضع حيث بقي قانوف  .ب 
المترشحيف في  3/1ساري المفعوؿ. وحسب القانوف المشار إليو آنفا، فالمسمموف ينتخبوف ثمث 

 .1لؤلوروبييف  3/2بمديات والثمثيف ال

                                                 
1 - Ageron Ch-R, op.cit, T2, p1218. 
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% إلى   20وفيما يخص التمثيؿ في المجالس العامة، فقد ارتفعت نسبة التمثيؿ الجزائري مف  .ج 
. أما 19191في عاـ  29إلى  1914في عاـ  18% أي ارتفع عدد الممثميف المسمميف مف  33

 . 87األوروبيوف فقد احتفظوا بعددىـ الكبير وىو 

مميف الجزائرييف في البرلماف الفرنسي بباريس عمى غرار األوروبييف، فقد أىممتو أما تمثيؿ المس .د 
إصبلحات اإلدارة الفرنسية تماما ولـ تشر إليو مطمقا.  والتمثيؿ النيابي ىو الذي سوؼ يوحد كممة 

 ي عمى اختبلؼ توجياتيـ فيما بعد.األىال
 : 1919تجربة االنتخابات بعد إصالحات فيفري ثالثا/ 

انقساـ جماعة النخبة، وسبب ذلؾ ىو االندماج؛ أي  1919أىـ نتائج إصبلح سنة مف 
الخبلؼ حوؿ ما إذا كاف يجب المناداة بضـ الجزائر إلى فرنسا، أو االحتفاظ بكيانيا منفصبل، ولكف 
نما كاف يتعمؽ بمسألة  يجب أف نوضح أف الرأي األخير لـ يكف يعني فصؿ الجزائر عف فرنسا، وا 

االندماج كوسيمة لممساواة مع الفرنسييف، أو بوجوب اإلصرار عمى المساواة معيـ ولكف داخؿ التعجيؿ ب
 األحواؿ الشخصية لؤلىالي المسمميف. 

أثناء االنتخابات البمدية. فقد برز عمى  1919وبالفعؿ فقد برز ىذا االنقساـ في ديسمبر 
شائعة بأّف األحزاب السياسية الجزائرية الساحة السياسية تياراف شكبل حزبيف مستقميف رغـ الفكرة ال

باستثناء النجـ لـ تظير إال خبلؿ الثبلثينيات، غير أف األوروبييف الحظوا بروز تيارات حزبية منذ 
يف برنار ت. وىذيف الحزبيف ىما: تيار ابف التيامي وقد أطمؽ عميو األوروبييف وعمى رأسيـ أغس1919

الندماجي، وتيار األمير خالد وعرؼ بالحزب الوطني المنادي اسـ الحزب الميبيرالي صاحب االتجاه ا
 بالمساواة دوف التخمي عف األحواؿ الشخصية.

خوض  العاـ وقرروكاف األمير خالد قد قدـ استقالتو مف الجيش الفرنسي في نوفمبر مف نفس 
 1919 وىي مف اإليجابيات التي حمميا قانوف-غمار السياسة بالدخوؿ في االنتخابات البمدية 

 925صوت واألمير خالد عمى  940رفقة الدكتور موسى. وقد تحصؿ ىذا األخير عمى  -لؤلىالي
لكنيما نجحا ضد القائمة المعارضة ليـ، والتي يترأسيا االندماجي الدكتور ابف التيامي، فكاف ىذا أوؿ 

نيسية، الذي اتيموا فوز لكتمة المسمميف المحافظيف عمى أتباع اإلدارة الفرنسية مف ذوي الميوؿ التج
 .                                                                                         2خالد بالتمرد عمى اإلدارة الفرنسية، وأّنو إنساف تتحكـ فيو ميولو الطرقية

                                                 
1 -Ibid, p1219. 

 .83، ص 2001، القاىرة: شركة الجبلؿ لمطباعة والنشر، ئر المعاصردراسات في تاريخ الجزاناىد الدسوقي،  - 2
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لنواب ولـ يسمـ زمبلؤه مف ىذه االتيامات، ومف بنييـ محمد بف رحاؿ الذي اتيـ مف طرؼ ا
األوروبييف أنو مف المؤيديف لفكرة الجامعة اإلسبلمية، ألنيـ لمسوا مف خبلؿ تدخبلتو ارتباطو بالقيـ 

الوطنية والجامعة »واألسس الدينية. وقد نكر ىذا، لكنو رغـ ذلؾ اعترؼ بأنيا ستظير ال محالة قائبل: 
ورغـ ىذه المعارضة فإف النجاح «. اإلسبلمية لـ أعرفيما في الجزائر، ولكف يمكف معرفتيما في يوـ ما

الذي حققو األمير خالد شجع الكثير مف المسمميف المسانديف لو لمترّشح في انتخابات المجالس العامة 
وبالرغـ مف المعارضة الشديدة مف اإلدارة  1920والمالية ومنيـ ابف رحاؿ، ففي انتخابات جواف 
و محمد بف رحاؿ الدكتور موسى، بف عبورة  وقائد الفرنسية. دخؿ األمير خالد متصدرا قائمة زمبلئ

حمود، وتمكف مف الفوز نائبا ماليا ثـ مستشارا عاما، وتـ انتخابو بأكثرية ساحقة ضد مرشحي اإلدارة 
صوت ناليا محي الديف زروؽ، الذي كاف  2500صوت مقابؿ  7000الفرنسية، حيث حصؿ عمى 

صوت مقابؿ  2505، ومستشارا عاما بأكثرية 1914نة أمينا عاما لبلتحاد الفرنسي الجزائري منذ س
صوت أحرزىا الدكتور تامزالي، وىكذا دعـ خالد زمبلؤه المذكوريف أعبله، وضمف كؿ واحد منيـ  256

 .1مقعدا في المجمس العاـ والمجاف المالية
 عمى أية حاؿ، فبعد أف كاف  األمير خالد وزمبلؤه يعبروف عف مواقفيـ ومطالبيـ في صفحات
ىذه الجريدة، وكانت أغمب إمضاءاتيـ مستعارة، صار ليـ الحؽ في إبداء آرائيـ صراحة داخؿ 
المجمس العاـ والنيابات المالية، وىذا ما آثار حقد واستنكار األوروبييف الذيف الحظوا أف وجود مثؿ 

لمرجوع عف ىؤالء النواب المسمميف داخؿ المجالس ييدد مصالحيـ، فضغطوا عمى الحكومة والبرلماف 
موقفيما وضرورة إعادة العمؿ بقانوف األنديجينا، وقد برز موقؼ األوروبييف المعارض في مؤتمر 

برئاسة "أبوو"، الذي رفض منح حؽ االنتخاب لؤلىالي المصادؽ  1920رؤساء البمديات في ماي 
ىـ وىو رئيس عميو مف طرؼ البرلماف، وتعيد ىو وزمبلئو بالتمرد عمى ىذه القوانيف، حتى قاؿ أحد

إذا منحت فرنسا حؽ االنتخاب لؤلىالي فإّف ذلؾ سيكوف خطأ كبيرا، »لجنة الكولوف في المجاف المالية  
وفي نفس الصدد قاؿ البروفيسور رنارد «. ألّف االنتخاب يتعارض مع حالة األىالي االجتماعية

الحجري فكيؼ  نقؿ العصر إّف وضعية األىالي مشابية لحالة إنساف العصر النحاسي إف لـ»: الفرني
 .                                           «-االنتخاب-نمنحو إذف ىذا الحؽ

                                                 
الجزائر: دار الفجر لمطباعة والنشر،  ،ما قبل التاريخ إلى ةاية االستقالل( )منمحتصر تاريخ الجزائر صالح فركوس،  -1

403. 
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لكف النواب األىالي لـ يبقوا مكتوفي األيدي ففي اجتماع لمقسـ العربي في المجاف المالية ليـو 
ذكرة احتجاج عمى ، قدـ محمد بف رحاؿ رفقة زميمو قايد حمود زمبلء األمير خالد م1920جواف  1

اقتراحات رؤساء البمديات، بّينا خبلليا رفض األىالي لما أعمنو رؤساء البمديات الذيف عارضوا األىالي 
المجنة المالية »بصفة عامة وقرارات الحاكـ العاـ جونار بصفة خاصة، ومما جاء في ىذه المذكرة: 

ديات الذي يشتبو في إخبلصيـ ووفائيـ األىمية تعارض  القرارات المعمنة مف طرؼ مؤتمر رؤساء البم
وتطالب المجنة  …وقد تحقؽ األىالي مف ذلؾ كونيـ عنصرا إلخبلؿ األمف واالضطراب في المستعمرة 

فيفري  4باعتبار اقتراحات مؤتمر رؤساء البمديات ممغاة وبخاصة تمؾ التي تنتظر مراجعة قانوف 
وطالب محمد بف «. ية األكيدة لمسكاف المسمميف، القانوف الذي كرس القيادة المتألقة والوطن1919

رحاؿ باإلبقاء والمحافظة عمى اإلصبلحات الخاصة باألىالي وتوسيعيا وتأميف بصفة نيائية تمثيؿ 
صحيح لمصالح األىمي داخؿ مجالس الشورى الجزائرية والميتروبوليتانية، وقد لقي اقتراح ابف رحاؿ 

 .        1مف طرؼ المجنتيف العربية والقبائمية وزميمو قايد حمود  الموافقة باإلجماع
ولقد تبع احتجاج ابف رحاؿ والقايد حمود اجتماع لمحرري جريدة "اإلقداـ"، وقرروا إرساؿ وفد 
إلى الحكومة الفرنسية بباريس، ضـ ابف رحاؿ واألمير خالد والدكتور موسى والقائد حمود وأحمد بموؿ. 

يث قابؿ رئيس الحكومة وأخبره بمعارضة األىالي لقرارات ، ح1920جويمية  29وصؿ الوفد يوـ 
مستشاري البمديات التي تقضي بإعادة العمؿ بقانوف األنديجينا، وتشديد الرقابة عمى األىالي لكف 
مساعي ابف رحاؿ وزمبلئو فشمت، وىذا بسبب الوفد األىمي اآلخر الذي أرسمتو الحكومة العامة إلى 

والدكتور ابف التيامي قائد  سييف، وضـ الوفد محي الديف زروؽ،ديات الفرنباريس بإيعاز مف نواب البم
لممطالبة بإقامة النظاـ الخاص بالمسمميف )قانوف األنديجينا( وكاف لو ذلؾ. فعشية  صياح سي حني

، الذي يعيد 1920جويمية  30وصوؿ ابف رحاؿ واألمير خالد إلى باريس تمت المصادقة عمى قانوف 
                                                                                                                                             .2األنديجينا لسنتيف أخرييفالعمؿ بقانوف 

وقد حاوؿ ابف رحاؿ واألمير خالد ومعيما الدكتور موسى قبؿ ذىابيـ إلى باريس؛ تنظيـ 
لمنواب المسمميف لمواجية مؤتمر رؤساء البمديات، لكنيـ فشموا في تحقيؽ ذلؾ ىذا بسبب  مؤتمر موسع

الشقاؽ والتفرقة التي سادت بيف النواب الجزائرييف الذيف تجزؤا إلى قسميف، واحد إلى جانب خالد 
            والقسـ اآلخر يمثمو ابف التيامي، وىو واحد ممف ساىموا في إرجاع العمؿ بقانوف اإلنديجينا.

                                                 
 .138، مرجع سابؽ، صليل االستعمارفرحات عباس،  - 1
 .105عمار قميؿ، مرجع سابؽ، ص - 2
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 9وبعد عودة خالد مف باريس قدـ استقالتو مف أعمالو رفقة مستشاري البمديات المسمميف يوـ 
المصادؽ عميو  1920أوت  4، احتجاجا عمى الوضع الذي آؿ إليو األىالي بعد قانوف 1920أكتوبر 

عمؿ بالقوانيف مف طرؼ مجمس الشيوخ بعد تقرير قدمو المستشار "كوتولي" والذي ىدؼ إلى إعادة ال
عمى مشروع قرار يرمي إلى  1922ديسمبر  20االستثنائية. صادؽ المجمس الوطني الفرنسي  يوـ 

 .1سنوات أخرى 5إعادة العمؿ بقانوف األنديجينا لمدة 
أماـ ىذه االنقسامات التي وقع فييا النواب المسمموف، والتي ال تخدـ القضية التي جمعتيـ 

في خطاب لو وجيو لمقسـ األىمي بالمجاف المالية في  1920جواف  19تدخؿ محمد بف رحاؿ يوـ 
لى وجوب توحيد  جيودىـ محاولة لممصالحة بيف ىؤالء النواب، دعاىـ لبلتحاد عوضا مف الفرقة، وا 

واجبنا نحف الجزائريوف ىو تنظيـ صفوفنا بمختمؼ أعراقنا »القضية اإلسبلمية قائبل:  لمصمحة
لعمؿ عمى انسجاـ مصالحنا، وأف نؤسس في الجزائر ليس ىدنة مقدسة، لكف ومذاىبنا، وتوحيد قوانا وا

يجابية، ىو ا  «. لسمـ المقدس "السمـ الجزائري"شيئا أكثر ثباتا وا 
 :اتحادية الجزائر لممنتخبين األىالي /رابعا

، ّولدت تياريف كاف ليما نفس 1919عرفنا سابقا أّف تجربة االنتخابات في الجزائر سنة 
لكنيما اختمفا في أوجو النظر؛ وىما التيار الميبرالي االندماجي بزعامة ابف التيامي، والتيار  المنطمؽ

الوطني الذي يرأسو األمير خالد حسب تصنيؼ الفرنسييف ليما. ىذا المنطمؽ ىو السعي لتحقيؽ 
جية، لكف ىذه المساواة مع الفرنسييف وبالتالي تحقيؽ مطمح اإلدارة الفرنسية في نجاح سياستيا االندما

األخيرة لـ تحرؾ ساكنا أماـ مطالب النخبة الجزائرية في تحقيؽ المساواة مع الفرنسييف إال بعد نياية 
الحرب العالمية نجدىا تضع وتصدر إصبلحات حققت بعض الرقي واالمتياز لؤلىالي الجزائرييف 

ا حؽ األىالي في ، وكاف مف أىـ بنودى1919كمقابؿ لمشاركتيـ في الحرب، وأوجدت إصبلحات 
 دخوؿ معترؾ االنتخابات في المجالس المحمية.

تيار األمير خالد كاف يدعو بدوره لبلندماج، لكنو لـ يمؽ الدعـ والعوف مف اإلدارة فرغـ أّف 
الفرنسية ألنو تشبث بالقيـ العربية اإلسبلمية ورفض التخمي عمى األحواؿ الشخصية التي محيت مف 

امة ابف التيامي. بدليؿ أّنيا لـ تحقؽ مطالب وأىداؼ األمير خالد الذي دعا اآلخر بزع أجندة التيار
إلى التعايش الفرنسي اإلسبلمي وىذا يبرز بجبلء تبنيو الفكر االندماجي، مما جعمو يستقيؿ مف 
المجالس النيابية ويبعد فيما بعد عف الببلد. وقربت إلييا التيار المعارض لؤلمير خالد وىو تيار ابف 
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يامي الذي كاف يعّوؿ كثيرا لتحقيؽ مطالبو عمى حسف نوايا الحكومة الفرنسية، فبل يخفى  عمينا أّف الت
ف كاف عكس ذلؾ،  فكيؼ  ىذا التيار كاف يؤمف كؿ اإليماف بخطط واستراتيجيات اإلدارة الفرنسية، وا 

يسمبر د 20إذف  يساىـ في إعادة العمؿ بقانوف اإلنديجينا لخمس سنوات أخرى وفؽ مرسـو 
 .1؟1922

ولذلؾ ال نتفاجأ إذا عممنا بأّف تيار ابف التيامي ساىـ في تأسيس حركة سياسية ما ىي في 
الحقيقة إال صنيع سياسة االندماج الفرنسية؛ ولـ ترؽ إلى حزب وطني ذي ميوؿ استقبللية. فبعد 

ف مخططاتيا، وجيت استغبلليا الدائـ لشيوخ الزوايا والطرؽ الصوفية الذيف ساىموا في نجاح عدد م
اإلدارة الفرنسية أنظارىا إلى فرقة أخرى مشيورة بثقافتيا الفرنسية ومعظـ أعضائيا مف أبناء عائبلت 

 برجوازية تحض باحتراـ األىالي.
تأسست ىذه االتحادية أثناء مؤتمر عقد  اتحادية الجزائر لممنتخبيف األىالي؛ىذه الحركة ىي 

اسة الدكتور ابف التيامي، وكانت تضـ قسما مف الشباب الجزائري برئ 1927سبتمبر  11بالجزائر في 
مف أمثاؿ فرحات عباس والدكتور ابف جموؿ الذي تّولى رئاسة االتحادية فيما بعد. وكاف ىؤالء 

ينتسبوف إلى األمير خالد، لكنيـ لـ يكونوا  -وجميـ مف المنتخبيف في المجالس المختمفة-الشباب
اف أكثرىـ متعمميف بالفرنسية ومدمجيف جزئيا، يمثموف فئة مثقفة الجديدة لـ يشاطروف مطالبو كميا. وك

تكف تطعف في شرعية اإلدارة الفرنسية، لكنيا مع ذلؾ رفضت صفة األىمي، وقد اختار ىؤالء النواب 
الدفاع عف قضية مواطنييـ، لكف ضمف إطار غير مناسب وبوسائؿ غير فعالة ومع ذلؾ كاف نشاطيـ 

ى لو كانت مواقفيـ غير مطابقة لما يقتضيو الحؿ الحقيقي لممسألة األىمية. فقد ساىموا إيجابيا، حت
بنشاطيـ ىذا في إيقاظ اىتماـ الجزائري المسمـ بالسياسة وانتشار الوعي شيئا فشيئا وسط المثقفيف 

خبوف( وعمى بالفرنسية، وتشجيع بقية األىالي لمتعبير عف آرائيـ. وفي الوقت نفسو ىؤالء النواب )المنت
سبيؿ المثاؿ فرحات عباس، كانوا يتبرءوف مف صفة الوطنييف ذاتيا. وبالتالي يعمموف عمى بقاء 
السيطرة الفرنسية وعمى استمرارية عممية إقصاء األىالي مف الحقوؽ المدنية والسياسية التي كانت 

لقادة السياسييف الذي وربما المبرر الوحيد الذي يشفع ليـ ويجعميـ مف ا ،عنواف برنامجيـ الحزبي
ساىموا في الحركة الوطنية؛ ىو أّنيـ كانوا يمثموف فئة مف األىالي لـ تكف ترى في نشاطيـ سوى 
حمايتيا مف تجاوزات اإلدارة الفرنسية والمطالبة بالمساواة في الحقوؽ دوف التفكير الجدي في التخمي 

ء ضحايا الوضع االستعماري، في عف األحواؿ الشخصية. لقد كاف ىؤالء المنتخبوف قبؿ كؿ شي
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مرحمة حرجة تخمى الفرد الجزائري فييا عف الفكر الثوري والتجأ إلى نظاـ المائدة المستديرة )مقاومة 
الحوار(. ومطالب ىؤالء المنتخبيف )قادة االتحادية( ثمرة تمؾ الوضعية الحرجة والتي يمكف تمخيصيا 

 :1في النقاط التالية
 برلماف الفرنسي.تمثيؿ األىالي في ال -
 المساواة في األجور والتعويضات بالنسبة لمعماؿ المياجريف. -
 إلغاء قانوف األىالي. -
 تطبيؽ القوانيف االجتماعية الفرنسية بالجزائر. -
، والخاصة 1910إعادة تنظيـ الييئات االنتخابية في البمديات المختمطة المشكمة بموجب قانوف  -

 والمجاف المالية. بانتخابات المجالس العامة

جؿ ىذه المطالب تصب في قالب االندماج وترمي إلى إلحاؽ الجزائرييف بالمجتمع الفرنسي. 
 «ولعؿ ما يؤكد ذلؾ ما جاء عمى لساف فرحات عباس في كتابو الشباب الجزائري، حيث يقوؿ: 

س في القرآف ما الجزائر أرض فرنسية، ونحف فرنسيوف يحكمنا قانوف األحواؿ الشخصية اإلسبلمي. ولي
يحـر عمى الجزائري أف يكوف فرنسي الجنسية قوي السواعد، حاد الذكاء، طاىر القمب، واعيا بالتضامف 

لقد انفصؿ المنتخبوف وأغمبية النخبة المتطورة المتعممة  ،» االستعمارالوطني، ال شيء يمنع ذلؾ غير 
لؤلىالي الجزائرييف. لقد انجر ىؤالء إلى  بالفرنسية عف حقائؽ بمدىـ التاريخية وعف الطموحات العميقة

 ية المتكرر لمطالبيـ المتواضعة.تيار االندماج الدافؽ رغـ رفض الحكومات الفرنس
 األحزاب الوطنية ظيور وتطور التنظيمات و المحور السادس: 

 نجم شمال إفريقيا:أوال/ 
الع الحرب العالمية األولى قدمنا فيما سبؽ دراسة لسياسة اإلدارة الفرنسية في الجزائر منذ اند

، وعرفنا أف اإلدارة الفرنسية ظمت عمى موقفيا السابؽ وسمطت عمى األىالي 1927وحتى سنة 
. ونتيجة 1922الجزائرييف عقوبات جديدة وعمى رأسيا إعادة العمؿ بقانوف اإلنديجينا وفقا لمرسوـ 

ارس سياستيا داخؿ الجزائر وفؽ حدود لذلؾ كانت النخبة الجزائرية المثقفة باختبلؼ تياراتيا إما تم
ما تبحث ليا عف مقر بعيد عف أعيف اإلدارة الفرنسية المسمطة حوليا في  رسمتيا اإلدارة الفرنسية وا 
الجزائر. والغريب أف مف فضؿ اليجرة مف تمؾ النخبة وجد في باريس مقرا مبلئما لتحقيؽ أىدافو 

مياجريف مف المجنديف المسرحيف باإلضافة إلى أعداد ولممارسة السياسة بكؿ حرية!؟ وكانت أغمبية ال
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أخرى مف الجزائرييف الذيف ىاجروا إلى فرنسا منذ زمف طويؿ قصد البحث عف عمؿ، والذي حفز ىذه 
النخبة وكاف دعما أساسيا ليا األحزاب اليسارية الفرنسية، وقد كاف نجـ شماال إفريقيا وليد ىذه الجيود 

 األىمية في فرنسا.
يجمع المؤرخوف عمى أف جمعية نجـ شماؿ إفريقيا قد تأسست في أوساط اليجرة           

، ويحدد شارؿ 1(1926-1924في فترة ما بيف ) ؼطرااالالجزائرية بفرنسا، وىػذا بعد الرسكمة المتعددة 
 ، والسؤاؿ المطروح : ما ىي مبلبسات ىذا الحدث؟2ـ1926أندري جولياف تاريخ ميبلده في مارس 

ـ زار األمير خالد باريس، وألقى فييا 1924يشير بانوف آكمي في مذكراتو أنو في سنة      
محاضرتيف، األولى كانت بقاعة الميندسيف "نيج ببلنش الناحية التاسعة"، والثانية بمركز النقابة "شارع 

الشيوعي ببل نكي الناحية الثالثة عشر"، وبعد ما افتتح خطابو بالعربية بالشكر لمحاضريف ولمحزب 
 . 3الفرنسي الذي أعانو عمى ىذا االجتماع، اعتذر بعدىا وتكمـ بالفرنسية

ـ 1926لقد بعثت فكرة األمير خالد باإلعبلف عف جمعية غير مصرح بيا في مارس      
ـ في مقر الكونفديرالية العامة 1926ماي  15، عقدت أوؿ اجتماع ليا في 4بعنواف "نجـ شماؿ إفريقيا"

، وأسندت رئاسة الحزب إلى حاج عمي عبد 5ـ1926جواف  20نعقد ثاني اجتماع ليا في لمعماؿ، ثـ ا
، وقد بدأ 6ـ1911القادر، الذي كاف شخصية في الحركة العمالية، والذي تجنس بالجنسية الفرنسية منذ 

الفرع الفرنسي  حياتو السياسية باالنتساب إلى الحزب االشتراكي الفرنسي، كما ناضؿ في صفوؼ
، انخرط في صفوؼ الحزب الشيوعي الفرنسي بعد مؤتمر تور، وكاف ينتمي منذ 7مية العماليةلؤلم
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، وانضـ Bariaـ إلى إتحاد المستعمرات مع ىوشي منو، وقد ساىـ في تحرير جريدة الباريا 1920
إلى الكونفدرالية العامة لمعماؿ المتحديف، وفي ىذه األثناء جرؼ معو مصالي الحاج بعدما أصبح 

ـ، ويؤكد ذلؾ التأثير زواج مصالي الحاج مف شيوعية تدعى إيميمي 1922في سنة  1خمية مسؤوؿ
  .Imili Bicane2بيكاف 

ـ، وذلؾ بالنظر 1916لقد كاف الجو مناسب في باريس إلنشاء تنظيمات سياسية منذ      
يـ كاف سنة ، لكػف أوؿ تنظ3آالؼ عامؿ 305إلى تزايد العماؿ المتغربيف حيػث أصبح عددىـ 

  .4ـ1926
كاف أغمب أعضاء نجـ شماؿ إفريقيا مف الجزائر، وتـ تعييف األمير خالد رئيسا شرفيا لو.      

ولكف شيئا فشيئا فقد النجـ أعضائو التونسييف والمغاربة وأصبح منظمة جزائرية خالصة، وكاف ىدفو 
الشمالية وتثقيؼ أعضائو وكانت الصريح ىو الدفاع عف المصالح المعنوية والمادية ألىؿ إفريقيا 

أغمبيتو الساحقة مف العماؿ باإلضافة إلى الجنود السابقيف وطمبة إفريقيا الشمالية الذيف كانوا يعيشوف 
 .5في فرنسا

لى غاية      كاف اتصاؿ النجـ باألىالي الجزائرييف داخؿ الجزائر محدودا جدا ،  1930وا 
الفرنسييف واألوروبييف والمنظمات المعادية لبلستعمار. أما وكاف يمقى الدعـ والتأييد مف اليسارييف 

مطمح ىدؼ النجـ الحقيقي ىو تحقيؽ استقبلؿ إفريقيا الشمالية كميا، ومف أعضائو البارزيف ونقصد 
الجزائرييف بالطبع: محمد جفاؿ ومحمد بف األكحؿ وعمار إيماش  ومصالي الحاج؛ ىذا األخير الذي 

رسمي معروؼ باسـ الحزب وال سيما منذ فاتح الثبلثينيات مف القرف  أصبح تدريجيا أحسف متحدث
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العشريف، وكاف ضمف الشباب الجزائري الذي شارؾ إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية األولى، وبقي 
 .1ؿ في مصانعيافي فرنسا بعد نياية الحرب واشتغ

 :النجم وسائل نضال -1
لمنشورات والصحافة والمؤتمرات وكاف أسموبو تمثمت وسائؿ نضاؿ نجـ شماؿ إفريقيا في ا

عامؿ.  3500حتى بمغ عدد أعضاء ىذا الحزب حوالي  1928ثوري ومباشر، وما أف حمت سنة 
وكانت الوسيمة الوحيدة لمنجـ إليصاؿ أفكاره ومطالبو إلى األىالي الجزائرييف ىي االعتماد المطمؽ 

اؾ صحيفتاف خدمتا النجـ بشكؿ جيد، أوليما جريدة عمى الصحافة سواًء في الجزائر أو في فرنسا. وىن
توقفت  1923، وعندما نفي سنة 1919التي كاف قد أنشأىا األمير خالد في الجزائر سنة  "اإلقداـ"

وكانت ىذه الصحيفة  "اإلقداـ الباريسي"اإلقداـ عف الصدور فأعاد النجـ إصدارىا مجددا تحت اسـ 
منعت السمطات الفرنسية توزيع ىذه  1927، وفي أوؿ فيفري سنة شيرية وبالمغتيف العربية والفرنسية

الجريدة ألف الكولوف اشتكوا مف أّنيا كانت تشكؿ خطرا عمى استقرار منطقة شماؿ إفريقيا، ولكف النجـ 
 . "إقداـ الشماؿ اإلفريقي"أعاد إصدارىا مجددا تحت اسـ 

، جريدة بعنواف 1930اؤه سنة أصدر زعم 1929وبعد أف حمت السمطات الفرنسية النجـ سنة 
وىي جريدة وطنية وسياسية لمدفاع عف حقوؽ مسممي إفريقيا الشمالية، وكاف مديرىا السياسي  "2األمة"

ىو مصالي الحاج، الذي كاف آنذاؾ المتحدث باسـ النجـ، أما مديرىا ومحررىا فقد كاف عمار إيماش 
 عضو الييئة اإلدارية لمنجـ.

كؿ أىالي إفريقيا الشمالية أف يقرءوا جريدة األمة  شماؿ افريقيا دعا نجـ 1933وفي سنة 
ا ذعنكـ، وتعممكـ، وتثقفكـ. إنيا ستكشؼ جميع الخونة، وكؿ المتعاونيف، وك تدافع «:وخاطبوىـ بالقوؿ

 ا.... فساعدوىأعداء وطننا وقضيتنا، إنيا ستقودكـ إلى االتجاه الصحيح دوف خوؼ ودوف ىزيمة
كـ عمى قراءتيا، انشروىا في كؿ مكاف لكي تصبح الراية والمركز الذي تجتمع مف وأحموىا وحثوا غير 

 .» المسممةحولو جميع القوى الحية في إفريقيا الشمالية 
  مطالب النجم: -2

إف مطالب النجـ كانت واضحة منذ البداية، لكنو عاد وأكد عمييا، بخاصة بعد حركة العداء 
ي الجزائر والشيوعيوف أصحاب االتجاه اليساري في فرنسا لمواقؼ ضد الوطنية التي قادىا الكولوف ف
                                                 

 .116أحمد ميساس، مرجع سابؽ،  - 1

 2  - Mahfoud Kaddache et Djilali Sari, L’Algérie dans l’Histoire, Alger: O.P.U, 1989, p67. 
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فيفري  15و 10، فاستغؿ النجـ فرصة انعقاد المؤتمر المعادي االستعمار في بروكسؿ بيف 1النجـ
فريقيا وأوروبا، وأمريكا. وكاف مصالي الحاج 1927 ، وشارؾ فيو كما شاركت فيو وفود مف آسيا وا 

لجزائرييف أماـ التجمع العالمي. والواقع أف أغمب مطالب النجـ كانت ممثبل لمنجـ وقدـ مطالب ا
معروفة لدى األىالي الجزائرييف، وىي نفس المطالب التي قدمتيا الوفود األىمية لمحكومة الفرنسية في 

، وحركة األمير خالد خبلؿ العشرينيات، ولكف الفارؽ الوحيد أف 1914 -1900بيف  الفترة الممتدة ما
لنجـ كانت تتسـ بالجدية أكثر مف سابقاتيا، وزادت عمييا بمطمب االستقبلؿ التاـ عف فرنسا. مطالب ا

 :2ويمكف تمخيص كؿ البرامج فيما يمي
 االستقبلؿ الكامؿ لمجزائر. -1
 جبلء الجيش الفرنسي. -2
 إنشاء جيش وطني. -3
 مصادرة األمبلؾ الزراعية الكبيرة لمكولوف والشركات اإلقطاعية. -4
 احتراـ الممتمكات المتوسطة والصغيرة لمجزائرييف. -5
 إرجاع األراضي والغابات التي أخذتيا الدولة الفرنسية إلى الجزائر. -6
 اإللغاء الفوري لقانوف األىالي وجميع القوانيف االستثنائية األخرى. -7
 ف تحت الرقابة الفرنسية.العفو العاـ عف الجزائرييف الذيف كانوا قد سجنوا، أو نفوا، أو كانوا يعيشو  -8
حرية الصحافة، واالجتماع والتجمع ومنح الحقوؽ السياسية والنقابية كتمؾ التي منحت لمفرنسييف  -9

 في الجزائر.
 إحبلؿ مجمس وطني جزائري منتخب بطريقة التصويت العاـ محؿ المجمس المالي. -10
 إنشاء مجالس بمدية منتخبة بطريقة التصويت العاـ. -11
 ؽ الجزائرييف في التمتع بجميع مستويات التعميـ.ح -12
 خمؽ المدارس بالمغة العربية. -13
 تطبيؽ جميع القوانيف االجتماعية الفرنسية عمى الجزائر. -14
 زيادة القروض الفبلحية إلى الفبلحيف الجزائرييف الصغار. -15

                                                 
1-  Jimon Jacques, L’Etoile Nord -Africaine (1926-1937)، Paris: P.U.F, (s.d)، P320. 
2- Mahfoud Kaddache et Djilali Sari, op.cit, p68 .  
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تكويف جيش ومجمس نسية عنيا و فيو، أف استقبلؿ الجزائر وجبلء القوات الفر  ؾال شومما 
، واالنتخابات عف طريؽ التصويت العاـ كانت أكثر األمثمة وضوحا عمى تغير مسار الحركة وطني

 الوطنية في الجزائر، فسياسة االندماج كانت قد طويت صفحتيا عمى األقؿ بالنسبة لنجـ شماؿ إفريقيا.
نوفمبر محكمة  20ي طارديو الضغط عمى مناضمي النجـ، وقررت فـ بدأت حكومة 1929في سنة 

والواقع أنو لـ تكف السيف حمو، واستدعى قاضي التحقيؽ المناضميف المسئوليف إلببلغيـ خبر الحؿ 
لكف محامي الجمعية "بيرطوف" نصح القادة بأف ال ىناؾ أية اتيامات محددة ضد ىذه المنظمة. 

 .1الوقت القانوني يستجيبوا  لمدعوة، وىكذا أصبح قرار الحؿ غير قانوني ألنو لـ يطبؽ في
اتفؽ الكتاب الفرنسيوف عمى سبب حؿ النجـ أّنو كاف ينشط مع تيارات تيدؼ إلى زعزعة 
السيادة الفرنسية، في حيف يعزو الجزائريوف سبب الحؿ إلى الضغط الذي قامت بو فيدرالية رؤساء 

 البمديات في الجزائر ونواب الكولوف في فرنسا. 
، وفي سنة 1930يـ بدليؿ أّف جريدة األمة صدرت سنة لكف زعماء النجـ واصموا نشاط

، وبعد سنة واحدة "نجـ إفريقيا الشمالية المجيد "أعادوا تكويف الحزب تحت اسـ جديد ىو 1932
( نشروا دستورىـ الرسمي، وكاف رد فعؿ الحكومة الفرنسية أف قامت باعتقاليـ وسجنوا مع دفع 1933)

، وأسسوا حزب الشعب الجزائري الذي عّبر 1937ادوا سنة ، ورغـ ذلؾ ع1934غرامة مالية سنة 
 مثؿ الجزائرييف بالدرجة األولى. صراحة بأّف النجـ كاف ي

 :1933برنامج النجم لسنة  -3
 :2وقد ضـ قسميف، األوؿ

لغاء جميع القوانيف االستثنائية. -1  محو قانوف األىالي البغيض في الحاؿ وا 
ف كانوا قد سجنوا أو وضعوا تحت الرقابة الخاصة، أو نفوا الرتكابيـ العفو العاـ عف كؿ أولئؾ الذي -2

 شيئا ضد قانوف األىالي أو قاموا بجرائـ سياسية.
لى غيرىا مف الببلد األجنبية. -3  الحرية المطمقة في السفر إلى فرنسا وا 
 حرية الصحافة واالجتماع والتجمع وتوفير الحقوؽ السياسية والنقابية. -4
جمس وطني جزائري منتخب عف طريؽ التصويت العاـ محؿ المجمس المالي الذي ال إحبلؿ م -5

 ينتخب إال عف طريؽ التصويت المحدود.

                                                 
 .80سابؽ، صقداش محفوظ، مرجع و  قنانشمحمد  _ 1

2 -  Mahfoud Kaddache et Djilali Sari, op.cit, p 69.  
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حبلؿ محميا مجالس بمدية منتخبة عف طريؽ  -6 إلغاء البمديات المختمطة والمناطؽ العسكرية وا 
 التصويت العاـ.

تمييز، مع المساواة في العمؿ وفي  حؽ الجزائرييف في تقمد جميع الوظائؼ العامة دوف أي -7
 المعاممة لمجميع.

التعميـ اإلجباري لمغة العربية وحؽ الجزائرييف في التعميـ عمى جميع المستويات، وخمؽ مدارس  -8
 عربية جديدة، وكؿ األعماؿ الرسمية يجب أف تنشر بالعربية والفرنسية في نفس الوقت.

ف في الجيش الفرنسي( يجب احتراـ اآلية الكريمة       بخصوص الخدمة العسكرية )مف الجزائريي -9
 ) ومف يقتؿ مؤمنا متعمدا...(

تطبيؽ القوانيف االجتماعية والعمؿ عمى الجزائرييف أيضا، وحؽ العائبلت الجزائرية في الجزائر  -10
 ماعية.، إلغاء تاـ لمتأمينات االجتراء البطالة، وفي المنح العائميةفي الحصوؿ عمى المساعدة مف ج

ؿ زيادة القروض الفبلحية إلى الفبلحيف الصغار، وتنظيـ أكثر عقبلنية لنظاـ الري وتطوير وسائ -11
 .1، غير المعوضة إلى ضحايا المجاعات الدوريةالمواصبلت، والمساعدة الحكومية

 أما القسـ الثاني:
 استقبلؿ الجزائر الكامؿ. .1
 جبلء تاـ لجيش االحتبلؿ. .2
 طني.تكويف جيش و  .3

 : 2حكومة وطنية ثورية
 مجمس تأسيسي منتخب عف طريؽ التصويت العاـ. -1
التصويت العاـ في كافة الدرجات وصبلحية الترشح إلى كؿ المجالس بالنسبة لجميع السكاف  -2

 الجزائر.
 ستكوف المغة الجزائرية ىي المغة الرسمية. -3
ي ذلؾ البنوؾ والمناجـ والطرؽ الحديدية والموانئ تسميـ جميع الممتمكات إلى الدولة الجزائرية بما ف -4

 والمؤسسات التي اغتصبيا المحتموف.

                                                 
 .22، ص2009، الجزائر: دار المعاصرة والتوزيع، الوجيز في تاريخ الجزائر، بمعباسمحمد  - 1
 .23المرجع نفسو، ص  - 2
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تأميـ األمبلؾ الكبيرة التي اغتصبيا اإلقطاعيوف، حمفاء المحتميف والكولوف والشركات الرأسمالية،  -5
عادة األر  اضي والغابات وتسميـ األراضي المؤممة إلى الفبلحيف واحتراـ األمبلؾ المتوسطة والصغيرة وا 

 التي أخذتيا الدولة الفرنسية إلى الدولة الجزائرية.
جباريتو عمى جميع المستويات. -6  حرية التعميـ وا 
تعترؼ الدولة الجزائرية بحؽ تشكيؿ االتحادات والتحالفات وحؽ اإلضراب وىي تتعيد بمناقشة  -7

 القوانيف االجتماعية.
ض لمفبلحة دوف فائدة مف أجؿ شراء اآلالت والبذار المساعدة العاجمة لمفبلحيف بتخصيص قرو  -8

 وتنظيـ الري وتحسيف وسائؿ المواصبلت، إلخ... والسماد،

 حزب الشعب الجزائري:ثانيا/ 
باريس في -بعد حؿ نجـ إفريقيا سارع مصالي ورفاقو بتأسيس حزب الشعب الجزائري بنانتير

جديدة بعيدة عف الشعارات السابقة  )نجـ . ولقد أتى النجميوف ىذه المّرة بتسمية 1937مارس  11
شماؿ إفريقيا ونجـ شماؿ إفريقيا المجيد(، واقترحوا في بادئ األمر شعار الحزب الوطني الجزائري، 
لكنيـ بعد مشاورات طويمة أعرضوا عف ذلؾ، ألّف ىذه الصراحة الصارخة مف جانبيـ قد تؤلب عمييـ 

ي الجزائر، انتيوا إلى قرار مّوحد وىو حزب الشعب الحكومة الفرنسية وحتى األحزاب األىمية ف
  1.الجزائري؛ وىي تسمية توضح بجبلء انفصاؿ مصالي وزمبلئو الجزائرييف عف المغاربة

ىذه الخطوة مف طرؼ مصالي وزمبلئو، تؤكد استمرارية الفكر االستقبللي، بؿ تزيد عمى ذلؾ 
جزائري. وكعادتيا سارعت اإلدارة الفرنسية لتعمف صراحة بأف النجـ كاف يمثؿ في األساس الشعب ال

 "الحزب الشعبي الجزائري "فأطمؽ بعض المعارضيف عمى الحزب تسمية الحزب،باليجوـ عمى قادة 
اليميف  دوريو مفوىذا األمر فيو تمميح واضح لمحزب الشعبي الفرنسي الذي كاف يرأسو آنذاؾ 

اتيمونا بأننا  :«بالقوؿ افتراءات ىؤالء المتطرؼ صاحب التوجيات الفاشية. ولقد رد مصالي عمى
نتعاوف مع فرنكو وموسولوني، وبأكاذيب أخرى كاف الحزب الشيوعي الفرنسي دائما يستعمميا كسبلح 

ي كاف قد . ولقد تبنى حزب الشعب نفس البرنامج الذ» ...لمتخمص مف الرجاؿ الذيف يقفوف في وجيو
 1933.2اقترحو النجـ سنة 

                                                 
 .157جع سابؽ، ص ، مر بف ياميفسطورا  - 1
 .75محمد قنانش، مرجع سابؽ،  - 2
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 :لمحزب برنامج السياسيال
ال لبلندماج، ال لبلنفصاؿ، نعـ  «قرر مصالي وأنصاره أف يكوف الشعار الجديد لحزبيـ: 

، ونستخمص مف ىذا الشعار أّف مصالي الحاج قد اختار المرونة السياسية واالبتعاد عف »لمتحرر
سألة المواجيات التي قد تحطـ حزبو وليذا تخمى عف استعماؿ كممة االستقبلؿ وّركز جيوده  عمى م

إّف الجزائر  «تحرير الببلد مف الييمنة الفرنسية، وقد قدمت جريدة األمة شرحا حوؿ ذلؾ فقالت: 
المستقمة سوؼ تكوف بمثابة الصديؽ الحميؼ لفرنسا ولكنيا سوؼ تكوف متمتعة باستقبلليا السياسي 

، وأف ذلؾ سوؼ واالقتصادي وتعمؿ مع فرنسا عمى استقرار األمف وضماف المصالح المشتركة لمبمديف
. كما رفض »يقوـ عمى التعاوف الصريح والعادؿ بيف الطرفيف مثمما ىو األمر بيف سوريا    وفرنسا...

حزب الشعب مشروع بمـو فيوليت الذي باركتو األحزاب السياسية األخرى وزكتو جمعية العمماء 
أقمّية متميزة، وفي أكتوبر  المسمميف، ذلؾ أّف ىذا المشروع ييدؼ إلى تفكيؾ المجتمع اإلسبلمي وخمؽ

 :1أصدر الحزب بيانا حدد فيو أىدافو السياسية كما يمي 1937
 النيوض بالجزائر ووضعيا في مصاؼ الدوؿ األخرى التي تتمتع بكامؿ حقوقيا. -
 إلغاء قانوف اإلنديجينا وقانوف الغابات والقوانيف االستثنائية. -
 تأميف الحريات الديمقراطية. -
 لشريعة اإلسبلمية.احتراـ ا -
تحويؿ النيابات المالية إلى مجمس جزائري ينتخب باالقتراع العاـ دوف أي تفرقة في الجنس أو  -

 الديف.
 التفريؽ بيف السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحرية السفر إلى فرنسا والبمداف األجنبية. -

الشعب؛ فقد اىتـ بالجانب  لقد أدخؿ مصالي الحاج تعديبلت جزئية عمى برنامج حزب
االقتصادي وصار يركز عمى التجارة والفبلحة واإلسبلـ ولعّؿ ىدفو ىو الحصوؿ عمى دعـ التجار 
البرجوازييف، فقد طالب بحماية الصناعات والمنتجات المحمية ضد الواردات األجنبية وحتمية مشاركة 

لغاء كؿ الجزائرييف دوف تمييز في جميع الوظائؼ مع تطبيؽ مبدأ  المساواة في العمؿ واألجور وا 
الغرامات، وتسميـ كافة المرافؽ االقتصادية والعمرانية والمناجـ والموانئ التي اغتصبيا المحتموف إلى 

 الدولة الجزائرية. 
                                                 

، الجزائر: المركز الوطني 1، العدد مجمة الرؤية"، 1954 -1830أصوؿ الحركة الوطنية وتطورىا "بشير خمدوف،  - 1
 .47، ص1996، 1954لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر 
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 :1أما اجتماعيا وثقافيا؛ فقد تمثمت أىداؼ الحزب فيما يمي
زيع المياه ومنح القروض لمّسكاف االىتماـ بأحواؿ سكاف الصحراء االجتماعية مف خبلؿ تو  -1

 النتشاليـ مف حالة البؤس التي يعيشونيا.
االىتماـ بالمسائؿ التعميمية وتطوير التعميـ بالمغتيف العربية والفرنسية وجعؿ التعميـ العربي إجباريا  -2

 لجميع األىالي وفي مختمؼ المستويات.
 تطبيؽ كافة القوانيف االجتماعية والعمالية. -3
 واإلسعاؼ العاـ. الخدمات الصحيةوير تط -4
 الرعاية االجتماعية والنظافة وحماية الطفولة. -5
 رفض سياسة التبشير والتنصير. -6
االنسبلخ مف األفكار األجنبية والتمسؾ باألصالة الوطنية لمتعبير عف الذات وعف الشخصية  -7

 الجزائرية الحقيقية.
 الحضاري العربي اإلسبلمي.ماضييا تكويف دولة جزائرية مرتبطة ب -8

 :الحزب وسائل نضال
اعتمد حزب الشعب عمى وسيمة االحتجاج والتظاىر، فبل تكاد تمر مناسبة وطنية أو عربية 
تستدعي اتخاذ موقؼ إاّل سارع الحزب بإثبات وجوده ورفع صوتو احتجاجا عمى تصرفات الحكومة 

 الفرنسية سواء داخؿ الجزائر أو خارجيا.
زداد الضغط البوليسي عمى مناضمي الحزب؛ يسارع ىؤالء إلى االجتماعات وكاف كمما ا

الخاصة والوالئـ العامة والحفبلت الساىرة والعائمية بيدؼ االلتقاء وتبادؿ اآلراء، وكثيرا ما كاف 
المناضموف يستغموف ىذه المناسبات لمتعريؼ بمبادئ الحزب وأىدافو. وما يدؿ عمى حماس وجرأة قادة 

التي كانت تحرر وتدار  1939سنة  "بالبرلماف الجزائري"يـ أسسوا جريدة في السجف عرفت الحزب أنّ 
. كما كاف الحزب يمجأ إلى المظاىرات العامة بيدؼ تجنيد 2داخؿ السجف، وتطبع وتوزع خارجو

المناضميف واستنفارىـ مف حيف ألخر، والحفاظ عمى حيويتيـ الحزبية، إضافة إلى الممصقات 

                                                 
1  - Mahfoud Kaddach, Histoir du Nationalisme Algérienne, 2 Édition, tom2, Alger: 
Enterprise Notionnel du Livre, 1993, p 515.   

 .177محمد الطيب العموي، مرجع سابؽ،  - 2
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لقاء الخطب والشعارات  عمى الجدراف وتوزيع المنشورات في الشوارع وفي االجتماعات العامة وا 
 .1واإلضراب

 1937والجديد في الحزب ىو دخولو معترؾ االنتخابات لممجالس المحمية في شير جواف 
ولكف الحزب قد فشؿ في الحصوؿ عمى األصوات البلزمة في االنتخابات البمدية لمدينة الجزائر ولكنو 

جية أخرى حصؿ عمى نجاح كبير ألّنو أصبح معروفا في األوساط الجزائرية. ورغـ اعتقاؿ زعماء مف 
، قرروا الترشح النتخابات المجالس العمالية التي تجري في أكتوبر 1937أوت  27الحزب في 

، ورغـ الدعـ الكبير لقادة الحزب وخصوصا لمصالي الحاج ممثؿ الحزب في الجزائر العاصمة 1937
أف اإلدارة الفرنسية سارعت إلى تزوير االنتخابات وجعمتيا لصالح محي الديف زروؽ مرشح اإلدارة  إال

      . 2الفرنسية

، وأوقفت جرائده األمة والبرلماف الجزائري عف الصدور، 1939حؿ حزب الشعب في سبتمبر 
أكتوبر، وحكـ  لكف تـ إطبلؽ سراح مصالي الحاج في شير أوت مف نفس السنة، ثـ أعيد سجنو في

 .31941سنة مع األعماؿ الشاقة في مارس  16عميو بالسجف 
ىذا األمر جعؿ حزب الشعب يختفي عف الساحة السياسية طيمة الحرب العالمية الثانية، ولكف 
ظؿ ينشط في سرية وخفاء، فقادتو في السجوف وتحت اإلقامة الجبرية، ولـ يكف بإمكاف مصالي الحاج 

يضاح برنامجو الوطني، جماعة إدارة الحزب مباشرة يصاؿ صوتو وا  ، ورغـ ذلؾ تولى مياـ الحزب وا 
مف الشباب لـ يعرفوا حياة الميجر، ومع ذلؾ تحمموا أعباء النشاط الحزبي السري ومف بينيـ محمد 

 .19424لميف دباغيف الذي تحمؿ أعباء إدارة حزب الشعب منذ أكتوبر 

                                                 
 .25محمد بمعباس، مرجع سابؽ، ص - 1
 .16محمد قنانش ومحفوظ قداش، مرجع سابؽ، ص - 2
 .274، ص 1984والترجمة والنشر،  تلمدارسا: طبلس ، دمشؽالثورة الجزائريةبساـ العسمي، ومصطفى طبلس،  - 3

4- Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN 1954-1962, Alger : Casbah Editions 
2003, p59.                                
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 يين:جمعية العمماء المسممين الجزائر ثالثا/ 
ـ وكانت احتفاالت 1930ىػ / 1349احتفمت فرنسا بالذكرى المئوية الحتبلؿ الجزائر سنة 

وعمدوا في ىذه المناسبة إلى  ،مميونا مف الفرنكات 80صاخبة، أنفؽ الفرنسيوف عمييا ما يربو عمى 
استعراض جيوشيـ عمى النحو الذي دخمت فيو جيوش الكونت دي بورموف مدينة الجزائر مف حيث 

 .1المباس والزينة والعدة والعتاد والموسيقى واألناشيد
وكانت ىذه االحتفاالت التي استمرت ستة أشير تمثؿ روح االستعبلء لئلدارة الفرنسية وكأنيا 
أثبتت بما ال يدع مكانا لمشؾ أف الجزائر صارت فرنسية ولف تعود مطمقا إلى ما كانت عميو مف عروبة 

سبلـ. ولكف اإلدارة الفرنس ية لـ تكف تدرؾ بأّنيا بموقفيا ىذا أعادت نزؼ جرح األىالي الجزائرييف، وا 
الذيف استنكروا ىذه االحتفاالت وعمى رأسيـ عمماء الديف الذيف سعوا إلى إنشاء جمعية تناىض أىداؼ 
اإلدارة الفرنسية وتنمي روح الوعي القومي لدى الفرد الجزائري وجعموا ليا شعارا يعبر عف اتجاىيـ 

 ."اإلسبلـ ديننا.. العربية لغتنا.. والجزائر وطننا"صدىـ؛ ىو ومقا
 بوادر االصالح:

عشية الحرب العالمية األولى غادر الجزائر جماعة مف العمماء الشباف إلى تونس والمغرب 
والحجاز ومصر والشاـ؛ بغية الحصوؿ عمى الثقافة العربية اإلسبلمية حيث معاىد العمـ الكبرى، بعد 

نابع العمـ األصيمة في الجزائر مف طرؼ اإلدارة الفرنسية، وقد شممت موجة المياجريف أف حوصرت م
الشباف: عبد الحميد بف باديس، والبشير اإلبراىيمي والطيب العقبي وقد تأثرت ىذه المجموعة باألفكار 

ر اإلصبلحية التي قادىا محمد عبده ومحمد رشيد رضا، وبعد عودتيـ إلى الجزائر عمموا عمى نش
لقاء المحاضرات، وكانت تراودىـ فكرة إنشاء  الوعي القومي عبر الصحافة والمدارس وعقد الندوات وا 
منظمة تجمع صفوفيـ وتوحد جيودىـ، وتكوف منبرا ألفكارىـ اإلصبلحية، وجاءت احتفاالت فرنسا في 

 ئر لتحيؿ آماليـ إلى واقع ممموس.الجزا

 :ميالد جمعية العمماء المسممين الجزائريين
ـ اجتمع 1931ماي  5ىػ / 1349في صباح يوـ الثبلثاء، السابع عشر مف ذي الحجة عاـ 

في الجزائر العاصمة، بنادي الترقي أكثر مف سبعيف عالما، كاف منيـ بعض مشايخ الطرؽ الصوفية 
وبعض الموظفيف الدينييف الرسمييف. وقد امتد ىذا االجتماع عمى مدى أربعة أياـ، ليسفر عف إعبلف 

لما عرؼ عنو -يبلد جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، وقد تّولى الشيخ اإلماـ البشير اإلبراىيميم
                                                 

 .98حمد الخطيب، مرجع سابؽ، ص أ -1
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بكتابة قانونيا األساسي مختصرا، وصاغو بطريقة بأسموب ال يثير شؾ  -مف قدرة وبراعة في المغة
مف ىذا التنظيـ  اإلدارة الفرنسية وال يخيؼ مشايخ الطرؽ الصوفية الذيف كاف كثير منيـ يتوجس خيفة

الجديد. حتى أف اإلدارة الفرنسية لـ تتردد في منح الترخيص والتصريح ليا، ألنيا لـ تكف ترى في 
الجمعية عمى األقؿ في ذلؾ الوقت ما ييدد مصالحيا، والقارئ لمقانوف األساسي لمجمعية يفسر موقؼ 

 .19311ماي  22ية بتاريخ سيس الجمعاإلدارة الفرنسية، لذلؾ اعترؼ الحاكـ العاـ رسميا بتأ
 القانون األساسي لمجمعية:

إف المتصفح لمقانوف األساسي لجمعية العمماء؛ يدرؾ عمؽ الفيـ الذي كاف عميو مؤسسوىا 
 وحسف تقديرىـ ومعرفتيـ بحقيقة وغاية اإلدارة الفرنسية.

ارة لقد أصرت الجمعية مف أوؿ يوـ عمى أف تنأى بنفسيا عف المعارؾ السياسية مع اإلد
الفرنسية وأف تنصرؼ إلى تربية الشعب الجزائري وزرع بذور اإلصبلح في أعماقو ليكوف قادرا في 

 المستقبؿ عمى التصدي لسياسات اإلدارة الفرنسية.
لقد كاف ابتعاد الجمعية عف الخوض في المسائؿ السياسية مباشرة فيما عميقا لتمؾ المرحمة 

ردد في القضاء بقوة وعنؼ عمى كؿ مف ييدد وجوده مف الصراع مع المستعمر الذي لـ يكف يت
 ومصالحو في الجزائر.

 لقد كاف مف مواد القانوف األساسي لمجمعية:
 ال يسوغ ليذه الجمعية بحاؿ مف األحواؿ أف تخوض أو تتدخؿ في المسائؿ السياسية. -1
الة والجيؿ، وكؿ ما القصد مف ىذه الجمعية ىو محاربة اآلفات االجتماعية كالخمر والميسر والبط -2

 يحرمو صريح الشرع، وينكره العقؿ، وترفضو القوانيف الجاري العمؿ بيا.
إننا إذا جمعنا ىذه البنود مع ما سبؽ ذكره عف البشير اإلبراىيمي أثناء إعداده قانوف الجمعية 

ى األساسي، أدركنا األخطار التي كانت الجمعية تشعر بيا، ولذلؾ عممت جيدىا لتفادي ذلؾ حت
 مسيرتيا وميمتيا وبموغ غاياتيا. تضمف نجاح

 أىداف جمعية العمماء:
 يمكف تمخيص األىداؼ األساسية لمجمعية فيما يأتي:

                                                 
 .89، ص 2009ضحى، ، الجزائر: مؤسسة ال3ط، 1، جمركراتمحمد خير الديف،  - 1
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نشر العقيدة اإلسبلمية المستمدة مف الكتاب والسنة، صافية نقية، كما كاف عمييا الصحابة  .أ 
يا أصحاب البدع والتابعيف، والوقوؼ في وجو بدع الشرؾ والخرافات التي كاف يرّوج ل

 والمنحرفوف عف ىدي اإلسبلـ. 
وفي سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ الكبير، تولى اإلماـ ابف باديس تأليؼ كتاب )العقائد اإلسبلمية( 
لجموع الطمبة في مدارس الجمعية، روعي فيو شرح عقائد اإلسبلـ، بعيدا عف أساليب المتكمميف 

سسي الجمعية كتابو )الشرؾ ومظاىره(، وفي ىذيف المعقدة. ثـ كتب الشيخ مبارؾ الميمي، أحد مؤ 
الكتابيف وغيرىما تظير عقيدة اإلسبلـ الصحيحة، مبرأة مف كؿ أنواع الشرؾ والبدع والخرافات 
والضبلالت. ولذلؾ ال نستغرب رد فعؿ بؤر البدع والخرافات المؤيدة لئلدارة الفرنسية وىي تياجـ 

 الجمعية.
فرنسية بكؿ طاقاتيا لمحيمولة بيف األىالي الجزائرييف وبيف حقيـ التعميـ؛ لقد سعت اإلدارة ال  .ب 

في التعميـ، إدراكا منيا بأف األىمي إذا تعمـ وتشبع بالثقافة العربية واإلسبلمية فيو سيشكؿ 
خطرا كبيرا عمى الوجود الفرنسي في الجزائر. لذلؾ بادرت إلى ىدـ بعض المساجد وتحويؿ 

ت بناء المدارس العربية وتدريس كتب المغة العربية كتفسير البعض اآلخر إلى كنائس، ومنع
القرآف الكريـ وألفية ابف مالؾ، وكؿ الذي سمحت بو ىو دراسة تاريخ فرنسا وجغرافيتيا، 

 .1والتأكيد عمى اعتبار الجزائر جزًء مف فرنسا، تاريخا وجغرافية وواقعا وحكما
سبيؿ إلى التحرر، فاألمة الجاىمة ال يمكنيا ومف جيتيا أدركت جمعية العمماء أف التعميـ ىو ال

الحصوؿ عمى االستقبلؿ وال المحافظة عميو، وألجؿ ىذا انطمقت جمعية العمماء في نشر التعميـ في 
سبيؿ الوصوؿ إلى القضاء عمى الجيؿ ونشر الوعي الصحيح، وألجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ الكبير 

 :2يةوضعت الجمعية في منياج تعميميا ثبلث مواد أساس
 القرآف الكريـ -
 عمـو المغة العربية -
 التاريخ اإلسبلمي وتاريخ الجزائر. -

                                                 
- 1931جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور الحركة الوطنية ، صفصاؼعبد الكريـ بو  - 1

 .97، 96، ص ص 1981، لمنشر والتوزيع ، قسنطينة، الجزائر: دار البعث1945
، الجزائر: المؤسسة 5ط، جزائرالالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في ، تركيرابح  - 2

 .324، ص2001الوطنية لبلتصاؿ والنشر والتوزيع، 
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وكاف اختيار ىذه المواد ينـ عف فيـ عميؽ لدور التعميـ في بناء شخصية الشعب الجزائري. 
كرجاؿ سمفيـ، وعمى ىؤالء الرجاؿ "فاليدؼ مف تعميـ القرآف ىو أف يتخرج مف أبناء الجزائر رجاؿ 

لغة اإلسبلـ الرسمية وأف الذي يبتعد "، أما تدريس المغة العربية فؤلنيا "ف تعمؽ ىذه األمة آمالياالقرآنيي
. فالمغة العربية ىي لغة "عف المغة العربية يبتعد عف عبادة اهلل، والذي يبتعد عف اهلل يكسب إثما كبيرا

حدى مقومات الشعب الجزائري.  القرآف، وا 
األمة، وذاكرتيا  تاريخ الجزائر، فؤلف التاريخ يعتبر بمثابة شعورأما تدريس التاريخ اإلسبلمي و 

، ولقد اىتمت الجمعية بيذا الجانب، فكاف مبارؾ الميمي أوؿ جزائري يؤرخ لتاريخ ووعييا بكيانيا
الجزائر، فألؼ كتابو المشيور تاريخ الجزائر في القديـ والحديث، مف أجؿ أف يعرؼ ىذا الشعب جذوره 

 وامتداده.
عي في رفع المعاناة االجتماعية عف األىالي: لـ يكف دور جمعية العمماء مقتصرا عمى الس .ج 

نما كاف برنامجيا شامبل  نشر الوعي اإلسبلمي والحفاظ عمى مقومات الشخصية الجزائرية، وا 
لكؿ األىداؼ األخرى المتمثمة في رعاية الفقراء والمساىمة في المشاريع الخيرية، ورفع مستوى 

ؤلىالي الجزائرييف، والتأكيد عمى تحريـ الظمـ بكؿ أشكالو وألوانو، وتحريـ صنوؼ المعيشة ل
الربا، وأداء الزكاة ، تحقيقا لمبدأ التكافؿ والتعاوف الذي نادت بو نصوص الشريعة اإلسبلمية، 
وسعيا إلى رفع الغبف عف الشعب الجزائري، حتى يمكنو أف يتطمع إلى ىدؼ التخمص مف 

، وحتى يعمـ أّف في دينو مف المبادئ والقيـ ما يحقؽ لو ذلؾ اليدؼ، وال المستعمر البغيض
 ب الغريبة عنو وعف مبادئو وقيمو.داعي الستيراد األفكار والمذاى

 وسائل نضال الجمعية: 
اعتمدت الجمعية في نشر أىدافيا ومبادئيا عمى وسائؿ متعددة، شممت المسجد والمدرسة 

ف لموعظ واإلرشاد بطريقة جديدة تعيف عمى فيـ الديف ودوره في الحياة، والنادي والصحافة، فالمسجد كا
والمدرسة كانت لتربية النشء الجديد وتخريج أجياؿ جديدة متسمحة بالثقافة العربية اإلسبلمية، والنادي 
كاف لمتوعية والتوجيو الوطني بالخطب والمحاضرات والمسرحيات واألناشيد والصحافة لنشر المبادئ 

داؼ والدعوة إلى اليقظة والدفاع عف الجمعية ضد خصوميا. باإلضافة إلى وسائؿ أخرى كانت واألى
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رساؿ الوفود، والرحبلت،  والمشاركة في  تستخدـ حسب المناسبة، مثؿ االحتجاج، والمقاببلت،  وا 
 .1التجمعات العامة

افة إلى وقامت الجمعية بمشروعاتيا اإلصبلحية معتمدة عمى اشتراكات أعضائيا، باإلض
اكتتاب األىالي المسمميف في المشروعات التي تخطط وتدعو ليا مثؿ مشروع معيد عبد الحميد بف 
باديس، حيث اكتتبت األمة لشراء دار لممعيد في قسنطينة، وبيذه الطريقة تمكنت الجمعية مف تدبير 

مى صبغة الجزائر العربية مواردىا المالية التي تمـز لتنفيذ أفكارىا الخاصة التي تيدؼ إلى المحافظة ع
فكاف يقوـ ىو  بقسنطينة،باديس . وتقاسـ رؤساء الجمعية وزعماؤىا العمؿ، فتكفؿ ابف 2اإلسبلمية

رشاد المسمميف إلى مبادئ دينيـ الصحيحة ومحاربة البدع والخرافات واآلفات  ومعاونوه بنشر العمـ وا 
المراكز الدينية التابعة لمجمعية. وكاف ابف  االجتماعية عف طريؽ الوعظ واإلرشاد التي كانت تقـو بيا

باديس يقوـ أيضا باإلشراؼ عمى تكويف الجمعيات المحمية التي تقوـ بإنشاء المدارس، وجمع األمواؿ 
مدادىا بالكتب والوعاظ  .3البلزمة لئلنفاؽ عمييا وا 

ممساف وتولى البشير اإلبراىيمي اإلشراؼ عمى نشاط الجمعية في غرب الجزائر متخذا مف ت
مركزا لعممو وجيوده. وتولى الطيب العقبي الميمة نفسيا في الجزائر، وكاف ىناؾ تنسيؽ بيف القادة 

 الثبلثة وأعضاء الجمعية وفروعيا وأنصارىا في مختمؼ أنحاء الجزائر.
وقد كاف المركز الرئيس لتنظيـ ىذه الجيود وتوسيعيا ما بيف األعضاء في الجمعية وتوزيعيا: 

خضر )جامع سيدي لخضر( بقسنطينة، الذي كاف الشيخ ابف باديس يّدرس فيو، وقد جعمو الجامع األ
مركزا لتخريج القادة مف العمماء والوعاظ، فقد كاف يضـ طبلبا مف كؿ أنحاء الجزائر، وكاف الشيخ ابف 

والصحية باديس يولييـ عناية فائقة، واىتماما خاصا مف جميع النواحي التربوية واألخبلقية والغذائية 
 واالجتماعية، وبمغ بو ىذا االىتماـ إلى درجة أّنو كاف يحرص عمى توديع كؿ طالب عند بداية العطمة.

وقد تنبيت اإلدارة الفرنسية إلى خطر ما تقوـ بو جمعية العمماء عمى سياستيا في الجزائر 
وأصدر  السجوف، بالمدرسيف فيوخشيت مف انتشار الوعي اإلسبلمي، فعطمت المدارس، وزجت 

                                                 
، 1945- 1931جمعية العمماء المسممين الجزائريين ودورىا في تطور الحركة الوطنية ، بوصفصاؼعبد الكريـ  -1

 .128مرجع سابؽ، ص
 .40، 36، ص ص 1968جزائرية، ، الجزائر: دار ومكتبة النشر الابن باديس حياتو واثارهعمار طالبي،  -2
 .43المرجع نفسو، ص  -3
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( تعميمات مشددة بمراقبة العمماء 1933ىػ / 1352المسؤوؿ الفرنسي عف األمف في الجزائر في عاـ )
 مراقبة دقيقة، كما حّرـ عمى غير المصرح ليـ مف قبؿ اإلدارة الفرنسية باعتبلء منابر المساجد.
اـ العرفية وفي فترة الحرب العالمية الثانية ضعؼ نشاط الجمعية بسبب خضوع الببلد لؤلحك

ووفاة مؤسسيا ورئيسيا عبد الحميد بف باديس، ونفي خمفو في رئاسة الجمعية البشير اإلبراىيمي إلى 
، فكاف يقود نشاط الجمعية في المنفى مف خبلؿ الرسائؿ التي  يتبادليا مع رفاقو بصحراء وىرافأفمو 

 مف زعماء الجمعية.
ط وافرا لمجمعية فقامت بجيود واسعة في نشر وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية عاد النشا

رسالتيا التعميمية مف خبلؿ مدارسيا ومساجدىا، تدعميا تبرعات الشعب الجزائري ووقوفو خمفيا، حتى 
مدرسة غطت مدف  140( نحو 1948ىػ / 1368بمغ عدد المدارس التي أقامتيا الجمعية في سنة )

 الجزائر وقراىا.
مدارس ثانوية بعد أف كانت ترسؿ أبنائيا لدراسة المرحمة الثانوية  ثـ تطمعت الجمعية إلى إنشاء

 3( وجعمت منو نواة إلنشاء 1947ىػ / 1367في تونس، فأنشأت معيد ابف باديس الثانوي سنة )
معاىد أخرى متى تييأت الظروؼ في قسنطينة، الجزائر، وتممساف، وقد نجح ىذا المعيد في جذب 

معمما،  275طالبا، وبمغ عدد المعمميف  913( 1955ىػ / 1375نة )الطبلب، حتى بمغ عددىـ في س
راعت الجمعية في اختيارىـ الكفاءة وحسف الخمؽ، ثـ تشددت في انتقائيا ليـ واشترطت حصوؿ 

 4المعمميف الجدد عمى المؤىبلت العممية مثؿ شيادة التحصيؿ مف جامع الزيتونة وخصصت ليـ 
 .1درجات عمى أساسيا تصرؼ مرتباتيـ

ولـ تتوقؼ جيود الجمعية عمى المرحمتيف االبتدائية والثانوية بؿ قامت بإرساؿ بعثات تعميمية 
طالبا وطالبة واحدة إلى مصر والعراؽ وسوريا وغيرىا،  18إلى المعاىد والجامعات العربية، فأرسمت 

إلى بضع  طالبا، ثـ تزايد ىذا العدد 109( إلى 1955ىػ / 1375حتى بمغ عدد بعثاتيا في سنة )
 . 2مئات بعد نجاح الثورة الجزائرية

                                                 
، الجزائر: المؤسسة الوطنية جمعية العمماء المسممين الجزائريين وأثرىا اإلصالحي في الجزائرحمد الخطيب، أ -1

 . 213، ص 1985لمكتاب، 
 .278، ص1974، النشرلمطباعة و  ، قسنطينة، الجزائر: دار البعثأعالم اإلصالح في الجزائرمحمد عمي دبوز،  - 2
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 موقف الجمعية من الثورة:
أف جبية التحرير الوطني تتيح الفرصة لجميع  ىعم 1954لقد نص بياف أوؿ نوفمبر 

المواطنيف الجزائرييف مف جميع الطبقات االجتماعية، وجميع األحزاب والحركات الجزائرية لتنضـ إلي 
 ىي اعتبار آخر... ومف ثمة فقد فتح باب إمكانية انضماـ األحزاب األخر الكفاح التحريري مف دوف أ

 1الجبية وتدعيـ صفوفيا. ىالتي تشكؿ الحركة الوطنية الجزائرية، إل
، ليقوـ بسمسمة مف المفاوضات مع كؿ مف: االتحاد المبدأانطمؽ عباف رمضاف مف ىذا 

المركزييف، الحزب الشيوعي الجزائري، الحركة  الديمقراطي لمبياف الجزائري، جمعية العمماء المسمميف،
الوطنية الجزائرية )المصاليوف(. وذلؾ بيدؼ اندماجيـ في الجبية، فكانت النتيجة أف ظؿ موقؼ 
جمعية العمماء متحفظا إزاء جبية التحرير، وتميز موقؼ أحد قادتيا، الشيخ العربي التبسي، بمساندتو 

القانوني، يعد مف الماضي، فتـ اغتيالو عمي يد السمطات لمجبية وفيمو بأف النضاؿ في االطار 
انضـ الكثير مف مناضمي الجمعية إلي الجبية كأفراد، كبقية التنظيمات  1956الفرنسية، وفي سنة 
 .2حمد طالب االبراىيمي، عامر مبلح، ومحمد صالح اليحياويأمثؿ محمد شعباني، 

اء مف الثورة "مثؿ بقية الحركات الوطنية يقوؿ عمي كافي في مذكراتو عف موقؼ جمعية العمم
، لـ تكف قيادة الجمعية في الصورة يوـ االنطبلقة وىي أيضا كانت تعاني أزمة صراع. فرئيسيا ىاألخر 

الشيخ البشير اإلبراىيمي كاف في القاىرة ومصداقية نائبو األوؿ الرسمي ػػ الشيخ العربي التبسي ػػ كانت 
عية تؤكد بأف الشيخ العربي التبسي كاف بأفكاره وتوجياتو وقناعاتو أقرب في الميزاف. والحقيقة الموضو 

ىضـ الثورة وضرورة اإلسراع في تأييدىا. وىي أيضا سبقيا مناضموىا حيث التحؽ بعض منيـ  لىإ
 .1956بالثورة قبؿ 

، بغية مدودوىي أيضا لـ تصفؽ لمثورة، بؿ حاوؿ بعض قادتيا التحالؼ مع مصالي، عدوىـ ال
أف تحؿ أحزابيـ بما في ذلؾ البياف. وىكذا  ىس التجمع الشعبي الجزائري وكاف االتفاؽ بينيـ عمتأسي

 كسب الحيادييف. عمىبقي الجميع خاصة المصاليوف والمركزيوف يتسابقوف 
ىذا ليس باألمر الغريب عف الجمعية فمنذ نشأتيا اصطبغت بالطابع الثقافي الديني، فإلى 

 21في يوـ ، ظمت عمى موقفيا وكانت قد عقدت 1947سبتمبر  20ئر في دستور الجزا غاية إعبلف

                                                 
 .182، 181ف(، ص ص  س. )د.، قسنطينة، الجزائر: دار البعث، الثورة في عاميا األولمحمد العربي زبيري،  - 1
، 2007، الجزائر: دار االمة، ردود الفعل األولية داخميا وخارجيا عمى ةرة نوفمبرمولود قاسـ نايت قاسـ،  - 2
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 ىقانوف سياسي جديد والمصادقة عم ىمؤتمرىا التاسع حيث تمت المصادقة عم جويمية مف نفس العاـ
الئحة تتعمؽ بالوظيفة الثقافية والدينية وأكد المؤتمر الطابع الخاص لمجمعية بأنيا ال تعتـز القياـ بعمؿ 

أف موقؼ الحذر والريبة الذي اتخذتو الجمعية ضد  ىمف الضروري التأكيد مجددا عمفميدي. سياسي تق
الساحة عدـ تزكية الثورة في بدايتيا. بؿ  ىالثورة لـ تنفرد بو. فقد أجمعت القوي السياسية المتواجدة عم

عباس  ونقدىا واعتبارىا مغامرة عسكرية منعزلة وفاشمة. يشترؾ في ىذا الموقؼ كؿ مف فرحات
 .1والحزب الشيوعي والمركزيوف ومصالي الحاج

نفيـ مف ىذا، أّف مف آمف بالثورة منذ انطبلقيا كاف أفراد مف الجمعية وليست المنظمة في     
حد ذاتيا ورغـ التبريرات التي حاولنا إيجادىا لتفسير تأخر الجمعية مف االنضماـ إلى الثورة حتى عاـ 

روحا. لكف يكفينا أف نقوؿ أّف مف ساىـ وخطط لتفجير الثورة لـ يكف ، إال أف السؤاؿ يبقى مط1958
نما كاف وليد التيار السياسي ومصطمح السياسة لـ يكف مف أولويات  ينتمي إلى ىذا التيار الديني وا 

 الجمعية.

 :1944-1941فرحات عباس وبيان الشعب الجزائري رابعا/ 

دارة الفرنسية الدائمة لو، مف اعتقاؿ ونفي كاف حزب الشعب الجزائري قد اضطرتو محاصرة اإل
إلى العمؿ الّسري، وبالتالي تّوقؼ نشاطو العمني في الساحة السياسية. حتى جمعية العمماء كانت قد 

. وظؿ 1940نالت قسطا مف ىذا الحصار ابتدأ بنفي زعيميا محمد البشير اإلبراىيمي إلى آفمو سنة 
المحنؾ فرحات عباس الذي لطالما سعى في أروقة اإلدارة  ينشط عمى الساحة السياسية الدبموماسي

الفرنسية ينشد االندماج والجنسية الفرنسية، وىو لـ يكف يشكؿ خطرا عمى سمطة اإلدارة الفرنسية في 
الجزائر وىذا ما حفّزه وشجعو عمى المواصمة في سياسة اإلقناع )مقاومة الحوار(، وقد وجد الفرصة 

الحركة الوطنية في الجزائر كانوا رىف االعتقاؿ، وكونو ممثؿ شرعي لؤلىالي سانحة خاصة وأّف أعمدة 
في المجالس االنتخابية. وكعادتو اعتمد فرحات عباس عمى األسموب البياني حيث قاـ بتقديـ العرائض 
والبيانات، واكتسى نشاطو طواؿ فترة الحرب العالمية الثانية أىمية خاصة بوصفو المنتخب الوحيد الذي 

 .2توفر لديو إمكانيات التحرؾ السياسيت

                                                 
(، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في 1965 -1889)مي ودور في القضية الوطنية ، البشير االبراىيفايد بشير - 1

 .130، ص 2000التاريخ المعاصر، جامعة قسنطينة، 
، 2001، الجزائر: دار القصبة لمطباعة والنشر، (1991 -1939)الواضح في التاريخ المعاص محمد صبلح،  -2

 .32ص 



121 

عف طريؽ  1941أفريؿ  10ابتدأ نشاط فرحات عباس بتوجيو تقرير إلى الماريشاؿ بيتاف في 
لماذا ىذا »عامؿ عمالة قسنطينة ماكس بونافوس وقد عّمؿ ىو بنفسو سبب تقديمو ىذا التقرير بقولو: 

مناسبا لسياسة  -يبدو لي–وطنية، والوقت ؟ أذكر بأّف فرنسا كانت تخوض ثورة 1941التقرير عاـ 
مرسوـ كريميو لصالح ييود الجزائر بعد  1870تغيير.. في مثؿ ىذه الظروؼ وضع عاـ 

 1«.اإلمبراطورية، وقبؿ الجميورية الثالثة
بمدنا يعتمد عمى اهلل، وعمى حكومتكـ، أنتـ الحكـ في نزاع  مصير»بقولو: وقد افتتح التقرير 

 «.لجزائر، نزاع ال تممؾ أية حكومة الشجاعة والحرية لتواجيو وتحّمواشتدت وطأتو عمى ا
مجيودات فرحات عباس كانت فردية ومبادرة شخصية ولذلؾ لـ تحظ ىذه المبادرة باىتماـ، 
حتى أّف فرحات عباس نفسو لـ يتعرض ليا في كتابو ليؿ االستعمار، ونّبو إلى ذلؾ حيف أصدر كتابو 

بأّف ىذا العمؿ المتواضع )التقرير( بقي غير معروؼ لدى الجميور في » 1981الشاب الجزائري عاـ 
 «.الجزائر، وأيضا في فرنسا

، وىو الشير الذي 1942ظمت األجواء السياسية تعرؼ ىدوَء وسكونا إلى غاية شير نوفمبر 
لحرة وأطمؽ نزلت فيو قوات الحمفاء بالشماؿ اإلفريقي، وبنزوليا ظيرت قيادة فرنسية جديدة باسـ فرنسا ا

سراح الكثير مف المناضميف في حزب الشعب الجزائري مف السجوف والمعتقبلت مع فرض اإلقامة 
 .2الجبرية عمييـ، وتـّ العفو عف مناضمي الحزب الشيوعي

آخريف مف النخبة الجزائرية نصا تحت عنواف  29، نشر فرحات عباس رفقة 1943في فيفري 
وكاف ىذا بعيد اإلنزاؿ الذي قاـ بو الحمفاء في ، «الشعب الجزائري الجزائر في النزاع العالمي، بياف»

، وبنزوؿ الحمفاء ظيرت قيادة فرنسية جديدة باسـ فرنسا الحرة وأطمؽ 1942الجزائر في شير نوفمبر 
سراح الكثير مف المناضميف في حزب الشعب الجزائري مف السجوف والمعتقبلت مع فرض اإلقامة 

 . 3العفو عف مناضمي الحزب الشيوعيالجبرية عمييـ، وتـّ 
ساعدت حممة اإلفراج عف المعتقميف عمى استئناؼ النشاط السياسي لمجزائرييف وكاف عمى رأس 
العناصر السياسية فرحات عباس، الذي قاـ بسمسمة مف االتصاالت انتيت بتقديـ عريضة باسـ 

                                                 
دار البعث لمطباعة ، قسنطينة، الجزائر: 1945تفاضة الثامن ماي قالمة عبر التاريخ وانإسماعيؿ سامعي،  -1

 .6، ص1983والنشر، 
مجمة المجمي اإلسبلمي ، "1954األصوؿ السياسية واالجتماعية واالقتصادية لثورة نوفمبر "عبد الحميد زوزو،  -2

 .312، ص 1999، الجزائر، 2، العدد األعمى
 .53محمد بمعباس، مرجع سابؽ،  -3



121 

ه العريضة بعناية، ال مف طرؼ ممثمي المنتخبيف إلى ممثمي انجمترا وأمريكا وفرنسا، دوف أف تحظى ىذ
أمريكا وانجمترا، وال مف طرؼ الحاكـ العاـ، ألّف الشغؿ الشاغؿ ليؤالء كما يدعوف ىو مبلحقة القوات 

 . 1النازية، وتحقيؽ االنتصار عمييا
وبعد شير مف االنتظار اجتمع فرحات رفقة بعض العناصر السياسية نذكر منيـ بومنجؿ، 

قاضي عبد القادر، الدكتور األميف دباغيف، عسمة الحسيف، الشيخ العربي التبسي، الدكتور تامزالي، 
الشيخ خير الديف، أحمد توفيؽ المدني، الدكتور ابف جموؿ، الدكتور سعداف... وكاف ىؤالء مف النواب 
وحزبي الشعب الجزائري وجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، وقد كّمؼ الحاضروف فرحات عباس 

 . 2ير بياف جديد لئلدارة الفرنسيةبتحر 
ومف خبلؿ صيغة البياف وفحواه يتطور موقؼ فرحات عباس وتتغير ليجتو نحو التشدد، فيو 
في مقدمة البياف ينتقد االستعمار انتقادا شديدا ويندد بأنانيتو التي ال تقبؿ المساواة مع الجزائر المسممة 

القتاؿ، وحتى ىنا، فإّف األىمي يسقط ويموت بعنواف إاّل في مخطط واحد، وىو التضحيات في مياديف 
 «.أىمي بمرتب ومنحة مرتزؽ، حتى ولو كاف صاحب شيادة واختصاص

ىذا الموقؼ مف طرؼ فرحات عباس يفسره تجربتو في الحرب العالمية الثانية حيث وافؽ عمى 
التمييز العنصري  االنخراط في الجيش الفرنسي كصيدلي احتياطي وكاف برتبة سرجاف ومع ذلؾ الحظ

كأىالي فمـ يكونوا يتقضوف نفس  الفرنسيةف الذيف كانت تنظر إلييـ السمطة ييوالتفرقة بيف الجزائر 
 . 3رواتب الفرنسييف، حتى الخبز ال يقدـ ليـ ما يقدـ لمفرنسييف

وفي البياف أيضا يبدو أّنو بدأ يتخمص مف االتجاه االندماجي، ويعترؼ بأّف المزج، أو بأّف 
إّف ىوية وتكويف شعب واحد تحت حكومة واحدة »زاج الشعبيف في شعب واحد غير ممكف، ويقوؿ: امت

أبوية، أظيرت فشميا، الكتمة األوروبية والكتمة المسممة تبقى متباينة، الواحدة مع األخرى بدوف روح 
«. ريا مسممامشتركة، مف اآلف فصاعدا، المسمـ الجزائري ال يطمب إاّل شيئا واحدا ىو أف يكوف جزائ

                                                 
، 1999: ديواف المطبوعات الجامعية، ات الوطنية والدولية، الجزائريتاريخ الجزائر في الممتقبوعزيز،  يحي - 1

 .402ص
، الجزائر: منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرجماؿ قناف،  - 2

 .193، ص1994
 .184، ص 1992دار الغرب اإلسبلمي، : ، بيروت3ج ،4، طالجزائريةالحركة الوطنية  ،أبو القاسـسعد اهلل  - 3
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حوار. ورغـ التغير الجذري في مواقؼ فرحات عباس إاّل اّنو لـ يتخمى عف األسموب السممي أسموب ال
 :1وقد جاء في البياف ما يمي

زالتو. -1  استنكار االستعمار وا 
 تطبيؽ مبدأ تقرير المصير عمى جميع الشعوب. -2
ي يضمف حرية ومساواة جميع السكاف منح الجزائر دستورىا الخاص خارج الدستور الفرنسي الذ -3

نياء الممكيات اإلقطاعية بإصبلحات زراعية كثيرة تضمف الرفاىية  بغض النظر عف العرؽ والديف، وا 
والرخاء لسواد الجماىير الفبلحية واالعتراؼ بالعربية كمغة رسمية عمى قدـ المساواة مع الفرنسية، 

انية التعميـ لجميع األطفاؿ إناثا وذكورا وحرية العقيدة وحرية الصحافة وحؽ التنظيـ والتجمع وحرية ومج
لجميع السكاف وتطبيؽ مبدأ فصؿ الديف عف الدولة في جميع األدياف )إشارة إلى الديف اإلسبلمي الذي 

 لـ يبؽ إاّل ىو غير مفصوؿ عنيا(.
اليند وكما فعؿ المشاركة الفورية والفّعالة لمجزائرييف في حكومة ببلدىـ كما فعمت بريطانيا في  -4

 الجنراؿ كاترو في سورية وكما فعؿ بيتاف واأللماف في تونس.
 تحرير كؿ المحكوـ عمييـ والمساجيف السياسييف مف جميع األحزاب. -5

ىذا الموقؼ مف طرؼ فرحات عباس شجع حزب الشعب إلظيار مواقفو ومطالبو خاصة وأّنو 
. ىذا األخير 2نتيجة المقاء في ممحؽ البياف قد جرى لقاء بيف مصالي الحاج وفرحات عباس وتمخضت

الذي طالب باالعتراؼ باألمة الجزائرية، االستقبلؿ التاـ لمجزائر مباشرة بعد الحرب، أما عاجبل 
فتأسيس حكومة فرنسية جزائرية والمساواة المطمقة. فاألمر يتعمؽ إذف ببياف وطني وثوري وليس مجرد 

 .3برنامج إلصبلحات
الجزائري دور بارز في إقرار ىذه النقاط السابقة الذكر، كما ساىـ البياف كاف لحزب الشعب 

في رفع قيمة ومكانة حزب الشعب في أوساط الجزائرييف، وكذلؾ زعيمو السجيف مصالي الحاج، 
وارتفعت أصوات الجزائر جزائرية بعد الحرب العالمية الثانية، وصار لحزب الشعب مراكز في القبائؿ 

 طينة، تممساف، عيف تموشنت، غزوات، ندرومة.الكبرى، في قسن

                                                 
 .288، مرجع سابؽ، صثورات الجزائر، زيزبوع يحي - 1

2  - Benjamin Stora, Algérie ; Histoire Contemporaine 1830-1988, Alger: Casbah 

Editons, 2004, p94.                   
3- Gilbert Meynier, op.cit, p62.                                                                                                                                
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ولكف الفرنسييف وعمى رأسيـ بيروتوف الحاكـ العاـ أحسوا بخطورة الميجة التي استعمميا 
الجزائريوف وأدركوا أىمية المطالب التي يطالبونيـ بيا، فتظاىروا بقبوؿ البياف مف حيث المبدأ وطمبوا 

ليدؼ مف ذلؾ كسب الوقت أيضا ألّف فرنسا والحمفاء وكاف ا ،مف الوفد تقديـ خطة عمؿ لئلصبلح
في وقت حرج ومازالوا عندئذ لـ يعبروا البحر األبيض إلى أوروبا. ىذا ما شّجع  1943كانوا سنة 

فرحات عباس عمى إضافة ممحؽ بعد المبلحظات والشروط التي تقدـ بيا الشعب الجزائري، وميمة 
ويدعـ االتجاه الوطني مف ناحية ثانية، كما أّنو يسجَّؿ  الممحؽ أّف يوضح بعض المطالب مف ناحية،

 رغبة مسئولي حزب الشعب الجزائري في النص عمى دولة جزائرية.
: القسـ األوؿ عف اإلصبلحات التي يمكف تأخيرىا إلى ما بعد الحرب، 1تضمف الممحؽ قسميف

عمى أّنو في نياية الحرب  والقسـ الثاني عف اإلصبلحات التي يجب تحقيقييا في الحاؿ. ونص األوؿ
تصبح الجزائر دولة ليا دستورىا الخاص يضعو مجمس تأسيسي منتخب عف طريؽ االقتراع العاـ مف 

 جميع السكاف.
 أّما القسـ الثاني منو فقد تضمف ثبلثة أجزاء:

دارة الجزائر وتحويؿ الحكومة ال -أ عامة االشتراؾ الفوري والفّعاؿ لمممثميف الجزائرييف في حكومة وا 
الممثمة لفرنسا إلى حكومة الجزائر وتتألؼ مف وزراء بعدد متساو بيف الفرنسييف والجزائرييف والتمثيؿ 
المتساوي لمجزائرييف والفرنسييف في جميع المجالس الجزائرية والتنظيمات االستشارية وتحقيؽ اإلدارة 

ائؼ العمومية عمى أساس المساواة مع الذاتية لمدواوير والبمديات المختمطة، ودخوؿ الجزائرييف لكؿ الوظ
لغاء جميع القوانيف االستثنائية وتطبيؽ القانوف العاـ عمى الجزائر.  الفرنسييف وا 

المساواة أماـ ضريبة الدـ، إلغاء نظاـ التجنيد والخدمة العسكرية المعموؿ بو تحت عنواف أىمي  -ب
(، ورفع العمـ الجزائري في إلخ ..المعاش.، ب)الرتوتوحيد نظاـ التجنيد والمكافآت في الخدمة العسكرية 

 الفرؽ الجزائرية العاممة رفعا لمعنوياتيا.
نشاء  -ج اإلصبلحات االقتصادية واالجتماعية، إنشاء مصمحة لمفبلحة الجزائرية لمساعدة الفبلحيف وا 

مى باألىمي وزارة عمؿ تشرؼ عمى تطبيؽ القوانيف االجتماعية لمعماؿ الجزائرييف، إنياء التعميـ المس
ومنح الحرية في تعميـ المغة العربية وتوفير السكف، وحرية الديف اإلسبلمي، وحرية الصحافة بالمغتيف 
والترخيص بإنشاء صحؼ في العاصمة ووىراف وقسنطينة لتطمع وتقود الرأي العاـ الجزائري. وقد حرر 

قة تحتوي عمى مزيج مف . ويبلحظ عمى البياف وممحقو أّنيما وثي1943ماي  26الممحؽ بتاريخ 
                                                 

 .179 ،166، ص ص مرجع سابؽ ،، ليل االستعمارفرحات عباس - 1
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ذا كنا قد لمسنا المرونة في البياف، فإّف ممحقو كاف  المطالب السابقة لحزب الشعب والعمماء والنخبة، وا 
 أكثر صرامة.

لكف ممحؽ البياف قوبؿ برفض شديد مف طرؼ الحاكـ العاـ كاترو الذي لـ يكف مستعدا مف أف 
كة البياف الجزائري اسـ العاصفة التي وعد بوقفيا ميما يغّير مف عقمية الجزائر الفرنسية وأطمؽ عمى حر 

كاف الثمف فقد اعترؼ في مذكراتو أف الجزائرييف قدموا بيانيـ إلى سمفو، وىو يتضمف المناداة بإقامة 
جميورية جزائرية ولكنو قاؿ إّف ذلؾ جاء نتيجة عاصفة مف التحرر ىبت مف الشرؽ ومف وراء 

 ذلؾ فإنو مف الحكمة وقؼ ىذه العاصفة.األطمسي فوؽ شماؿ إفريقية، ول
فرنسا  ،ال أثؽ مطمقا في فرنسا أنا»في ذلؾ الحيف أّكد مصالي الحاج لفرحات عباس بالقوؿ: 

فالفكر الثوري  ،«لف تمنحؾ شيء، ىي ال تعرؼ سوى لغة القوة، ولف تعطيؾ إال ما تأخذه منيا بالقوة
ج ولو تحفظات تجاه السياسة الفرنسية، في الوقت والمسمح كاف جزًء ال يتجزأ مف مواقؼ مصالي الحا

الذي كاف فيو فرحات عباس ال يزاؿ يؤمف بالمقاومة السممية، فيما جمعتيما األىداؼ لكف اختمفا في 
 .1الخطط

أماـ ىذه السمبية مف جانب اإلدارة الفرنسية سارع فرحات عّباس إلى تأكيد البياف بتحويمو مف 
بمدينة سطيؼ عرفت باسـ "أصدقاء البياف  1944ية في شير مارس عريضة مطالب إلى حركة سياس

والحرية" والتي سجمت رسميا في مدينة قسنطينة وقد ضمت الحركة أعضاء مف النواب ومف حزب 
قد اتصؿ بمصالي الحاج في معتقمو  كاف فرحات عباسالشعب الجزائري والطمبة والكشافة والعمماء، و 

كما عّيف بقصر الشبللة وكذلؾ بممثمي العمماء وكّوف معيـ جبية متحدة أصبح ىو المتحدث باسميا. 
فرحات عباس رئيس تحرير لجريدة المساواة الصوت الناطؽ والمعبر عف مطالب ىذه الحركة الجديدة 

 1943.2 أىداؼ بيافظة عمى مبادئ ومطالب و التي أخذت عمى عاتقيا المحاف
معظـ النشطيف داخؿ حركة أحباب البياف والحرية، كانت قاعدتيـ حزب الشعب الجزائري ىذا 

رغـ أّف حركة أحباب  3.األخير الذي اتخذ أحباب البياف والحرية كغطاء لمنضاؿ مف أجؿ االستقبلؿ

                                                 
 .151ص ،مرجع سابؽفرحات عباس، ليؿ االستعمار،   - 1

لنيؿ شيادة  مذكرة(، 1985 -1899)عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحمة االستقبلؿ عز الديف معزة، فرحات  - 2
 .202، ص 2005الماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

3 - Gilbert Meynier, op.cit, p 63.                                                                                                                           
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دد المنتسبيف منيـ إلييا البياف والحرية قد شيدت تطورا وانتشارا في أوساط الجزائرييف الذي وصؿ ع
 فرع موزع عمى القطر الوطني. 163، وحوالي 1945حوالي نصؼ مميوف في شير مارس 

 :1945ماي  8حوادث خامسا/ 
بتحرؾ سياسي واسع لجميع الكتؿ الجزائرية )األىمية(  1945امتاز الوضع العاـ قبؿ ماي 

التي تمكنت  "ة أحباب البياف والحريةحرك"وأىـ حركة تبنت القضية األىمية واستمرت في نشاطيا ىي 
أثارت تخوؼ اإلدارة الفرنسية، وجعمت الكولوف وأصحاب اليميف المتطرؼ مف خمؽ وحدة وطنية 

يشتدوف في التحامؿ عمييا، ومحاولة القضاء عمييا، ىذا الواقع خمؽ جّوا مكفيرا بيف الجزائرييف 
حوؿ ىذا الصراع عمى األقؿ مف الجانب المتحمسيف والفرنسييف المتشدديف، ومف المنطقي أف يت

 الفرنسي مف الحرب الكبلمية إلى المواجية العسكرية.
؛ أيف 1945ماي  1كانت أوؿ مواجية بارزة بيف القادة السياسييف والسمطة الفرنسية، في 

في «. أطمقوا سراح مصالي، واالستقبلؿ»انطمقت أصوات مف مختمؼ أرجاء الجزائر تطالب عمنا 
سممية دوف أي كممة أو شعار، لـ  ىادئةي قاـ فيو أتباع حركة أحباب البياف بمسيرات سممية الوقت الذ

في  1أشخاص في الجزائر،  4يستطع قادة حزب الشعب كبح جماح المتظاىريف، مما أودي بمقتؿ 
 . 1في وىراف 1البميدة، 

ب الشعب، ىذه المظاىرات والمواجيات تسببت في توقيؼ عدد كبير مف المسؤوليف في حز 
ـّ توقيؼ فرحات عباس والدكتور سعداف وأطمؽ سراحيـ حتى  كما لـ يسمـ األعضاء النخبة، حيث ت

 . 21945ماي  8. لكف كانت ىناؾ مواجية ثانية قريبة العيد وىي يـو 1946شير مارس 
قرر القادة الوطنيوف الناشطوف في أحباب البياف والحرية تنظيـ مظاىرات في مقاطعات 

تاريخ انتصار  1945ماي  8وانطمقت بالفعؿ مظاىرات بالتزامف مع  3ماي  1ي الجزائر منذ مختمفة ف
الحمفاء في الحرب العالمية الثانية، حمموا فييا رايات الحمفاء والراية الجزائرية، وصاحوا في وقت بنفس 

حدة في  كثرأالكممات االستقبللية، وطالبوا بإطبلؽ سراح مصالي الحاج، لكف المظاىرات كانت 
 المناطؽ الشرقية خصوصا في سطيؼ، قالمة، خراطة، عنابة، سكيكدة...

                                                 
1 -  ibid, p65. 

 .309، 2005، ترجمة: وردة لبناف، الجزائر: دار القصبة، جرور حرب الجزائرأني راي زيغر،  - 2
3- Nadjia Bouzeghrane, "en finir par le mensonge" , entretien de mohamed Harbi, EL 
Watan,  le 14 mai , 2005 
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آالؼ شخص يتبع حزب الشعب باإلضافة  8إلى  7مف بيف المشاركيف في المظاىرات حوالي 
مف أجؿ « »يحيا مصالي»عنصر مف الكشافة اإلسبلمية، رفعوا البلفتات التي كتب فوقيا  200إلى 

. وكاف أوؿ القتمى الكشاؼ بوزيد سعاؿ الذي كاف 1«لجزائر حرة ومستقمةتحيا ا»، «استقبلؿ الشعب
 .2يحمؿ العمـ الجزائري ورفض إسقاطو، والذي قتؿ عمى يد أحد رجاؿ الشرطة الفرنسية

طبلؽ النار عمى المتظاىريف وساعدىا في ذلؾ  سارعت الشرطة الفرنسية باليجـو وا 
ـ لقتاؿ الجزائرييف، وىنا تحولت المظاىرة السممية إلى المستوطنوف األوروبيوف الذيف خرجوا بأسمحتي

 مواجية عسكرية، اقتصر سبلح الجزائرييف فييا عمى المدي والعصا والحجارة.
مف الواضح أف اإلدارة الفرنسية اعتبرت التظاىر بحمؿ العمـ الوطني مساسا بالسيادة الفرنسية، 

بعد محاولة إلنزاؿ العمـ وافتكاكو مف الشاب  وليذا أصدر نائب عمالة سطيؼ أوامره بإطبلؽ النار،
 الذي كاف محاطا بمجموعة مف الشباف أعّدت نفسيا لمدفاع عف العمـ.

لـ تقتصر األحداث عمى مدينة سطيؼ وحدىا، بؿ امتدت إلى أكثر مدف وقرى ودواويرىا، كما 
يمقوف القبض عمى األىالي  أّف الفرنسييف بدوف استثناء اشتركوا في االستفزازات وعمميات القمع وكانوا

الجزائرييف ويزجونيـ في السجوف بدوف محاكمة وال مراقبة. كما اشتركت القوات العسكرية الفرنسية 
جميعيا في عمميات اإلبادة، القوات البرية والبحرية والجوية فضبل عف الشرطة والدرؾ والميميشيات، 

الجزائرييف، واقتياد عشرات اآلالؼ إلى مف  45000وأسفرت العمميات عمى استشياد ما يزيد عمى 
عداـ العشرات عف طريؽ المحاكـ  .3السجوف والمحتشدات، وا 

ىذه األحداث جمعت بيف قادة حزب الشعب وحركة أحباب البياف والحرية، حتى أّنيما لقيا 
موقوؼ.  2500نفس رد الفعؿ مف قبؿ السمطة الفرنسية التي قامت بتوقيؼ عناصر منيما حوالي 

إلى أف تمكنت مف  1962ؾ مف صدر في حقو اإلعداـ وعناصر أخرى انتظرت حتى عاـ وىنا
 الخروج مف السجف.

 :1945موقف اإلدارة الفرنسية من حوادث ماي 
ما ىي إاّل مؤامرة وطنية انفصالية كاف اليدؼ  1945اعتبرت اإلدارة الفرنسية أّف حوادث ماي 

نسييف مف الجزائر ولكي يؤثروا عمى ىذه اإلدارة ويدفعونيا منيا القياـ بحركة عصياف عامة إلخراج الفر 
                                                 

1  - Hassan Remoun , "les Evénements de mai 1945, le mouvement national et la société 
Algérienne aujourd’hui In,  EL Watan du 8 mai 2005.                                                                                                               

 .87، ص مرجع سابؽإسماعيؿ سامعي،  -2
 .205جماؿ قناف، مرجع سابؽ، ص  -3
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لضرب الحركة الوطنية وعدـ القياـ بأي إصبلح. ىنا حاولت اإلدارة الفرنسية أف تتبلعب بقادة الحركة 
الوطنية بتصنعيا جيؿ مف دعا إلى قياـ ىذه المظاىرات، ولكي تحاوؿ جس نبض الجزائرييف وعمى 

ركة أحباب البياف، وفيما إذا كاف بإمكانيا  التأثير عمى مواقفيـ المتصمبة رأسيـ قادة حزب الشعب وح
 .1وعمى رأسيا المطالبة باالستقبلؿ

وىناؾ مف ادعى أّف الجوع ىو سبب انتفاض األىالي الجزائرييف، وادعاؤه ىذا يحاوؿ مف 
 اء البعد السياسي ليذه الحوادث.خبللو إخف

 :1945ماي  موقف قادة الحركة الوطنية من حوادث
الحقيقة، أّف حزب الشعب الجزائري لـ يكف يسعى إلى سفؾ دماء الجزائرييف في استغبلؿ 

، بؿ كاف يسعى لمتعريؼ والتأكيد عمى مطالبو بوسيمة سممية وبعيدا عف العنؼ، 1945ماي  8فرصة 
و الذي ساىـ في لكف القاعدة الشعبية لـ تكف تتمتع بالرؤية التي كانت لدى القادة، وحماسيا الشديد ى

 .2إرباؾ السمطات الفرنسية ىذه األخيرة التي سمطت جاـ غضبيا عمييـ
أما زعماء الحركة الوطنية، فقد وصفوىا عمى أّنيا مؤامرة استعمارية دبرت مف طرؼ الكولوف 

معو والقضاء وبعض أصحاب النفوذ والماؿ، والغرض منيا إثارة الشعب الجزائري حتى يسيؿ عمييـ ق
 ركة الوطنية.عمى الح
 :1954-1946الحريات الديمقراطية  حركة انتصارسادسا/ 

 ظروف تأسيس الحركة:
تفكؾ الوحدة الوطنية التي حققتيا حركة أحباب البياف والحرية،  1945نتج عف حوادث ماي 

فتفّرؽ النواب والعمماء وقادة حزب الشعب، وقرر ىذا األخير المضي قدما في سياستو السابقة وعدـ 
ودة إلى العرائض والبيانات، وأدرؾ أّف فرنسا لف تفي بوعودىا وخير دليؿ عمى ذلؾ المجازر الع

. ورغـ ذلؾ وجد الحزب نفسو مترددا؛ فيما إذا كاف سيواصؿ العمؿ الّسري 31945ماي  8الفظيعة في 
وىو أسموب تعّود عميو وساعده إلى حد بعيد في التحرؾ بيف أوساط  1939منذ أف حّؿ سنة 

                                                 
، 1995، الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، ماي المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية 8عامر رخيمة،  -1

 .84ص 
، 142، ص ص 1984الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية،  زائر،في الج 1945ماي  8، عينادثابت رضواف  -2

143. 
، ترجمة: عبد القادر بف الحارث، الجزائر: 1954 -1900المقاومة السياسية ، أحمد وصاري ،محفوظ قداش - 3

 .120، ص 1989المؤسسة الوطنية لمكتاب، 
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زائرييف دوف مضايقة مف طرؼ السمطات الفرنسية، وبيف الظيور العمني عمى غرار النواب بقيادة الج
فرحات عباس، وىذا قد يضطره لمتنازؿ عف أمور عّدة. وال يخفى عمينا أّف فرحات عباس قد اكتسب 

في ابتعاد  ولو بطريقة غير مباشرة، وىذا ما ساىـ 1943يف بعد بياف شيرة واسعة بيف األىالي الجزائري
األضواء عف حزب الشعب الجزائري صاحب النزعة االستقبللية. وكانت ضرورة اكتساب الصفة 
الشرعية لمحزب أماـ اإلدارة الفرنسية مّمحة خاصة وأّف األحزاب الشرعية )معترؼ بيا رسميا مف قبؿ 

في شير نوفمبر  اإلدارة الفرنسية( قد كانت تتحرؾ عمى نطاؽ واسع، وبعدد تردد طويؿ قّرر الحزب
يواصؿ عممو  1939إبقاء "حزب الشعب الجزائري" المنحؿ مف طرؼ اإلدارة الفرنسية منذ عاـ  1946

نشاء حزب شرعي ُيعمف عنو لدى اإلدارة الفرنسية، فأسس "حركة االنتصار لمحريات  الّسري، وا 
ؿ لو حؽ الترشح لمختم ؼ المجالس، وأف الديمقراطية" كغطاء شرعي يسمح لو بتحرؾ واسع، ويخوِّ

يعرؼ بمطالبو وأىدافو أكثر فأكثر لمجماىير الجزائرية. والحقيقة أف سبب اإلبقاء عمى حزب الشعب 
الجزائري وعمى النشاط الّسري كاف مّرده رفض بعض قادة الحزب انتياج الحزب سياسة األحزاب 

وىدؼ الحزب األساسي ويبعده األخرى المبلينة لئلدارة الفرنسية، وىذا األمر قد يؤثر سمبا عمى مبدأ 
عف القضية الرئيسية وىي االستقبلؿ الوطني، لكف مصالي الحاج أقنع األعضاء بأىمية العمؿ العمني، 

 . 1لعمؿ السّري في إطار حزب الشعبوفي نفس الوقت المحافظة عمى ا
 تجربة االنتخابات:

جديد ىو حركة  بعد أف فصؿ النقاش حوؿ مصير حزب الشعب، تقدـ ىذا األخير بعنواف
كواجية شرعية لو، وخاض بيذه التسمية معترؾ  -كما سبؽ وأف ذكرنا-االنتصار لمحريات الديمقراطية

، ومع ذلؾ لـ يتقبؿ العديد مف المناضميف المتمسكيف بالّسرية، والعمؿ 1946االنتخابات في أواخر 
حقيقي وقد يضطر إلى التنازؿ الثوري، ترشح الحزب لبلنتخابات، ورأوا في ذلؾ انحرافا عف اليدؼ ال

لى قبوؿ بعض القرارات التي ال تتجاوب مع مبدأ االستقبلؿ، ليذا تقرر عقد مؤتمر يضـ إطارات  وا 
ببمكور ألسباب أمنية،  16ببوزريعة ويوـ  15. اجتمع القادة يـو 1947فيفري  16و 15الحزب يومي 

إلنشائيا حزبا شرعيا دوف استشارة  وقد ىاجـ التيار المتحمس قيادة الحزب والمجنة المركزية
 ، وأخيرا انتيى المؤتمر بتوصيات توفؽ بيف التيارات.2المناضميف

                                                 
1- Benyoucef Benkhadda, les Origines du premier novembre 1954, 2 emme  édition, Alger: 
centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er 
novembre, 1999, p116.  

 .347، 346شارؿ أندري جولياف، مرجع سابؽ، ص ص  -2
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 :1أّما القرار الذي أرضى الطرفيف فكاف كما يمي
اإلبقاء عمى حزب الشعب الجزائري في إطاره الّسري القديـ، لمعمؿ عمى توسيع القاعدة الحزبية،  -1

 لية.ونشر الفكرة النضالية االستقبل
طارىا القانوني لمساعييا  -2 متابعة حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية بمظيرىا الشرعي، وا 

ونشاطيا في األوساط الرسمية والشعبية لتوعية الجماىير بصفة عامة، ولمتخفيؼ مف المشاكؿ اليومية 
 التي تواجو المواطنيف في حياتيـ اليومية لدى اإلدارة الفرنسية.

 (OS)مة شبو عسكرية سرية، عرفت فيما بعد "بالمنظمة الخاصة" أو "المنظمة السرية" إنشاء منظ -3
 تتولى اإلعداد والتعبئة لمعمؿ الثوري.

وعوض أف يتصدع الحزب مف جراء االنتقادات التي ّوجيت إلى قيادتو، سكنت المشاحنات 
 موزداد.بمجرد صدور قراره الخاص بالمنظمة الخاصة التي عّيف عمى رأسيا محمد ب

تحّمس فرحات عباس زعيـ االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري  1946بالنسبة لبلنتخابات 
مقعدا مف  11لفكرة الترشح لمبرلماف الفرنسي، فرشح نخبة مف خيرة عناصره المثقفة وتحصمت عمى 

معركة مقعدا وقد عارض حزب الشعب الجزائري ىذه االنتخابات، ثـ عدؿ عنيا وخاض بدوره  13بيف 
مف مرشحيو. إّف نواب حركة انتصار الحريات الديمقراطية  5االنتخابات بغطائو الشرعي الجديد ونجح 

مطمب االستقبلؿ ية، ورددوا داخؿ قاعات البرلماف صّرحوا منذ البداية بأّنيـ ال يعترفوف بالقوانيف الفرنس
. وكاف لحركة 1830منذ عاـ  التاـ، رافضيف في نفس الوقت السياسة الفرنسية المتبعة بالجزائر

، 1947االنتصار لمحريات الديمقراطية الفرصة في المشاركة في انتخابات المجالس البمدية عاـ 
يضاح  وتحصمت فييا تقريبا عمى جميع البمديات، وكاف نجاحيا برىانا عمى دعـ الجزائرييف ليا وا 

ة مشاكؿ عمى رأسيا عدـ التوفيؽ رغبتيـ الجامحة في نيؿ االستقبلؿ، ومع ذلؾ صادفت الحركة عدّ 
بيف العمؿ الشرعي المقتصر عمى تحسيف وتسوية مشاكؿ المواطنيف والعمؿ السري الساعي 

 .2لبلستقبلؿ
 120جاء دور الترشح لممجمس الجزائري الذي تقرر تكوينو في الجزائر مف  1948وفي عاـ 

أف يصير الجزائريوف عمى قدـ المساواة  نائبا مناصفة بيف الجزائرييف والفرنسييف في الجزائر، ومخافة
يدموند نيجبلف امع الفرنسييف، شرعت اإلدارة الفرنسية لتزييؼ االنتخابات التي حاؾ خيوطيا آنذاؾ 

                                                 
 .71 ،69مصطفى ىشماوي، مرجع سابؽ، ص ص  - 1
 .316، 315ص عمار بوحوش، مرجع سابؽ، ص  - 2
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الذي اشتير بالتزوير، وقاـ باعتقاؿ المرشحيف قبؿ يوـ االنتخاب، ومنع المناضميف الوطنييف مف 
تالي لـ يفز إاّل عدد ضئيؿ مف مرشحي حركة االنتصار اإلشراؼ عمى مكاتب وصناديؽ االقتراع، وبال

لمحريات الديمقراطية ونفس األمر بالنسبة لباقي األحزاب الجزائرية الذيف ضاعت أصواتيـ في وسط 
 . 1أغمبية فرنسية

 مثورة التحريريةل المحور السابع: االعداد
لعيد الجديد، بكؿ أبعادىا بعثا جديدا لمجزائر في ا 1954جاءت ثورة أوؿ نوفمبر المجيدة سنة 

ومفاىيميا مستخمصة العبر مف إخفاؽ المقاومات السابقة التي عمت أرجاء الوطف شماال وجنوبا وشرقا 
 وغربا.
 :فكرة الثورةنمو  أوال/

 :1945مظاىرات ماي  -أ
منيا: تأثير  االحتبلؿكانت ىناؾ عدة عوامؿ ميدت لممواجية المسمحة بيف الجزائرييف وقوات 

العالمية الثانية ودعاية الحمفاء وعزيمة مناضمي حزب الشعب في المرور إلى الفعؿ المسمح.  الحرب
 االستفزازكما كاف ىناؾ عزيمة المعمريف في التصدي لنضاؿ الوطنييف الجزائرييف بكؿ الوسائؿ ومنيا 

طنييف خبلؿ المظاىرات. ومف ىنا فقد كاف ىناؾ ىذا الحقد بيف األوروبي في الجزائر وبيف الو 
قائبل: "إذا لـ تتخذ  1944الجزائرييف، وقد حذر الدكتور سعداف خبلؿ الجمعية العامة بقسنطينة سنة 

 خطيرة بيف األىالي..". انقبلباتإجراءات سوؼ تحدث 
خبلؿ شير جويمية شيدت األحياء التي يسكنيا المسمموف بمدينة سكيكدة ىجوـ قوات  األحداث: -

ثبلثيف شخصًا وقد تدخؿ الشعب وواجو قوات األمف. ويمكف أف نعتبر  مسمحة أسفرت عف مقتؿ حوالي
ىذا الحدث ثانويا ولكف لو بعده السياسي إذ استغمت السمطات الفرنسية ىذه الفرصة لتحويؿ مصالي 

 الحاج إلى سجف القميعة. 
وفي ىذه األثناء بدأ الحديث عف مؤامرة وطنية في شرشاؿ، وكاف ىناؾ حديث عف دعـ 

لثورة عربية ووصوؿ أسمحة مف دوؿ أجنبية ومساعدة مصرية وتنظيـ األلماف مناطؽ تدريب  أمريكي
 في الجزائر، وىناؾ حدث وعي جديد وروح جديدة لدى الجزائرييف.

                                                 
(، الجزائر: 1962 -1946يحي بوعزيز، االتيامات المتبادلة بيف مصالي الحاج والمجنة المركزية وجبية التحرير ) - 1

 .14، 13، ص ص 2003دار ىومة، 
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تذكر بعض الروايات أف تمميذة في منطقة بجاية كتبت عمى كراسيا  روح جديدة لدى الجزائريين: -
ا لمنموذج المقترح مف طرؼ معمميا "أنا فرنسي وفرنسا وطني" . "أنا جزائرية الجزائر وطني" خبلف

وىناؾ تمميذ آخر رد عمى معممو عندما كاف يتحدث عف وضعية العبيد في العصر الروماني يقوؿ: 
 "مثمنا تماما".

وفي مدينة البميدة اتيـ معمـ بتيمة تدريس معاني الوطنية لطمبتو واشتكى ستة مف ممثمي 
الية قسنطينة مف الحقد الذي أظيره الموظفوف والتجار المسمموف تجاىيـ. وكاف المجمس العاـ في و 

ىناؾ حالة مف عدـ األمف إشتكى منيا المعمروف في الميمية وغيرىا. وصار العماؿ الجزائريوف 
 يرفضوف العمؿ في الورشات الخاصة وممتكبلت المعمريف.

اف خطر المواجيات الدامية واضحا لمعياف، ك :االستعماريةاإلجراءات المتخرة من طرف السمطات  -
صرح الجنراؿ ىنري مارتف بأف حزب الشعب كاف يحضر لثورة عامة في مدينة  1945ففي أفريؿ 

في ىذا الحزب كاف شديدا. وقامت السمطات المدنية والعسكرية  االنخراطسطيؼ، وأف اإلقباؿ عمى 
عة لدعاة الثورة، وكاف مف يبنيا: الجزائر، بوضع قائمة لممناطؽ الحساسة الخاض 1944خبلؿ أكتوبر 

إجراءات ىامة  واتخذت ،وىراف، قسنطينة، منطقة القبائؿ الكبرى والصغرى، وجباؿ تممساف، واألوراس
لحفظ األمف وكاف ىناؾ نقاط حساسة أخرى: سطيؼ، تبسة، بسكرة، األوراس، وكانت أقؿ المناطؽ 

ؿ مصالي الحاج إلى سجف تـ تحوي 1945فريؿ أ 30تأثرا بالوطنية ىي منطقة وىراف. وخبلؿ 
 برازافيؿ.

 :1945ماي  1مظاىرات  -ب
كاف حزب الشعب عازما عمى إظيار مدى قوتو في الساحة السياسية واستغؿ ىذه الفرصة 

ضد تحويؿ مصالي الحاج إلى الصحراء أوال، ثـ إلى برازافيؿ بعد ذلؾ. وكانت ىناؾ  لبلحتجاج
طينة خصوصا إلى تبسة والقؿ وخنشمة وعيف البيضاء وسطيؼ وىناؾ مسيرات عامة في منطقة قسن

 أظير الوطنيوف في حزب الشعب قدرتيـ عمى تأطير الجماىير.
كاف الغرض مف ىذه المظاىرات ىو اإلثبات لمحمفاء أنو كانت ىناؾ حركة وطنية منظمة 

 مخيبا لكؿ اآلماؿ والوطنية. كاف وقوية، ولكف رد فعؿ الحمفاء والسمطات الفرنسية واألحزاب األوروبية
 :1945ماي  1نتائج مظاىرات  -ج

باتخاذ إجراءات قمعية ضد منظمي المظاىرات مف حزب الشعب  االستعماريةقامت اإلدارة 
أمثاؿ حسيف عسمة، ىني محمد، حفيظ عبد الرحماف، أحمد مزغنة، سامي محمد، واختفى مسؤولوف 
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األمف العاـ لوالية الجزائر باعتبار األعضاء الذيف  فرحات عباس مف طرؼ 12آخروف.. وىنا أخرج 
وىنا قاـ الحزب الشيوعي الفرنسي  AMLشاركوا في المظاىرات كانوا مف حزب أحباب البياف والحرية 

CGT. 
 :1945ماي  8حوادث  -ب

منعرجا جديدا في تاريخ األحزاب السياسية الجزائرية إذ رسخت  1945ماي  8كانت أحداث 
 .1ال يفيـ إال لغة واحدة وىي لغة الحديد والنار االستعمارائرييف فكرة ال جداؿ فييا أف في عقوؿ الجز 
واألفراح بنصر الحمفاء، فخرج  االحتفاالتماي كاف العالـ في غيبوبة النصر فكانت  8ففي 

وعبر عف المشاعر الوطنية وعف تعمقو بالحرية كغيره مف  1945ماي  8الشعب الجزائري في يـو 
 في العالـ. الشعوب

كاف يوـ ثبلثاء  1945وقد كتب السيد فرحات عباس عف ىذه األحداث يقوؿ: "الثامف ماي 
ألؼ شخص مف  15و 5وىو يوـ سوؽ أسبوعية، تستقبؿ مدينة سطيؼ في مثؿ ىذا اليوـ ما بيف 

 الفبلحيف والتجار القادميف مف المناطؽ المجاورة". 
إثر إطبلؽ محافظ الشرطة  االصطداـحتى حدث ولـ تمر الساعات األولى مف الثامف ماي 

الفرنسة في مدينة سطيؼ أشياري عمى الكشاؼ الشاب سعاؿ بوزيد الذي كاف يحمؿ العمـ الجزائري 
الجماىير الجزائرية التي لـ تجد أماميا مف وسيمة  انفجارويتقدـ المظاىرة فأرداه قتيبل، مما أدى إلى 

لى أي سبلح عثروا عميو الفؤوسلعصي و إلى ا االلتجاءلمدفاع عف نفسيا إال   .2والخناجر.. وا 
إلى أكثر مدف وقرى ودواوير  امتدتعمى مدينة سطيؼ وحدىا، بؿ  االستفزازاتولـ تقتصر 

شترؾ في عمميات التقتيؿ والقمع كؿ االقطر خاصة في قالمة ونواحييا وخراطة ودواويرىا. وقد 
اليسارية التي تجند بعضيا في مميشيات تقوـ بإلقاء  ، بما في ذلؾ العناصراستثناءالفرنسييف بدوف 

ما يزيد  استشيادالقبض واغتياؿ العناصر الوطنية بدوف محاكمة وال مراقبة. وأسفرت العمميات عمى 
عداـ العشرات عف  واقتيادمف الجزائرييف  45000عف  عشرات اآلالؼ إلى السجوف والمحتشدات وا 

 طريؽ المحاكـ.
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 .217، ص1985لمطباعة والنشر،  ثدار البعالجزائر: 
رىاصػات ثػورة"،  1945مػاي  8"انتفاظػة بومالي،  أحسف -2 ، 1988، 1448 العػدد، مجمػة المجاىػدتضػحيات شػعب وا 

 .11ص 
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العرفي وفي الريؼ كاف الجنود السنغاليوف وجنود المفيؼ األجنبي ينيبوف  أعمنت فرنسا القانوف
إلى  50مشتى وىي مجموعة مف المساكف تعد مف  44ويحرقوف ويغتصبوف النساء. ودمرت الطائرات 

 ساكف. 100
إف مجازر الثامف ماي التي مست بصورة أساسية مناطؽ قالمة وسطيؼ وخراطة لـ تجعؿ 

نما كانت درسا جديدا مميئا بالعبر ومدعاة لمتفكير الجاد. بؿ الشعب الجزائري يتقي قر إلى الوراء، وا 
وفي وسائؿ العمؿ والكفاح لممرحمة  االستراتيجيةكانت بداية مرحمة جديدة تتطمب إعادة النظر في 

لف يتحقؽ بالطرؽ السياسية بؿ مف خبلؿ  االستعماريأف إنياء الوجود  االقتناعالقادمة، بعد أف تـ 
سموب الكفاح المسمح الذي يتبلءـ مع طبيعة المستعمر الفرنسي المتعنت. ومنذ ذلؾ بدأ التفكير الجاد أ

 .1في التخطيط لمثورة بتكويف التنظيمات السرية
  OSتشكيل المنظمة الخاصة ثانيا/ 

الحريات الديمقراطية في  انتصارتقرر تكويف المنظمة الخاصة في المؤتمر األوؿ لحركة 
السبلح وتدريب األفراد الذيف  اقتناء، وىي منظمة شبو عسكرية يتمثؿ دورىا في 1947فيفري 

 يخوضوف معركة التحرير في المستقبؿ.
وقد أسندت إلى السيد محمد بموزداد ميمة قيادة المنظمة، يساعده أحمد محساس الذي باشر 

ة الخاصة والفصؿ التاـ أحسف المناضميف في الحزب لتجنيدىـ في المنظم اختيارعممو وفؽ مبدأيف: 
 بيف المنظمة الخاصة والتنظيمات األخرى التابعة لمحزب محافظة عمى السرية.

تكونت المنظمة الخاصة مف ثمانية عناصر ىـ: محمد بموزداد رئيسا. حسيف آيت احمد نائبو 
سؤوؿ السياسي. محمد ماروؾ عمى منطقة الجزائر. الجيبللي بالحاج نائبو العسكري. أحمد بف بمة م

وىراف. محمد بوضياؼ عمى منطقة قسنطينة. ارجيمي الجيبللي عف منطقة متيجة. وأحمد  منطقة
 محساس كعضو.

العضو المجند يجب أف تتوفر فيو -: " تجنيد محدود يما يمومما جاء في نظاميا الداخمي 
ة، الخدمة غير ، القدرة الجسمياالستقرار، السرية، الشجاعة، الفعالية، االقتناعالشروط التالية: 

ال يغادر التنظيـ في الوقت  وأف يؤدي القسـ وأف لبلمتحافالمحدودة، العضو المجند ال بد أف يخضع 
ذا حدث ذلؾ فإنو يعد ىاربا.  الذي يشاء وا 

                                                 
 .320عمار بوحوش، مرجع سابؽ، ص  -1
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تمؾ بعض البنود الخاصة بالتجنيد في نظاـ المنظمة الخاصة الداخمي، أما ىدفيا فكاف يتمثؿ 
 لجيش الجزائري تمييدا لخوض غمار الكفاح المسمح.في العمؿ مف أجؿ إعداد ضباط ا

، لكف بموزداد 1947فيفري  13ليا في منزؿ بموزداد في القبة في  اجتماععقدت المجنة أوؿ 
جانفي  14لمعبلج، حيث توفي ىنالؾ يوـ  1949أصيب بمرض نقؿ عمى إثره إلى فرنسا في ديسمبر 

ة الخاصة وىو الشاب حسيف آيت احمد الذي ، فخمفو في منصبو المسؤوؿ األوؿ عف المنظم1952
 شخص لمقياـ بالعمؿ العسكري. 1000قاـ بعمؿ رائع ونجح في تجنيد حولي 

ولـ تقتصر المنظمة العسكرية السرية عمى مدينة الجزائر فقط إذ يقوؿ السيد عمار بف عودة: 
إلى فتح فروع ليا ولـ "كانت منتشرة تقريبا في كؿ القطر الجزائري، مما يفسر بأف المنظمة سارعت 

تكتؼ بالمركز، وذلؾ حتى تضمف تجنيدا وتدريبا ألكبر عدد ممكف مف أبناء الشعب الجزائري 
 بقيادة مصطفى بف بولعيد. 1947المتحمسيف لمثورة وأسست ليا فروعا في األوراس سنة 

 المنظمة الخاصة في فترة وجيزة أف تفرض نفسيا وأف تطور الوضع النضالي في استطاعت
إلى اإلمكانيات المادية إال أنيا استطاعت أف تثبت وجودىا بنشاط  افتقارىاالحزب، فعمى الرغـ مف 

أفرادىا فصارت بذلؾ تجمب إلييا متابعات الشرطة الفرنسية. ولـ تكتؼ برفع الشعارات بؿ قامت بتنفيذ 
قاـ بيا سويداني بعض العمميات العسكرية المسمحة، فجمبت أنظار السمطات الفرنسية منيا عممية 

. وكذلؾ عممية بريد 1باليجوـ عمى مقمع الرخاـ بفميفمة 1949بوجمعة مع بعض المناضميف سنة 
وأسفرت عف غنـ أمواؿ البريد التي  1949أفريؿ  7وىراف التي تـ التخطيط ليا بقيادة أحمد بف بمة يـو 

 في شراء األسمحة. استعممت
ؿ عمى عـز المنظمة عمى القياـ بالعمؿ المسمح إف ىاتيف العمميتيف وخصوصا األخيرة دلي

إلى حركة  اتياماتياالتي وجيت  االستعماريةولتبرىف عمى وجودىا بخمؽ جو مف القمؽ في اإلدارة 
الحزب تبرأ مف ىذه العمميات وقررت قيادتو حؿ المنظمة  غير أفالحريات الديمقراطية،  انتصار

 ديا لتكرار مثؿ تمؾ الحوادث المحرجة..وتجريد أعضائيا مف ممارسة أي مسؤولية تفا
حدث تغيير في قيادة المنظمة الخاصة حيث تغير رئيس المنظمة  1949في شير ديسمبر 

-1948حمد بسبب األزمة البربرية التي عاشيا الحزب في فرنسا خاصة عامي أالسيد حسيف آيت 
بأحمد بف بمة.  1949خريؼ مما أدى إلى إبعاده عف قيادة المنظمة الخاصة، وتـ تعوضو في  1949

                                                 
 دار البعث قسنطينة، الجزائر: ،الشرقيةلمحات من مسيرة الثورة التحريرية ودور القاعدة  العسكري،ابراىيـ   -1

 .81ص 1992، لمطباعة والنشر
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 استخمؼوأعقب ذلؾ تحويؿ في قيادة المنظمة عيف إثره بوضياؼ عمى رأس منطقة الجزائر، في حيف 
بف بمة عمى وىراف عبد الرحماف سعيد. وزج ببعض أعضاء المنظمة الخاصة بمدينة قسنطينة في 

اؿ التي أصبحت الحصف سجوف المستعمر الفرنسي بينما تمكف اآلخروف مف الفرار محصنيف بالجب
 لثوار نوفمبر.

 انتصارلكف العممية التي كانت مضرة بالمنظمة الخاصة التي تعتبر الجناح العسكري لحركة 
، وتكمف ىذه العممية في 1950مارس  18الحريات الديمقراطية ىي عممية تبسة التي تـ تنفيذىا يوـ 
الحريات الديمقراطية في تبسة، وىذا  صارانتإقصاء عبد القادر خيار الممقب برحيـ مف صفوؼ حركة 

بذلؾ خطأ فادحا حمؿ  وارتكبأدى إلى إفشاء األسرار التي كانت بحوزتو في المنظمة الخاصة، 
الفرار إلى محافظة الشرطة بما كاف لديو مف معمومات مف أسماء  استطاعالمنظمة عمى تأديبو وقد 

المنظمة الخاصة  اكتشاؼعممية اإلعبلف عف التي تمت  االعتقاالتأفراد المنظمة. وشممت حممة 
مناضؿ في مقدمتيـ مسؤوليا األوؿ أحمد بف بمة وأقرب مساعديو: بمحاج، ارجيمي،  450حوالي 

 .1ومحساس، ويوسفي
  داخل الحركة الوطنية: االنشقاقثالثا/ 

 اعتراضيـبدأت الخبلفات بيف زعيـ الحزب مصالي الحاج وأعضاء المجنة المركزية بسبب 
، حيف قرر مصالي الحاج 19532قد وصؿ الخبلؼ ذروتو في سنة مى منحو صبلحيات خاصة و ع

ؼ ألوؿ مرة عمى المناضميف إطارات اتحادية الحزب بفرنسا ليطرح الخبل اجتماعفرصة  استغبلؿ
 .3مباشرة

الحريات  انتصارفي صفوؼ حركة  االنشقاؽوكاف الموضوع الرئيسي الذي خمؽ ىذا 
لتحالؼ مع بقية األحزاب الجزائرية بقصد خمؽ جبية مشتركة موحدة لممشاركة في الديمقراطية ىو ا

 .19514جواف  17ريعية التي تجري في التش االنتخابات
الحزب إلى  انشؽلجأ زعيـ الحزب لحؿ المجنة المركزية فمـ يذعف أعضاؤىا لقراره وبذلؾ 

ورت الخبلفات بينيما وتبادال التيـ قسميف: الرئيس وأنصاره والمجنة المركزية وأنصارىا. وقد تط
                                                 

 .32ص ، 2001الجزائر: دار ىومة لمنشر والتوزيع، ، اةتيال حمممحمد عباس،   -1
 2004 ،، الجزائر: دار ىومة لمنشر والتوزيع4ط، التحريرمؤتمر الصومام وتطور ثورة غيدي، ز محمد لحسف ا - 2

 .50ص 
 32.صمرجع سابؽ،  اغتياؿ حمـ،محمد عباس،   -3

 .325ص ،مرجع سابؽعمار بوحوش،  - 4
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عف المبادئ واألىداؼ المنشودة، األمر الذي أدى بكمى  واالبتعادباحتكار المناصب الحزبية العميا 
الكتمتيف إلى عقد مؤتمريف أحدىما في بمجيكا، وقد دعا إليو السيد مصالي والثاني بمدينة الجزائر. وقد 

 .19541المركزيوف وكاف ذلؾ في صيؼ  دعا إليو السيد حسيف لحوؿ وجماعتو أي
 االستعمارالحركة الوطنية عف ىدفيا األساسي ضد  انشغاؿأدت ىذه الخبلفات اليامشية إلى 

الوطني، وكذلؾ المجيودات التحضيرية الجبارة التي قامت بيا  االستقبلؿالفرنسي وذلؾ لمحصوؿ عمى 
ء المنظمة الخاصة موقؼ المتفرج مف الشقاؽ النخبة الثورية المؤمنة بالعنؼ الثوري. ولـ يقؼ أعضا

الذي حدث داخؿ الحزب عمى الرغـ مف موقؼ كبل الطرفيف المتخالفيف إزاء المنظمة الخاصة 
 .2وأصحابيا المناديف بتعجيؿ العمؿ الثوري

الحريات  انتصاروقد كانت المنظمة الخاصة تعتبر الطرؼ الثالث داخؿ حزب حركة 
ىا حجب الثقة عف زعيـ الحزب وعف أعضاء المجنة المركزية جميعيـ، الديمقراطية، وقرر أعضاؤ 

إلى العمؿ الثوري مف خبلؿ تأسيس حركة قوية تأخذ عمى عاتقيا ميمة إعادة بناء  االنتقاؿوقرروا 
وسياستيا الكفاح المسمح  اجتماعيةالحريات الديمقراطية تكوف قيادتيا جماعية وقراراتيا  انتصارحركة 

 .3المجنة الثورية لموحدة والعمؿ اسـا وأطمقوا عميي
 :CRUAالمجنة الثورية لموحدة والعمل  إنشاء رابعا/

مف   الحريات الديمقراطية تحاوؿ مجموعة انتصارألزمة الحركة الوطنية وتصدع حزب  نتيجة
بضرورة المجوء إلى الحؿ العسكري تجاوز األزمة  مناضمي المنظمة الخاصة الذيف كانوا يؤمنوف

في  لبلنطبلؽإعادة توحيد الصفوؼ  جديد ىدفيا وذلؾ بخمؽ تنظيـ مف تردد وشمؿ ترتب عنيا  وما
 1954 مارس 6(، وذلؾ يـو CRUAالعمؿ المسمح، أال وىي المجنة الثورية لموحدة والعمؿ" )

 .4فشمت في مسعاىا  باألطراؼ المتنازعة ولكنيا االتصاؿ  ىذه المجنة وحاولت
الثورة  انطبلؽوالموافقة النيائية الجماعية عمى الشروع في العمؿ عمى مف النقاش  االنتياءبعد 

السري كمسؤوؿ وطني وكمؼ  باالقتراعبانتخاب محمد بوضياؼ  22المسمحة قاـ أعضاء مجموعة 
في ذلؾ  22مجموعة  اتخذتيابتشكيؿ أمانة تنفيذية تتولى قيادة الحركة الوطنية وتطبيؽ القرارات التي 

                                                 
 .86، صمرجع سابؽابراىيـ العسكري،  -1
 .51ص ،مرجع سابؽمحمد لحسف ازغيدي،  -2

 .53، صالمرجع نفسو - 3
 .64، ص 1994، مرجع سابؽ، الثورة الجزائرية: سنوات المخاضمحمد حربي،  - 3
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لمجنة الستة الذي عقد بمحؿ المناضؿ عيسى كشيدة  اجتماعوكمؿ أوؿ  ،خي بالمديةالتاري االجتماع
وكيفية تطبيقيا  22بشارع بربروس في أعالي القصبة بوضع نظاـ داخمي لمجزائر ودراسة الئحة الػ

 :1عدد مف القرارات منيا واتخاذ
 تجميع العناصر السابقة في المنظمة الخاصة والشروع في ىيكمتيا. -
 عمى دفاتر المنظمة الخاصة التي أعيد طبعيا ليذا الغرض. اعتماداالتكويف العسكري  ؼتئنااس -
توزيع  االجتماعلساعة إعبلف الثورة وتـ في نفس  استعداداتدريب مختصيف في صنع المتفجرات  -

 . ثـ أصبحوا تسعة أعضاء بعد أف أضيؼ إلييـ الوفد المستقر بالقاىرة2المياـ بيف أعضاء المجنة
محمد خيضر، حسيف آيت احمد، أحمد بف بمة، وذلؾ مف أجؿ اإلعداد لمثورة المسمحة وتمت ىذا 

سرية كثيرة ونتج عنيا بمورة العمؿ الثوري وتنظيـ المناطؽ لمعمميات عبر مستوى  اجتماعات االجتماع
 :3التراب الوطني وكاف تقسيـ التراب الوطني إلى ستة مناطؽ ىي

 وعمى رأسيا مصطفى بف بولعيد. :(ساألورا) األولىالمنطقة 
 وعمى رأسو ديدوش مراد. :(الشماؿ القسنطيني)المنطقة الثانية 
 وعمى رأسيا كريـ بمقاسـ. :(القبائؿ)المنطقة الثالثة 

 وعمى رأسيا رابح بيطاط. :(وضواحييا العاصمة) الرابعةالمنطقة 
 .وعمى رأسيا محمد العربي بف مييدي :(وىراف) المنطقة الخامسة

ببونت بيسكاد )الرايس حميدو حاليا( قرارا بتقسيـ التراب  اجتماعياتخذت مجموعة الستة في ا
تـ  1954أكتوبر  23الموالي أي يوـ  االجتماعوفي  .ي إلى خمس مناطؽ وتعييف مسؤوليياالوطن

 :4عمى االتفاؽ
 حرير الوطني.جبية التحرير الوطني لمحركة الجديدة وتنظيميا العسكري جيش الت اسـإعطاء  -
 العمؿ المسمح: بأوؿ نوفمبر. انطبلؽتحديد يـو  -

                                                 
، ص ص 2004، الجزائر: دار ىومة لمنشر والتوزيع، 1954مة في ثورة أول نوفمبر محطات حاسعمار مبلح،  -1

46 ،47. 
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 .66محمد لحسف زغيدي، مرجع سابؽ، ص -3
لمكتاب، ، الجزائر: المؤسسة الوطنية ، لمحات من ثورة الجزائر مدكما شاىدتيا وقرأت عنياجودي لخضر بوالطميف -4
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 1954نداء أوؿ نوفمبر أكتوبر تمت المصادقة عمى محتوى وثيقة  24وفي اليوـ الموالي 
 الذي يؤكد عمى:

 ضمف إطار المبادئ اإلسبلمية. االجتماعية إعادة بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية - 
 جميع الحريات األساسية. احتراـ -
 التطيير السياسي. -
 .االستعمارتجميع وتنظيـ الطاقات السميمة لتصفية  -
 تدويؿ القضية الجزائرية. -

 اندالعغداة  1954وغير ذلؾ مف النقاط اليامة، وقد تـ توزيع ىذا النداء يوـ أوؿ نوفمبر 
 المسمح.الكفاح 

وقد حضره مف العاصمة: عثماف بموزداد، الزبير بوعجاج، أحمد مرزوقي، إلياس دريش. ومف 
وىراف حضره كؿ مف: عبد الحفيظ بوالصوؼ، رمضاف بف عبد المالؾ. ومف البميدة: بوجمعة سويداني، 

 احمد بوشعيب. ومف قسنطينة: يوسؼ زيغود، بف عودة مصطفى، عبد اهلل بف طوباؿ
سنطينة: عبد القادر العمودي. ومف ناحية سوؽ اىراس: مختار باجي، ولـ يحضر مف جنوب ق

 .1محمد امعيزة، عبد الحميد ميري عضوا المجنة المركزية رغـ الدعوة الموجية ليما
مع كؿ مف بوضياؼ  االجتماعمصطفى بف بولعيد الذي كاف مف منظمي ىذا  االجتماعترأس 

 يمي: فيمامت النقاط المطروحة وبف مييدي وديدوش مراد وبيطاط وتمث
 تاريخ المنظمة الخاصة مف نشأتيا إلى ذوبانيا. -
 .2تقرير حوؿ فضح الييئة المخربة إلدارة الحزب -
أزمة الحزب وأسبابيا العميقة مف أجؿ معرفة الصعاب بيف خط إعادة البناء لئلدارة والتخمينات  -

 عة الحزب وعدـ صبلحياتو.الثورية لمقاعدة، األزمة التي كانت نتيجتيا مقاط
مف ىذه  اعتباراتفسير وضعية أعضاء المجنة الثورية لموحدة والعمؿ بالنسبة لؤلزمة والمركزييف  -

 .3الوضعية ووجود الحرب التحريرية في تونس والمغرب
 ارتباطيـوبعد مناقشات ومداوالت موضوعية قرر المجتمعوف دعـ صفوفيـ وذلؾ بتقوية 

 االجتماعمع ضرورة التأكيد عمى العمؿ المسمح غير المحدود. كما تـ في ىذا بالقاعدة الشعبية، 

                                                 
 .44ص  مرجع سابؽ، ،اةتيال حمممحمد عباس،  - 1
 .354، صمرجع سابؽعمار بوحوش،   -2
 .56محمد لحسف ازغيدي، مرجع سابؽ، ص  -3

http://www.cnerh-nov54.dz/doc/declaration.htm
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عضوا ويتألؼ المكتب التنفيذي مف ستة أعضاء وىـ  22مكتب تنفيذي لمجنة المكونة مف  انتخاب
عمى التوالي: مصطفى بف بولعيد، محمد بوضياؼ، مراد ديدوش، العربي بف مييدي، رابح بيطاط، 

 كريـ بمقاسـ.
 ير سبتمبر مف نفس السنة اجتمعت المجنة لدراسة بعض القضايا:وفي ش

 نتائج االتصاالت والتحركات. -
 قضية التنظيميف السياسي والعسكري. -
 السبلح وكيفية الحصوؿ عمى األمور الضرورية. -
 انفجرتمواصمة االتصاالت باألحزاب والييئات لجس نبضيا والتعرؼ عمى مواقفيا في ما إذا  -

 .1الثورة
 جبية التحرير الوطني وعوامل قيامياخامسا/ 

نتصار معتبر في أوؿ مؤتمر لحزب حركة اأحرز الجناح العسكري لحزب الشعب عمى 
ففي ىذا المؤتمر تقرر إبقاء الحزب  1947فيفري  15نتصار الحريات الديمقراطية الذي عقد يوـ ا

نشاء المنظمة الخاصة  تبر الجناح العسكري لمحزب، وتزعـ التي تع OSالذي يشتغؿ بطريقة سرية وا 
وخمفو في ىذا المنصب  1952ىذا الجناح آنذاؾ محمد بموزداد الذي أصابو مرض خطير وتوفي سنة 

 .2حسيف آيت احمد بمساعدة الدكتور األميف دباغيف ومسعود بوقادـو
جزائر بحي القبة بال 1947نوفمبر  13قادة المنظمة السرية ي منزؿ محمد بموزداد يوـ  اجتمع

العاصمة وىـ: محمد بموزداد، حسيف آيت احمد، جيبللي بمحاج، أحمد بف بمة )وىراف(، محمد 
 بوضياؼ )الشرؽ(، جيبللي ارجيمي، أحمد محساس، محمد ماروؾ.

مناضؿ فإف التدريبات لمثورة  1500وحسب خطة ىذه المنظمة التي بمغ أعضاؤىا حوالي 
تغيير في قيادة المنظمة حيث حؿ أحمد بف بمة محؿ وقع  1949ستأخذ حوالي سنة. لكف في سنة 

حسيف آيت احمد الذي اتيـ بكونو قد سكت عف المجموعة البربرية بزعامة رشيد عمي يحي وعندما 
حاولت مجموعة مف المنظمة السرية تأديب المدعو عبد القادر خيار في تبسة، تمكنت السمطات 

 18قبض عمى نسبة كبيرة مف المسؤوليف فييا يوـ المنظمة الخاصة وألقت ال اكتشاؼالفرنسية مف 

                                                 
 .250ص السابؽ،محمد الطيب العموي، مرجع   -1

، /https://sinbadthesailor10.blogspot.com، ثورة التحرير 1962 -1954تاريخ الجزائر  بيت المعرفة، -2
  .2021/ 09/ 12تـ التصفح يـو 

https://sinbadthesailor10.blogspot.com/
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أف تعتقؿ  استطاعت. وىكذا نجحت فرنسا في تشتيت أعضاء المنظمة السرية حيث 1950مارس 
رئيس المنظمة أحمد بف بمة ورفيقو أحمد محساس وتضعيما في سجف البميدة، ولكنيما تمكنا مف الفرار 

ر إلى القاىرة سريا وبقي ىناؾ، أما محمد بموزداد فقد . أما آيت احمد فقد ساف1952إلى القاىرة سنة 
. وأما محمد خيضر الذي يعتبر المفكر الكبير 19521جانفي  14عانى مف مرضو إلى أف توفي يوـ 

والمستشار لممنظمة السرية فقد قرر االلتحاؽ بالقاىرة وخمؽ التأييد السياسي والعسكري لمثورة، وذلؾ بعد 
 الة الفرنسية في الجزائر مثمما طمبت مبادئ الحزب.أف رفض تسميـ نفسو لمعد

أفريؿ  6بالجزائر في  انعقدالحريات الديمقراطية الذي  انتصارفي المؤتمر الثاني لحركة 
برزت قوة المنظمة الخاصة وبشكؿ واضح، حيث طالب رمضاف بف عبد المالؾ بإنشاء منظمة  1953

ظيـ المنظمة الخاصة ومشاركة مصالي الحاج فييا عسكرية لمحزب. وتقرر في ذلؾ المؤتمر إعادة تن
 باإلضافة إلى مصطفى بف بولعيد. 

 1954نوفمبر  1لـ يكف مصالي الحاج يتصور الثورة عمبل مسمحا آنذاؾ مثمما تمت عممية 
ذا تطمب األمر تمكف  بؿ كاف يريد أف  يخرج الحزب مف الجمود وأف يدخؿ المواجية بعمؿ جماىيري وا 

 . 2مؿ العسكريمف المجوء لمع
 أالوكاف قادة المنظمة السرية يتأىبوف لمعمؿ الثوري عمى مستوى المغرب العربي، وذلؾ بقصد 

تبقى الحركة الثورية في الجزائر منعزلة عف بقية المغرب العربي، خصوصا وأنو كانت لدى فرنسا 
تجنب العزلة قاـ أعضاء خطة لمتفاىـ مع التونسييف والمغاربة مقابؿ عدـ تعاونيـ مع الجزائرييف. ول

بف بمة بالحبيب بورقيبة في تونس عدة مرات، وذىب  واتصؿالمنظمة بإنشاء مكتب لمحزب بالقاىرة. 
عبد الحميد ميري إلى العراؽ حيث حصؿ عمى السبلح مف نوري السعيد. وتمكف الجزائريوف مف 

 جزائر عف طريؽ مصر.الحصوؿ عمى دعـ مالي مف المممكة العربية السعودية ثـ تحويمو إلى ال
محمد بوضياؼ بزمبلئو في المنظمة الخاصة بعد عودتو إلى الجزائر العاصمة أمثاؿ  اتصؿ

فكرة إنشاء المجنة  انبعثتمصطفى بف بولعيد العربي بف مييدي ورابح بيطاط. ومف خبلؿ ىذا المقاء 
وكانت تضـ  ،1954مارس  23الثورية لموحدة والعمؿ التي برزت إلى الوجود بصفة رسمية يوـ 

 الحيادييف وىـ: محمد بوضياؼ، مصطفى بف بولعيد، بشير دخمي، رمضاف بوشبوبة.
 :1تضمف إعبلف المجنة الثورية لموحدة والعمؿ ما يمي

                                                 
1- Benjamin Stora, Dictionnaire bibliographiques des militaires nationalistes algériens, 
Paris: Édition l’harmattan ,1985, p. 271     

 .1990نوفمبر  1 ،جريدة الشعب، حديث صحفي مع عز الذيف مييوبيي عبد الحميد ميري، ف 2-
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 االلتحاـالمحافظة عمى وحدة الحزب مف خبلؿ عقد مؤتمر موسع وديمقراطي لمحزب لضماف  -1
 الداخمي والخروج بقيادة موحدة وثورية. 

 إلى أي فريؽ مف المصالييف أو المركزييف.  االنضماـالحياد وعدـ  التزاـدعوة المناضميف إلى  -2
. مى القاعدة لمبدء بالكفاح المسمحع االستيبلءوكانت خطة بوضياؼ وبف بولعيد تتمثؿ في 

مف العمؿ السياسي  االنتقاؿوقرروا  22األعضاء الثوريوف وعددىـ  اجتمع 1954جواف  25وفي يوـ 
مف مرحمة النضاؿ السياسي إلى العمؿ  االنتقاؿلى العمؿ المسمح، بعد أف عجزت قيادة الحزب عف إ

بمنزؿ مصطفى بف بولعيد وقاـ محمد بوضياؼ والعربي بف  انعقدالذي  االجتماعالعسكري. وقد ترأس 
مى البلئحة بالمصادقة ع االجتماعمييدي بتقديـ تقارير عما يجري في الساحة السياسية آنذاؾ وانتيى 

 التالية:
 الحزب والمتسببيف فيو. انقساـ. إدانة 1
نقاذ الحركة الثورية لمجزائر 2 . اإلعبلف عف عزيمة مجموعة مف اإلطارات عمى محو آثار األزمة وا 

 .االنييارمف 
ضرورة القياـ بثورة مسمحة كوسيمة وحيدة لتحرير الجزائر وتجاوز الخبلفات الداخمية. تكونت لجنة . 3
 :2مف اآلتية أسماؤىـ 22ناضميف الم

محمد بوضياؼ )مولود في المسيمة(، مصطفى بف بولعيد )آريس(، العربي بف مييدي  الرئيسيوف:
 )عيف مميمة(، مراد ديدوش )مولود في الجزائر(، رابح بيطاط )مولود بالوادي(.

زوقي )مولود عثماف بموزداد )مولود الجزائر العاصمة(، محمد مر : مف العاصمة المشاركوف ىـ
بالجزائر العاصمة(، الزبير بوعجاج )مولود بالجزائر العاصمة(، إلياس دريش صاحب المنزؿ الذي 

 )العاصمة(. االجتماعفيو  انعقد
 بوجمعة سويداني )مولود بقالمة(، احمد بوشعيب )مولود بعيف تموشنت(.: المشاركوف مف البميدة ىـ
)مولود بميمة(، رمضاف بف عبد المالؾ )مولود  عبد الحفيظ بوالصوؼ: المشاركوف مف وىراف

 بقسنطينة(.
محمد مشاطي )مولود بقسنطينة(، عبد السبلـ حباشي )مولود بعنابة(، رشيد  المشاركوف مف قسنطينة:

 مبلح )مولود بالميمية(، السعيد بوعمي )الميمية(.
                                                                                                                                                    

  1988نوفمبر  17 ،جريدة الشعب ،عباسفي حديث مع محمد محمد بوضياؼ،  1
 .542ص، 1995الجزائر: المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية،  ،الجزائريةأرشيف الثورة محمد حربي،  - 2
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)مولود بقسنطينة(،  يوسؼ زيغود )مولود بالسمندو(، لخضر طوباؿ المشاركوف مف شماؿ قسنطينة:
 عمار بف عودة )مولود بعنابة(، مختار باجي )مولود بسوؽ اىراس(.

 عبد القادر العمودي )مولود في بسكرة(: المشارؾ الوحيد مف جنوب قسنطينة
نتخب محمد بوضياؼ اوبعد النقاش والمصادقة الجماعية عمى الشروع في العمؿ المسمح 

. وفي 22يذية تتولى قيادة الحركة الثورية وتطبؽ قرارات لجنة كمسؤوؿ وطني وكمؼ بتشكيؿ أمانة تنف
اليوـ الثاني قاـ بوضياؼ بتشكيؿ األمانة التنفيذية المكونة مف: بوضياؼ محمد: رئيسًا، العربي بف 

 مييدي، مصطفى بف بولعيد، مراد ديدوش، رابح بيطاط: أعضاء.
نزؿ عيسى كشيدة شارع بربروس، زائر العاصمة في مجليا بحي القصبة بال اجتماعوفي أوؿ 

البلئحة المصادؽ  22األوؿ ودرس األعضاء الخمسة لمجموعة  اجتماعياعقدت األمانة التنفيذية 
 : يما يمووضعوا قانونًا داخميا وقرروا  1954جواف  25 اجتماععمييا في 

يـ في التنظيـ تقوية المنظمة الجديدة عف طريؽ ضـ األعضاء السابقيف في المنظمة الخاصة وىيكمت -
 الثوري الجديد.

 عمى كتيبات المنظمة الخاصة التي أعيد طبعيا.  اعتماداالتكويف العسكري  استئناؼ -
 تكويف الفرؽ التي تتولى جمع السبلح ووضع المتفجرات البلزمة لمثورة المسمحة.  -

تصؿ تكميؼ ديدوش مراد بصفتو مسؤوال عف منطقة العاصمة أف ي االجتماعوتقرر في ىذا 
 حتى تكوف الثورة عارمة. 22جموعة إلى م باالنضماـبجماعة القبائؿ الكبرى ويحاوؿ إقناعيـ 

 انسحابكاف أعضاء المنظمة الخاصة مقتنعيف بمبدأ الكفاح المسمح وىو ما دفعيـ بعد 
قدماء أعضاء المنظمة الخاصة  اجتماعالمركزييف مف المجنة لثورية لموحدة والعمؿ إلى الدعوة إلى 

وجيوا دعوتيـ إلى المركزييف إلى التخمي عف دعوة عقد المؤتمر ضد المصالييف، وتسميـ أمواؿ و 
الحركة لشراء األسمحة واإلعداد لمثورة. وواجو أعضاء المنظمة الخاصة دعاية المركزييف والمصالييف 

ف. فكانت التي ركزت عمى التماطؿ والتأجيؿ لمعمؿ المسمح، وأصبح السباؽ مع الزمف ىاجس الثوريي
اإلجراءات البلزمة  واتخاذخاص بيـ لدراسة الموقؼ  اجتماعدعوة قدماء أعضاء المنظمة خاصة إلى 

بالجزائر العاصمة برئاسة  1954في نياية جواف  االجتماعإلعبلف الكفاح المسمح. وىكذا كاف 
 .22مصطفى بف بو العيد وعرؼ باجتماع مجموعة 
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 أصول جبية التحرير: -1
 1954التي ظيرت في مارس  المجنة الثورية لموحدة والعمؿلجبية إلى نشأة تعود أصوؿ ا

وأعضاء  ركة انتصار الحريات الديمقراطيةحبيدؼ إيجاد قيادة ثورية موحدة تنبثؽ مف مناضمي 
الذيف يؤمنوف بالكفاح المسمح وأعضاء المجنة المركزية التي كانت تتنازع مع رئيس  المنظمة الخاصة

أعضاء  اجتمع. وعممت المجنة الثورية عمى تحقيؽ وحدة المناضميف، ولما فشمت مصالي الحاجالحركة 
التي قرروا فييا  22مجموعة  اجتماعيـبالجزائر العاصمة وعرؼ  1954المنظمة الخاصة في جواف 

 استقبللوالجزائري وتحقيؽ تنظيـ الثورة المسمحة واإلسراع باندالعيا لمحفاظ عمى وحدة الشعب 
 .1الكامؿ

عف ىذه المجموعة قيادة عرفت بمجنة الخمسة ثـ الستة ثـ التسعة أعضاء أوكميا  انبثقتوقد 
مع باقي  واالتصاؿالثورة،  اندالعتنظيـ الثورة وتقسيـ التراب الوطني إلى مناطؽ وتحديد موعد 

 .االستقبلؿ حقيؽالمناضميف الفعاليف المؤمنيف بالعمؿ الثوري كوسيمة لت
 برنامج الجبية السياسي: -2

أوؿ برنامج سياسي لجبية التحرير الوطني حددت فيو أىدافيا  1954يعتبر بياف أوؿ نوفمبر 
الجزائر التاـ، وذلؾ عف طريؽ إعبلف  استقبلؿالمتمثمة عمى وجو الخصوص في العمؿ عمى تحقيؽ 

الوطني،  االستقبلؿتحقيؽ ىدؼ الثورة وىو  الفرنسي والوصوؿ إلى االستعمارالثورة المسمحة ضد 
قامة الدولة الجزائرية الديمقراطية  ذات السيادة ضمف إطار المبادئ اإلسبلمية تحتـر فييا  واالجتماعيةوا 

مؤتمر ويمكف تتبع برنامج الجبية في مواثيؽ  ، ة دوف تمييز عرقي أو دينيجميع الحريات األساسي
 ومؤتمر طرابمس ومؤتمر الجزائر. الصوماـ

 التنظيم الييكمي لجبية التحرير: -3
داريا وعسكريا. وكاف  عرفت الجبية تنظيما ىيكميا حققت بو ىيكمة التراب الوطني سياسيا وا 

ة إلى الناحية إلى المنطقة فالوالية. التنظيـ القاعدي لجبية التحرير يرتكز عمى لجاف ثبلثية مف القسم
وقد توصمت عف طريؽ ىذا التنظيـ الدقيؽ إلى توزيع مختمؼ شرائح الشعب والمجموعات السكانية في 
مجموعات وفصائؿ وأفواج وخبليا مرتبطة في شبكة محكمة النسيج، عجزت مختمؼ المصالح 

التنظيـ المحكـ الذي لـ تتمكف مف  والمصالح اإلدارية أف تصؿ إلى أسرارىا في ىذا االستعمارية
 . اختراقو

                                                 
  مرجع سابؽ. بيت المعرفة، -1

http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E25.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Dossiers/d101.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E24.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E24.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Biographie/b129.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E4.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E4.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E4.htm
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  الثورة التحريرية وتنظيميا انطالقالمحور الثامن: 
 :1954 نوفمبر ليمة أولأوال/ انطالق الثورة 

ىجوما في  30قاـ الثوار بشف أكثر مف  1954في ليمة األوؿ مف تشريف الثاني، نوفمبر 
األولى باإلغارة عمى ثبلثيف نقطة خاصة في شماؿ  مختمؼ أنحاء القطر، وقامت التشكيبلت الثورية

، وقد بمغ عدد ىؤالء الثوار ما يقارب ثبلثة آالؼ رجؿ مف رجاؿ جيش 1قسنطينة وفي منطقة األوراس
التحرير الوطني في لحظة واحدة وكانوا مسمحيف بأسمحة خفيفة أغمبيا بنادؽ صيد كما استخدموا 

 القنابؿ المحرقة.
توزيع المنشور األوؿ عمى المواطنيف، الذي يتضمف اإلعبلف عف الثورة وتـ في ىذه الميمة 

وتحديد المبادئ التي قامت عمييا واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، وتضمف أيضا األسباب التي 
 حوليا لخوض المعركة حتى النصر. وااللتفاؼودعا الشعب إلى مساندتيا  اندالعيادعت إلى 

كامؿ أنحاء القطر الجزائري توزيعا مخططا ومدروسا وقد شممت كانت العمميات موزعة عبر 
بوـ االثنيف أوؿ نوفمبر  اختياروفيما يخص  ،2العمميات العسكرية كؿ التراب الوطني باستثناء الصحراء

منيا ما ىو عاـ حيث إف القوات التي كانت يخشى بأسيا كقوات  اعتباراتبداية لمثورة فيرجع إلى عدة 
. كما أف قدسية يوـ االثنيف كانت القديسيفبعيد  االحتفاؿوالدرؾ تكوف متمتعة بإجازة الجيش والشرطة 

 معاني الجياد منو. واستمياـتفاؤاًل بميبلد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
الخاصة فتتمثؿ في كوف ىذا الشير يأتي في آخر فصؿ الخريؼ، وىو فصؿ  االعتباراتأما 

بذلؾ يستطيع المجاىدوف أف يحصموا عمى ما يكفييـ لمدة ستة جمع تخزيف المحاصيؿ الزراعية، و 
أشير أو أكثر. كما أف آخر ىذا الشير ىو بداية فصؿ الشتاء وتياطؿ األمطار وسقوط الثموج مما 

 يصعب التنقؿ عمى القوات الفرنسية.
  3 أما فيما يخص التوقيت الزمني فمو أيضا داللتو:

 العممية ليست عممية مصادفة أو أنيا أحداث عفوية.أف تعرؼ فرنسا ويعرؼ العالـ بأف  -
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كما أف لوحدة الساعة المحددة لمعمميات منيا: أف الجميع يكونوف في حالة نوـ عميؽ واسترخاء ومف  -
ىنا يمكف توقع ما يحدده ذلؾ الحدث العظيـ مف مفاجأة واستطبلع لما يجري التوحيد الزمني يجعؿ 

 ف أرض الجزائر. فرنسا تحسب ألؼ حساب لكؿ شبر م
التوحيد الزمني يرفع مف معنويات الشعب عندما يدرؾ أف الجزائر مف أقصاىا إلى أقصاىا تكافح  -

 .1في وقت واحد
وقعت الحوادث األولى لمثورة في مختمؼ أنحاء الوطف. وبعدد قميؿ مف الرجاؿ أغمب سبلحيـ يتمثؿ  -

الثانية تـ جمبيا مف قبؿ المنظمة الخاصة عف في بنادؽ صيد وبعض بقايا مف أسمحة الحرب العالمية 
 طريؽ وادي سوؼ.
 الثورة في بدايتيا تعتمد عمى: استراتيجيةولقد كانت 

 عمى مجموعات خفيفة تعمؿ في أماكف متعددة ومتباعدة. باالعتمادسرعة الحركة وذلؾ  -
 ؛االستعماريةالعمؿ عمى ضرب المصالح  -
 ؛لجبية التحرير الوطني لبلنضماـالشعب القياـ بتجنيد وتعبئة كافة أفراد  -
وىذه ، االستعماريإلى القطيعة التامة مع النظاـ  واالجتماعيالوصوؿ بالعمؿ العسكري والسياسي  -

 تحكمت في صنعيا الظروؼ التي كانت سائدة آنذاؾ والتي تمتاز بػ: االستراتيجية
 ؛اطية"لمحريات الديمقر  االنتصارداخؿ صفوؼ "حركة  احتداـ الصراع -
 ؛االنتخاباتباختراؽ وتزوير  االستعماريةفشؿ العمؿ السياسي الذي أجيضتو الدوائر  -
 ما ىـ إال مجرموف وفبلقة. لبلستقبلؿالدعاية الفرنسية الزاعمة بأف الداعيف  -

 1955أوت  20ىجومات ثانيا/ 
معقؿ  اعتبرتبداية الثورة عمى منطقة األوراس التي  منذ اىتمامياركزت القوات الفرنسية 

العبء  -األوراس-الثورة، فالعمميات العسكرية لـ تتوقؼ في تمؾ المنطقة. تحممت المنطقة األولى 
الكبرى لقادة المنطقة الثانية التي  االنشغاالتاألكبر بحيث كثؼ العدو حصاره بيا، مما جعؿ ذلؾ مف 

لقياـ بعممية عسكرية ضخمة كانت ىي األخرى تواجو ظروفا صعبة جدا، وىو ما دفع بقيادتيا إلى ا
ـ 1955أوت  20بيدؼ فؾ الحصار المضروب عمى المنطقة األولى، ونتيجة لذلؾ حدثت ىجومات 

 عمى الشماؿ القسنطيني بقيادة زيغود يوسؼ.
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في دشرة الرماف عمى الطريؽ الرابط بيف سكيكدة والقؿ بيف  اجتماعفي شير جويمية وقع 
موسع لجميع جنود المنطقة الثانية في دوار المجاجدة. ومف  اجتماعمسئولي الناحية الثانية، ثـ تبعو 

الرماف عمار بوقبلز بمرافقة إثنيف عف ناحية سوؽ اىراس، حيث كانت  اجتماعبيف الذيف حضورا 
لميوـ المشيود وكذلؾ عبد  استعداداتابعة لممنطقة الثانية تسمموا األوامر والتعميمات مف زيغود يوسؼ 

االجتماع وصؿ كؿ مف  انتياءمصطفى بف عودة حيث وصؿ كؿ منيا عمى حدة وبعد اهلل بف طوباؿ، 
 .1لخضر بف طوباؿ وعمار بف عودة

وكانت ليجومات الشماؿ القسنطيني أىداؼ داخمية وأخرى خارجية رسمت لو عمى مستوى 
 القريب والبعيد.

  األىداف الداخمية: .1
 2 ي:ما يمفي الشماؿ القسنطينياألىداؼ الداخمية تتمثؿ 

 ؛الذي ضيؽ عمى الثورة والشعب االستعماربالنسبة لممنطقة الثانية حتى تنيض وتكوف قوة في وجو  -
 ؛فؾ الحصار عف المنطقة األولى التي كانت في خطر -
 ؛تسميـ مشعؿ الثورة لمجماىير -
ث كانت يعتبر ىجوـ المنطقة الثانية عبارة عف رسالة إعبلمية موجية إلى كؿ المناطؽ األخرى، حي -

 ؛االتصاالت معدومة بينيـ وال يعرفوف أخبار بعضيـ إال عف طريؽ الجريدة الفرنسية
فكر قادة المنطقة الثانية في اليجوـ حتى يجعموا كؿ الجرائد الفرنسية تتكمـ عنيـ ويعمموا مجاىدي  -

وكاف اليجـو المناطؽ األخرى بأف المنطقة الثانية لـ تمت وبذلؾ تعـ العمميات كؿ التراب الوطني. 
سببا في إجياض كؿ المناورات الفرنسية، التي تمثمت في اإلصبلحات اليزيمة التي جاء بيا الحاكـ 

 ؛سوستيؿ
كؿ التيارات الحركة الوطنية والشخصيات الجزائرية المرتبطة باألحزاب في صفوؼ  انضماـتسبب  -

 ؛جبية التحرير الوطني
عادة الثقة وتعزيز الروح  الستعمارارفع معنويات المجاىديف وتحطيـ أسطورة  - ووحشية جبلديو وا 

 ؛القتالية لممجاىديف والشعب

                                                 
 .82 ، ص1999دار القصبة لمنشر،  :الجزائر ،كافيمركرات الرئيس عمي عمي كافي،  -1
 .62ص ،مرجع سابؽازغيدي،  أحسفمحمد  -2



119 

بتبعية الثورة  االستعمار وادعاءاتفي نفوس المعمريف وتكذيب أقاويؿ  االطمئنافبث الرعب وعدـ  -
ثبات وطنيتيا وشعبيتيا.  الجزائرية لبعض العواصـ الخارجية وا 

  األىداف الخارجية: .2
 1 فيما يمي: الشماؿ القسنطينيلخارجية ااألىداؼ تتمثؿ 

تعبير الشعب الجزائري عف تضامنو وتكاتفو مع شقيقة المغربي بعد نفي الممؾ محمد الخامس طبقا  -
 ؛لمعاىدة التضامف والتنسيؽ المبرمة معيما، وىذا اليدؼ يدخؿ ضمف توحيد المغرب العربي

المتحدة وخاصة أف الكتمة  معية العامة لؤلمـالدورة العاشرة لمج انعقادلفت أنظار العالـ قبؿ  -
 آسيوية في مؤتمر باندونغ قررت أوؿ مرة عرض الفضية الجزائرية عمى المنظمة األمـ المتحدة.األفرو 

سماع صوت الثورة التحريرية في المحافؿ الدولية. -  القضاء عمى التعتيـ اإلعبلمي الغربي وا 
ومندوس قد تمركزت في المواقع المحددة ليا، أوت بحوالي أسبوع كانت وحدات الك 20قبؿ 

كما أعطى زيغود يوسؼ تعميماتو بأف يتـ توزيع الجنود والفدائييف والمسبميف ويتوجو كؿ إلى الجية 
 .19552أوت  20التي يعرفيا جيدا ضمانا لمنجاح، وحددت ساعة الصفر في منتصؼ نيار السبت 

 1955أوت  20مف يوـ السبت الموافؽ  وما أف أشارت عقارب الساعة إلى منتصؼ النيار
، عبر كامؿ مناطؽ الشماؿ القسنطيني وتحولت مدينة  39مدوية أكثر مف  انطمقتحتى  عممية ىجـو

سكيكدة عف آخرىا مع مدف سمندو )زيغود يوسؼ(، الحروش، القؿ، عيف عبيد، سيدي مزغيش، 
وف بقيادة الشييد البطؿ زيغود عمييا المجاىد انقضعزابة، قالمة، الخروب، قسنطينة إلى أىداؼ 

يوسؼ. وكاف ذلؾ بأسمحة جد تقميدية تمثمت في القارورات المعدنية والكبريت والخناجر والفؤوس 
 اليجومات. استراتيجيةوكميات قميمة مف البنزيف ساعدت ىذه المواد ببساطتيا في إنجاح 

والمؤسسات  درؾيس والوقد كانت المواقع المستيدفة تحص الثكنات العسكرية ومراكز البول
 .3ومعاقؿ األوروبييف االقتصادية
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أوت يكوف  20أما فيما يخص سير العمميات فقد اتفؽ أف تستمر ثبلثة أياـ في اليوـ األوؿ 
أوت تصد لمجيش الفرنسي عف طريؽ الكمائف  21اليجوـ عمى المدف جيشا وشعبًا. وفي اليوـ الثاني 

 أوت تنفيذ حكـ اإلعداـ في الخونة في المدف. 22في كؿ الطرقات. وفي اليوـ الثالث 
يوما النطبلؽ العمميات إلى سببيف، األوؿ رأس  1955أوت  20يـو السبت  اختيارويعود 

 .1السنة اليجرية الجديدة والثاني حموؿ الذكرى الثانية لخمع محمد الخامس ممؾ المغرب
 :الشمال القسنطيني ىجوماتردود األفعال عمى 

حوؿ ىذه اليجومات، فقد قاموا خبلؿ عدة أياـ تمت  ةالسمطات الفرنسيعؿ أما بخصوص رد ف
بحممة تقتيؿ إرىابية جماعية في صفوؼ المواطنيف، وسوؼ لف تزوؿ اآلثار التي تركتيا المأساة في 

الصحؼ  1955أوت  20وقد تصدرت أحداث  ذاكرة سكاف سكيكدة والخروب عيف عبيد القؿ وغيرىا.
داء ضخمة عمى صفحاتيا األولى، تصور الوضع المأساوي وىو عدـ االستقرار الفرنسية بعناويف سو 

الذي أصبح ييدد الفرنسييف والمعمريف عمى األخص، وىو ما يفسر مف وجية نظر أخرى فزع 
الفرنسييف مف تصاعد المد الثوري في الجزائر، بحيث أصبح ال يرتاح ليـ قرار عمى كؿ أرض كؿ ما 

 .واالنعتاؽويتطمع إلى الكفاح المسمح وسيمة لمحرية  اراالستعمكاف عمييا يبغض 
 الشمال القسنطيني ىجومات نتائج

في صفوؼ  1955أوت  20ميما يكف مف الخسائر الجسيمة التي خمفتيا ىجومات 
أخرى سوى مجزرة الثامف ماي  في حقيـ مجزرة ال تضاىييا مجزرة ارتكبتالجزائرييف العزؿ الذيف 

بالثورة وقد كاف ليجومات  االستمرارلتي سقطت لـ تحد مف عزيمة الثوار في فرغـ األرواح ا، 1945
 2 نتائج ىامة تستوجب التوقؼ عندىا: 1955أوت  20
الشباب بعد ذلؾ  والتحاؽتدعيـ إيماف الشعب بثورة بعد أف شاىد ىجومات الثوار في وضح النيار،  -

 ؛بصفوؼ الثورة
في نظر جنود العدو أيضا، وىكذا أخذ العدو في التقيقر تياوي عظمة فرنسا في نظر السكاف بؿ و  -

 ؛وأخذت الثورة في التوسع والشموؿ
تأكدت الشعوب الصديقة والشقيقة أف الثورة في الجزائر نصرىا أكيد وىي ثورة شعبية فيي أجدر  -

 ؛بالمساندة والعوف
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 ؛الشموليةبمورة التضامف الشعبي وتعميؽ القناعة الثورية وتكريس المصير وتجسيد  -
الجيش الفرنسي والتي كانت  استراتيجيةتمكف جيش التحرير في داخؿ الجزائر مف القضاء عمى  -

 ؛تقوـ عمى أساس أف التمرد يجب أف يدفف حيث يولد
 ؛تكريس جبية التحرير ممثبل شرعيا ووحيدا -
 ؛لعمميات العسكرية والفدائية يالوىرانتكييؼ القطاع  -
 ؛في صفوؼ جيش التحرير الوطنيتزايد عمميات التطوع  -
 ؛وضع حد فاصؿ ونيائي بيف مؤيد لمثورة وعدوىا سواء بيف األوروبييف أو الجزائرييف -

 1 المحققة أيضا ما يأتي:نتائج ومف ال
 ؛وضع األحزاب نيائيا أماـ مسؤولياتيا التاريخية بأف يكوف االنضماـ فرديا -
يمونيا ال مفر مف الجياد وال مفر لمسمميف مف واجب الجزائرييف وخاطبتيـ بمغة يفمشاعر زعزعت  -

 ؛التضامف والمساندة أما العمبلء والمعتدلوف فمصيرىـ مصير المرتديف يعنى الموت
 ؛إف عجز الزعماء المعتدليف تجاه القمع الوحشي أفقدىـ ثقة الرأي العاـ -
والخارجوف عف القانوف ومجموعة وتبخرت فكرة التمرد  اندلعتبدأ العدو يقتنع بأف الثورة حقيقة قد  -

 ؛مف قطاع الطرؽ
 ؛التاـ التي كاف سوستيؿ يوميا يدعو ليا االندماجالقضاء عمى فكرة  -
 ؛1956جانفي  2التشريعية التي كانت مقررة يـو  االنتخاباتتراجع فرنسا عف إجراء  -
 ؛تصدع الرأي العاـ الفرنسي بشأف الوضع المستقر في الجزائر. -
قامة المناطؽ المحرمة ألوؿ مرةو  الطوارئ فرض حالة -  ؛ا 

  2 مف النتائج المحققة كذلؾ ما يأتي:
ـ الحصار اإلعبلمي الفرنسي والغربي إذ تمقت جبية التحرير دعوة الحضور في ندوة باندونغ يحطت -

 ؛وىو حدث ترؾ صداه في العالـ الثالث الذي بدأ يسطع نوره
ة باندونغ بتسجيؿ القضية الجزائرية في جدوؿ أعماؿ الدورة دولة مف كتم 15سبتمبر طالبت  20في  -

 العاشرة لؤلمـ المتحدة.
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أوت المظفرة رجع كؿ مسؤوؿ مف المنطقة الثانية إلى موقعو لتقييـ العممية  20بعد عمميات 
عداد تقرير مفصؿ  لممؤتمر المحمي الذي دعا إليو زيغود يوسؼ في األوؿ مف نوفمبر  استعداداوا 

، وذلؾ في المكاف المسمى تايرا دوار بني صبيح. وبالفعؿ عقد لبلنطبلقةرى األولى الذك 1955
 20مجاىد مف مسؤوليف وجنود ولـ يقتصر جدوؿ أعمالو عمى نتائج  400وحضره حوالي  االجتماع

أوت فقط بؿ كاف تقييما لجميع ما تـ خبلؿ السنة األولى مف الثورة. وفي أوؿ مرة في حياة الجزائر 
 .1ة أنشئ ما عرؼ بالمجالس الشعبيةالثائر 

في أوؿ أكتوبر بدأت العمميات المسمحة في منطقة وىراف التي تشمؿ وقت داؾ النواحي 
في نفس الشير سقطت حكومة ، و زوات وتممساف وسبدو وناحية مغنيةالواقعة بيف ندرومة والغ

غي موليو لرئاسة  الشتراكياحيث عيف زعيـ الحزب  االشتراكيوفإدغاردفور وتسمـ السمطة عمى إثرىا 
مارس أعمنت فرنسا  2في ، و فبراير 6قاـ بزيارة لمجزائر في وقد  1956حكومة فرنسا في جانفي 

 .2تونس استقبلؿمنو  20استقبلؿ المغرب وفي 
عادة ىيكمة الثورةثالثا/   :مؤتمر الصومام واى

سمحة، ولوضع الخطوط لقد كاف مؤتمر الصوماـ ضرورة لتقييـ المرحمة األولى مف الثورة الم
السيادة الوطنية كما أنو  استرجاعالعريضة لمواصمة الكفاح المسمح والتخطيط لمحؿ السممي مف أجؿ 

كاف إجراء حتميا لتزويد الثورة بقيادة مركزية وطنية موحدة، تقـو بتنظيـ وتسيير الكفاح المسمح زيادة 
واإليديولوجية التي تتحكـ في مسار المعركة  عمى توحيد التنظيـ العسكري وتحديد المنطمقات السياسية

وتوجييا، وكذلؾ تدارؾ النقائص خاصة فيما يخص نقص التمويف وقمة التمويؿ وضعؼ االتصاؿ بيف 
 لممسؤوليف السياسييف. اجتماعالمناطؽ. كؿ ىذه العوامؿ أدت إلى عقد مؤتمر الصوماـ الذي يعد أوؿ 

 : 3يتـ تحقيقيا في ىذا المؤتمر وىيىناؾ مجموعة مف األىداؼ التي تـ وضعيا ل
العمؿ عمى تقييـ لممرحمة التي سبقت الثورة الجزائرّية، بكافة ما تتضّمنو مف أحداث إيجابّية أو   -

 سمبّية، واليدؼ مف ذلؾ التخّمص مف كؿ ما ىو سمبي، والعمؿ عمى تطوير وتقديـ كؿ ما ىو إيجابي. 

                                                 
 .94نفسو، ص  المرجع - 1
منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد، زائر: الج ،استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحمتيا األولىبومالي،  أحسف  -2

 .222ص
 .12، الجزائر: دار كـر اهلل، )د. س. ف(، صمؤتمر الصومام وأثره في تنظيم الثورةعمر تيامي،  - 3
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وذات عبلقة مباشرة بالعمؿ الثوري، ويكوف ذلؾ عمى تحديد استراتيجية منّظمة وموّحدة وشاممة   -
 جميع األصعدة سواء الداخمّية أو الخارجّية. 

تشكيؿ تنظيـ جديد ومحكـ بشكؿ جيد، فيما يتعمؽ بالميداف السياسّي، والعسكرّي، واإلدارّي،  -
 باإلضافة إلى االجتماعّي.

العاـ الدولي والعالمي. العمؿ عمى اليدؼ الرئيسي ىو توصيؿ صدى صوت الثورة الجزائرّية لمرأي   -
 إصدار وثيقة ذات طابع سياسّي ذي عبلقة مباشرة بالثورة.

العمؿ عمى توحيد جميع المواقؼ لمقضايا المتعمقة بالثورة، والتي تـّ طرحيا عمى الساحة الوطنّية،   -
وطني، لمعمؿ عمى  وبناًء عمى ذلؾ قرر القادة القائميف عمى الثورة، بالعمؿ عمى التجييز لعقد اجتماع

 دراسة شاممة لجميع األوضاع المتعّمقة بالثورة.

وضع ميثاؽ ذو طابع سياسي، مف أجؿ إيجاد قيادة مركزية موحدة، وقادرة عمى القياـ بتسييؿ   -
 .المقاومة وتسييرىا

المنطقة الثالثة الستضافة  اختيرتبعد سمسمة مف االتصاالت بيف مختمؼ قيادات المناطؽ 
توفر شروط األمف والنظاـ والسرية، وكانت قرية إيفري أوزالقف المجاورة لغابة أكفادو مكانا المؤتمريف ل

عباف مع إسناد األمانة لمشييد  العربي بف مييديالنعقاد المؤتمر. ترأس جمسات المؤتمر الشييد 
وبعد دراسة مستفيضة لحصيمة إثنيف وعشريف شيرا مف مسار الثورة مف قبؿ مندوبي كؿ  ،رمضاف

المناطؽ )ماعدا المنطقة األولى والوفد الخارجي وذلؾ لتعذر حضورىما(. أما منطقة الجنوب فقد 
 .1أرسمت تقريرىا لممؤتمر

الثورية، وانعكاساتيا عمى  االنطبلقةالمؤتمروف النقائص والسمبيات التي رافقت  استعرض
الساحة الداخمية والخارجية. وبعد عشرة أياـ مف المناقشات أسفرت جمسات المؤتمر، عف تحديد األطر 
التنظيمية الميمة التي يجب إثراءىا، وصيغت ىذه األطر في قرارات سياسية وعسكرية ميمة 

                                                 
، الجزائر: 1962 -1954الصراع السياسي داخل جبية التحرير الوطني خالل الثورة التحريرية إبراىيـ لونيسي،  -1

 . 83، 82، ص ص 2007دار ىومة، 

http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Biographie/B1.HTM
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Biographie/b56.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Biographie/b56.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Biographie/b56.htm
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. 1والفكرية واالجتماعيةصيرية، مست مختمؼ الجوانب التنظيمية لمثورة الجزائرية السياسية العسكرية وم
 :2وتمحورت األطر التنظيمية فيما يمي

تعتبر قاعدة إيديولوجية تحدد منيجية الثورة المسمحة مرفقة بتصور إصدار وثيقة سياسية شاممة:  -1
 .االستقبلؿ استعادةلمدولة الجزائرية بعد  مستقبمي لآلفاؽ والمبادئ واألسس التنظيمية

والية تتضمف عددا مف المناطؽ والنواحي واألقساـ  ؿك واليات:تقسيم التراب الوطني إلى ست  -2
 وجعؿ العاصمة منطقة مستقمة وىذا كمو مف، أجؿ تسييؿ عممية االتصاؿ والتنسيؽ بيف الجيات.

مقاييس عسكرية موحدة لمختمؼ الوحدات  عمى االتفاؽوذلؾ مف خبلؿ  توحيد التنظيم العسكري: -3
المنتشرة عبر ربوع الوطف، فيما يتعمؽ األقساـ الرتب والمخصصات  لجيش التحرير الوطنيالقتالية 

 والترقيات والمياـ والييكمة.

مروف التعريؼ بمياـ بالمحافظيف السياسييف والمجالس الشعبية تناوؿ فيو المؤت التنظيم السياسي: -4
 واختصاصاتيا والمنظمات المسيرة لمثورة وكيفية تشكيميا.

مجسدة في كؿ مف المجمس الوطني لمثورة وىو بمثابة الييئة  تشكيل قيادة عامة موحدة لمثورة: -5
 الثورة.التشريعية، ولجنة التنسيؽ والتنفيذ كييئة تنفيذية لتسيير أعماؿ 

وفي مراكز القيادة  ،تعطى األولوية لمسياسي عمى العسكريعالقة جيش التحرير بجبية التحرير:  -6
 يتعيف عمى القائد العسكري السياسي أف يسير عمى حفظ التوازف بيف جميع فروع الثورة.

 ركة. تعطى األولوية لمداخؿ عمى الخارج، مع مراعاة مبدأ اإلدارة المشت عالقة الداخل بالخارج: -7

 ، أمور مختمفة.الحكومة المؤقتةالمفاوضات،  توقيف القتال، -8

لقد توصؿ المؤتمر إلى توحيد العمؿ العسكري، وكؿ ما يتعمؽ باألمور التنظيمية والرتب، 
عادة تقسيـ الوطف إلى واليات ة السياسية تـ إنشاء المجمس الوطني لمثورة الجزائرية ، ومف الناحي3وا 

مؤقتوف ويضـ مختمؼ  17دائموف و  17، عضوا 34المشرع لمثورة، يتكوف مف الذي يعتبر الجياز 
التشكيبلت المنظمة إلى الثورة، ومف مختمؼ أنحاء الوطف، ويعتبر بمثابة السمطة العميا لمثورة، ولو 

                                                 
 .211، مرجع سابؽ، ص حياة كفاحأحمد توفيؽ المدني،  -1
، الجزائر: ديواف 1962 -1954المرجع في تاريخ الثورة التحريرية ونصوصيا األساسية عبد اهلل مقبلتي،  -2

 .95، ص 2012المطبوعات الجامعية، 
 .124مرجع سابؽ، ص ،محمد لحسف ازغيدي -3

http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Dossiers/D20.htm
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Evenement/E11.htm
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، كما تـ إنشاء لجنة التنسيؽ 1معاىدات، والتفاوض مع الحكومة الفرنسيةالحؽ في إبراـ االتفاقيات وال
، وتعتبر بمثابة الجياز التنفيذي لممجمس الوطني، وليا الحؽ 2والتنفيذ التي تتكوف مف خمسة أعضاء

دارة أجيزة الثورة  .، والتنسيؽ بيف الواليات والمسؤوليف في الداخؿ والخارج3في توجيو وا 
لصوماـ مف إنشاء مؤسسات الثورة الجزائرية التي سوؼ تسير عمى السير لقد تمكف مؤتمر ا

الحسف لمثورة مف الناحيتيف العسكرية والسياسية، ومسايرة التطورات التي تشيدىا الثورة، والساحة 
الدولية عمى حد سواء، وىو ما جعؿ الثورة تدخؿ مرحمة الدقة والتنظيـ حتى تتمكف مف إببلغ صوتيا 

 حاء العالـ والمحافؿ الدولية.في مختمؼ ان
اتخذت ىذه المجنة مقرا ليا بالجزائر العاصمة حتى تكوف قريبة مف الثورة، ويسيؿ عمييا 

جراءات ، ومف بيف أىـ 4االتصاؿ بقادة الواليات الخمسة وتواجو العدو عف قرب بما تتخذه مف قرارات وا 
قادىا العربي بف مييدي فيما يعرؼ بمعركة  اإلنجازات التي قامت بيا المجنة العمميات الفدائية التي

لمفت أنظار الرأي العاـ الدولي إلى القضية  5أياـ 8الجزائر، وكذلؾ اإلضراب الذي دعت إليو وداـ 
الجزائرية التي كانت ىيئة األمـ المتحدة تتأىب لمناقشتيا في دورتيا الثانية عشر، والتأكيد لمفرنسييف 

 .6الممثؿ الوحيد والشرعي لمشعب الجزائري مف أف جبية التحرير الوطني ىي
  الجزائرية:لمجميورية المؤقتة الحكومة انشاء رابعا/ 

ـ 1958سبتمبر  19وفي ىذه األثناء كانت الثورة تستكمؿ بناء تنظيماتيا وىياكميا فقامت في 
س في باإلعبلف رسميا عف تشكيؿ الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية التي ترأسيا فرحات عبا

قيادة الثورة بأف التمثيؿ أصبح  اقتناعـ، وىذا بسبب 1961البداية، ثـ خمفو يوسؼ بف خدة سنة 
ضروريا في مثؿ ىذا المستوى لحمؿ الدولة الفرنسية عمى تغيير سياستيا تجاه الجزائر وتحقيؽ 

صار  ؿلبلستقبلعمى الصعيد الديبموماسي، والقتناع الثورة أيضا بأف التحضير  أخرى انتصارات
 ضروريا ىو اآلخر.

                                                 
، بيروت: دار الكممة 1، ترجمة: كميؿ قيصر داغر، طوطني األسطورة والواقعجبية التحرير المحمد حربي،  -1

 .104، ص1983لمنشر، 
 تتكوف مف: عباف رمضاف، بف يوسؼ بف خدة، العربي بف مييدي، سعد دحمب، كريـ بمقاسـ. -2
 .355مرجع سابؽ، ص، أحسف بومالي -3
 .356المرجع نفسو، ص -4
 .1957فيفري  4ية جانفي إلى غا 28داـ االضراب مف  -5
 .46، 44، ص ص265، ص1987، الجزائر: مطبعة دحمب، ثوار عظماءمحمد عباس،  -6
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 وتقرير المصير اتفاوضمة المرحمالمحور التاسع: 
 16بمجيء الجنراؿ ديغوؿ إلى الحكـ، وفشمو في القضاء عمى الثورة توجو بخطاب في 

فأعمنت الحكومة المؤقتة استعدادىا  ،أكد فيو حؽ الشعب الجزائري في تقرير مصيره 1959سبتمبر 
الحكومة الفرنسية لبحث الشروط السياسية والعسكرية لوفؽ إطبلؽ  لمدخوؿ في مفاوضات رسمية مع

النار، وضمانات تقرير المصير، وعينت الوزراء الخمسة المسجونيف بفرنسا إلجراء ىذه المباحثات، إال 
 .1أف الجنراؿ ديغوؿ رفض التفاوض مع مف يعتبرىـ خارج المعركة

 المفاوضات السرية أوال/
، ومفاوضات تمييدية قبؿ الطرؼ الفرنسي عدة لقاءات سريةو ي جمعت بيف الطرؼ الجزائر 
  الوصوؿ إلى االتفاؽ النيائي، وىي:

 (1960جوان  29 -25المفاوضات التمييدية بموالن ) -1
، دعت الحكومة المؤقتة لمجميورية 1960جواف  14استجابة لتصريح الجنراؿ ديغوؿ في 

ديسمبر  16المجمس بطرابمس في الفترة ما بيف ىذا  أجتمع الجزائرية المجمس الوطني لمثورة لبلنعقاد، ف
البيانات المتعمقة بنشاط الحكومة المؤقتة إلى جانب بحثو   لمناقشة 1960جانفي  18الى 1959

وصادؽ عمى موقفيا مف مبدأ تقرير المصير وأعطاىا المبادرة في اتخاذ الموقؼ  ،2لموضعية العسكرية
، بعد حصوليا عمى موافقة 3إجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسيةالذي تراه صالحا فيما يتعمؽ ب

المجمس الوطني لمثورة، أرسمت الحكومة المؤقتة وفدا يتكوف مف محمد بف يحي وأحمد بومنجؿ إلى 
كما تـ التطرؽ إلى الشروط المتعمقة بيذا  ،موالف لتحضير لقاء بيف فرحات عباس والجنراؿ ديغوؿ

ضيف الجزائرييف استقباؿ مف يشاؤوف، وأف يعقدوا المؤتمرات الصحفية، وأف المقاء، وأف يسمح لممفاو 
يفرج عف المعتقميف الخمسة  ليشاركوا في المفاوضات، فرد الطرؼ الفرنسي عمى أف ىذه المطالب 
غير معقولة ما لـ يتوقؼ القتاؿ، وبأف الجنراؿ ديغوؿ ال يتفاوض مع فرحات عباس في الوقت الذي 

 .4ص عمى جنودهيطمؽ فيو الرصا

                                                 
1 -Patrick Eveno et Jan Planchais, la Guerre d’Algérie, le monde, Alger   : édition l’aphnic, 
1990, p309. 

 .8، ص1960جانفي  ،25 ، العددالمجاىدجبية التحرير الوطني،  - 2
 .8، ص1960أوت ، 14، العدد المجاىد بية التحرير الوطني،ج - 3
، 100صص ، 1971، منشورات عويدات :، ترجمة: سموحي فوؽ العادة، بيروتمركرات: األمل ديغوؿ،شارؿ  - 4
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وأثناء ىذه المحادثات اكتشفت الحكومة المؤقتة أف الجنراؿ ديغوؿ قاـ باتصاؿ مع قادة الوالية 
الرابعة بيدؼ ضرب وحدة الثورة، ومحاولة تفجيرىا مف الداخؿ، والضغط عمى الحكومة المؤقتة حتى 

وبات صارمة بشأف قادة بعد اكتشاؼ ىذه المؤامرة  أصدرت عق .1تقبؿ شروطو حوؿ وقؼ إطبلؽ النار
 .2الوالية الرابعة، وتـ عزؿ قائدىا صالح زعمـو لتتـ محاكمتو باإلعداـ بعد ذلؾ

وبذلؾ تعثرت المحادثات التي تمت في موالف نتيجة ىذا الحادث الذي أرادت مف خبللو 
ظيارىا بمظير الصراع عمى السمطة أما ـ الشعب الحكومة الفرنسية تفرقة صفوؼ القيادة الجزائرية، وا 

الجزائري، وبمظير التفكؾ أماـ الرأي العاـ الدولي، لكف الحكومة المؤقتة اكتشفت المؤامرة المدبرة مف 
ظيارىا بمظير عدـ االنسجاـ في  قبؿ السمطات الفرنسية التي تسعى لمقضاء عمى الثورة الجزائرية، وا 

 .3المواقؼ
ر الوطني لتكثيؼ العمميات العسكرية بعد ىذا الفشؿ قامت الحكومة المؤقتة بدعوة جيش التحري

وضرب أىداؼ العدو الفرنسي، فقامت قوات جيش التحرير بتنفيذ العديد مف اليجومات العسكرية في 
مختمؼ أنحاء الجزائر، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ معركة الضيعة التي خاضيا جيش التحرير ضد قوات 

حة وغيرىا مف المعارؾ التي ليا األثر في االحتبلؿ في جبؿ بوكحيؿ، تكبد فييا العدو خسائر فاد
كما قامت الحكومة المؤقتة بتدعيـ قوة جيش التحرير الوطني بحصوليا عمى  .4تغيير سياسة فرنسا

دعت الشعب الجزائري إلى تنظيـ و ، باخرة مزودة باألسمحة والذخيرة مف طرؼ االتحاد السوفياتي
ارة الجنراؿ ديغوؿ إلى الجزائر في الفترة الممتدة التي تزامنت مع زي 1960ديسمبر  11مظاىرات يوـ 

لمقياـ بحممة دعائية لشرح سياستو حوؿ تقرير المصير، وشعاره  1960ديسمبر  12إلى  09مف 
 .5الجزائر جزائرية

وقد برىنت لو ىذه المظاىرات مدى تمسؾ الشعب الجزائري بحكومتو ، وبينت لو إرادة 
ريؽ المفاوضات التي تجرييا الحكومة المؤقتة مع الحكومة الجزائرييف في نيؿ االستقبلؿ عف ط

                                                 
، 1990دار الحكمة لمترجمة والنشر،  :، تحرير صادؽ بخوش، الجزائرشاىد عمى اةتيال الثورةلخضر بورقعة،  - 1

 .57 -46 صص 
 .521، 520صص ، مرجع سابؽ، عمار بوحوش -2
 .479، ص1984دار المستقبؿ العربي،  :، القاىرةعبد الناصر والثورة الجزائريةفتحي الديب،  - 3
 .636 -630صص مصطفى طبلس وبساـ العسمي، مرجع سابؽ،  -4
، جمعيػة أوؿ الثورة أحداث وتـأمالتوأثارىا عمى القضية الجزائرية،  1960ديسمبر  11مظاىرات محمود الواعي،  -5

 .135، 128صص ، 1994نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في األوراس، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، 
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االعتماد الشعب عمى  فال يمكنو أو  ،الفرنسية، وبذلؾ أدرؾ الجنراؿ ديغوؿ حجـ القضية الجزائرية
لقد أرادت الحكومة المؤقتة مف خبلؿ ىذه السياسة التي  .1الجزائري  في تنفيذ سياستو ومخططاتو

لفرنسية لكي تجري مفاوضات جدية مع الطرؼ الجزائري عمى أساس تبنتيا الضغط عمى الحكومة ا
تحقيؽ االستقبلؿ التاـ لمشعب الجزائري في إطار المحافظة عمى وحدتو العرقية، ووحدة أرضو، ال عمى 

 أساس إمبلء شروط االستسبلـ التي تقترحيا الحكومة الفرنسية.
 1961فيفري  20لقاء لوسارن  -2

أعربت الحكومة الفرنسية لموزير  1961ديسمبر  11ظاىرات مبعد مرور شيريف عمى  
استعدادىا لمواصمة االتصاؿ مع الحكومة المؤقتة، وطمبت منو  (Olivier long)السويسري أليفي لونؽ 

الذي ( George pompidou)كمؼ الجنراؿ ديغوؿ بيذه الميمة السيد جورج بونبيدو ، و 2إببلغيا بذلؾ
ياسية مدير الشؤوف الس (Bruno de leusse) ريس، يرافقو برونو دوالسيشغؿ مدير بنؾ روتشيمد ببا

أما الجانب الجزائري مثمو الطيب بولحروؼ، وأحمد بومنجؿ، وقد تمت  بوزارة الخارجية الفرنسية.
السويسرية، فطرحت جممة مف المسائؿ   (Lucerne)بمدينة لوسارف  1961فيفري  20المباحثات في 

مفيوـ وشكؿ السمطة التنفيذية المؤقتة، وقد  جنسية األقمية األوروبية، المصير،ضمانات تقرير  :3منيا
كانت مواقؼ الطرفيف متباعدة، الف  أصر الوفد الجزائري تمسكو بمبادئو و بما تقره حكومتو المؤقتة.

 الوفد الجزائري عمى ، في حيف أصريات العسكرية، و الوصوؿ إلى ىدنةالوفد الفرنسي يريد وقؼ العمم
 .4بحؿ المسائؿ السياسية المتعمقة باالستقبلؿ ربط الموضوع

لقد أراد الجانب الفرنسي فرض وقؼ القتاؿ، بعد ذلؾ تتنازؿ فرنسا عف جزء مف سيادتيا في 
الجزائر، أي إعطاء االستقبلؿ الذاتي لمجزء الشمالي لمجزائر أما الصحراء فستبقى فرنسية مع إمكانية 

فرفضت الحكومة المؤقتة ىذه المقترحات عمى  ،خمة ليا في استغبلؿ ثرواتياالمتاإشراؾ جميع البمداف 
أساس عدـ الفصؿ بيف وقؼ إطبلؽ النار وضمانات تقرير المصير، وأضافت أنيا ال تريد تكرار ما 

                                                 
 .179 -171صص ، مرجع سابؽعثماف الطاىر عمية،  -1
مارس  19لمثورة الجزائرية مف  ، المرحمة االنتقاليةاتفاقيات أيفيان أو ميثاق االستعمار الجديدعبد المجيد شيخي،  -2

منشورات المتحؼ الوطني  :، جمعية أوؿ نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في األوراس، الجزائر1962إلى سبتمبر 
 .94، ص1995لممجاىد، 

، 1987ديواف المطبوعات الجامعية،  :، ترجمة: لحسف زغدار، الجزائريفيانااتفاقيات بف يوسؼ بف خدة،  - 3
 .20ص

 .95عبد المجيد شيخي، مرجع سابؽ، ص  - 4
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رغـ اختبلؼ وجيات نظر الطرفيف، إال أف ىذه المحادثات كانت فرصة ، و 1حدث في محادثات موالف
 .ىي محؿ اختبلؼ بيف الحكومتيف لتيلطرح القضايا ا

  1961جوان  13ماي إلى  20مفاوضات إيفيان من  -3
، اضطر الجنراؿ ديغوؿ  لمرضوخ لمطالب الحكومة تدىور األوضاع االقتصادية بفرنساأماـ 

، و تـ اإلعبلف مف طرؼ الحكومتيف عف استعدادىما 2المؤقتة وأعمف استعداده لمباشرة المفاوضات
بمدينة أيفياف، وفي الوقت الذي أخذ االستعداد فيو  1961أفريؿ  7وضات رسمية يوـ لمشروع في مفا

لمتفاوض أعمنت الحكومة الفرنسية أنيا ستجري مشاورات مع جميع األطراؼ حيث طمبت مف ممثمي 
الحركة الوطنية الجزائرية أف تألؼ وفدا رسميا إلجراء مفاوضات تتعمؽ بمستقبؿ الجزائر، وأف تجرى 

 .3لمباحثات بمدينة باريس في الوقت الذي تجري فيو مفاوضات أيفيافىذه ا
وىو ما أكده لويس جوكس رئيس الوفد الفرنسي الذي كاف مقررا أف يتفاوض مع الحكومة 

مف أف الحكومة الفرنسية تعتـز إجراء  1961مارس  30المؤقتة أثناء زيارتو لمدينة وىراف في 
كة الوطنية الجزائرية فردت الحكومة المؤقتة عمى لساف وزيرىا مفاوضات مع مصالي الحاج زعيـ الحر 

لبلستعبلمات محمد يزيد  أف مفاوضة فرنسا لمعمبلء معناه الطعف في المحادثات والتيديد بنسفيا، وأف 
أما الحكومة الفرنسية فقد أكدت عمى أنيا ماضية في  ،ممثموا الحكومة المؤقتة لف يذىبوا إلى إيفياف

مفاوضات في اليوـ المحدد ليا، وأف وفدىا سيذىب إلى إيفياف ليسجؿ غياب الوفد االستعداد لم
عمى أنو إذا  1961أفريؿ  2الجزائري، فأعمنت  الحكومة المؤقتة في بياف رسمي أصدرتو  يوـ 

اعترفت فرنسا بأف المفاوضات التي ستجرييا مع الحكومة الجزائرية لف تتعدى نطاؽ إيفياف فإنو في 
 .4ة يمكف الدخوؿ في مفاوضات في وقتيا ومكانيا المحدديفىذه الحال

وخبلؿ ىذه الفترة قاـ جنراالت فرنسا بمحاولة انقبلب فاشمة ضد الجنراؿ ديغوؿ في الجزائر، 
فشعر الجنراؿ ديغوؿ بالخطر الذي ييدد فرنسا باالنقساـ بيف مؤيد ومعارض الستفتاء  تقرير مصير 

                                                 
وفصؿ الصحراء عف الجزائر  الذاتي،كانت مواقؼ الطرفيف متباعدة فقي حيف تصر الحكومة الفرنسية منح الحكـ  - 1

واف تحؿ القضية الجزائرية عمى طاولة مستديرة، واإلصرار عمى اليدنة بعدىا يتـ التطرؽ إلى  عرقيا،وتجزئو الجزائر 
ىناؾ شعب  الجزائرية وبأفأما الحكومة المؤقتة فتصر عمى السيادة الكاممة لمجزائر، ووحدة األمة  خرى،األالمسائؿ 

 .22 سابؽ، ص، مرجع اتفاقيات إفيان ،بف يوسؼ بف خدة :انظر أوربية،مسمـ مع وجود أقمية  واحد عربي
 .494فتحي ديب، مرجع سابؽ، ص - 2
 .531، ص1986، المؤسسة الوطنية لمكتاب :الجزائر ،4ط، االستعمار الفرنسيمحمد حسنيف،  - 3
 .533، 532و، ص ص سنفمرجع ال - 4



142 

لـ يستطع إنياء حرب الجزائر فإنيا ستقضي عميو، وتدخؿ األمة  الشعب الجزائري، وتأكد أنو إذا
وقد استغؿ  فرصة قضائو عمى المتمرديف، واظير استعداده لمتفاوض مع  .1الفرنسية في حرب أىمية

فاتفؽ  (2)الحكومة المؤقتة الجزائرية بغرض التخمص مف المشكمة الجزائرية التي أصبحت تثقؿ كاىمو
، فسارعػت السمطات السويسرية لئلعبلف عػف 1961ماي  20لمفاوضات في الطرفاف عمى استئناؼ ا

استعدادىا لممساىمة في نجاح المفاوضات وتقديميا لؤلرض السويسرية مقاما لموفد الجزائػري المفاوض 
لى مدينة أيفياف مع توفير كؿ وسائؿ  يابا مف وا  مع تحمؿ مسؤولية نقمو بطائرات الييمكوبتػر ذىابا وا 

رسالو الراحة ل يـ، فشكمت الحكومة المؤقتة وفدا ليا برئاسة أحمد فرانسيس، إال أف تدخؿ أحمد بف بمة وا 
توجييات مف جزيرة إكس أصر عمى ضرورة تعييف كريـ بمقاسـ رئيسا لوفد، فاطمأف المكافحوف في 

 .3الداخؿ والخارج لتعييف كريـ بأوامر مف بف بمة ضمانا لسبلمة خطوات المفاوضيف
، وقد اقترح الوفد 19614جواف  13ماي إلى  20لمفاوضات بمدينة إيفياف مف أجريت او 

الفرنسي الخطوط العامة التي ستتناوليا المفاوضات وأكد عمى أىمية توصؿ الجانبيف لحؿ نيائي 
لمقضية في إطار الحقوؽ المشروعة لفرنسا مع استعدادىا إقرار حؽ تقرير مصير الشعب الجزائري مف 

عاـ يختار فيو الشعب ما بيف االستقبلؿ مع االنضماـ لفرنسا أو االستقبلؿ مع خبلؿ استفتاء 
المشاركة، أو االستقبلؿ واالنفصاؿ التاـ عف فرنسا، وأنو في حالة الموافقة عمى الرأي األخير البد مف 

ى ، إلى جانب ذلؾ تـ تحديد الشروط الخاصة بالفترة االنتقالية ، والحصوؿ عم5إقرار مبدأ التقسيـ
الضمانات الخاصة باألوروبييف وأمبلكيـ في الجزائر، والمطالبة بمنحيـ جنسية مزدوجة، ووقؼ إطبلؽ 
النار، إال أف الوفد الجزائري رفض الدخوؿ في ىذه التفاصيؿ باعتبار أف الشعب الجزائري سيفصؿ 

                                                 
1 -Mohamed Téguia, l’Algérie en guerre, Alger: office Des publication universitaire, 
p365.    
2 -Olivier Long, le Dossier Secret Des Accords d’Évian, Alger  :  O.P.U., 1989, p73.  

 .494ص سابؽ،فتحي الديب، مرجع  - 3
يتكوف الوفد الجزائري مف: كريـ بمقاسـ )وزير الخارجية ورئيس الوفد(، أحمد فرانسيس )وزير المالية(، أحمد  - 4

منجمي، قائد أحمد )المدعو سميماف(، ورضا  يبومنجؿ، الطيب بولحروؼ، محمد الصديؽ بف يحي، سعد دحمب، عم
لويس جوكس )وزير مكمؼ بالشؤوف الجزائرية  مف:ا باسـ الوفد، أما الوفد الفرنسي فيتكوف مالؾ الذي عيف ناطقا رسمي

جبية التحرير  :انظرورئيس الوفد(، والجنراؿ بارنارد تر يكو )ممثؿ برئاسة الجميورية الفرنسية بقصر اإلليزي(، 
 .7، 6صص ، 1961ماي  22، 96، العدد المجاىد الوطني،

 .498سابؽ، صفتحي الديب، مرجع  - 5
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ف فرنسا تريد فرض وقد اتيـ السيد كريـ بمقاسـ الوفد الفرنسي بأ .1فييا عند استفتاء تقرير المصير
وضعا معينا قبؿ إجراء استفتاء تقرير المصير، معتبرا االقتراحات الفرنسية بمثابة محاولة تيدؼ إلى 

 .2وضع قوانيف خاصة لبلحتفاظ بامتيازات األوروبييف في الجزائر
أما بشأف موقؼ الجزائر مف الصحراء فقد كاف واضحا منذ البداية إذ اعتبرىا جزء ال يتجزأ مف 

لجزائر وال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يفصؿ عنيا، في حيف صمـ الوفد الفرنسي عمى أال تكوف ا
قرر الجنراؿ ديغوؿ أف يسحب وفده مف  1961جواف  13، وفي 3الصحراء موضوع أي تفاوض

المفاوضات التي أصبحت تدور في حمقة مفرغة متيما الحكومة المؤقتة ووفدىا المفاوض بأنو جاء إلى 
، إال أف ىذا لـ 4فاوضات قصد القياـ بالدعاية وفرض الشعارات الثورية التي تتبناىا الثورة الجزائريةالم

 يمنع اإلبقاء االتصاالت بيف الطرفيف.
، التي تريد ري لونؽ موقؼ فرنسابعد توقؼ المفاوضات اشتكى كريـ بمقاسـ لموسيط السويس

خطتيا التي تسعى منح األوروبييف بالجزائر  فرض وضعا معينا قبؿ إجراء االستفتاء وكشؼ لو عف
امتيازات قانونية خاصة بيـ، واالحتفاظ بنفوذىا في الصحراء، وفي المرسى الكبير، وفي رقاف التي 

وفي ىذه األثناء كانت االتصاالت بيف أعضاء الوفد الجزائري المفاوض  5تجري فييا التجارب النووية
متواصمة حيث تـ إببلغيـ بكؿ ما يدور في المفاوضات وبقية أعضاء حكومتو خاصة المسجونيف 

 .6خاصة وأف ظروؼ االتصاؿ بيـ أصبحت ميسرة
كما شيدت الجزائر خبلؿ ىذه الفترة العديد مف المظاىرات المؤيدة لموفد المفاوض برىف فييا 

كومة كانت الحجية أخرى فإف المعارؾ لـ تتوقؼ و الشعب الجزائري تمسكو بوحدتو ووحدة أرضو، ومف 

                                                 
1-Redha Malek, l’Algérie à Évian, histoire des négociations 1956-1962, Alger  :  
imprimerie Dahlebe, 1995, pp331-144. 
2 - Olivie Long, op.cit, p87. 

 . 10، ص1961جواف  19، 98، العدد المجاىد جبية التحرير الوطني، - 3
 .531مرجع سابؽ، ص  بوحوش،عمار - 4

5 - Olivie Long, op.cit, p 87. 
طبلؽ سراح  2.500.000لكي تعطي فرنسا ضمانات سمحت  - 6 مف المعتقميف في المحتشدات أف يخرجوا منيا، وا 

مف سجف جزيرة إكس إلى فيبل ببمدة  ونقميـ ،المعتقميفمعتقبل في السجوف، كما حسنت وضعية الوزراء الخمسة  6000
أي زائر ببل تفتيش أو اعتراض، وأعمنت وضع حد لمعمميات اليجومية وحاولت أف توركاف والسماح ليـ باستقباؿ 

أنظر: تحصؿ مف الحكومة المؤقتة عمى إيقاؼ المعارؾ التي كانت تسمييا باإلرىاب لموصوؿ إلى اليدنة طبقا لنظرتيا، 
 .499الديب، مرجع سابؽ، ص فتحي
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المؤقتة في حذر مف االستعمار في ىذه الظروؼ إذ لوال الكفاح المسمح لما قبمت الحكومة الفرنسية أبدا 
 .1المفاوضات لذا طمبت مف جيش التحرير تكثيؼ عممياتو العسكرية أكثر لمضغط عمى فرنسا

 1961جويمية  28 -20لقاء لوفران  -4
عمى الشعور السائد تجاه المفاوضات، وبعد  قاـ لويس جوكس بزيارة إلى الجزائر لكي يتعرؼ

عودتو إلى باريس ىتؼ إلى الوسيط السويسري أوليفي لونؽ وأبمغو بأف جميع الجيات التي اتصؿ بيا 
في الجزائر كانت مؤيدة لمتفاوض، وانو سيعرض فكرة استئناؼ المفاوضات عمى الجنراؿ ديغوؿ إلبداء 

بمونؽ وسألو عف مدى استعداد الوفد الجزائري اتصؿ جوكس  1961جواف  24، وفي 2موافقتو
لمتفاوض، فاتصؿ لونؽ  بسعد دحمب والطيب بولحروؼ وعرض عمييما فكرة استئناؼ المفاوضات، 

لـ  ، والتي دامت أسبوعا كامبل، (lugrin)بمدينة لوفراف  1961جويمية  20فتقرر الشروع فييا يـو 
د الفرنسي تسويتيا بواسطة ندوة مشتركة بيف جميع تدرس فيو سوى مسألة الصحراء التي اقترح الوف

لقد فشمت   .3البمداف المجاورة ليا، وأماـ رفض الوفد الجزائري ليذا االقتراح عمقت المفاوضات مف جديد
ىذه المفاوضات رغـ تسميـ فرنسا بوحدة الشماؿ الجزائري، واعتبار الصحراء مشكمة قائمة بذاتيا 

فعبل فقد أدركت الحكومة المؤقتة خطورة الموقؼ  .4المستقمة وفرنسا ستسوى فيما بعد بيف الجزائر
الفرنسي حوؿ قضية الصحراء التي تريد تسويتيا بعد استقبلؿ الجزائر وبإشراؾ البمداف المجاورة ليا، 
وىذا ما سيؤدي بالجزائر إلى القياـ بمفاوضات أخرى بعد االستقبلؿ السترجاعيا، بؿ وقد يؤدي إلى 

 ب مع البمداف المجاورة مف أجؿ تسويتيا لذا بادر الوفد الجزائري بقطع المفاوضات.القياـ بحر 
بعدىا صرح الجنراؿ ديغوؿ عقب توقؼ ىذه المفاوضات بأف تمسؾ الوفد الجزائري بآرائو 

طمبت الحكومة المؤقتة مف الوفد و  .5ومواقفو المتشددة سوؼ يؤدي إلى تقسيـ الجزائر إلى مناطؽ

                                                 
 .24، مرجع سابؽ، صاتفاقيات إيفيانبف يوسؼ بف خدة،  - 1

2 -Olivie Long, op.cit, p89 
 .24، مرجع سابؽ، صتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  - 3
، 2001دار الببلغ لمنشر والتوزيع،  :، الجزائرتاريخ الجزائر المعاصر، دراسات ووثائقمحمد األميف بمغيث،  - 4

 .217ص
لفرنسا في منطقة واسعة تمتد مف شرقي مدينة بجاية إلى غرب لقد تقرر تجميع كؿ األوروبييف والمسمميف المواليف  - 5

المرسى الكبير، وتشمؿ الجزائر العاصمة ووىراف ومستغانـ والشمؼ وتيزي وزو، ويكوف ليا امتداد نحو الجنوب مع 
شريط ضيؽ يحيط بأنبوب البتروؿ الذي يربط بيف بجاية وحاسي مسعود وبالطبع فإف الصحراء حسب ىذا المشروع 

 جبية التحرير الوطني، بعة لفرنسا، لممزيد مف المعمومات حوؿ مشاريع فرنسا التي تيدؼ إلى تقسيـ الجزائر، أنظر:تا
 .4، ص1961جويمية  31 ،101د ، العدالمجاىد
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اب الكمي إذ لـ يبؽ أي مسؤوؿ بجنيؼ لمواصمة االتصاالت وعاد كؿ أعضاء الوفد المفاوض االنسح
يطاليا  .1الجزائري إلى تونس باستثناء السيد الطيب بولحروؼ سفير الجزائر بسويسرا وا 

وعندما عاد السيد دولوس إلى جنيؼ لـ يجد أي مسؤوؿ جزائري يتفاوض معو فاندىش مف 
يثو مع الوسيط السويسري لونؽ اعترؼ لو بأف التفاوض ىو الحؿ ىذا االنسحاب الكمي، وأثناء حد

الوحيد لممشكؿ الجزائري، وأف فكرة إقامة منطقة منفصمة لؤلوربييف في الجزائر ومسألة تقسيـ الجزائر 
 .2فكرة ستزيد األمور تعقيدا

إلجبار  كما طالبت الحكومة المؤقتة الجزائرية جيش التحرير الوطني بتكثيؼ عممياتو العسكرية
الحكومة الفرنسية عمى تغيير مواقفيا، وتذكيرىا بأف وحدة الجزائر تعتبر الشرط األساسي ألي 

، كما تقرر دعوة المجمس الوطني لمثورة الجزائرية لبلجتماع بيدؼ دراسة األوضاع السياسية 3تفاوض
بمس قصد دراسة بطرا 1961أوت  27إلى  9والعسكرية في الجزائر، فاجتمع في الفترة الممتدة مف 

نتائج المفاوضات، وتقييـ مسار الثورة الجزائرية  وبعد نياية االجتماع ا صدر بياف دعا فيو إلى تكثيؼ 
، 4العمميات العسكرية وتجنيد اكثر لمجماىير الجزائرية لمواصمة الكفاح إلى غاية نيؿ االستقبلؿ التاـ

         .5فرحات عباس بالسيد بف يوسؼ بف خدةكما صادؽ عمى تغيير تشكيمة الحكومة المؤقتة باستبداؿ 
أما كريـ بمقاسـ فبقي نائبا لمرئيس وعوض عف الخارجية بوزارة الداخمية ميمتو إعادة تنظيـ 
جبية التحرير الوطني لقيادة الشعب بعد استرجاع االستقبلؿ الوطني، أما وزارة الخارجية فقد أسندت 

فقد أكد المجمس مواقؼ الثورة الجزائرية منيا عمى أساس أما بخصوص المفاوضات ، لمسيد سعد دحمب
الجزائري  سبلمة التراب، في إطار المحافظة عمى وتقرير مصيرهحؽ الشعب الجزائري في االستقبلؿ 
 .بأكممو، وعمى وحدة الشعب الجزائري

                                                 
1 - Olivie Long, op.cit, p93. 
2 -Ibid., p94. 

 .4، مرجع سابؽ، ص121المجاىد، العدد  - 3
 .74، ص1976وزارة اإلعبلـ والثقافة،  :، الجزائر1961-1954ير الوطني، نصوص أساسية لجبية التحر  - 4
إال أف فرحات عباس يرى عممية استبدالو انحرافا النو بيذا التعديؿ أصبحت الحكومة المؤقتة حكرا عمى عناصر  - 5

ري، وجمعية العمماء حركة انتصار الحريات الديمقراطية و أدت إلى أبعاد ممثمي االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائ
المسمميف الجزائرييف،  في حيف أف االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري انضـ قبميـ لمثورة ،لـ يكف فرحات عباس واقعيا 
في تحميمو ىذا ، فمف جية يؤكد انضماـ االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري إلى جبية التحرير الوطني وطبقا لمشروط 

الوقت ال بد مف حؿ التنظيـ وااللتحاؽ الفردي مع التخمي عف األيديولوجية السابقة، ومف جية  المعموؿ بيا في ذلؾ
أخرى يعمؿ أبعاده مف رئاسة الحكومة المؤقتة بكونو  مف االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري، أما جمعية العمماء 

 .شكيمة الثانية التي يترأسيا فرحات عباس نفسوالمسمميف الجزائرييف التي يتحدث عنيا، فإف ممثميا فقد أزيح مف الت
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 العمنية لمفاوضاتا/ ثانيا
نراؿ ديغوؿ يستمع إلى بينما كاف المجمس الوطني لمثورة يعيد ترتيب األمور، كاف الج

مستشاريو وخاصة بارنارد تريكو الذي تجرأ عمى مصارحتو بما يجري في الجزائر، وما ترتب عنو مف 
 .1عواقب وخيمة عمى الشعب الفرنسي

أما عف الجزائر فقد توقؼ تريكو طويبل عند المظاىرات الشعبية التي نظمتيا الحكومة المؤقتة 
وقدـ شروحا وافية عف الشعارات التي كانت تنادي بوحدة  1961ية بمناسبتي الفاتح والخامس جويم

الشعب ووحدة التراب الجزائري، وتعبر عف مساندة الجماىير لسياسة الحكومة المؤقتة وتطالب 
ولـ يخؼ عنو تزايد  .2بالتفاوض معيا عمى أساس االستقبلؿ التاـ لكامؿ الجزائر بما في ذلؾ الصحراء

التي قامت باغتياالت  (3)( O.A.Sتقـو بو منظمة الجيش السري الفرنسي )النشاط التخريبي الذي 
عديدة في الجزائر ضد الشخصيات العسكرية والمدنية الموالية لمجنراؿ ديغوؿ ونظامو أو لجبية 

أما عف فرنسا فكانت التقارير كميا تجمع عمى أف أغمبية الشعب الفرنسي ال يخفي  .4التحرير الوطني
ة الجنراؿ ديغوؿ التي طغت عمييا حرب الجزائر، بما فييا مف تقتيؿ وتعذيب وتمرد تذمره مف سياس

دانات صادرة مف األمـ المتحدة، باإلضافة إلى تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية.  الجنراالت وا 
لـ يكف الجنراؿ ديغوؿ متعودا عمى سماع ىذه الحقائؽ التي أصبحت تستيدؼ حياة الفرنسييف 

تيـ في العاصمة الفرنسية، إلى جانب تعرضو لحادثة التي كادت تؤدي بحياتو لمخطر مف وممتمكا
 1961سبتمبر  5أماـ ىذه التطورات ألقى الجنراؿ ديغوؿ في  ،5طرؼ المنظمة السرية لمجيش الفرنسي

كف خطابا أعمف فيو أف لفرنسا مصالح في الصحراء البد مف المحافظة عمييا، وبعد عممية االستفتاء يم
 .6التفاوض بشأنيا

                                                 
 .114، مرجع سابؽ، صتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  - 1

 .3، ص1961جويمية  19، 83، العدد المجاىد جبية التحرير الوطني، - 2
3 - Organization Armée Secrete . 

األوروبييف المتطرفيف بمدريد، وىي  اجتماع قادةعقب  1961لقد أعادت ىذه المنظمة تشكيؿ نفسيا في فيفري  - 4
منظمة عسكرية إرىابية تتكوف مف القادة العسكرييف المتمرديف في الجيش الفرنسي والمناىضيف لمنظاـ الجميوري 

 اإلجرامية.الفرنسي، قامت بالعديد مف األعماؿ 
 .1961سبتمبر  8تعرض لمحاولة اغتياؿ في  - 5
 .132جع سابؽ، صديغوؿ، مر  شارؿ - 6
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ىكذا لـ يكف ىناؾ عائؽ أماـ المفاوضات وال مانع مف استئنافيا خاصة وأف الجنراؿ ديغوؿ قد 
أكد أف االستفتاء سيقود إلى تأسيس الدولة الجزائرية بعدىا تجرى انتخابات تنبثؽ عنيا الحكومة 

 .1إلى أف تتـ االنتخابات المذكورة النيائية، ومف الممكف أف تتولى سمطة جزائرية مؤقتة تسيير الببلد
تـ التي كانت قد دخمت مرحمة حاسمة و فأخذت الحكومة المؤقتة تدرس كيفية استئناؼ المفاوضات 

االتصاؿ بيف الحكومتيف إلجراء المقاء في إيفياف مرة أخرى، وجاءت الدعوة ىذه المرة بمبادرة مف 
 1961أكتوبر  24جمس الحكومة في الذي صرح عقب اجتماع م 2طرؼ رئيس الحكومة المؤقتة

يقاؼ أبتونس ب ف اليدؼ مف ىذه المفاوضات ىو لبحث عف اتفاؽ حوؿ مبدأ وشكؿ إعبلف االستقبلؿ وا 
القتاؿ، وبعد ذلؾ تفتح مفاوضات جديدة ىدفيا تحديد العبلقة بيف الجزائر وفرنسا، والضمانات التي 

الفرنسية عمى اعتبار تقرير المصير ىو الطريقة تعطى لمفرنسييف بالجزائر، وفي حالة إصرار الحكومة 
، لكف 3المفضمة لتحقيؽ السمـ فإف الحكومة المؤقتة مستعدة الستئناؼ التفاوض عمى ىذا األساس

الجنراؿ ديغوؿ بقي متمسكا بموقفو المتمثؿ في إجراء استفتاء تقرير المصير مع القبوؿ باستئناؼ 
 ؼ المفاوضات التي تمت عمى مرحمتيف:فتـ استئنا، 4المفاوضات عمى ىذا األساس

تميزت المرحمة األولى منيا باالتصاالت السرية العديدة بيف ممثمي الحكومتيف بيدؼ دراسة 
 :5الخطوط العريضة لما سيصبح يعرؼ فيما بعد باتفاقية أيفياف ويمكف حصر ىذه المقاءات في اآلتي

 1961أكتوبر  29إلى  28لقاء بال األول من  -1
، وقد ركز وفد الحكومة المؤقتة في ىذه 19616أكتوبر  29إلى  28اؿ األوؿ مف لقاء ب

المفاوضات عمى مناقشة قضية الصحراء، و أكد لو الوفد الفرنسي أنو فيما يتعمؽ بقضية الصحراء 
فميس ىناؾ أي عائؽ إذا حدث بيننا اتفاؽ عمى أساس التعاوف، ورفض مسألة تنظيـ استفتاء شامؿ في 

 .7اب الجزائري، كما أثار مسألة مبدأ ترؾ األخذ بالثأرجميع التر 

                                                 
 .131، 132صص ، والمرجع نفس - 1
(، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في 1961-1954اإلداري في الجزائر )و  التنظيـ السياسيعقيمة ضيؼ اهلل،  - 2

 .386، ص1995التنظيـ السياسي واإلداري، معيد العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 .11، ص1961نوفمبر  1، 127د، العدد المجاى لوطني،جبية التحرير ا - 3
 .18، مرجع سابؽ، صيفيانااتفاقيات بف يوسؼ بف خدة،  - 4

5 -Saad Dahleb, op.cit, p156, 157. 
محمػد الصػديؽ بػف يحػي، رضػا مالػؾ. أمػا الوفػد الفرنسػي فيتكػوف  مػف:مثؿ الوفد الجزائػري فػي ىػذه المحادثػات كػؿ  - 6

 .(Cloud Chaillet) ود شاييمف برونو دولوس، وكم
 أي أف الحكومة الجزائرية المقبمة تمتنع عف إصدار أي عقاب عف الجزائرييف المتعاونيف مع فرنسا. - 7
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جبية كما أثار الوفد الفرنسي خبلؿ ىذا المقاء قمؽ الجنراؿ ديغوؿ إزاء المظاىرات التي نظمتيا 
، لكف 1وطمب منيا تخفيؼ ىذا الضغط 1961أكتوبر  17بفرنسا والجزائر يوـ  التحرير الوطني

مب ودعت الشعب الجزائري عقب ىذا المقاء مباشرة إلى تنظيـ يـو الحكومة المؤقتة لـ تستجب ليذا الط
كما قاـ  .2لمتعبير عف تمسكو باالستقبلؿ ووحدتو الترابية 1961وطني بمناسبة يوـ أوؿ نوفمبر 

الزعماء الخمسة المعتقميف بفرنسا بإضراب عف الطعاـ احتجاجا عمى سوء المعاممة التي يبلقونيا مؤخرا 
لفرنسية، مطالبيف بمعاممتيـ معاممة السجناء السياسييف، وعمؿ بف بمة في رسالتو مف طرؼ السمطات ا

لفتحي الديب موقؼ السمطات الفرنسية الجديد بأنو محاولة لممارسة نوع مف الضغط عمييـ ليتساىموا 
لقد أرادت ، 3في موقفيـ مف المفاوضات، ولوضع الحكومة المؤقتة في مأزؽ أماـ الشعب الجزائري

مة المؤقتة مف خبلؿ ىذه المظاىرات واإلضراب الضغط أكثر عمى الحكومة الفرنسية حتى تقبؿ الحكو 
بشروطيا حوؿ االستقبلؿ، وبعدـ االعتراؼ بالجنسية المزدوجة لؤلوروبييف وبضرورة االعتراؼ بوحدة 

 .الجزائر استقبلؿالشعب الجزائري وأرضو، وتبقى المسائؿ الثانوية األخرى تناقش بيف الحكومتيف بعد 
 1961نوفمبر  9لقاء بال الثاني في  -2

ورضا  ردا عمى االقتراحات الفرنسية كمفت الحكومة المؤقتة كؿ مف محمد الصديؽ بف يحي،
وقد ساعد الرد اإليجابي لمحكومة ، 1961نوفمبر  9مالؾ بتقديـ األجوبة  في لقاء باؿ الثاني يوـ 

تقاـ مف الجزائرييف المتعاونيف معيا عمى تيدئة الجو، إال المؤقتة عمى طمب فرنسا المتعمؽ بترؾ االن
انو تعقد عندما طمبت الحكومة المؤقتة مف الحكومة الفرنسية السماح لموفد الجزائري بزيارة الزعماء 

بيدؼ استشارتيـ حوؿ ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج   4الخمسة الذيف ال زالوا في السجوف الفرنسية
ذلؾ واشترط أف يحصؿ ىذا بعد أف يسفر المقاء بيف جوكس ودحمب عمى نتائج فرفض الجنراؿ ديغوؿ 

إيجابية، وبالفعؿ فقد اجتمع الوفداف سريا بمدينة ليروس  قرب الحدود السويسرية و تـ التوصؿ إلى 
بفرنسا الطبلع  (aulony)أرضية اتفاؽ، بعدىا  قامت الحكومة المؤقتة بإرساؿ وفد إلى  قصر اولنوا 

، حيث 5بمدينة ليروس 1961ديسمبر  23لتقى الوزيراف يوـ أالخمسة عمى ىذا االتفاؽ، ثـ  الزعماء
سمـ الوزير الفرنسي لويس جوكس مذكرة باسـ الحكومة الفرنسية لمسيد دحمب لتجيب عمييا الحكومة 

                                                 
 .112، 118صص أزغيدي محمد لحسف، مرجع سابؽ،  - 1
 .8، 6صص ، مرجع سابؽ، 127العدد  المجاىد، جبية التحرير الوطني، - 2
 .531، صفتحي الديب، مرجع سابؽ - 3
 .534عمار بوحوش، مرجع سابؽ، ص - 4
 .34، 33صص ، مرجع سابؽ، يفيانا اتفاقياتخدة، بف يوسؼ بف  - 5
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، وقد تمسؾ الفرنسيوف في ىذا المقاء بتعييف 1962المؤقتة لمجميورية الجزائرية في شير جانفي 
، ويتـ إطبلؽ 1المندوب العاـ ورئيس الييئة التنفيذية المؤقتة التي تتولى تسيير الشؤوف الداخمية لمجزائر

سراح المعتقميف في مدة عشريف يوما بعد إعبلف وقؼ إطبلؽ النار وتمسؾ الفرنسيوف بموقفيـ بالنسبة 
قمية األوروبية، كما تـ تقسيـ لمييئة التنفيذية، ويمحوف عمى االعتراؼ بازدواجية الجنسية بالنسبة لؤل

، وبأف تتابع التجارب النووية والفضائية في الصحراء 2المرسى الكبير إلى منطقتيف منطقة أ ومنطقة ب
بشار، رقاف، عيف اكر، وبوفاريؾ فتستعمؿ لمدة تتراوح  لمدة خمس عشر سنة، أما مطارات كمومب،

الشماؿ وثبلثة في الجنوب، ومدة الجبلء  بيف خمس وعشر سنوات، إال أف دحمب اقترح مطاريف في
 عف المرسى الكبير حددت بأربع سنوات وثبلث سنوات لجبلء الجيش الفرنسي مف الجزائر.

بعد ىذه المحادثات كمفت الحكومة المؤقتة كؿ مف كريـ بمقاسـ ولخضر بف طوباؿ ومحمد 
فاؽ الذي تـ التوصؿ إليو، بكؿ تفاصيؿ االت الطبلعيـالصديؽ بف يحي االتصاؿ بالزعماء الخمسة 

ليبمغوىا بأف الزعماء الخمسة يوافقوف ويصادقوف عمى االتفاقات المبرمة  1962فيفري  4ورجعوا يوـ 
 .3وسيرسموف إلى رئيس الحكومة وكاالتيـ ليصوت باسميـ أثناء انعقاد المجمس الوطني لمثورة الجزائرية

ومة المؤقتة إلى المسؤوليف الفرنسييف، وبعد بعدىا قاـ محمد الصديؽ بف يحي بتسميـ مشروع الحك
دراستو طمب الجنراؿ ديغوؿ مف جوكس أف يعجؿ بإنياء المشكؿ الجزائري، والتقميؿ مف االتصاالت 

ف المنظمة السرية لمجيش الفرنسي في الجزائر أصبحت تؤثر عمى األوروبييف في أل بالوفد الجزائري،
ىذا الموقؼ المفاجئ لمجنراؿ  .4رة عف التحكـ في زماـ األمورالجزائر، والحكومة الفرنسية لـ تعد قاد

                                                 
مراحل االتصاالت والمفاوضات السرية والعمنية والرسمية بين قادة الثورة والحكومات الفرنسية محمود الواعي،  - 1

إلى  1961مارس  19النتقالية مف الثورة الجزائرية مف المرحمة ا، في الداخل والخارج وتصريحات الجنرال ديغول
، جمعية أوؿ نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في األوراس، منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد، 1961سبتمبر 

 .169، صتصاؿ والنشر واإلشيار، الجزائرالمؤسسة الوطنية لبل
ف تتولى فرنسا في ربع مساحة ىذا المنطقة كؿ السمطات إلى غرب وىرا اتشمؿ المنطقة أ مف رأس جنوب فيقالو  - 2

والمنطقة ب التي تشمؿ الجنوب حيث تمتد مف لورميؿ إلى شرؽ رأس لندلس فتقطع البحيرة إلى غاية وىراف تتولى 
 سنة. 12فرنسا فييا األمف والدفاع، وتخفيض مدة اإليجار مف خمسيف إلى 

يث أثار ىذا األخير مسألة تعويض البلجئيف، وطمب اختصار جاءت بعض المبلحظات مف بف بمة وخيضر، ح- 3
مدة المرحمة االنتقالية، وتكمـ عف القوانيف الداخمية لجبية التحرير الوطني حيث ذكر سمطتيف المكتب السياسي 

الكبير والحكومة، واقتراح تعييف عضو مف القيادة العامة لمجيش لتطبيؽ قرارات الحكومة أما بف بمة فتحدث عف المرسى 
لغاء المنطقة ب.  وا 

4 - Olivie Long, op.cit, p118. 
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ديغوؿ جعؿ الحكومة المؤقتة تستعجؿ إبراـ اتفاؽ مع الحكومة الفرنسية بأسرع وقت ممكف قبؿ أف 
 تفمت األمور مف المسؤوليف الفرنسييف المتواجديف بالجزائر.

 1962فيفري  19 -11محادثات ليروس  -3
تقرر العمؿ بالمذكرة الفرنسية اإلضافية المرسمة  تي تحدث في الميدافال تماشيا مع التطورات

وصؿ الوفد الجزائري المتكوف مف كريـ بمقاسـ، سعد  1962فيفري  10وفي يـو  ،إلى الحكومة المؤقتة
دحمب، ولخضر بف طوباؿ، ومحمد يزيد، محمد الصديؽ بف يحي، رضا مالؾ، الصغير مصطفاوي، 

، (Jean de broglie)فد الفرنسي المتكوف مف لويس جوكس ، جاف دو برقمي وفي نفس اليوـ وصؿ الو 
، والجنراؿ ((Rolland  Billecart بيميكار، برونو دولوس، وروالف (Robert burno)روبارت برينو 

وخبلؿ أسبوع مف العمؿ المتواصؿ  (،Claude chaillet)، وكمود شايي ((De Camasدوكاماس 
، وبعد تبادؿ وجيات النظر بيف الوفديف 1962فيفري  19إلى  11مف ( les Rousses)بمدينة ليروس 

المتفاوضيف حوؿ المواضيع المطروحة في جدوؿ األعماؿ حاوؿ كؿ طرؼ الحصوؿ عمى نتائج 
 إلبداءثـ حوؿ المشروع إلى الحكومتيف  ،1إفياف اتفاقياتمرضية لحكومتو و تـ التواصؿ إلى ارضية 

 السمطات المختصة في كؿ بمد لممصادقة عميو بالموافقة أو االعتراض عميو .، وتقديمو إلى الرأي فيو
، وقدـ المشروع  لحكومة 1962 فيفري 20 وعاد الوفد الجزائري المفاوض إلى تونس يوـ

، 2المؤقتة التي درستو دراسة دقيقة، ثـ استدعت المجمس الوطني لمثورة لبلنعقاد لمناقشة مسودة االتفاؽ
بطرابمس في دورة استثنائية بيدؼ  1962فيفري  27إلى  22الوطني لمثورة مف فاجتمع المجمس 

دراسة ىذا المشروع، وبعد دراسة عميقة ودقيقة لو تأكد انو يخدـ األىداؼ السياسية لمثورة فوافؽ عميو 
المدعو ناصر( مف والرائد مختار بويـز ) 3بأغمبية ساحقة، ما عدا ثبلثي ىيئة األركاف العامة لمجيش

إلى  1962فيفري  15، أما السجناء الخمسة بأولنوي فقد وجيوا برسالة مؤرخة في 4الوالية الخامسة
المجمس الوطني لمثورة عبروا فييا عف تأييدىـ لبلتفاؽ المبـر بيف الحكومتيف الفرنسية والمؤقتة 

والية الثانية ىـ الجزائرية و بعثوا بوكاالتيـ لبف خدة تخولو حؽ التصويت باسميـ، كما قاـ أعضاء ال

                                                 
1- Saad Dablab, op.cit , pp 163,165  . 

 536عمار بوحوش، مرجع سابؽ، ص   -2
 ألنيـ يفضموف الحؿ العسكري عمى المفاوضات. أحمد،عمي منجمي، قايد  بومديف، ىواري -3
ممشروع أنيا معارضة غير قائمة عمى أسس مقنعة ألنو يراودىـ يرى العقيد عمار بف عودة في شأف معارضة ىؤالء ل -4

 .121مرجع سابؽ، ص عظماء،ثوار  عباس،محمد  أنظر: فو،تحقيؽ انتصار عسكري عمى غرار دياف بياف 
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وكاالتيـ لرئيس الحكومة المؤقتة ليصوت باسميـ في ىذه الدورة الطارئة لممجمس  بإرساؿأيضا  
 وذلؾ لصعوبة االتصاؿ بيف الداخؿ والخارج. (1)الوطني لمثورة الجزائرية 

بعد الحصوؿ عمى موافقة المجمس الوطني لمثورة عمى المشروع صدر بياف في كؿ مف باريس 
يؤكد لمعالـ أف وفدا الحكومتيف الفرنسية و الجزائرية سيمتقياف في مدينة  1962مارس  5يـو وتونس 

إلجراء مفاوضات رسمية وعمنية بينيما، وقد عينت الحكومة المؤقتة نائب  1962مارس  7إفياف يوـ 
وسعد رئيسيا كريـ بمقاسـ عمى رأس وفدىا المفاوض الذي يتكوف باإلضافة لو مف األخضر بف طوباؿ 

دحمب ومحمد يزيد ممثميف لمحكومة المؤقتة، ومحمد الصديؽ بف يحي ورضا مالؾ، والصغير 
مصطفاوي إللماميـ بتفاصيؿ المفاوضات خبلؿ المراحؿ األولى، والرائد مصطفى بف عودة كممثؿ 

أما الوفد الفرنسي فيترأسو لويس جوكس، ويتشكؿ مف برونو دولوس، روالف  ،2لجيش التحرير الوطني
 .3، برنارد تريكووف، الجنراؿ دي كاماس وكمود شاييبيكار، جاف دوبرغمي، روبير بر 

 وتوقيع اتفاقيات ايفيان  النيائية المفاوضاتثا/ لثا
افتتحت المفاوضات العمنية بيف الطرفيف في ظروؼ أمنية مشددة بمدينة  1962مارس  7في 

لوفد الفرنسي عف رغبتو في مناقشة الموضوع يفياف بيدؼ إثراء المشروع والتوقيع عميو، وقد كشؼ اا
والتوقيع عميو خبلؿ ثبلثة أياـ فقط عمبل بتوصيات الجنراؿ ديغوؿ، إال أف الوفد الجزائري رفض التسرع 

يوما مف المحادثات أصبح وقؼ إطبلؽ النار نافذا ابتداء مف  12وبعد ، 4في معالجة األمور الحساسة
االتفاؽ لتؤكد االعتراؼ باالستقبلؿ التاـ لمجزائر بعد استفتاء ، وقد جاءت بنود 1962مارس 19ظير 

يجرى إثر فترة انتقالية، و يفرج  بعدىا عف المعتقميف في أجؿ أقصاه عشريف يوما مف وقؼ إطبلؽ 
النار، وأف تبنى عبلقات عمى أساس االحتراـ المتبادؿ بيف الطرفييف كما نص االتفاؽ عمى حرية 

، أما في الجانب العسكري أكد االتفاؽ 5ة لؤلوروبييف مع احتراـ تقاليدىـ وعاداتيـاختيار الجنسية بالنسب
سنة قابمة لمتجديد ، ويتـ إنشاء سمطة تنفيذية مؤقتة  15عمى أف تبقى فرنسا في المرسى الكبير لمدة 

                                                 
 .553فتحي الديب، مرجع سابؽ، ص  -1
ضات ورفضوا التعاوف مع الحكومة يبلحظ أف قادة ىيئة األركاف العامة قد قرروا مقاطعة المرحمة األخيرة مف المفاو  - 2

، رواد الوطنيةإلى الوفد المفاوض، أنظر: محمد عباس،  لبلنضماـما طمب منيـ تعييف قادة عسكرييف  المؤقتة عند
 .362، ص1991 دحمب،مطبعة  :الجزائر

3 - Saad Dahleb , op .cit , p 169. 
 .391عقيمة ضيؼ اهلل، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .545غيث، مرجع سابؽ، ص محمد األميف بم - 5
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ؿ عضوا تتولى تسيير شؤوف الببلد إلى أف يتـ استفتاء عاـ عمى االستقبلؿ يعقد خبل 12تتكوف مف 
 .1إلجراء ىذا االستفتاء 1962ستة أشير عمى األقؿ، و تقرر يـو الفاتح جويمية 
 ،أعمف فيو رسميا وقؼ إطبلؽ النار 1962مارس  19وألقى بف خدة بيذه المناسبة خطابا في 

كما صرح الجنراؿ ديغوؿ ىو اآلخر عشية التوقيع عمى االتفاؽ بخطاب أكد فيو أىمية االتفاؽ المبـر 
ئر وفرنسا، والذي كاف في مستوى طموح الجزائرييف والفرنسييف، و الرأي العاـ العالمي الذي بيف الجزا

كاف يتابع تطورات القضية الجزائرية عف كتب، وتحقؽ ما يصبوا إليو الشعب الجزائري وىو االستقبلؿ 
 .2الذي سيحقؽ لو التنمية والتطور في إطار تبادؿ المصالح مع فرنسا

تفاؽ الذي ضمف حؽ الجزائر في االستقبلؿ وتقرير المصير بوشر في تطبيقو وبالتوقيع ىذا اال
وبموجب ىذا االتفاؽ رفضت الجزائر منح الجنسية الجزائرية بدوف  .3بتشكيؿ المجمس التنفيذي المؤقت

طمب لمميوف أوروبي، وبيذا الرفض تجنبت الحكومة المؤقتة مخاطر ازدواج الجنسية الذي ستكوف لو 
 .4عمى مستقبؿ الببلد ويؤدي إلى وقوع صراع حوؿ الجنسية أثار وخيمة

ألؼ جندي لمدة ثبلث  80وفي الميداف العسكري أكد االتفاؽ بأف تحتفظ فرنسا بجيش قوامو 
سنة،  15سنوات، وتحتفظ بالمطارات في الصحراء مدة خمس سنوات وبقاعدة المرسى الكبير مدة 

ونة مالية تعادؿ مستوى البرامج المحددة، أما في المجاؿ وبضماف ىذه المصالح تتعيد فرنسا بمنح مع
 .5جزائري الستغبلؿ ثروات باطف األرض –والمالي فقد أنشئ جياز فني فرنسياالقتصادي 

رغـ اإلنجاز الياـ الذي حققتو الحكومة المؤقتة بتوقيعيا ليذا االتفاؽ  الذي بموجبو تحصمت 
باعتبار الجزائر في التشريعات  يكف في مخيمة أي أحد كسب عظيـ لـالجزائر عمى استقبلليا، وىو م

أف : 1إال أف ىذا االتفاؽ ال يخمو مف بعض المظاىر السمبية منيا .6الفرنسية جزء ال يتجزأ مف أراضييا
                                                 

، 1222، نوفمبر 6، العدد مجمة الذاكرة، "انعكاسات الثورة الجزائرية عؿ سياسة ديغوؿ"محمد العربي الزبيري،  - 1
 .82، 78ص ص منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد، الجزائر، 

 .146 -142 صص ديغوؿ، مرجع سابؽ،  شارؿ - 2
، 1999، ردار النيضة العربية لمطباعة والنش: ، بيروت1ط، العرب المعاصردراسات في تاريخ ، محمد عمي فوزي - 3

 .489ص 
 19، 6786، العدد جريدة الشعب، "مؤتمر طرابمس اتفاؽ في المبادئ واختبلؼ في األشخاص"بف يوسؼ بف خدة،  - 4

 دار البعث لمطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر. ،1985أوت 
 ،1961عويدات ، منشورات: لبناف، ترجمة: عيسى عصفور، الجزائر المعاصرة تاريخشارؿ روبير أجيروف،  - 5

 .169ص

 .125-97ص  ، مرجع سابؽ، صفيانامحتوى اتفاقيات يحي بوعزيز،  - 6
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االتفاقية أعطت حقوؽ معتبرة لممستوطنيف الفرنسييف، في حيف لـ تتحدث عمى حقوؽ الجالية الجزائرية 
وروبييف عمى امتيازات في ميداف المعادف والبتروؿ والغاز إذ نص االتفاؽ عمى بفرنسا، كما حصؿ األ

أف تعترؼ الجزائر بالحقوؽ المكتسبة الخاصة بعقود المناجـ، والنقؿ التي منحت لفرنسا طبقا لقانوف 
نفط الجزائر قبؿ تقرير المصير، وفي الميداف الثقافي تعيدت فرنسا بتقديـ المساعدات مف أجؿ تطوير 

 التعميـ، واإلعداد العممي لمباحثيف، وىي نافذة لترسيخ المغة الفرنسية عمى حساب المغة الوطنية.
 وتمت المصادقةالجزائرية بطرابمس الغرب  الوطني لمثورةعقد المجمس  1962جواف  27وفي 

في الفاتح وتـ إجراء استفتاء تقرير المصير  .عمى مشروع ميثاؽ يحدد فيو اتجاه الجزائر بعد االستقبلؿ
% مف األصوات المعبرة  99.80، الذي كانت نتيجتو في صالح االستقبلؿ بنسبة 1962جويمية 

 .2أعمف الجنراؿ  ديغوؿ رسميا عمى استقبلؿ الجزائر 1962وفي الثالث جويمية  عنيا،
 في الجزائر الصراع عمى السمطةو  2693أزمة المحور العاشر: 

كومة المؤقتة مع الحكومة الفرنسية والذي انتظره الشعب إف وقؼ إطبلؽ النار الذي وقعتو الح
ىذا التسابؽ لـ يكف وليد وقؼ ، 3الجزائري كثيرا، لـ يمنع قيادات الثورة مف التسابؽ عمى السمطة

عندما أمر بف  1961إطبلؽ النار، بؿ بدأ مع تكويف الحكومة المؤقتة مباشرة، وبمغ أشده في أوت 
قاتيا مع ىيئة األركاف وعدـ االعتراؼ بسمطتيا، التي رغـ استقالتيا لـ خدة الواليات بقطع جميع عبل

 .4تفقد السيطرة الفعمية عمى جيش التحرير الوطني المرابط عمى الحدود الشرقية والغربية
شكالية القيادةركان الجيش أل الصراع بين الحكومة المؤقتة والييئة العامة أوال/   واى

عندما  1961مطمع سنة  مع ركاف الجيشألقتة والييئة العامة الصراع بيف الحكومة المؤ تفاقـ 
عادت ىيئة األركاف العامة إلى نشاطيا وىي أكثر قوة مف أي وقت مضى، بعد فشؿ كريـ بمقاسـ في 
مسعاه الرامي لتقسيـ أعضائيا، ثـ تقدمت المفاوضات مع فرنسا والح في األفؽ تحالؼ محتمؿ بيف 

لعامة، في الحقيقة كانت السمطة ىي اليدؼ األسمى لجميع األطراؼ أحمد بف بمة وىيئة األركاف ا
 المتنازعة وكاف المتصارعوف ينطمقوف مف إيديولوجيات مختمفة يمكف حصرىا في اآلتي:

                                                                                                                                                    
 .79، 78ص  عبد المجيد شيخي، مرجع سابؽ، ص - 1
 .492ص  ،مرجع سابؽ ،محمد عمي فوزي - 2

، تصدرىا جمعية التاريخ والتراث مجمة التراث، "ترجاع السيادة الوطنيةالجزائر غداة اس"محمد العربي الزبيري،  - 3
 .148، مطابع عمار قرفي، باتنة، ص1997، نوفمبر 9 األثري بمنطقة األوراس، العدد

 .186، مرجع سابؽ، صجبية التحرير الوطني األسطورة والواقعمحمد حربي،  - 4
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الموقؼ الذي يرى أف حؿ القضية الجزائرية يكمف في إلحاؽ ىزيمة عسكرية بالجيش الفرنسي،  -
تنازال خطيرا، ونوعا مف الخيانة التي يجب التصدي ليا بكؿ ويعتبر التفاوض مع الحكومة الفرنسية 

رساء    حـز وصرامة، وقد تبنت ىيئة األركاف ىذا الموقؼ و تعتبر اتفاقيات ايفياف إجياضا لمثورة وا 
أما استراتيجيتيا فترتكز عمى أولوية العسكري عمى السياسي، وبعدـ  ، 1لقواعد الميبرالية في الجزائر

ت الثورة باعتبارىا مؤسسات تجاوزىا الزمف والبد مف حميا، فوجيت األمر إلى جميع االعتراؼ بمؤسسا
أفراد جيش التحرير الوطني بمناسبة وقؼ إطبلؽ النار تحثيـ عمى أف المعركة مازالت مستمرة، 

 .2كثر ضراوة وتعقيدا مف أي وقت مضىأوستكوف 
تفاوض مع فرنسا ىو الطريؽ األسمـ موقؼ القبوؿ الذي يرى أف الحؿ العسكري مستحيؿ، وأف ال -

تعتقد أف اتفاقيات ىذا الموقؼ، و قد تبنت الحكومة المؤقتة طبلؽ النار واسترجاع استقبلؿ، و لوقؼ إ
أيفياف عمى ما فييا مف  سمبيات صالحة ألف تكوف قاعدة متينة لبناء الدولة الجزائرية كما ىي محددة 

 .3في النصوص األساسية لمثورة
اتيجيتيا عمى عدـ دعوة المجمس الوطني لمثورة لبلنعقاد لتجنب الحديث حوؿ وتعتمد استر 

مستقبؿ الببلد، واعتبار الحكومة المؤقتة والمجمس الوطني لمثورة المؤسسات الرسمية لمثورة الجزائرية ال 
كاف بد مف الحفاظ عمييا وعدـ تغييرىا إلى غاية استرجاع استقبلؿ الجزائر، إال أف الحكومة المؤقتة 

ينقصيا االنسجاـ والتكامؿ بيف، فقد كانت تعيش في خبلفات خاصة بيف الزعماء الخمسة الذيف 
 .4حسيف انقسموا إلى فريؽ يضـ بف بمة، خيضر، وفريؽ يضـ بوضياؼ وآيت أحمد

فإذا كاف الموقؼ األوؿ متأثرا بالثورية التي تشترط  انتقاؿ السيادة الجزائرية مباشرة مف 
سية إلى الحكومة المؤقتة، ويدعو إلى بناء مجتمع اشتراكي في الجزائر يرتكز عمى أبناء الحكومة الفرن

الريؼ ويرفض مبدأ الصراع الطبقي، و برنامجيا السياسي يقوـ عمى مراحؿ أساسية كإصبلح الزراعة، 
وة وتصنيع الببلد، والتوزيع العادؿ لئلنتاج والثروات، وقد اقترحت عمى الحكومة المؤقتة عقد ند

لئلطارات السياسية والعسكرية لمثورة حتى يتـ حسـ جميع الخبلفات القائمة، إال أف الحكومة المؤقتة لـ 
                                                 

، الذي أكد لو تأييده ليذا الموقؼ، وىو ما جعمو يقبؿ 1991جواف  14أحمد بف بمة يـو مع حديث  ،العربي الزبيري - 1
 .149، 148صص ، مجمة التراثالتحالؼ مع ىيئة األركاف ضد الحكومة المؤقتة، 

 .115مرجع سابؽ، ص أساسية،نصوص  جبية التحرير الوطني، - 2
 .16بف يوسؼ بف خدة، اتفاقيات أيفياف، مرجع سابؽ، ص - 3
ديواف المطبوعات  :، الجزائر2691-2693التطور السياسي والتنظيمي لجبية التحرير الوطني، عامر رخيمة،  - 4

 .123-122ص ص ، 1993الجامعية، 
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أما الموقؼ الثاني فيو متأثر في الظاىر بنداء  .1تستجب ليذه الدعوة مما زاد مف تشدد موقؼ بومديف
باستقبلؿ الجزائر، وبأف ال  أوؿ نوفمبر إذ اكتفى بالتفاوض مع فرنسا عمى أساس اعتراؼ ىذه األخيرة

 .2يتوقؼ وقؼ إطبلؽ النار إال بعد تسوية جميع القضايا السياسية
وبالرغـ مف ثورية الموقؼ األوؿ إال أف أصحابو لـ يكونوا معروفيف عمى الساحة السياسية، 

أشتير لذلؾ توجيوا إلى الزعماء المسجونيف، ووقع اختيارىـ في البداية عمى محمد بوضياؼ نظرا لما 
بو مف قدرة عمى التنظيـ، ومحاربتو لعبادة الشخصية، وتشبعو بالمبادئ اليسارية، لكنو رفض عرض 

نظرا الرتباطو مع الحكومة المؤقتة، وبالضبط مع كريـ  مبعوث ىيئة األركاف السيد عبد العزيز بوتفميقة
ألخير موقؼ قيادة ىيئة ، وقد تبنى ىذا ا3بمقاسـ الذي كاف قد تحالؼ معو مف قبؿ ضد أحمد بف بمة

األركاف العامة بدوف تردد، وأعمف انضمامو إلييا مف أجؿ فرض حميا لؤلزمة والمتمثؿ في تشكيؿ 
يبدو أف  .4مكتب سياسي يكوف مسؤوال عف الحكومة المؤقتة، ويضع مشروع جديد لممجتمع الجزائري

مستقبمي لمجزائر يعتمد عمى العروبة استراتيجية ىيئة األركاف تتفؽ مع احمد بف بمة الذي لديو برنامج 
، ويرفض نو عامؿ لحماية الثورة الجزائريةو اإلسبلـ، واإلصبلح الزراعي، وينظر إلى الجيش عمى أ

 . 5موضوعيا اتفاقيات أيفياف  ويؤيد ىيئة األركاف، ويتفؽ معيا في ضرورة إنشاء مكتب سياسي
اع المجمس الوطني لمثورة، وقد تـ في ظؿ ىذا الجو المكيرب بدأت التحضيرات لعقد اجتم

، وكاف جدوؿ األعماؿ يتضمف 1961توزيع االستدعاءات عمى جميع قادة الواليات في بداية أفريؿ 
المصادقة عمى اتفاقيات أيفياف وتشكيؿ المكتب السياسي الذي يشرؼ عمى المرحمة االنتقالية حتى 

كاف العامة لمجيش مجموعة مف الضباط لكسب ينظـ مؤتمر تقييمي، وفي ىذه األثناء أرسمت ىيئة األر 
، وعبرت عف رأيييا بعدـ وقوفيا مع جماعة ضد 6الوالية الثانية إلى صفيا إال أنيا رفضت ىذا العرض

جماعة أخرى، وبأنيا تسعى إلنقاذ الشرعية الثورية وضرورة وحدة الصؼ، وحتى ال تبقى قراراتيا 
ة واألولى، وتـ عقد اجتماع بالقرب مف مدينة سطيؼ شارؾ انفرادية اتصمت بمسؤولي الواليتيف الثالث

                                                 
 .124، صنفسومرجع ال - 1
 .17، 16ص ص ، مرجع سابؽ، يفيانااتفاقيات بف يوسؼ بف خدة،  - 2
 .152، مرجع سابؽ، صلوطنيةالسيادة ا ةداة استرجاعأوضاع الجزائر محمد العربي الزبيري،  - 3
 .178، مرجع سابؽ، صتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  - 4
 .112األميف شريط، مرجع سابؽ، ص - 5
دار القصبة لمنشر،  :الجزائر ،(2693-2699مركرات: من المناضل السياسي إلى القائد العسكري )عمي كافي،  -6

 .286، 285صص ، 1999
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عف الوالية األولى، وحسف محيوز عف الوالية  عف الوالية الثانية، والطاىر زبيري فيو صالح بوبنيدر
الثالثة، إلى جانب عناصر مف قيادة الواليات الثبلث، وقد أطمعيـ صالح بوبندير عمى مواقؼ وقرارات 

ألركاف العامة و متيما إياىا بالفوضى، واقترح عمييـ اتخاذ موقؼ مشترؾ إلدانتيا، واليتو منددا بييئة ا
ومطالبتيا بتقديـ الحساب بشأف مسيرة حرب التحرير، واإللحاح عمييا بإطبلؽ سراح الجنود لبللتحاؽ 

إذا  بوالياتيـ األصمية، كما اتصؿ بوبنيدر بالعقيد يوسؼ الخطيب مسؤوؿ الوالية الرابعة، وسألو عما
كاف سيحضر االجتماع فأجاب بالرفض وحاوؿ إقناعو إال أنو تمسؾ بالرفض، بعد ىذا االتفاؽ المبدئي 
بيف ممثمي الواليات األولى والثانية والثمثة فوجئ صالح بوبنيدر بانحراؼ في المواقؼ، حيث كشؼ 

يما ثـ بعثت بوكاالتيا الطاىر زبيري عف ثقتو في ىيئة األركاف، أما الوالية الثالثة اتخذت موقفا مب
 .1لمحمدي السعيد الموالي لييئة األركاف العامة لمجيش لمتصويت

، وخبلؿ االجتماع تـ 1961ماي  17وىكذا دعي المجمس الوطني لمثورة لبلنعقاد بطرابمس في 
التطرؽ لمشروع برنامج جبية التحرير الوطني وتـ اختيار االشتراكية كمنيج لتسيير الببلد وتـ 

وبرزت نزعتاف: ، 2يت عميو باإلجماع، إال أف الخبلؼ وقع حوؿ تشكيؿ المكتب السياسيالتصو 
إحداىما بزعامة أحمد بف بمة و ترى أف المكتب السياسي المزمع انتخابو يجب أف يتكوف مف سبعة 
أعضاء وأف تعطى لو كؿ الصبلحيات البلزمة لقيادة الببلد إلى أف يتـ تزويدىا بالمؤسسات الشرعية 

منتخبة واقترح في عضويتو كؿ مف أحمد بف بمة، محمد خيضر، محمد بوضياؼ، حسيف آيت أحمد، ال
رابح بيطاط، محمدي السعيد والحاج بف عمة، أما النزعة الثانية فقد تزعميا كريـ بمقاسـ الذي اقترح 

ؼ، بدوره مكتبا سياسيا يتكوف مف تسعة أشخاص وىـ باإلضافة لو  حسيف آيت أحمد، محمد بوضيا
بف طوباؿ، عبد الحفيظ بوصوؼ، أحمد بف بمة، سعد دحمب،  محمد خيضر، رابح بيطاط، لخضر

التي عينيا المجمس ليذا الغرض، تبيف أف قائمة أحمد بف  3وعمى إثر مشاورات فردية قامت بيا المجنة
وف عضوا بمة تحظى بتأييد ثبلثة وثبلثيف عضوا، بينما لـ يؤيد قائمة كريـ بمقاسـ سوى واحد وثبلث

، بؿ أف آيت أحمد ومحمد فالتشكيمتيفالفارؽ كاف ضئيبل جدا، وزيادة عمى ذلؾ لـ يراع التجانس في 

                                                 
 .288، 287صص و، المرجع نفس - 1

2 -Ben Youcef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, la crais de 1962, Algérie: 
imprimerie Dahleb, ,1997, p14. 

 تتكوف ىذه المجنة مف العقيد محمد يزوراف، الرائد أحمد، محمد بف يحي، الحاج بف عمة. - 3
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بوضياؼ صرحا أنيما يرفضاف المشاركة في ىيئة يشرؼ عمييا أحمد بف بمة بحجة أنيما لـ يتفقا معو 
 .1طيمة سنوات السجف وأف نظرتيما لمجزائر تختمؼ تماـ االختبلؼ عف نظرتو

المبلحظ في التشكيمتيف باستثناء الحاج بف عمة فإننا نجد أف كؿ العناصر المقترحة لعضوية 
المكتب السياسي شغمت كميا وظائؼ وزارية في الحكومة المؤقتة، وممف وقع قبؿ غيرىـ عمى اتفاقيات 

والحزازات أيفياف، وبالتالي فيـ يكادوف يمثموف توجيا واحدا وال فرؽ بينيـ سوى الحسابات الشخصية 
ذا تعمقنا في التحميؿ فإننا نجد أف الخبلؼ بيف  التي ال عبلقة ليا بإيديولوجية جبية التحرير الوطني، وا 
أحمد بف بمة وكريـ بمقاسـ ال يعود إلى أشياء جدية، بؿ ينطمؽ مف اعتقاد كؿ واحد منيما بأنو أحؽ 

 .2مف اآلخر بقيادة الثورة
ي الوحيد مف بيف مفجري الثورة الذي ظؿ طميقا عمى قيد فكريـ بمقاسـ يرى أنو ىو التاريخ

الحياة، ولـ يتوقؼ لحظة واحدة عف النشاط كمسؤوؿ في أعمى قمة اليـر القيادي، وعميو فيو أولى مف 
غيره خاصة أحمد بف بمة الذي لـ يعش الثورة مف الداخؿ، ولـ ينشط لفائدتيا في الخارج سوى أشير 

أحمد بف بمة فيرى أنو أولى بقيادة الثورة مف غيره ألنو كاف مسؤوال عمى محدودة وأعتقؿ بعدىا، أما 
المنظمة الخاصة التي كانت األساس في اندالعيا في حيف أف كريـ بمقاسـ ظؿ مف أنصار المصالييف 
إلى غاية األياـ االخيرة التي سبقت بدء الكفاح المسمح، إضافة إلى ذلؾ فإف كريـ بمقاسـ يتحمؿ 

ى في عقد مؤتمر الصوماـ الذي يصفو بف بمة بالمنعطؼ الخطير في طريؽ انحراؼ مسؤولية كبر 
 . 3الثورة

ولفض ىذا النزاع حاولت أطراؼ كثيرة تقريب وجيات النظر، وكاف مف الممكف أف يتفؽ 
الجميع عمى مكتب سياسي يضـ كؿ األسماء الواردة في القائمتيف، لكف ذلؾ لـ يحدث بسبب تعنت 

 .4لذي رفض عضوية الباءات الثبلثأحمد بف بمة ا
ىذا مف جية ومف جية أخرى وقع خبلؼ أيضا بيف بف خدة و بف بمة بخصوص االنتخاب 
في المجمس إثر تقدـ الطاىر زبيري الذي أراد التصويت بوكاالت لثبلث أعضاء مف مجمس واليتو، ولـ 

لداخمي لممجمس الوطني لمثورة، إال أف يقـ بإرساؿ ذلؾ كتابيا لمحكومة المؤقتة، وىو ما يرفضو القانوف ا

                                                 
 .179صر، مرجع سابؽ، صمحمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعا - 1
 .151، مرجع سابؽ، صأوضاع الجزائر ةداة استرجاع السيادة الوطنيةمحمد العربي الزبيري،  - 2
 .182، مرجع سابؽ، صتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  - 3

4 -Mohamed Yousfi, l’Algérie en Marche, tome2, Alger  :  Entreprise Nationale du Livre, 
1985, p211.   
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بف بمة لـ يقتنع باألمر وثار ضد الحكومة المؤقتة وكاف ىدفو مف وراء ذلؾ ربح مساندة الطاىر 
ألف ىذه الوكاالت سترجح كفة ىيئة األركاف، و توجو بكبلـ غير الئؽ لرئيس الحكومة  ،الزبيري

لبللتحاؽ بتونس حيث أكد  1ة وانسحبوا مف الدورةالمؤقتة مما أدى إلى استياء أعضاء الحكومة المؤقت
بف خدة أنو كانت تنتظره عدة التزامات، منيا حؿ الصراع بيف القوة المحمية لمييئة المؤقتة التنفيذية 
عادة البلجئيف، واستفتاء تقرير  وجيش الواليات ومسألة تطبيؽ اتفاقيات أيفياف ووقؼ إطبلؽ النار، وا 

نظمة الجيش السري الفرنسية، وغادر معو بف طوباؿ وآيت أحمد، دحمب،  المصير، ومواجية مشاكؿ م
 .2بيطاط،  بوصوؼ، وأعضاء آخروف مف المجمس الوطني لمثورة

ىكذا فإف المجمس الوطني لمثورة لـ يختـ أشغالو رسميا، ولـ ينتخب أية ىيئة سياسية، كما أنو 
في جمستو األولى فازدادت األزمة حدة، ولـ يعد  لـ يجدد ثقتو في الحكومة المؤقتة التي رفض استقالتيا

األمؿ في تسويتيا بالطرؽ السممية واردا، وراح كؿ طرؼ يبحث عف أنصار أقوياء يستعيف بيـ 
لبلستيبلء عمى السمطة، فأما أحمد بف بمة ضمف تأييد ىيئة األركاف العامة والواليات األولى والخامسة 

تي تريد تصفية حساباتيا مع الحكومة المؤقتة أو مع الباءات والسادسة حيث قاـ بجمع اإلطارات ال
الثبلثة، أما بف خدة فقد استماؿ الواليتيف الرابعة والثانية ومنطقة العاصمة، وفيدرالية جبية التحرير 
الوطني في أوروبا وأعمف باسـ الحكومة المؤقتة عف حؿ قيادة األركاف العامة وراح يبحث عف بديؿ 

 .3ليا
ىذا المؤتمر بتصفية الحسابات بدؿ التحضير لبرنامج عمؿ يتفؽ عميو الجميع لوقؼ  لقد تميز

جرائـ منظمة الجيش  النار جراءحماـ الدـ الذي تسبح فيو الجزائر بعد ثبلث أشير مف وقؼ إطبلؽ 
بعد مغادرة أغمبية أعضاء الحكومة المؤقتة،  ة، وذىب كؿ طرؼ يبحث عف مؤيد لو.السري الفرنسي

التوقيع عمى محضر اجتماع ناقص 1961جواف   19أعضاء المجمس الوطني لمثورة ثـ في  وعدد مف
تـ تحضيره مف طرؼ أحمد بف بمة وىيئة األركاف العامة حيث كاف بف خدة مستيدفا كما يقوؿ مف 

 .4خبلؿ اجتماع اتسـ بالغيابات الكثيرة
ي، ومعارضتو مف قبؿ إف انسحاب بف خدة وأعضاء حكومتو واعبلف تشكيؿ المكتب السياس

الحكومة المؤقتة قبؿ أف يسفر االستفتاء عمى استقبلؿ الجزائر سيخدـ منظمة الجيش السري الفرنسية 
                                                 

 .115، 114صص ، 1987مطبعة دحمب، الجزائر، ، ثوار عظماءمحمد عباس،  -1
2 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p p19,20.  

 .188مرجع سابؽ، ص جبية التحرير الوطني األسطورة والواقع، محمد حربي، - 3
4 - Mohamed Teguia, op.cit, p408. 
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أكثر ويشجعيا عمى تحقيؽ أحبلميا بتقسيـ التراب الجزائري، كما يشجع الييئة التنفيذية المؤقتة عمى 
فاؽ عمى عدـ إعبلف الخبلؼ والتصدع االستمرار مدة أطوؿ في السمطة، وعمى ىذا األساس تـ االت

عبلنية قبؿ االستفتاء، ىذا االستفتاء الذي أدى بإعبلف استقبلؿ الجزائر المدعـ باإلرادة الجماىيرية 
والذي سيؤدي إلى وضعية داخمية ودولية لف تستطيع منظمة الجيش السري الفرنسية تخطيو، وال يمكف 

 .1لمييئة التنفيذية المؤقتة تجاوزه
لفة لبلتفاؽ المبـر مع فرنسا، دخؿ كؿ مف محمد بوضياؼ وكريـ بمقاسـ إلى الجزائر ومخا

باتفاؽ مع رئيس الحكومة المؤقتة مف أجؿ حمؿ الواليات عمى تنسيؽ  1961جواف  9خفية في 
حركتيا وتكويف ىيئة موحدة لمواجية قيادة األركاف التي رفضت االمتثاؿ لقرار حميا، وشرعت في 

 .2اؿ جيش الحدود إلى الجزائراإلعداد إلدخ
لقد أرادت الحكومة المؤقتة جعؿ برنامج طرابمس يناـ عمى الرفوؼ، وكانت حذرة مف جيش 
التحرير، واالتجاىات التقدمية في ىيئة األركاف وبذلؾ قامت بإرساؿ رسميا إلى الواليات ألخذ قيادتيا، 

جزائر فإنو سوؼ ينفذ حممو بانقبلب أو بتحريضيا وتحذيرىا مف أف جيش التحرير عندما يدخؿ ال
قامة نظاـ عسكري في الجزائر بعد االستقبلؿ، وبذلؾ قامت المنطقة المستقمة  عسكري بقصد تصفية وا 
بالجزائر العاصمة بمقاومة ىيئة األركاف و أحمد بف بمة المتحالؼ معيا، وامتؤلت الجدراف بشعارات 

 .3د ىو الشعبمنددة لعبادة الشخصية مؤكدة بأف ىناؾ بطؿ واح
يبدو أف تخوؼ الحكومة المؤقتة مف بومديف وبف بمة، يرجع في ذات الوقت إلى االحتكاـ 
لمشعب ولمقوة التي لف تكوف لصالحيا، فبومديف يديف لو الجيش بالوالء، وبف بمة الذي يتمتع بشعبية 

 بعزؿ ىيئة األركاف. كبيرة ليس في مقدور أي أحد مواجيتيا، وكمحاولة منيا إلزالة ىذا الخطر قامت
والواقع أنو باإلضافة إلى الخبلؼ السابؽ، ىناؾ خمفيات أخرى مرتبطة بدور الجيش في الحياة 

التي جعمت اليوة تتسع بيف الحكومة المؤقتة والجيش ونجدىا واضحة في قوؿ بف خدة بأف  السياسية،
في تونس والمغرب تتممذوا وشبوا عمى عدـ تنفيذ أوامر الحكومة المؤقتة يعود لكوف الجنود الذيف كانوا 

معاداة الحكومة المؤقتة ووزرائيا، بما تعمموه مف ىيئة األركاف العامة فيذه القيادة أظيرت مسؤولي 

                                                 
، 1981، نشورات دار األدبم: العفيؼ األخضر، بيروت :، ترجمةمركراتو كما أمالىا روبير ميرلأحمد بف بمة،  -1

 .136ص
 .154، مرجع سابؽ، صأوضاع الجزائر ةداة استرجاع السيادة الوطنيةمحمد العربي الزبيري،  -2
 .138، 137 ص ، مرجع سابؽ، صبمةأحمد بف  -3
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الحكومة المؤقتة بصورة موالية لفرنسا، وأنيـ يعيشوف حياة مرفية في الفيبلت، وسيارات المرسيدس، 
عداـ في عباف رمضاف لمعاداة الحكومة المؤقتة وىكذا فشمت إضافة إلى ذلؾ فانو استغؿ تنفيذ حكـ اإل

وأماـ ىذه الوضعية المتدىورة تـ جمع أغمبية أعضاء الحكومة المؤقتة في  .1الحكومة في تنفيذ أوامرىا
 :2تونس لبلتفاؽ حوؿ حؿ األزمة وفؽ االقتراحات التالية

والحاج بف  وىواري بومديفحات عباس إما توسيع الحكومة المؤقتة بإضافة ثبلثة أعضاء آخريف، فر  -
 وزيرا. 15إلى  11أي رفع العدد مف  ،عمة
بف خدة، وثبلث نواب بف بمة وبوضياؼ اسي برئيسيف اثنيف: فرحات عباس و واما بإنشاء مكتب سي -

وكريـ، باإلضافة إلى بومديف ومحمدي السعيد والحاج بف عمة، فرفضت الصيغتيف مف أغمبية أعضاء 
 قتة، وأصبح المشكؿ أكثر حدة.الحكومة المؤ 

نشاء مجمس التنسيق بين الواليات2693جوان  32 -39اجتماع زمورة ثانيا/   ، واى
باستمرار الوضعية تدىورا تـ عقد اجتماع تنسيقي بيف الواليات مف أجؿ مواجية ىذا الخطر 

والرابعة، شارؾ  بزمورة عمى حدود الوالية الثالثة 1961جواف  15و 14الذي ييدد مصير الببلد بيف 
فيو ممثموف عف الوالية الثانية والثالثة والرابعة والمنطقة الحرة لمجزائر العاصمة، وفيدرالية جبية التحرير 
الوطني بفرنسا، وقد اتفؽ المجتمعوف عمى أف انشقاقات الحكومة المؤقتة قد أثرت عمى سمطتيا، وأف 

، معمنيف 3وتركت فراغا، وبعدـ وجود سمطة فعمية األزمة بينيا وىيئة األركاف قد دمرت مبادئ السمطة
عف خطورة الوضع الراجع إلى بعث مكمفيف مف قبؿ ىيئة األركاف إلى الداخؿ لنشر الصراع مباشرة 
في القاعدة، والحط مف قيمة الحكومة المؤقتة خاصة أماـ إطارات الوالية الثانية والمنطقة الحرة 

دات قاـ مسؤلوا ىذه الواليات بإعبلف حالة الطوارئ في المناطؽ بالجزائر العاصمة، وأماـ ىذه التيدي
كما تـ إنشاء مجمس التنسيؽ بيف الواليات الذي  ،4الخاضعة لرقابتيـ إلى غاية ظيور سمطة شرعية

تنحصر ميمتو في المحافظة عمى وحدة األمة، إال أنو أعطى لنفسو صبلحيات حدد مف خبلليا 
، وسير ر قوائـ المرشحيف لممجمس التأسيسي وشروط المشاركة فيومستقبؿ الببلد، حيث قاـ بتحضي

                                                 
ص ، 1222 ،الشروؽمؤسسة  :، القبة، الجزائرالمؤسسة العسكرية الجزائرية والشرعية، بف ققةعمر خالد  - 1

 .119 ،118ص
2 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p21. 
3 - Ali Haronne, l’été de la Discord Algérie 1962, Alger  :  Casbah édition, 2000, p64. 
4 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p22. 
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، والعمؿ عمى إدماج وحدات جيش التحرير الوطني المتواجدة عمى الحدود داخؿ المجمس الوطني لمثورة
 .1الواليات، وتوفير الوسائؿ الضرورية إلدخاؿ األسمحة والذخيرة المخزنة في الخارج

دوره ويغير موازيف القوى لو أنو أنشأ قبؿ وقؼ إطبلؽ  كاف بإمكاف ىذا المجمس أف يؤدي
النار وحظي بمشاركة باقي الواليات، لكف ظيوره عشية االستفتاء أضفى عميو طابع المحاولة اليائسة 
لسد الطريؽ في وجو قيادة األركاف التي لـ تكف في حاجة إلى أراضي كؿ الواليات المجتمعة إلدخاؿ 

ود، فالواليات التي لـ تستجب لنائبي الحكومة المؤقتة ىي التي تتحكـ في الجيوش المرابطة عمى الحد
جميع البوابات الحدودية والمعنية بتحقيؽ العودة إلى الببلد، فالحدود الغربية كميا تقع عمى أراضي 
 الوالية الخامسة، بينما تمتد معظـ الحدود الشرقية عمى أراضي الوالية األولى، والقاعدة الشرقية، أما

بيف الواليات التي أدانت سة، ورغـ  ذلؾ فإف لجنة التنسيؽ الحدود الجنوبية فتابعة جغرافيا لموالية الساد
أعضاء قيادة األركاف العامة قد طمبت مف الحكومة المؤقتة أف تبقى موحدة وأف تستمر في التحضير 

بف بمة وجماعتو، لكف  ، كما ا شرعت في تنظيـ الحمبلت الدعائية ضد1961لما بعد الثاني جويمية 
مجرد كبلـ لـ يعد يجدي نفعا، ألف التخطيط النظري لـ يكف مدعما بالقوة العسكرية الذي ينقص 

 .2الحكومة المؤقتة
لقد ىذه أدانت المجنة عدـ انسجاـ أعضاء الحكومة المؤقتة، وعدـ تصرفيا بصرامة إزاء تمرد 

، و ذكرت بقرار الحكومة المؤقتة 3ىذه الييئةىيئة األركاف، وأنذرت بخطورة الوضع الذي أوجدتو 
، مف أف ىيئة األركاف المستقيمة سحبت منيا كؿ 1961المرسؿ إلى جميع الواليات في سبتمبر 

الصبلحيات وبذلؾ قررت عدـ االعتراؼ بيذا التنظيـ، وقد كاف الرائد عز الديف أحد أعضاء ىيئة 
 .4ابعة لواألركاف مف الموقعيف عمى ىذا الحؿ والنصوص الت

إف لجنة التنسيؽ بيف الواليات لـ تخطط لمواجية الوالية األولى والخامسة والسادسة بؿ تعتبرىا 
متضامنة معيا، وقد أبمغتيـ عف طريؽ البريد باجتماع زمورة، وأكدت بأف دورىا يتمثؿ في تجنب 

قراراتيا ىذه إال بعد ظيور صراعات الخارج داخؿ الببلد ، وأعممت الواليات الثبلث بأنيا لـ تتخذ 
، وبعد دراستيا لمتطورات األخيرة لموضعية، و حوؿ قرارات المجمس الوطني لمثورةاالستماع إلى عرض 

                                                 
1 - Ali Haronne, op.cit, p 65. 

 .181، 181ص ص ، مرجع سابؽ، تاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  - 2
3 - Ali Haronne, op.cit, p67. 
4 - Mohamed Tèguia, op.cit, p144. 
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وبضرورة بقائيا  1أكدت لمواليات الثبلث أنيا ترفض رفضا قاطعا التقسيـ الداخمي لمحكومة المؤقتة
 موحدة إلى غاية انتخاب المجمس التأسيسي.

مجنة رغـ  ادعائيا الحياد وبأنيا تسعى إليجاد حؿ توفيقي يرضي كؿ مف يبدو أف ىذه ال
الحكومة المؤقتة وىيئة األركاف إال أنيا في الحقيقة كانت مساندة لمحكومة المؤقتة مف خبلؿ استجابتيا 
دانتيا لييئة األركاف مذكرة باستقالتيا، ومطالبة أعضاء الحكومة المؤقتة  لمطمب نائبي رئيسيا، وا 

خوؿ موحديف إلى الجزائر والعمؿ  لتحضير انتخابات المجمس التأسيسي، إال أف الواليات الثبلث بالد
رفضت االستجابة لدعوتيا التي أدانت ىيئة األركاف العامة، وطالبت مف الحكومة المؤقتة أف تبقى 

بف  ، والعمؿ عف تنظيـ حممة دعائية ضد1961جويمية  1موحدة و تستمر في التحضيرات لما بعد 
 .2بمة وجماعتو، لكنو بقي مجرد كبلـ ال يجيد نفعا ألف الحكومة المؤقتة كاف ينقصيا الدعـ العسكري

وبالمقابؿ قاـ بف بمة المتأكد مف أف الوضع العسكري في صالحو بالتعبئة السياسية واستطاع 
وف يـ موحدفي ظرؼ قصير أف يجمع حولو عدد كبيرا مف المسؤوليف الممثميف لتوجيات مختمفة لكن

، ومف بيف ىؤالء المسؤوليف البارزيف 3وتجاوز المجمس الوطني لمثورة ،مف أجؿ إسقاط الحكومة المؤقتة
الذيف أضفوا عمى حركة أحمد بف بمة طابع الشمولية والوحدة فرحات عباس الذي كاف محاطا 

 .4باإلطارات القيادية في االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري سابقا
فتـ استقباليـ مف طرؼ  5نة التنسيؽ بيف الواليات فقد قامت بإرساؿ مفوضيف إلى تونسأما لج

أربعة وزراء مف الحكومة المؤقتة وىـ محمد خيضر أحمد بف بمة، وكريـ بمقاسـ، و بف يوسؼ بف خدة، 
ما  ، وىو6وقدمت ليـ االقتراحات المتخذة في اجتماع زمورة، خاصة منيا معاقبة ىيئة األركاف العامة

أثار رد فعؿ أحمد بف بمة الذي اعتبر ىذا القرار عمؿ استفزازي، ورفض حتى مجرد مناقشتو وغادر 
االجتماع، أما آيت أحمد حسيف ومحمد بوضياؼ فقد وجدا فيو حبل صائبا لؤلزمة القائمة بيف الحكومة 

                                                 
1 - Ali Haronne, op.cit, pp 67,68. 

 .155، مرجع سابؽ، صأوضاع الجزائر ةداة استرجاع السيادة الوطنيةمحمد العربي الزبيري،  -2
 .181، مرجع سابؽ، صتاريخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبيري،  -3
 خاصة منيـ: أحمد فرانسيس، أحمد بومنجؿ، وقايد أحمد. -4
 يف زراري، عمر بداود.ىـ: الرائد الطيب، ىمومي فوضيؿ، أرزقي حرموش، عز الد -5

6 - Ben Yousef ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p23.  
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استقالتو التي كانت المؤقتة، وىيئة األركاف، في حيف أبدى خيضر معارضتو الشديدة، وأعمف عف تقديـ 
 .1إيذانا بانتياء الحكومة المؤقتة

لـ تكف ليذا الصراع أسس أيديولوجية، ولـ يكف مف أجؿ الدفاع عف مصالح الثورة، لذلؾ فإف 
كؿ المساعي باءت بالفشؿ، ويبدو أف ىذا الصراع كاف في لحظة مف البلوعي والبلشعور، إذ تمكف 

حقيقيا كثير مف التضحيات، وفي مقدمتيا وحدة الشعب مف القضاء عمى مكتسبات وطنية تطمب ت
الجزائري، ومف جية اخرى فإف الصراع عمى السمطة قد أىمؿ الجانب اإليديولوجي، وحـر الجماىير 

 .2الشعبية الواسعة مف المشاركة الفعمية في مناقشة مشروع المجتمع المزمع تجسيده عمى أرض الواقع
 17ة المؤقتة المشار إليو أعبله، توجو محمد خيضر في يوـ وعمى إثر انتياء اجتماع الحكوم

إلى الرباط، في حيف توجو أحمد بف بمة عمى متف طائرة مصرية إلى طرابمس، متيما  1961جواف 
الحكومة المؤقتة بالتخطيط العتقالو ودليمو عمى ذلؾ تأخر سفر الطائرة نصؼ ساعة، وبأف الحكومة 

أما ىيئة . 3ونسية العتقالو فرفضت الحكومة التونسية اإلقداـ عمى ذلؾالمؤقتة تدخمت لدى الحكومة الت
األركاف فقد واصمت عمميا الدعائي ضد الحكومة المؤقتة متيمة إياىا بمحاولة التخمص مف جيش 
التحرير الوطني، وتعويضو بقوة محمية، وأماـ ىذه الوضعية اتخذت الحكومة المؤقتة قرارا عمى جانب 

يقضي بعزؿ ىيئة األركاف، واإلعبلف عف قياـ الحكومة المؤقتة بإدارة شؤوف الببلد  كبير مف الخطورة
 .4إلى غاية انتخاب مجمس تأسيسي، وتشكيؿ حكومة جديدة

لقد أصبح السعي وراء السمطة ىدؼ الجميع، والتي ال يمكف اعتبلءىا إال مف كاف مؤيدا مف 
عارض قرار حؿ ىيئة األركاف، وبذلؾ أيدتو  طرؼ الجيش، وىو ما تفطنت إليو جماعة بف بمة الذي

الييئة، وبمجرد إصدار قرار العزؿ وجدت الحكومة المؤقتة نفسيا ال تممؾ أي سمطة فعمية، وما يؤكد 
قاـ كؿ طرؼ ينشط مف  .5ىذا العجز عدـ قدرتيا بعد دخوليا العاصمة عمى قيادة الجياز اإلداري

ا إلى كؿ الضباط وصؼ الضباط والجنود تطالبيـ بالبقاء جيتو، فييئة األركاف العامة أصدرت أوامرى

                                                 
 .157، مرجع سابؽ، صأوضاع الجزائر ةداة استرجاع السيادة الوطنيةمحمد العربي الزبيري،  -1
 .158، صوالمرجع نفس - 2
 .138مرجع سابؽ، صأحمد بف بمة،  -3
الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة،  :، ترجمة: عبد الرحماف صدقي أبو طالب، القاىرةزائرثورة الججواف جيمسبي،  - 4

 .135، ص1966
 س. د.)دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، ،  :، عيف مميمة، الجزائر، النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير - 5

 .37، 36صص ، ف(
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في مواقعيـ واالمتثاؿ ألوامر قادتيـ العسكرييف، وتحضير أنفسيـ لدخوؿ الجزائر، وبعدـ االعتراؼ 
بالحكومة المؤقتة بسبب خروجيا عمى قرارات المجمس الوطني لمثورة بصفتو السمطة الفعمية في الببلد، 

ور إلى حد ينذر بنشوب حرب أىمية، والببلد لـ تتخمص بعد مف ويبلت وبذلؾ أخذت األحداث تتط
 .1االستعمار الفرنسي

 انقسام الوالياتو  المواجية بين الحكومة المؤقتة وىيئة األركان العامة لمجيشثالثا/ 
انقسمت الببلد إلى فئات متصارعة عمى السمطة، فالفئة األولى تتمثؿ في الحكومة المؤقتة 

دة يساندىا محند أو لحاج قائد الوالية الثالثة، والرائد عز الديف عف المنطقة الحرة بزعامة بف خ
لمعاصمة، والفئة الثانية بقيادة ىيئة األركاف بزعامة ىواري بومديف، ويساندىا الطاىر زبيري قائد الوالية 

الفئة الثالثة مجموعة  األولى، والعقيد عثماف عف الوالية الخامسة، والعقيد شعباني عف الوالية السادسة،
تممساف المشكمة مف طرؼ بف بمة وخيضر، وفرحات عباس، رابح بيطاط، الفئة الرابعة جماعة تيزي 
وزو التي يقودىا كريـ بمقاسـ، بوضياؼ، وآيت أحمد، وقد وقعت الصراعات والخبلفات بينيا مف أجؿ 

 .2السمطة
ت النتائج في صالح استقبلؿ الجزائر تمت عممية االستفتاء، وكان 1961وفي الفاتح  جويمية 

الذي اعترفت بو الحكومة الفرنسية، وفي ىذه األثناء كانت األزمة بيف ىيئة األركاف المتحالفة مع بف 
بمة والحكومة المؤقتة قد عرفت تطورات خطيرة كادت تؤدي إلى حرب أىمية، حيث دخؿ جيش الحدود 

دخمت الحكومة  1961ة لو، وفي الثالث مف جويمية الجزائر معتمدا عف الواليات الحدودية المؤيد
المؤقتة أرض الجزائر بدوف بف بمة، وىي مشمولة بخبلفاتيا الداخمية، وبتردداتيا التي تحمميا كمرض 

 ، وقد استقبميا الشعب الجزائري بالفرح والحماس.3مزمف في جسميا
و استقرا بتممساف، وقد  وبعد بضعة أياـ دخؿ بف بمة وخيضر بدورىما الجزائر عبر المغرب

كانا مؤيداف مف قبؿ ىيئة األركاف العامة، وقوات الواليات األولى والثانية والخامسة والسادسة، كما 
انضـ إلييما الكثير مف أعضاء المجمس الوطني لمثورة  كفرحات عباس وأحمد بومنجؿ، وأحمد 

متخاصمتيف إحداىما في تممساف، فرانسيس، الشيخ خير الديف، وأصبحت ىناؾ قوتيف داخؿ الجزائر 

                                                 
 .146، مرجع سابؽ، صجواف جيمسبي - 1
دار اليدى  :عيف مميمة، الجزائر ،1، طالعقيد شعباني وجوانب من ثورة التحرير الكبرىالعيد مطمر،  محمد - 2

 181، 182صص ، 1999لمطباعة والنشر والتوزيع، 
3 - Mohfoud Bennone et Ali El Kenz, op.cit, p290. 
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، وأخذ كؿ طرؼ يستجمع قواه ويعقد التحالفات، والنداءات والخطابات مف 1واألخرى بالجزائر العاصمة
بف بمة بوىراف أكد بأف مستقبؿ حمد ففي خطاب أل نصار بيدؼ االستيبلء عمى السمطة.اجؿ كسب أ

ال أحزاب كثيرة، أضاؼ انو ال نسمح بعودة  الجزائر يكمف في االتحاد المقدس، ويمزميا حزبا منضبطا
األالعيب العقيمة التي تقوـ بيا أحزاب قديمة كما قاـ بف خدة ىو اآلخر بزيارة إلى الوالية الرابعة رفقة 

 .2خمسة أعضاء مف حكومتو لكسبيا إلى صفو
لقد بدأت التصريحات والمناشير بيف الطرفيف فقد وصؼ بف بمة مجموعة بف خدة بخدمة 

ستعمار، والبحث عف الحكـ بمساعدة الجيش الفرنسي، كما اتيميـ خيضر عمى أنيـ طمبوا مف اال
الحكومة الفرنسية أف تقوـ بمنع وحدات جيش التحرير الوطني عمى الحدود المغربية والتونسية بعدـ 

جيش الدخوؿ إلى الجزائر، في حيف يؤكد بف خدة أنو لـ يطمب مساعدة مف الحكومة الفرنسية وال ال
ازدادت األزمة حدة بعد تصريح الواليتيف األولى والخامسة وتوجيييا اتيامات خطيرة و  ،3الفرنسي

لمحكومة المؤقتة، وتصرفاتيا غير الشرعية بحميا ىيئة األركاف العامة لمجيش، واالتفاؽ المبـر مع 
موحات المرضية المنظمة السرية لمجيش الفرنسي، ومف وجدة رفض قائد الوالية الخامسة بدوره الط

لمحكومة المؤقتة التي داست عمى قرارات مؤتمر طرابمس، معتبرا إقالة ىيئة األركاف غير شرعية، وقد 
 .4رد عميو بف يوسؼ بف خدة أف اإلرادة الشعبية ستكوف حاجزا ضد الديكتاتورية التي يعمؿ ليا البعض

، وىـ قمقيف عف المستقبؿ، أما في الوالية الثانية فقد كاف الضباط يييئوف الجنود نفسيا
ومستعجميف لمعودة إلى الحياة الطبيعية، ولقاء األىؿ، ولـ يكونوا مستعديف لمموت مف أجؿ الحكومة 
المؤقتة وصراعيا مع ىيئة األركاف، الذي ما ىو إال صراع عشيرة ضد أخرى مف أجؿ الوصوؿ إلى 

أما عمى صعيد الحكومة المؤقتة فقد  ، وال تيـ الجنود البسطاء.5السمطة التي كانت ىدؼ اإلطارات
كاف بوضياؼ وكريـ يمضياف إلى المعركة بكؿ حـز مبالغيف في تقدير قواتيما، كما حاولت الحكومة 
المؤقتة تسمـ جزء كبير مف السبلح المخزف في ليبيا الذي كانت تريد إرسالو إلى عناصر الداخؿ التي 

قناعو بعدـ تسميـ ىذه األسمحة عرفت كيؼ تكسبيـ إلى جانبيا، فذىب بف بمة إل ى ممؾ ليبيا لمقابمتو وا 
ال سيؤدي ذلؾ إلى صراع مسمح بيف الجزائرييف، ويعرض الوحدة الوطنية لمخطر،  لمحكومة المؤقتة، وا 

                                                 
1 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p26. 
2 - Mohamed Téguia, op.cit, p410. 
3 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p26-27. 
4 -Ali Haroun, op.cit, p79. 

 .193، مرجع سابؽ، صجبية التحرير الوطني األسطورة والواقعمحمد حربي،  -5
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فكاف ذلؾ إخفاقا  لمحكومة المؤقتة، كما أنيا لـ تنجح في إقناع الحكومة التونسية باعتقاؿ العقيد 
ي عمى الرغـ مف أنو كاف معزوال فقد احتفظ بإشرافو عمى جيش التحرير بكامؿ بومديف، ىذا األخير الذ

 .1سمطتو
بيدؼ المحاولة إليجاد حؿ  2تـ عقد اجتماع بيف الواليات بمدينة الشمؼ 1961جويمية  17في 

ت لؤلزمة ألف ال أحد يريد المغامرة، إال أف ىذا االجتماع انتيى دوف التوصؿ إلى نتيجة، وعادت الواليا
األولى والخامسة والسادسة إلى مساندة ىيئة األركاف العامة وبف بمة في الصراع ضد الحكومة 

أعمف أحمد بومنجؿ المتحدث الرسمي باسـ جماعة تممساف  عف  1961جويمية  11وفي  .3المؤقتة
مف  التشكيمة الجديدة لممكتب السياسي، إال أف محمد بوضياؼ وآيت أحمد لـ يعجبيما القرار المتخذ

طرؼ واحد، وأعمنا عف استقالتيما منو، وقررا إنشاء لجنة وطنية لمدفاع عف الثورة في تيزي وزو رفقة 
 .4كريـ بمقاسـ

لقد انقسمت الواليات بيف الفريقيف، فالوالية الثالثة والمنطقة الحرة العاصمة كانتا إلى جانب 
اية الحياد، أما الوالية الثانية فكانت ضد جماعة الحكومة المؤقتة، أما الوالية الرابعة فقد التزمت في البد

تممساف، وقد تمكنت مف احتجاز قايد أحمد ليتـ إطبلؽ سراحو مف طرؼ صالح بوبنيدر بعد تدخؿ بف 
يوسؼ بف خدة ليمتحؽ بزمبلئو في تممساف، أما الواليات األخرى األولى والخامسة والسادسة فكانت إلى 

حمب فقد قدـ استقالتو مف الحكومة المؤقتة، في حيف قاـ بف خدة ، أما سعد د5جانب جماعة تممساف
ب الببلد لبحث عمى حؿ يمكف مف خبللو تجنيبعد أف فقد سيطرتو في التحكـ عمى زماـ األمور با

                                                 
 .139أحمد بف بمة، مرجع سابؽ، ص -1
اىر زبيري، والحاج لخضر ومصطفى بف النوي عف الوالية األولى، أما الوالية الثانية يضـ ىذا االجتماع: الط -2

فكانت ممثمة جزئيا منف طرؼ العربي بالرجـ المتحالؼ مع ىيئة األركاف، الوالية الثالثة ممثمة مف طرؼ الرائد أحسف 
ئد أرزقي حرموش، وعف الوالية الخامسة محيوز، الوالية الرابعة ممثمة مف طرؼ الرائد حساف، والرائد بف شريؼ، والرا

العقيد عثماف والرائد عباس، ناصر، وعبد الوىاب بوبكر، عف الوالية السادسة العقيد شعباني، الرائد زكري، وعف ىيئة 
 Mohamed  Téguia .            األركاف ىواري بومديف، وأحمد بومنجؿ، انظر :                               

op.cit p 14  
3 - Ibid, pp 417,419. 

 .527عمار بوحوش، مرجع سابؽ، ص -4
5- Saad Dehlab, op.cit,p 188,192. 
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ى عقػد اجتماع حقيقي لممجمس تنازعة إلراؼ المة التي أصبحت تيددىا، داعيا األطالحرب األىمي
 .1الوطني لمثورة

االجتماع وىو المتسبب في ىذا الصراع ألنو لـ يتخذ قراراتو  أف يدعو إلى ىذا لكف كيؼ لو
، وكاف يشرؼ عمى مؤسسة كاف مف المفروض أف تمعب دورا ىاما في إيجاد الحموؿ لؤلزمة، لكنو  بحـز
ترؾ الثبلثي كريـ وبوصوؼ وبف طوباؿ يتصرفوف في جميع القضايا في حيف تفرغت الحكومة المؤقتة 

ارجية، وال ييميا سوى التفاوض مع الحكومة الفرنسية، أو البحث عمى اعتراؼ ومساندة لقضايا خ
دولية ميممة الوضع الداخمي، ولـ تقـ بربط عبلقات متينة مع الشعب الجزائري ولـ تولي أي اىتماـ 
 لمجيش الذي يعتبر الركيزة األساسية لبناء دولة عصرية وبفقدانيا لمثؿ ىذه القوة أصبحت نداءات

 رئيسيا ال تجدي نفعا ألف كؿ طرؼ أصبح ال ييمو إال فرض سيطرتو، والسعي وراء السمطة.
قد ىاجمت الوالية األولى بقيادة الطاىر زبيري و استمرت األحداث والصراعات بيف الطرفيف، 

الوالية الثانية وتـ إلقاء القبض عمى صالح بوبنيدر، ولخضر بف طوباؿ الذي كاف موجودا ىناؾ وتـ  
ـ فقد قيادة يوسؼ الخطيب المتميػزة بحسف التنظيميا لجماعة تممساف بالقوة، أما الوالية الرابعة بض

مة، والمرافؽ تشرؼ عمى العاصأصرت عمى التزاـ الحياد، وتكمف أىمية ىذه الوالية في كونيا 
جماعة د قتاؿ اكتسابيا إلى جانب لمدولة وقد حاوال احمد بف الشريؼ، ومحم األساسية الضرورية

تممساف إال أف محاولتيما باءت بالفشؿ، كما حاوؿ يوسؼ سعدي الموالي لجماعة تممساف السيطرة 
، أما الوالية الثالثة بقيادة محند اولحاج أصبحت إلى جانب جماعة 2عمييا إال أنو فشؿ في تحقيؽ ذلؾ

 .3ادتيزي وزو بقيادة بوضياؼ وكريـ، رغـ دعوة يوسؼ الخطيب ليا بالبقاء عمى الحي
أماـ ىذه التطورات وبيدؼ إيجاد حؿ مرضي لؤلزمة عقد اتفاؽ بيف كريـ و وبوضياؼ، محند 

يقضي االعتراؼ بسمطة المكتب  1961أوت  1اولحاج، خيضر، بيطاط  بالجزائر العاصمة في 
، ومف 1961أوت  17السياسي لمدة شير، وأف تجرى انتخابات الجمعية الوطنية في اجؿ أقصاه 

التفاؽ تـ االعتراؼ بالمكتب السياسي، كما وافؽ محمد بوضياؼ بشغؿ منصبو في ىذا خبلؿ ىذا ا
 .4المكتب وقيادة المعارضة مف داخؿ النظاـ، في حيف أصر آيت أحمد بالرفض

                                                 
1- Ibid, p193. 

 .63، ص1999دار المعرفة،  :، الجزائرالجزائر في دوامة الصراع بين المعسكرين والسياسيينرابح لونيسي،  -2
3- Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p32. 
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، وقد 1961أوت  3وعمى إثر ىذا االتفاؽ دخؿ المكتب السياسي إلى الجزائر العاصمة في 
، رغـ أف الوالية الرابعة لـ تشارؾ ولـ توقع عمى عميو إال أنيا استقبمو الشعب الجزائري بترحاب كبير

اعترفت بصبلحيات المكتب السياسي المحددة في االتفاؽ المبـر بيدؼ وضع حد لبلنزالقات التي 
سوؼ تؤدي إلى نتيجة وخيمة عمى الجميع، وتتفكؾ الببلد إف لـ يتكاتؼ الجميع إلنياء ىذه 

إيجابية عمى الشعب الجزائري الذي يسعى إلى تحقيؽ االستقرار والعيش  الصراعات التي ال تعود بنتائج
لقد أصبح المكتب السياسي يمارس ميامو  .1بسبلـ في الجزائر التي دفع مف أجميا أرواحو وفمذة أكباده

 : (2)بعد تقسيميا عمى أعضائو كما يمي
 محمد خيضر: أميف عاـ، إعبلـ وتمويؿ.-
 ئة التنفيذية المؤقتة.أحمد بف بمة: منسؽ مع اليي-
 محمد بوضياؼ: توجيو وشؤوف خارجية.-
 الحاج بف عمة: شؤوف عسكرية.-
 محمدي السعيد: التربية الوطنية والصحة العمومية.-
 رابح بيطاط: تنظيـ الحزب.-

والشخص الذي يبدو أنو نسيو الجميع حتى أنو أقصي مف االتفاؽ ىو بف يوسؼ بف خدة الذي 
ضيح لمرأي العاـ بقولو "منذ شيور واألزمة مستمرة عمى مستوى قيادة جبية عبر عف ضرورة التو 

التحرير الوطني، لقد امتنعت إراديا عف إعطاء رأيي الشخصي، حتى ال أزيد مف توتر الوضع، وال 
يحاولوف إعطاء … حتى عرقمة حظوظ إيجاد حؿ" وأضاؼ "إف أولئؾ الذيف يخرجوف عف إرادة الشعب 

، وردا عمى ذلؾ نشرت قيادة الوالية الرابعة تصريحا أكدت 3سوؼ يدانوف أماـ التاريخ"الشرعية ألنفسيـ 
فيو، كيؼ يمكف لبف خدة و سمطتو كانت ظاىرية فقط، وبالفعؿ فقد أصبحت السمطة في يد المكتب 
السياسي وأصبحت الحكومة المؤقتة مجرد تعبير رمزي، حيث تـ تجريدىا مف جميع الصبلحيات بما 

الخارجية والدبموماسية التي أصبحت مف صبلحيات المكتب السياسي يمارسيا محمد في ذلؾ 
بوضياؼ، كما أف الييئة التنفيذية أصبحت تتعامؿ مع المكتب السياسي عف طريؽ أحمد بف بمة بدؿ 

                                                 
 .64،65صص رابح لونيسي، مرجع سابؽ،  -1

2 - Ali Harounne, op.cit, p167. 
3 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p32. 
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وزيرا مشكبل ليا قبؿ دخوليا  11ذلؾ تشتت الحكومة المؤقتة وانحمت فمف بيف ، وب1الحكومة المؤقتة
، واثناف استقاال وتوجيا إلى جنيؼ وىما آيت 2، خمسة وزراء انضموا إلى المكتب السياسيالعاصمة

ـ بمقاسـ وباؿ، كريبف ط لخضرآخراف بتونس عبد الحفيظ بوصوؼ و  أحمد وسعد دحمب، واثناف
ياب بيف الطرفيف بغرض المصالحة، أما بف يوسؼ بف خدة  بالقبائؿ، أما محمد يزيد فيو في ذىاب وا 

قر بالعاصمة، ولـ يكؼ بالمناداة بالوحدة، وبذلؾ تمكف المكتب السياسي مف السيطرة عمى فقد است
 .3جميع منظمات جبية التحرير الوطني

لقد كاف اليدؼ وراء ىذا االتفاؽ وقؼ الصراع بيف األطراؼ المتنازعة والعمؿ لتحضير 
مستقمة في ولة الجزائرية الانتخاب المجمس التأسيسي الذي سيقوـ بدوره بانتخاب رئيس حكومة لمد

كآخر أجؿ ليذه االنتخابات، إال أنو بعد أسبوعيف  1961أوت  17تـ تحديد ظرؼ ال يتعدى الشير، و 
مف ىذا االتفاؽ تدىورت العبلقات مف جديد، إثر اتياـ الوالية الرابعة لسمطة المكتب السياسي 

حكومية بيف أعضائو مجردا المجمس الوطني بالبلشرعية، ألنو منذ اجتماعو األوؿ قاـ بتقسيـ المياـ ال
، مما أدى إلى نشوب مشادات أدت إلى إطبلؽ النار، 4لمثورة مف ميامو، ومتجاوزا ما تـ االتفاؽ عميو

وأماـ ىذه الوضعية المزرية أعمف محمد خيضر أف المكتب السياسي غير قادر عمى مباشرة أعمالو، 
صفوؼ األوروبييف والجزائرييف، وأصبحت فرنسا تيدد اختطاؼ في  بوضياؼ يستقيؿ، واألمف ينعدـ،

، كما أعمنت الوالية الرابعة حالة الطوارئ وبدأت تنظـ صفوفيا مف أجؿ دفع 5بالتدخؿ لحماية مواطنييا
شعب الجزائري في العاصمة  المكتب السياسي ال اأي ىجوـ محتمؿ، وأماـ ىذه الوضعية الخطيرة دع

، فخرج 6عاه الرامي إلى إنياء حالة العنؼ، وسوء استعماؿ السمطةر مف أجؿ مساندتو في مسلمتظاى
الشعب الجزائري إلى الشوارع حامبل شعار سبع سنيف بركات، داعيا األطراؼ المتنازعة إلى إيجاد حؿ 
عاجؿ لؤلزمة التي أدت بدخوؿ الجزائر في دوامة الصراع التي ال تجدي نفعا لموطف، بؿ جعمت أبناء 

                                                 
1 - Ali Harounne, op.cit, p167-172. 

 ىؤالء الخمسة ىـ أحمد بف بمة، محمد بوضياؼ، خيضر، محمد السعيد باإلضافة إلى رابح بيطاط. -2
3 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p33. 
4 -Ali Harounne, op.cit, pp175-176. 
5 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p33. 
6 -Mohamed Tèguia, op.cit, p419. 
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مف أجؿ السمطة، بعد القضاء عمى الحكومة المؤقتة ولـ يستطع المكتب السيطرة عمى الشعب يتقاتموف 
 .1الوضع، مما أدى إلى فراغ كبير عمى الساحة السياسية

إال أنو تـ  1961أوت  17وكاف مف المفروض أف تجرى انتخابات المجمس التأسيسي في 
عة ياسؼ سعدي بالوالية الرابعة بعد أف رجبل مف جما 52تأجيميا بسبب انعداـ األمف، حيث تـ إيقاؼ 

تـ إطبلؽ النار بيف ىذه الجماعة ووحدات الوالية الرابعة في أعالي القصبة مخمفا عددا مف القتمى 
، وإلنياء ىذه الفوضى طمب أحمد بف بمة مف الوالية الرابعة أف تجمو عف العاصمة وأف تسمـ 2والجرحى

نشر المكتب السياسي ببلغا ندد فيو بموقفيا، وردت ىي لممكتب السياسي أدوات السمطة فرفضت، ف
األخرى بببلغ تياجـ فيو مواقؼ المكتب السياسي واستمرت حرب البيانات بيف الطرفيف، عندىا طمب 
المكتب السياسي تدخؿ جيش التحرير ليزحؼ عمى العاصمة ويعيد الوالية الرابعة إلى جادة الصواب، 

فورا فكاف الصداـ وأريؽ الدـ، وأكد بف بمة أنو كاف حريصا عمى عدـ  ولسوء الحظ لـ تتخؿ عف مواقفيا
إراقة الدماء عمى األقؿ في منطقة القبائؿ ألنو ال يريد تمكيف الخصوـ فيما بعد مف استعماؿ ورقة 

 .3الجيوية والتي سوؼ تحدث مصاعب لحكومة الجزائر المستقمة
وجيش الحدود المدعـ بالواليات المساندة  لقد بدأت المواجية المسمحة بيف الوالية الرابعة

يف االخوة ىاتفيف لممكتب السياسي، وخرجت الجماىير مرة أخرى إلى الشوارع تنادي بوقؼ القتاؿ ب
أماـ ىذه الوضعية الخطيرة تقدـ بف خدة باقتراحات مف أجؿ  حؿ المشكؿ أخويا،  .4سبع سنيف بركات

السياسي رد عميو بأف ىذه االقتراحات ال تستجيب ال  لكف محمد خيضر باعتباره أمينا عاما لممكتب
مف قريب وال مف بعيد لمموقؼ المؤكد مرات عديدة مف المكتب السياسي، معتبرا ىذه االقتراحات 
معارضة لمقرارات التي أجمع المجمس الوطني لمثورة  في مؤتمر طرابمس عمييا، معتبرا بف خدة مصدر 

 .5يقترح أي شيءاألزمة وعميو فإنو ال يستطيع أف 
فذىبت اقتراحاتو أدراج الرياح، ألنو يعتبر مصدر األزمة، ألنو لـ يتخذ اإلجراءات البلزمة قبؿ 
دخوؿ الجزائر إثر التوقيع عمى اتفاقيات أيفياف، ميمبل قوة جيش التحرير التي كاف مف المفروض أف 

 . وسمطتيا، وحدث ما حدث مصداقيتياحكومتو تفقد ىو ما جعؿ يكسبيا إلى صفو لفرض الشرعية، و 
                                                 

1 - Ben Yousef Ben Khadda, l’Algérie à l’indépendance, op.cit, p34. 
 .321، مرجع سابؽ، صجبية التحرير األسطورة والواقعمحمد حربي،  -2
 .144, 143صص أحمد بف بمة، مرجع سابؽ،  -3

4 - Ali Harounne, op.cit, p186. 
 .129رقعة، مرجع سابؽ، صلخضر بو  -5
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 المجمس التـأسيسي نشاءدخول جيش الحدود لمجزائر العاصمة وارابعا/ 
توصؿ أحمد بف بمة إلى اتفاؽ مع الوالية الرابعة مف أجؿ وقؼ إطبلؽ  1961سبتمبر  4في 

اصمة النار، وكذا مع الوالية الثالثة التي لـ يتـ مياجمتيا بعد، وحسب ىذا االتفاؽ يجب أف تخمى الع
مف طرؼ جيش الوالية الرابعة وأف تبقى منطقة منزوعة السبلح، ولكؿ والية أف ترسؿ فيالؽ لحمايتيا، 
كما ذىب بف بمة عمى متف طائرة ىيموكبتر إلى مناطؽ العمميات العسكرية في أوماؿ والبرواقية، 

الوالية الرابعة، واألصناـ مف أجؿ فرض احتراـ وقؼ إطبلؽ النار، وبذلؾ أخميت العاصمة مف قوات 
اسي بالعاصمة جمع كؿ مف بف عقد اجتماع بفيمة جولي حيث مقر المكتب السي 1961سبتمبر 6وفي 
خيضر، وقادة الواليتيف الثالثة والرابعة، بعدىا ذىب بف بمة إلى اورلياف مف أجؿ تطبيؽ وقؼ بمة و 

وحداتو في الجيش الشعبي  ، وبذلؾ قبمت الوالية الرابعة عودة جيش الحدود وتـ دمج1إطبلؽ النار
الوطني، أما الوالية الثالثة فقد طمب محند اولحاج مف بف بمة أف يسحب قوات بومديف مف بجاية ففعؿ 

 9، وفي 1961سبتمبر  12ذلؾ، ثـ نشرت الييئة التنفيذية المؤقتة منشورا يحدد االنتخابات في 
، و بعودة اليدوء 2حمد بف بمةأؼ دخؿ جيش الحدود العاصمة، وتـ استقبالو مف طر  1961سبتمبر 

، ونشر قائمة المرشحيف لممجمس التأسيسي، والتي 1961سبتمبر  13اجتمع المكتب السياسي في 
محافظة، وقد تـ إقصاء جزء كبير مف أعضاء المجمس الوطني  16مرشحا موزعيف عمى  196تضـ 

، كما تـ إقصاء أعضاء الحكومة 3لمثورة خاصة الذيف عارضوا المكتب السياسي وىيئة األركاف العامة
المؤقتة وبعض األسماء الذيف لعبوا دورا ىاما في الثورة التحريرية، وكما ىو معروؼ فقد أخذ المكتب 

مقعدا المخصصة لؤلوروبييف،  16السياسي أغمبية المرشحيف، إال أنو احتـر اتفاقيات أيفياف وأعطى 
االنتخابات في ظروؼ أمنية مشددة ونجح  جرت 1961سبتمبر  12نساء، وفي  12كما ضـ حوالي 

األعضاء المقترحيف لمحزب الواحد وقاـ بف بمة بزيارة إلى فرحات عباس مف اجؿ التحضير لمنظاـ 
الداخمي لممجمس المنتخب، في حيف أعمف كريـ بمقاسـ العائد مف باريس عف استعداده لتولي منصب 

 فائزا في سطيؼ فيدد باالستقالة. د نفسونائب عف تيزي وزو، أما بوضياؼ الذي لـ يترشح وج
وأخيرا افتتحت أوؿ جمسة لممجمس التأسيسي الذي سممت لو الييئة التنفيذية المؤقتة السمطة، 

صوت، بعدىا عيف  155وتـ اعتماد الجميورية الجزائرية، وانتخب فرحات عباس كرئيس لممجمس بػ 

                                                 
1 - Ali Harounne, op.cit, pp 195,196. 
2 - Ibid, p195,196. 

 .529، 528ص ص عمار بوحوش، مرجع سابؽ،  -3
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ىكذا بعد  .1الذي عيف بدوره أعضاء حكومتوصوت و  159بف بمة أوؿ رئيس لمجميورية الجزائرية بػ 
صيؼ طويؿ مميء باألحداث اليامة حصمت الجزائر عمى استقبلليا، بعد أزمة حادة يتحمؿ فييا 
الزعماء المعتقميف أكبر قسط مف المسؤولية فيما وقع مف مشاكؿ زائفة أفرغت الثورة مف محتواىا 

تيازييف عمى اختبلؼ أنواعيـ، فأوؿ ما يعاب عمى الحقيقي وفتحت أبواب القيادة واسعة لمخونة واالن
أولئؾ التاريخييف عجزىـ عف التفاىـ فيما بينيـ وىـ في سجف واحد، وأماـ عدو واحد ومصير واحد، 
رغـ تشبعيـ بأيديولوجية واحدة، أما عيبيـ الثاني فيتمثؿ في عدـ قدرتيـ عمى توظيؼ فترة اعتقاليـ 

مشروع مجتمع متكامؿ وبرنامج عمؿ شامؿ قصد مواجية الفترة  التي دامت خمسة وستيف شيرا لوضع
 .2الموالية لوقؼ إطبلؽ النار، واسترجاع االستقبلؿ الوطني

تظؿ حدثا ىاما في حياة الجزائر المستقمة، ليس لكونيا حسمت األمر لصالح  1961إف أزمة 
نما ألنيا جعمت الجيش رغـ الصر  اع الذي حدث في الواليات الجيش كقوة منظمة وحيدة في الببلد، وا 

يرى أف وحدتو ىي األساس، وأف الخبلؼ الذي وقع ال يمكف أف يقع بعد ذلؾ، وسيظؿ خبلفا بيف 
أشخاص وليس صراعا داخؿ مؤسسة، ومع ذلؾ فإف األزمة حفرت أخدودا في عمر الجزائر، يصعب 

 و بالنسبة لمذيف عايشوه.نسيان

  

                                                 
1 -Ali Harounne, op.cit, pp197,199. 

 .158، مرجع سابؽ، صأوضاع الجزائر ةداة استرجاع السيادة الوطنيةمحمد العربي الزبيري،  -2
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